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Vremea va fi în general frumoasă, dar 
rece îndeosebi dimineața.

dimineața la prânz seara

Scandal la Miss Piranda

$USținUt de „Cuvântul liber”, deveanul 
Ioan Blaftei a câștigat două întâlniri în 
cadrul galei de tip Local Kombat „Fight 
League”,desfășurată vineri, la Deva./p.7 .

(Foto: Traian Mânu)

■ Concursul pentru ale
gerea celei mai frumoa
se țigănci a degenerat 
într-o bătaie pe cinste.

Deva (T.S.) - în timpul unui concurs pentru desemnarea celei mai frumoase țigănci din județ, desfășurat vineri

seara în incinta restaurantului Hexagon, din Deva, soțul unei angajate a fost protagonistul unui scandal, urmat de o bumbăceală pe cinste.Motivul scandalului este oarecum incert dar, din spusele martorilor, soțul angajatei, aflat în stare avansată de ebrietate a fost deranjat de

modul în care s-au purtat cu soția sa, câțiva dintre țiganii prezenți la spectacol.Astfel, în scurt timp, de la înjurături, scandalul a degenerat într-o bătaie în care s- au împărțit cu generozitate pumni și picioare.Totul pe ritmuri de manele și pe banii aruncați peste pre

tendentele la titlul de Miss Piranda. în final, scandalagiul a fost evacuat spre mulțumirea „împăratului” Iulian sosit special la Deva pentru a o premia pe Miss Piranda. Nici unul dintre cei implicați în scandalul de la barul Hexagon nu a depus plângere la Poliție.

Grevă generală la școli
Deva (R.I.) - Cele peste 5000 de cadre didactice din Hunedoara se vor alătura, de astăzi, colegilor lor din învățământ care își mențin decizia de a intra în grevă generală, având în vedere că discuțiile de sâmbătă, de la Guvern, au fost pur infromale. Cadrele didactice - atât preuniversitare, cât și uni- ) versitare - opresc lucrul considerând că bugetul educației va fi în continuare prea mic, sub patru la sută din PIB, deși s-a decis că acesta va fi suplimentat cu 1.800 de miliarde de lei. La protestul lor se vor ralia și studenții, /p.2

CULANTUL LIBER
£3 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Violențele din ultimele zile din Franța s-au soldat cu rănirea câtorva zeci de persoane, incendierea a aproape 3.500 de mașini și mai mult de 800 de arestări, conform unui bilanț realizat de AFP, pe baza datelor furnizate de autoritățile de la Paris, /p. 5 (Foto: EPA)
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Volumul investițiilor străine
Volumul investițiilor străine directe a înregistrat un avans de 
circa 16% in primele opt luni ale anului față de perioada 
similara a anului trecut.

■ Primarul Orăștiei, 
Iosif Blaga, a fost ales 
vicepreședinte al PD 
Hunedoara

Deva (M.T.) - Gheorghe Pogea a fost reales, în cadrul Consiliului de Coordonare Județean al PD, în funcția de președinte al organizației județene a Partidului Democ

rat, Hunedoara, cu 434 de voturi „pentru”, 27 de voturi „împotrivă” și două voturi anulate.Iosif Blaga, primarul Orăștiei a fost ales vicepreședinte al organizației județene a PD. Pogea a declarat că „Hunedoara este cel mai galonat județ al PD-ului din punct de vedere al reprezentării la nivel guvernamental și local,

prin numărul mare de funcții deținute. La ședință a fost prezent și președintele executiv al PD, primarul Capitalei, Adriean Videanu, care a declarat că „oamenii nu mai vor politicianism ieftin, vor să ieșim în stradă, în cizme, la inundații, iar secretul succesului, în politică, îl constituie contactul cu oamenii”.

Fără vaccin
Deva (I.J.) - în Deva, nu se mai poate achiziționa din farmacii dozele de vaccin antigri- pal, deși anotimpul rece a sosit, iar imunizarea trebuia de mult asigurată. Aceasta se impune la anumite categorii de persoane, cum ar fi copiii și vârstnicii, /p.3

Școală nouă pe tradiții vechi
■ August 2005 intrările de capital
străin pe piața românească au fost cțepește 
gș August 2004, creșterea fiind cfe.18%. w 
QAugust 2004, firmele strane^; ».»•.* r., 
au subscris la capitalul social ' - - '-jak ■■
■ August 2005, valoare a cț&ftalului racial subscris la
firmele străine de peste ‘W*  -*  ~ '
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■ în municipiul Orăștie 
se inaugurează astăzi 
un nou local al unei 
școli vechi.

Orăștie (R.I.) - Noul local al Școlii Generale „Aurel Vlad”, în care vor învăța de acum 158 de elevi din ciclul primar, reprezintă o investiție realizată prin „Programul de modernizare a infrastructurii școlare” al Guvernului. Costurile pentru realizarea acestei investiții s-au ridicat la aproximativ 5,5 miliarde de

Iei vechi, la această sumă adăugându-se contribuția CL Orăștie, de 700 de milioane de lei, din care s-au plătit costurile pentru utilități. Construcția, proiectată de arhitectul Ilie Popa, are o suprafață de 490 mp. Noua clădire va înlocui corpurile vechi în care s-au ținut cursuri de mai bine de o sută de ani, de pe vremea când aici funcționa ca învățător viitorul patriarh al României, Miron Cristea. Localul nou se află în incinta uneia din cele mai mari și mai vechi școli din județ.
încălcării regulilor de circulație elementare, două autoturisme Dacia s-au tamponat în intersecția străzilor 22 Decembrie cu Bălcescu în acest week-end. Atenție, deci,la... neatenție' (Foto: Traian Mânu)
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PE SCURT• Rețea bănuită. O rețea formată din cinci - zece islamiști radicali pregătea un atentat asupra unor politicieni olandezi și aruncarea în aer a unei clădiri oficiale, conform unui raport al serviciilor de informații AIVD. Documentul afirmă că membrii rețelei erau pregătiți să își piardă viața în atentat.• Avertisment. Autoritățile australiene au avertizat, sâmbătă, că Indonezia ar putea fi vizată, până la sfârșitul anului, de noi atentate teroriste, la numai câteva luni după atacurile soldate cu 23 de victime în Bali.

Va trece la 
milîtărie

Craiova (MF) - Președintele PSD, Mifcea Geoană, a declarat, vineri, la Craiova, că au e- xistat momente în care a fost nevoit să se folosească de diplomație pentru a salva partidul, dar că a venit momentul să fie dată milităria jos din pod. Geoană a spus că au fost situații când a trebuit să se folosească de diplomație în raport cu unii membrii ai partidului, ferindu-se însă să ofere vreun nume. El consideră că perioada de acomodare a noii conduceri a partidului aleasă la Congresul din aprilie de la București s-a terminat și că este momentul ca opțiunile politice ale unora din membrii de partid să fie făcute. „Perioada de o- poziție este dificilă, actuala putere prigonind oamenii noștri. Sunt membrii de partid care au trecut spre alte formațiuni din cauza presiunilor la care suntsupuși de actuala putere. însă sunt și alții, o- portuniști, care au trecut pentru propriile interese”,a mai spus Geoană.

Kofi Annan
(Foto: EPA)

își amână 
o vizita
Teheran (MF) - Secre
tarul general al ONU, 
Kofi Annan, și-a a- 
mânat vizita progra
mată pentru jumăta
tea lunii noiembrie la 
Teheran, motivul de
ciziei fiind declarațiile 
președintelui iranian 
privind Israelul. An
nan intenționa să 
meargă la Teheran în 
perioadă 11-13 no
iembrie, în cadrul u- 
nui turneu care pre
vedea escale și în E- 
gipt, Arabia Saudită, 
Tunisia și Pakistan. 
Președintele iranian, 
Mahmud Ahmadine
jad, a cerut, săptă
mâna trecută, „șter
gerea de pe hartă a 
Israelului", declan
șând reacții vehe
mente în numeroase 
țări din lume. A doua 
zi, Annan și-a expri
mat consternarea și 
a condamnat decla
rațiile lui Ahmadine
jad, apreciind că a- 
cestea contravin Char- 
tei Națiunilor Unite.

Marea 
revoluție Activiștii Partidului Comunist Rus.au celebrat ieri, la Moscova, revoluția bolșevică. Partidul bolșevic condus de Lenin a preluat în 7 noiembrie 1917 puterea la Petrograd, printr-o insurecție cunoscută în istorie sub numele de „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie”, în 1996, Boris Elțîn a semnat un decret prin care a- ceastă zi se proclamă „Zi a consensului și a reconci lierii”. (Foto: EPA)

După eșuarea negocierilor, grevă
■ Cadrele didactice nu 
renunță la grevă gene
rală, nici după discuțiile 
de la Guvern.

București (MF) - Cadrele didactice își mențin decizia de a intra în grevă generală începând de azi, având în vedere că discuțiile de sâmbătă, de la Guvern, au fost pur informate, nefîind avansată nici o cifră legată de bugetul pentru educație, a declarat Răzvan Bobu- leșcu, liderul universitarilor.„A fost o întâlnire informa- lă, în care primul-ministru a vrut să afle direct de la noi

cum stau lucrurile și a încercat, ce-i drept, să ne convingă să renunțăm la greva generală. Nu s-a avansat nici o cifră, dar premierul a recunoscut că nu se poate ca salariile din învățământ să fie înghețate, în 2006”, a spus Bobulescu, președintele federației sindicatelor Alma Mater.
Program neschimbatPotrivit lui Bobulescu, în a- ceste condiții, programul de proteste rămâne neschimbat: azi cadrele didactice și studenții vor intra în grevă generală, iar mâine - când ar urma să înceapă discuțiile în

plenul Parlamentului pe tema bugetului pe 2006 - vor organiza un pichet, la Palatul Parlamentului.Liderul sindical a precizat că sindicatele cadrelor didactice așteaptă o ofertă, pentru a putea începe negocierile efective cu Guvernul cu privire la finanțarea învățământului.Cadrele didactice - atât pre- universitare, cât și universitare - opresc lucrul, azi, considerând că bugetul educației va fi în continuare prea mic, șub patru la sută din PIB, deși s-a decis că acesta va fi suplimentat cu 1.800 de miliarde de lei. La protestul lor se vor

ralia și studenții.Premierul Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că va trimite sindicatelor din învățământ, la începutul săptămânii viitoare, un document oficial prin care te va solicita să accepte derularea negocierilor, începând cu 9 noiembrie, simultan cu suspendarea grevei pe perioada acestor discuții.Premierul i-a asigurat pe sindicaliști că Executivul are disponibilitatea să asculte, să preia și să analizeze soliei- f țările sindicatelor pentru majorarea salariilor, fără însă ca negocierile să fie derulate sub presiunea grevei.
Cere anchetă la nivel înalt
■ Afirmațiile privind e- 
xistența unor închisori se
crete ale CIA l-au îngri
jorat pe Manfred Nowak.

Elsinor (MF) - Raportorul special ONU pentru tortură, Manfred Nowak, și-a exprimat îngrijorarea față de afirmațiile privind existența unor închisori secrete ale CIA în Europa, cerând sâmbătă UE și Consiliului Europei „să declanșeze anchete la nivel înalt” asupra acestui subiect.Cotidianul american Wash

ington Post a relatat miercuri că Agenția Centrală de Informații a SUA deține suspecți de terorism din al-Qaida în centre de detenție secrete situate în mai multe țări din Europa de Est. Astfel de închisori au fost amplasate în opt țări, inclusiv Thailanda, Afganistan și „mai multe țări democratice din Europa de Est”, care însă nu au fost i- dentificate, din motive de securitate, a precizat ziarul a- merican.Organizația neguvemamen- tală americană Human Rights

Watch (HRW) a sugerat că a- ceste centre s-ar afla în Polonia și România, conform declarațiilor lui Jean-Paul Mar- thoz, purtător de cuvânt al biroului european al HRW.„Din moment ce aceste a- cuzații au fost date publicității de Washington Post și organizații ca Human Rights Watch, cred că UE și Consiliul Europei trebuie să ancheteze acest subiect, pentru a a- fla dacă informațiile sunt adevărate sau nu”, a spus Nowak, în timpul unui seminar privind tortura.
Activiștii anti-mondi- | i alizare au protestat douăzile, în Mar del Plata, la adresa președintelui SUA George W. Bush.(Foto: epa)

Guvernatorul Arnold Schwarzenegger (Foto; epa)
Scrutine în Statele Unite

Washington (MF) - Mai multe state americane organizează, marți, alegeri și refe- rendumuri, unele dintre ele cu miză ridicată - un referendum riscant pentru guvernatorul Arnold Schwarzenegger în California și alegeri pentru postul primarului Michael Bloomberg, la New York.în plus, sunt organizate și alegeri pentru postul de guvernator în Virginia și New Jersey, ambele cu șanse de a consolida ambițiile prezidențiale ale unor potențiali candidați la Gasa Albă, cu trei ani înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui George W. Bush.Schwarzenegger, el însuși aflat într-o situație dificilă în California, s-a văzut nevoit să refuze să îl întâlnească pe Bush, venit să strângă fonduri în acest stat.

Alegeri în Azerbaidjan
Baku (MF) - Secțiile de votare s-au deschis, ieri, în fosta republică sovietică A- zerbaidjan, bogată în resurse petroliere și situată într-o zonă strategică între Rusia și Iran, care votează pentru reînnoirea Parlamentului, intr-un scrutin considerat un test de stabilitate și democrație.Campania din această republică din Caucazul de Sud a fost marcată de arestări și reprimări violente ale manifestațiilor. Opoziția acuză putrea că pregătește

Președintele Ilham Aliev
(Foto: EPA)fraude electorale, în timp ce președintele Ilham Aliev a acuzat opoziția până în ultima zi că pune la cale o lovitură de stat armată, cu ajutorul unora dintre membrii Guvernului.

Ofensivă irakiano-americană
Bagdad (MF) - Forțele americane și irakiene au lansat, sâmbătă, o nouă ofensivă în apropierea graniței cu Siria, zonă considerată drept poartă de intrare în Irak pentru combatanții al-Qaida.„Aproximativ 2.500 de pușcași marini, membri ai forțelor navale și militari americani, și 1.000 de soldați irakieni au început, la 5 noiembrie, o operațiune denumită Al-Hajib Elfulathi (cortina de oțel) în provincia Al-Anbar”, situată în vestul Irakului, se arată într-un comunicat al armatei americane.Ofensiva face parte dintr-o

serie de operațiuni ale armatei americane în regiunea Al- Anbar, considerată drept principală poartă de intrare în Irak a combatanților străini. Pentru neutralizarea acestui focar de rezistență, militarii americani au declanșat cel puțin patru operațiuni de la sfârșitul lunii septembrie, în principal în valea Eufratului.„Ofensiva face parte din operațiunea Sayad (vânătorul), care încearcă să împiedice al-Qaida să opereze în Valea Eufratului și să instituie^' o prezență militară comună - permanentă la granița cu Siria”, precizează textul.
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• Rompetrol ieftinește benzina. Rom- petrol va reduce prețurile la două tipuri de benzină. Benzina Premium E Plus și cea Euro Standard fâră plumb vor costa 3,44 lei/litru, respectiv 3,41 lei/litru. Prețurile pentru ambele tipuri de motorină, Euro 3 și Super Euro 4, rămân nemodificate. (MF)
• Manifestare. La Judecătoria Hunedoara s- :^a desfășurat sâmbătă acțiunea „Ziua Porților '^peschise", în prezența magistraților șijudecătorilor acestei instanțe. (C.P.)
Țigări confiscate

Budapesta (MF) - Serviciile vamale ungare au confiscat 8.000 de baxuri de țigări de con1 trabandă fără timbre, descoperite intr-un camion olandez la punctul de frontieră Gyu- la, la granița cu Ungaria. Tot la Gyula, la punctul de trecere a frontierei cu România, agenții au descoperit, intr-un trailer olandez, care transporta îmbrăcăminte, circa 10.000 de baxuri de țigări.
în Europa, prin educație

Deva (V.R.) - Conferința Asociației Europene a Cadrelor Didactice, desfășurată în perioada 4-6 noiembrie 2005, la Deva și

Vaccinul, greu de găsit
■ în farmaciile din 
municipiul Deva nu se 
găsește nici o doză de 
vaccin antigripal.

Anișor Pîrvu

Hunedoara, a avut în program, pe lângă reuniunea de sâmbătă din sala mare a Prefecturii, vizitarea unor obiective turistice și o seară interculturală europeană. Dar piesa de rezistență a conferinței a fost reuniunea la care au fost prezenți ai asociației, directori dereprezentanțiagenții și experți în programe de învățământ din Olanda și Germania. Din țară au participat, din mai multe județe, responsabili cu programe de cooperare internațională, iar din județ cadre didactice din școli cu astfel de proiecte și programe, inspectori școlari, reprezentanți ai sindicatelor, ai autorităților județene ș.a.
' Viitorul prin educațieOrganizatorii, Inspectoratul Școlar și recent înființata Secțiune Română a Asociației, în parteneriat cu autoritățile județene și locale, au dorit să demonstreze că sunt pregătiți să onoreze deviza sub care >s-a derulat conferința: „împreună, constru- -,im prin educație viitorul Europei unite”. Inițiatorul și sufletul conferinței a fost Anișor Pîrvu, inspector general școlar. în deschiderea reuniunii, corul Liceului „S. Toduță” Deva a intonat Imnul Europei, iar membrele cercului de artă populară de la Palatul Copiilor Deva și-au prezentat măiestria prin demonstrații practice.

Caricatură de Liviu Stănilă

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Farmaciștii deveni semnalează faptul că de aproape două săptămâni nu au mai primit nici o doză de vaccin antigripal de la furnizori. „Ni s-au epuizat stocurile, iar furnizorii ne spun că dozele pe care le aveau au fost trimise către județele unde au fost semnalate cazuri de gripă aviară la păsări și către Ministerul Sănătății. Cererea de vaccin antigripal în farmacii a crescut1”, precizează Constantin Cărăuș, Colegiul Farmaciștilor Hunedoara.
Metodologie complicatăReprezentanții farmaciilor spun că s-a depus documentația pentru achiziționarea
Ilie Botos atacat la Deva

A
■ Ludovic Orban con
sideră că procurorul 
general trebuia schim
bat din funcție.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Deva - Procurorul general al României, Ilie Botoș, trebuia schimbat din funcție, în prima zi de guvernare a actualei puteri, a apreciat duminică la Deva, vicepreședintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Liderul PNL i-a reproșat procurorului general că nu a finalizat nici un dosar privind
Contestație în cazul Cozma

Deva (C.P.) - Documentul, prin care procurorii Parchetului General contestă decizia Curții de Apel București privind contopirea pedepselor primite de Miron Cozma pentru mineriadele din 1991 și 1999, este trimis astăzi înaltei Curți de Casație și Justiție. Această ultimă instanță va fixa un termen pentru judecarea recursului.Curtea de Apel București a acceptat contopirea pedepsei de șapte ani și 11 luni - executată pentru mineriada din 1991 - cu cea de zece ani dictată de instanța supremă pentru mineriada de la Costești. în aceste condiții, Miron Coz
Apă și drum

Deva (R.I.) - Silvașu de Sus a avut ieri parte de o dublă inaugurare. A fost dată în folosință o nouă stație de alimentare cu apă. Beneficiari direcți ai acestei investiții sunt cele peste 280 de familii din zonă. Această investiție a fost realizată de către CJ Hunedoara și se dorește a fi un pas înainte în asigurarea unor condiții mai bune de trai pentru locuitorii din Țara Hațegului. Tot ieri a fost inaugurat și primul tronson de drum reabilitat, care trece prin localitate și care va asigura o circulație mai fluentă din Silvașu de Sus la Hațeg, întregul tronson de drum va fi finalizat până la sfârșitul anului 2006, după cum a declarat directorul Drumurilor Județene Hunedoara, loan Prip.

Medicii recomandă efectuarea vaccinului la copii. (Foto: arhivă)dozelor necesare, dar, potrivit legii, data-limită pentru depunerea ofertelor este 8 noiembrie, ora Î1.00, iar comisia de evaluare va deschide documentele de calificare în aceeași zi, la ora 12.00.
marea corupție, că s-a comportat ca o slugă a fostului partid de guvernământ și că, sub conducerea sa, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție nu a făcut absolut nici un pas spre profesionalizare și schimbarea mentalității.De asemenea, Ludovic Orban l-a acuzat pe Ilie Botoș că ar fi instrumentat dosare „la comandă politică”, și că ar fi transformat Parchetul General, într-un „instrument de represiune” împotriva partidelor din opoziție, în special a PNL.în opinia lui Orban, procedura de schimbare din funcție 
ma ar mai avea de executat un rest de doi ani și o lună de închisoare.

Miron Cozma (Foto: arhivă)

Dcri amA

Abia mai apoi se pot achiziționa dozele la prețul cel mai mic, iar după alte cinci zile acestea urmează să fie livrate la București.Până ajunge la pacienții județului. Hunedoara, data cea

Ludovic Orbana procurorului general ar trebui să se încheie în câteva ore. Tot ieri, Mircea Moloț a fost ales vicepreședinte al Ligii Aleșilor Locali PNL, fiind singurul candidat.
Centru de zi nouDeva (C.P.) - Un număr de 51 de copii instituțio- nalizați vor fi beneficiarii a două servicii noi: un centru de zi și o rețea de șapte apartamente de tip familial. în centrul de zi vor fi găzduiți 24 de copii, iar în apartamente alți 37. în fiecare apartament vor locui între patru și șase copii, care au fost până recent instituționalizați în Centrul de Plasament din Deva. „Prin apartamentele familiale se poate oferi copiilor aflați în dificultate climatul de îngrijire de 

mai sigură poate fi 15 noiembrie.Anul trecut, campania de vaccinare gratuită a început în luna octombrie și a fost finalizată în ultimele zile ale lunii noiembrie.
România în 
imaginiBucurești (MF) - în perioada 25 noiembrie - 1 decembrie 2005, ambasadele României din țările membre ale Uniunii Europene vor oferi parlamentarilor, personalităților politice și publice, precum și formatorilor de opinie din aceste state un set de materiale culturale și DVD-uri cu filme românești premiate la festivaluri internaționale, ca o metodă de promovare a imaginii României.

care au nevoie. în aceste locuințe copiii vor ajuta la pregătirea hranei, spălarea veselei, în vederea formării și dezvoltării abilităților de autogospodărire”, a declarat Viorica Popescu, director executiv al DGASPC Hunedoara. Aceste servicii aparțin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, fiind realizate în cadrul unui proiect derulat cu sprijinul UE. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de peste 300 de mii de euro.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro
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VREMEA
Prognoza meteo pentru astăzi:Vremea va fi în general frumoasă, dar deosebit de rece dimineața și seara. Cerul va fi mai mult senin. Temperaturile se vor încadra între 5 și 13 °C.
Prognoza meteo pentru două zile:
Marți. Vremea va fi în general frumoasă. Vântul va sufla slab. Temperaturile se vor încadra între 4 și 15 °C, dimineața pe alocuri se va semnala ceată.
Miercuri. Vântul va sufla slab, temperaturile se vor încadra între 6 și 13 °C.

1917 - S-a încheiat revoluția bolșevică din Rusia, care a 
dus la curmarea monarhiei din această țară

1867 - S-a născut Marie Curie (foto), 
chimist, fizician, laureată a Premiului 
Nobel pentru fizică în 1903 și chimie 
în 1911 (m. 1934)

1903 • S-a născut Konrad Lorenz, 
zoolog, laureat al Premiului Nobel 
pentru fiziologie sau medicină în 
1973 (m. 1989)

1913 - S-a născut Albert Camus, scriitor francez, laureat 
al Premiului Nobel pentru literatură în 1957 (m. 1960)
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Sfinții 33 Mucenici din Melițina; Cuv. Lazăr (Calendarul
Ortodox și Greco-Catolic)

HUTOANE IffiLE $

21 mart.-20 apr.

Trebuie să fiți conștiincioși, să treceți de la vorbe la fapte. 
Veți fi remarcați de superiori și lumea afacerilor vă deschide 
o poartă.

21 apr.-20 mai

Dimineață ați putea fi admonestat de șef pentru că nu ați 
terminat la timp o lucrare. Susțineți-vă cauza cu mult calm.

21 mai-20 iun.

I

I
1 

_ ____  __ Ak 
Azi sunteți supus unor provocări, dar sunteți decis sa ’ 
depășiți orice obstacol care vă stă în drum. Vă puteți trezi 
cu musafiri de departe.

21 iun.-20 iul.

De dimineață vă implicați în activități altruiste. Reacțiile 
dv sunt radicale și nu e de mirare ca relațiile cu cei din jur 
să se complice inutil.

21 iul.-20 aug.

Vă încăpățânați în susținerea punctelor de vedere și iscați 
o discuție inutilă. Dacă ați dovedi mai multă diplomație, 
ar fi bine pentru toți.

21 aug.-20 sept.
împrumuturile, tranzacțiile financiare sau deciziile profe
sionale nu sunt avantajate. Aveți putere analitică, chiar 
dacă gândiți încet.

21 sept.-20 oct.

Zi agitată cu alergări contra cronometru ca să rezolvați o 
serie de probleme. O să deranjați unele persoane. Prietenii 
vă ajută.

21 oct.-20 nov.

Ar trebui să fiți mai îndrăzneț, căci vă bucurați de o con
junctură favorabilă. Dispare însă ca un fum, dacă n-o va
lorificați până la prânz.

21 nov.-20 dec.
îi încurcați pe ceilalți prin incapacitatea de a vă decide. 
Doriți atâtea lucruri încât vă e clar că nu reușiți să îndepli
niți nici jumătate din ele.

21 dec.-20 ian.

unurâii '
Energie electrica _______ _
Se întrerupe furnizarea energiei electrice în Deva: 
09.00-14.00 Str. Horia (capătul dinspre Lukoil)

Gaj metan_________________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. 22 Decembrie, bl. D2, sc A :

Al. Romanilor, bl. 11, sc. B
Al. Viitorului, bl. E3. E4, E5 
Al. Constructorilor, bl. F2

Apa_______________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția integrantei din numărul 
precedent: R - l - I - C - CARNI
VORE - GĂTI - MAL - LESE - 
PUMA - TIGRI - AS - CE - RUȘI
- T - A - PI - IACI - TEI - BC - 
OC - LEOAICA - FELIN - EMU - 
GET - GHEM - JA - AM - ND - I
- ETOLA - EROU

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
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Azi sunteți sensibil la problemele legate de casă, de fa
milie. Dar unele neglijențe verbale tind să vă strice relațiile 
cu tinerii familiei.

21 ian.-20 febr.

Sunteți cam impulsiv și înclinat spre agresiuni verbale. Dacă 
reușiți să nu vă certați cu cineva, șefii vă vor aprecia pen
tru ideile dv strălucite.

21 febr.-2O mart.

Trăiți un conflict între dorințe și posibilități. Nu e ușor să 
păstrați aparențele, dar vă străduiți. Gândind pozitiv, sfi
dați necazurile.

BEȚETA ZILEI

Friptură la tavă
Ingrediente: 1/2 kg pulpă de porc, 1 pahar vin alb, 3 căței de usturoi, câteva roșii din conservă, sare, piper, mărar, ulei.
Mod de preparare: Se taie carnea în felii potrivite și se așază în tavă. Se face un sos: Se amestecă roșiile tocate cu ulei, vin, usturoi și mărar tocat, sare, piper și puțină apă. Acest amestec se pune peste carne. Se dă la cuptor, la foc mic, și din când în când se pune sos din tavă peste came, astfel încât să fie acoperită în întregime. Se lasă la cuptor până se frăgezește bine. Se servește cu garnitură (de orez, paste) și cu salată asortată.

7:00 Jurnalul '
TVR

7:55 Euro-dispecer
8:00 Isabel, în

13 căutarea 
iubirii 

8:55 Prieteni 
la masă

930 Teleshopping 
10:00 Surprize, 

surprize... (r) 
1230 Euro-dispecer 
12:35 Teleenddopedia 
1330 Madeline 
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Pro

patria 
1530Kronika 
16:55 Festivalul

Național 
de Teatru I.L 
Caragiale, București, 
2005 

17:00 Paradisuri
▼EJterestre 

1830 Sănătate 
pentru toți 

19:00 Jurnalul TVR Sport
Meteo

(Foto: arhivă)Poftă bună!

20:15 Prim plan
2130 lartă-mă. Cu Raluca 

Moianu
2230 Cultura eco 
23:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
23:30 Nocturne

030 Spionii (dramă, SUA, 
Si 997) Episodul 20. Cu: 

Matthew Macfadyen, 
Keeley Hawes, Jenny 
Agutter, Peter Firth. 
Regia Jane Feather
stone. Premiul BAFTA 
2003, pentru cel mai 
bun serial,categoria 
dramă. Premiul Soci
etății Regale de Tele
viziune din Marea Bri- 
tanie, 2004

130 Cealaltă Românie
230 Jurnalul TVR (r) 
330 Prieteni la masă (r) 
435 lartă-mă (r) 
530 Cultura eco (r) 
53 testine secrete

730 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

910 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
10» Xena, prințesa 
“războinică

11:15 La servit (r) 
12:15 Bucătăria lui Radu 
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Zâmbete IMr-o pastilă 

(r)
1430 Frumusețe diabolică 

W(SF, Africa de Sud, 
2003)

1630 Tânăr și neliniștit Cu: 
HEric Braeden, Joshua 

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

17:00 Știrile Pro TV 
17:gTeo. Emisiune 

de divertisment.
Teo se întoarce într-un 
decor total 
schimbat cu subiecte 
interesante pentru 
toată lumea și cu un 
nou look

19:00 Știrile ProTv Sport Vre
mea

20:15 Arșița (acțiune, sua 
Ni 12002). Cu: Mark 

Dacascos, Rutger 
Hauer, John Rhys- 
Davies, Tamara Davies, 
Mark Rolston. După ce 
un dezastre nuclear 
pune în pericol tot 
globul, președintele 
Nelson 11 cheamă pe 
colonelul Ryan Beckett 
să ia măsuri de 
urgență. Pământul 
începe să se 
încălzească, cutremure 
și erupții năprasnice 
zguduie lumea din 
temelii

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile Pro TV 
2345 Dispăru^ fără urmă 
045 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce 

cartea (r)
130 Știrile ProTv (r) 
230 Arșița (acțiune, SUA 

•32002,0

630 în gura 
presei cu 
Mircea Badea

730 Observator 
cu Vlad lonescu 
și Simona 
Gherghe

830 Canalul 
de știri

10:00 în gura presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv
12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

13:45 Piața Diverts (4) 
15:15 Vwere - A trăi cu pași > 

Sune
1630 Observator 
16:45 Anastasia 
▼SCu: Elena Korikova,

Petr Krasilov, Daniel ; 
Strakhov

17:45 9595-Te lirvață 
ce să fad cu dr Crist
ian Andrei

1930 Observator 
cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

2030 0 altă joacă dwspi-
N Sonii (aventuri, SUA 

2002). Cu: Antonio 
Banderas, Caria Cugi- j 
no. Desigur, Carmen și 
Juni Cortez, și-au scos 
părinții din încurcătură 
acum ceva timp, cu 
ocazia ultimei lor misi

uni. Trebuie să 
recunoaștem că au 
moștenit toate talen
tele de spioni ale 
părinților. Dar oare 
sunt ei gata pentru 
cea mai mare aventură 
a vie(ii lor? Soarta 
lumii este în mâinile 
lor

2330 Observator 
0f.> Acțivrtăți îh noapte 

(thriller, SUA 1985) 
230 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4S Vmre - A trăi cu 

pasiune (r)

0830 CeZar și tipar (r) 0930 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
0930 Poftă bună! (r) 10:00 
Tonomatul DP 2 12:40 
Farmece 1330 Teleshopping 
14:00 Norman cel normal 
14:30 încurcăturile lui Zack 
(film serial) 1530 împreună 
în Europa 1630 Zona de con
flict 1635 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo 1730 Rebelii (film seri
alii 8:00 Jurnalul Euronews 
1830 Zestrea românilor 1930 
Moștenitoarea (film serial, 
Statele Unite ale Americii) 
2030 Trăsnii din Queens (film 
serial) 2030 Vinul și viața 
2130 Jurnalul TVR 2230 Jur
nalul Euronews 22:15 
încredere oaibă (thriller, SUA 
1990) Partea întâi 0035 
Inspectoral Linley (film serial) 
0130 Litera stacojie (dramă, 
SUA 1990)

07:00 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:30 Teleshopping 
1130 A treia planetă de la 
Soare (s) 12:00 Teleshopping 
13:00 Automobile (r) 14:00 
Jurnalul de prânz 14:30 țara 
Iu' Papură Vouă 1530 Sare și 
piper cu Stela și Arșinel (r) 
1630 Ochi negri (s) 1730 
Naționala de bere 1830 Jur
nal de seară 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă 2030 Taxi Dri
ver 2130 Ecipa de investigații 
2230 Miezul problemei 2330 
24 de ore Național Tv

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshoping 10:15 
Lumea Pro Cinema 11:00. 
Marea evadare (II) (r) 1330 
Pokemon 14:00 Misterele 
planetei albastre (d) 15:00 
Verdict: crimă! 16:00 Tele
fonul de la miezul nopții 1730 
Când adevărul iese la lumină 
19:00 Doctorul de suflete 
2030 Dosarele X. 2230 
Cel mai bun câștigă (acțiune, 
SUA 1993). 00:00 Cristi 
Tabără pe ei

06.30-07.00 Observator -06:45 Fetele Gilmore 08:00 
Acasă în bucătărie 0915 Cristi
na Show 11:00 Amazoana 
12:00 Valentina, grăsuț mea 
frumoasă 14:00 Legături de 
familie 15:15 Micuțul Frijolito 
1720 Rețeta de acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de acasă 1830 împotri
va destinului (s) 1930 Inocență 
furată (s) 2030 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Tropul dorit (s) 
2230 De 3 x femeie (divertis
ment) 0030 Poveștiri 
adevărate (r) 0130 Teleno- 
vela romanească: Lacrimi de 
iubire (r) 0230 De 3 x femeie

Deva (r) 
1630-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

0830 Sport cu Florentina 0835 
Teleshopping0840 Imagini 
extraordinare (d, r) 0940 Sun
set Beach (s, r) 10:40 Casa 
noastră 1130 Tele RON 1230 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 Gar
ito (II) 1635 Dragoste și pu
tere 16:45 Oamenii vorbesc 
1725 Trăsniți în N.AT.0.1830 
Focus. Sport. Meteo. Cu: Cristi
na Țopescu 1930 Camera de 
râs 1930 Da sau nu. 2030 
Poliția în acțiune 2130 Trădați 
în dragoste. Cu Ernest 2230 
Trăsniți în NAT.0.2230 Focus 
Plus. CuiSilvia Ticula 23:15 Pro 
Sport Show 0130 Focus plus

0630 Teleshoping 0730 Viața 
dimineața 09:00 Verissimo. 
Emisiune de divertisment și vari
etăți 1030 Lumea cărților 10:15 
EuromaxX 1040 Jet set 1030 
Calendar ecumenic 1130 NYPD 
Blue (r) 1230 Upgrade 1230 
Teleshoping 1335 Marș forțat 
1430 Teleshoping 1435 Fan X. 
Videodipuri 1500 Teleshopping 
1535 Misiune imposibilă (d) 
1630 Nașul 1830 6! Vine pre
sa! 2030 Spune orice (come
die romantică, SUA 1989). 
2230 Nașul. Cu: Radu Moraru 
2345 Știri 0030 Spune orice 
(comedie romantică, SUA 
1QOO mkml

0630 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10.00 
11:00 Deschide lumea (relu
are) 1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Audiență în direct 
1630 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 18:45 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu (talk show) 
2130 Realitatea de la 21:00 
21:45 Bani europeni/Români/ 
Orașe/ Bani de buziunar 2230 
Zece fix 23:00 Politica, frate! 
2330 Știri, meteo, sport 0030 
Realitatea de la 00:00

■iF «' 9
izi»- .*
08:00 Revoluția rusă în culori 
0900 Mașinării masive 10:00 
Supraviețuire extremă cu Ray 
Mears 1130 Călătorii pe glob 
12:00 Motociclete americane 
13:00 Cazinouri america^ 
14:00 Revoluția rusă în cuj^f 
1530 Mașinării masive 1640 
Top Ten: Cele mai bune zece 
avioane de vânătoare 17:00 
Mașini pe alese 18:00 Com
petiția mașinăriilor 19:00 
Inginerie la superlativ 2O/3 
Vânătorii de mituri 2*00  
Gigantul aerului 22:00 
Retușat cu bisturiu 23:00 
Dependenți de dwurgia plas
tică 0030 Motociclete amer
icane 0130 Supraomenesc
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• Uite cine vorbește. Iranul a cerut ieri Franței să respecte drepturile omului și ale minorităților, după cea de-a zecea noapte consecutivă de confruntări la Paris. Iranul este acuzat în mod curent de comunitatea internațională de încălcarea drepturilor omului și ale minorităților.
• Rușii, avertizați. Rusia, țară acuzată deseori de încălcarea drepturilor, le-a cerut cetățenilor săi aflați în Franța să dea dovadă de „prudență și vigilență" și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și ale agențiilor de turism.

Suburbiile Parisului sunt o ruină fumegândă, pompierii încercând din răsputeri să stingă incendiile tot mai frecvente (Foto: epa)
Parisul sub asaltul terorii

ZECE ZILE UE VIOLENTE ;:
__________ Doi tineri, în vârstă de 17, 

|27 octombrie | respectiv 15 ani, de origine 
|_______________maliană și tunisiană, au murit

electrocutați după ce au intrat în incinta unei 
stații de transformare la Clichy-sous-Bois, o 
periferie săracă din nord-estul Parisului. Un al 
treilea tânăr a fost grav rănit.

Zeci de tineri, convinși că victi- 
127/28 octombrie| mele încercau să scape de ur- 

mărirea poliției, atacă unități 
de pompieri și poliție, precum și clădiri pub
lice, și incendiază 23 de mașini la Clichy-sous- 
Bois.

128/29 octombrie■ 400 de tineri se confruntă, 
timp de două ore, cu polițiștii 

la Clichy-sous-Bois și în orașul vecin, Montfre- 
meil.octombrie 500 de persoane demonstrea

ză în tăcere la Clichy-sous-Bois, 
în memoria celor doi tineri uciși.

31 octombrie/
1 noiembrie
----------------------------- Liicny-sous-bc 

orașe din regiunea pariziană.

11/2 noiembrie
| nea pariziană

|2/3 noiembrie
| patru

|3/4 noiembrie

Revoltele încep să se extindă, 
fiind înregistrate confruntări la 
Clichy-sous-Bois și în alte șapte

■ Peste 1.300 de mașini 
au fost incendiate în 
Franța, în a zecea 
noapte de violențe.

Paris (MF) - Mai mult de 1.300 de vehicule au fost incendiate în Franța în cursul celei de-a zecea nopți de violențe în cartierele sărace ale țării, a anunțat poliția ieri dimineața, precizând că bilanțul este cel mai grav înregistrat de la declanșarea confruntărilor.Forțele de ordine au precizat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au reținut 312 persoane.Pentru prima dată după izbucnirea violențelor, au fost incendiate mai multe vehicule și în centrul Parisului, însă poliția nu a oferit date exacte privind numărul acestora.

Pentru supravegherea cartierelor afectate de violențe, poliția a recurs la șapte elicoptere și a mobilizat încă 2.300 de agenți de ordine.Moartea accidentală a doi tineri francezi proveniți din medii de imigranți a declanșat, cu zece zile în urmă, violente confruntări la periferiile sărace ale Parisului, care au luat amploare și s-au extins în mai multe zone ale țării.Declanșate la 27 octombrie, violențele s-au extins inițial în cartierele de periferie sărace, unde șomajul, sărăcia, eșecul educațional și sentimentul de excludere socială a tinerilor francezi originari din Africa au creat un amestec exploziv.
Revolta cuprinde FranțaViolențele s-au intensificat în cursul nopții de sâmbătă

atât la periferia Parisului, cât și în restul țării, în pofida a- pelurilor la calm lansate în a- ceeași zi. Un fast-food de la Corbeil-Essonnes a fost distrus în proporție de 70 la sută de ocupanții unei mașini, care au incendiat localul.Au fost înregistrate confruntări violente și la Evreux, unde un centru comercial a fost avariat, iar tineri mani- festanți purtând cagule și înarmați cu bâte de base-ball au intrat îh conflict cu polițiștii, incidentele soldându-se cu răniți în ambele tabere.
Guvernul, neputinciosIncendieri de mașini, pubele și containere au fost Semnalate în mai multe orașe din vestul Franței, în special la Nantes, Rennes și Rouen, în nord, dar și la Toulouse, în sud-vest, și la Lyon, în cen-

tru-est.Guvernul de la Paris pare incapabil să stăpânească situația, tinerii manifestanți, în majoritate imigranți, ignorând apelurile la dialog și continuând să sfideze poliția, atacând și incendiind clădiri publice, depozite, magazine, vehicule și chiar școli.în cursul zilei de sâmbătă, la Paris a fost convocată o ședință de criză a Guvernului, într-un moment în care Partidul Socialist a apreciat că violențele ating „proporții extrem de grave”.Președintele francez, Jacques Chirac, a primit o o- fertă de ajutor din partea liderului libian, Muamar Kad- hafi, în timp ce premierul Dominique de Villepin a avut mai multe întrevederi, în scopul de a identifica mijloace de reinstaurare a calmului.
I Noi confruntări în cel puțin 

patru departamente din regiu- 
și 228 de mașini incendiate.

| Revoltele iau amploare, polițiș
tii și pompierii fiind atacați de 

ori cu gloanțe reale.

Mai mult de 500 de vehicule și 
mai mujte depozite din zona 

(Parisului sunt incendiate, iar revoltele se extind 
și în alte orașe din Franța.

|4/5 noiembrie | Aproape 900.de vehicule sunt 
incendiate, ca și o serie de clă

diri publice și magazine din Paris și alte zone 
ale Franței. Poliția arestează 253 de persoane, ■ 

inclusiv un copil în vârstă de 10 ani.

1 Premierul francez, Dominique 
de Villepin convoacă o reuniu

ne de criză la care au participat 
opt miniștri, printre care s-a aflat 
și ministrul de Interne, Nicolas 
Sarkozy.

|5 noiembrie

15/6 noiembrie

Au ajuns în centru Din suburbii, violențele au ajuns în aceste zile în cartierele centrale ale Parisului, pateu mașini fiind incendiate în Place de la Republique și Arondismentul XVII. (Foto: ipaj

BILANȚ PROVIZORIU AL REVOLTELOB
Violențele din iiîtimeie^tedinîra^^au^dât^^reârfto^' 
va zeci de persoane, incendierea a aproape 3.500 de mașini și 
mal mult de 800 de arestări, conform unul bilanț realizat de AFP, 
pe baza datelor furnizate de autoritățile de la Paris.
VICTIMS: câteva zeci de civili, polițiști și pompieri răniți ușor. 
Două persoane se a'flă în stare gravă - un pompier care a suferit 
arsuri pe față în urma unui atac cu un cocteil Molotov și un handi
capat cu arsuri grave în urma atacării și incendierii unui autobuz. 

VEHICULE INCENDIATE: aproape 3.500, majoritatea în regiunea 
pariziană. Zeci de clădiri publice, școli, depozite, magazine au 
fost incendiate, sute de persoane rămânând fără locuri de muncă. 
De asemenea, au fost arse zeci de autobuze.

DESPĂGUBIRI: autoritățile nu au anunțat nici o estimare globală a 
pagubelor produse de violențe. O companie care asigură numai 
colectivitățile locale a anunțat un bilanț parțial de 7 milioane de 
euro (5 milioane de euro despăgubiri pentru vehiculele incendi
ate, printre care se numără și zeci de autobuze, și 2 milioane de 
euro pentru bunuri).

î

ARESTĂRI: mai mult de 800 de persoane au fost reținute, cea mai 
tânără persoană fiind un copil în vârstă de zece ani. în total, 100 
de persoane, dintre care 50 de minori, au fost deja trimise în fața 
justiției.

CONDAMNĂRI: aproximativ 20 de adulți au fost condamnați la 
pedepse cu închisoarea.

] Cele mai intense violențe, sol
date cu atacuri asupra mai 

multor clădiri și magazine, incendierea a 1.300 
de vehicule în întreaga țară.

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

1. SNP PETBOM ■ 0,4180 +1,21
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,8200 +0,55
3. TLV 1,1600 +1,75
4. BRD 12,9000 -0,77
5. IMPACT 0,4280 +0,71
6. AZOMUREȘ 0,2800 +0,36
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9800 +0,51
8. ROMPETROL 0,1070 0

RAFINARE (RRO
9. HABER 0,3410 0
10. BCCARPATICA 0,5400 0
11. DECEBAL 0,0097 -2,02

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

1 mhitar BNR - 7 wJM
1 -Jolar 3,0697 lei

1 euio 3.6663 lei
1 liră 5,4227 lei

Obligații
Deva (C.P.) - Firmele care utilizează case de marcat au obligația ca lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, să predea fiscului raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare. Mai sunt obligate să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare și care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare. Utilizatorii și furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea prevederilor referitoare la tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite, precum și la condiția privind menținerea lizibilității datelor, a declarat Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara.

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ -
2006

Sună acum la tel: 0254/712.255: 0788/639.216: 
0788/633.861 : 0788/633.862 

e-mail: unusolitaireQpcomser.ro: unusolitaireQpyahoo.com

900.de
carteagalbena.ro
unusolitaireQpcomser.ro
unusolitaireQpyahoo.com
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SUPERMARKET 

VS. BOUTIQUE
Supermarket-ul câștigă teren

• Inaugurare. Plus, divizie a grupului german Tengelmann, va deschide astăzi la Orășfie al doilea magazin din județul Hunedoara. Deschiderea magazinului Plus, amplasat pe Bulevardul Eroilor, numărul 17, vă avea loc la ora 8.00. (C.P.)
Arta de a vinde

Deva (C.P.) - Avantajul pe care îl are un supermarket comparativ cu un ABC de cartier este spațiul mare de expunere. Dar ^spunerea produselor, ordinea în care sunt ' așezate de la intrare până la casa de marcat face parte din „arta de a vinde”. De acest aspect se ocupă oameni specializați în domeniu. Cei care fac cumpărături în super - marketuri au observat că locul produselor se schimbă periodic. Intenția nu este de a- 1 zăpăci pe client ci de a-1 face să cumpere cât mai multe produse plimbându-1 printre rafturile de expunere. Majoritatea super- marketurilor ne deschid ușa și ne invită să cumpărăm prima dată fructe și legume. Urmează lactatele și carnea. Pâinea o găsim cât mai aproape de casa de marcat. De ce? La români acesta este alimentul de bază. Dacă produsele de panificație ar fi așezate aproape de intrare interesul clienților de a mai merge prin magazin s-ar reduce substanțial. Așa învârtindu-ne printre rafturi ne aducem aminte că ne trebuie un detergent de vase, că uleiul este pe terminate, că nu am mai băut de mult un vin bun... și uite așa am umplut coșul!

■ Mai multe supermar- 
ket-uri și-au deschis 
porțile, în ultimii ani, în 
județul Hunedoara.

Clara Păs___________________
clara.pas@infonrnnedia.ro

Deva ■ în anii '90 vechile alimentare au pierdut teren în fața micilor magazine de cartier, așa-numitele ABC-uri. Era prima formă de manifestare a întreprinzătorului privat, aceea a comerțului cu „de toate pentru toți” în spațiul mic al unui apartament de bloc.Timp de mai bine de zece ani au avut supremația, până când în peisajul comercial au apărut supermarket-urile. Spațiile mari, luminate, gama variată de produse și ofertele promoționale au atras ca un magnet.
Comerț civilizatSupermarket-urile au și alte atuuri: oferă clienților posibilitatea de a-și alege singuri marfa, de a „atinge” produsele înainte de a le pune în coș, dar mai ales de a le cântări. Iar în unele cazuri de-a scăpa cumpărătorul de „confruntarea” cu vânzătoarele posace sau plictisite.Prețul produselor este însă primul criteriu după care se ghidează clienții. De aceea, pentru că se lucrează într-un mediu concurențial, de cel puțin două ori pe lună unele produse se vând la prețuri promoționale. Grupurile care

Supermarket-urile sunt asaltate de cumpărători în detrimentul ABC-urilor de cartier (Foto: arhivă)dețin lanțuri de supermarket-uri investesc sume importante în a face cunoscute aceste oferte, pe care clienții le află din pliantele ce ajung în cutiile poștale ale fiecăruia.
Tombole de Sărbătoriîn general, de Sărbători, se pun la bătaie premii substanțiale în cadrul unor tombole la care participă clienții

ce fac cumpărături peste o anumită sumă minimă. La ora actuală cele mai multe supermarket-uri se află în Deva. Grupuri specializate în acest comerț anunță deschiderea de noi unități în mai toate aglomerările urbane din județ. Cei care au de câștigat de pe urma acestei concurențe simt în primul rând cumpărătorii. „în condițiile concurenței și a unei pro

movări relativ reduse, rezultatele obținute de noi la Deva sunt conforme cu estimările inițiale. Planurile noastre c» dezvoltare prevăd, în perioada următoare, deschiderea de magazine în toate localitățile hunedorene care au peste 30000 de locuitori”, a declarat Ioana Mărgineanu, director marketing în cadrul unuia dintre grupurile comerciale din România.

Vitrine frigorifice cu lactate

Obligațiile comercianților
Deva (C.P.) - Obligațiile față de clienți ale firmelor care vând bunuri de larg consum vor fi mai multe din 2007. Vânzătorul va fi responsabil pentru orice defecțiune rezultată dintr-o instalare incorectă, dacă ea a făcut parte din contractul de vânzare și bunurile au fost instalate de către vânzător sau sub răspunderea sa. La fel, dacă dumneavoastră instalați produsul și o faceți incorect din cauza instrucțiunilor de instalare incomplete primite de la magazin. Firma de la care cumpărați un produs de folosință îndelungată va fi răspunzătoare față de dumneavoastră, în următorii 2 ani de la cumpărare, pentru orice defecte care au existat la data livrării. Veți avea posibilitatea să alegeți să vi se remedieze defectul, fără taxe, prin reparare sau înlocuire.

Principiul meu este să merg acolo unde este cel mai aproape, unde au prețurile cele mai convenabile și serviciul civilizat. Concluzia este că merg cel mai des la cumpărături la supermarket.
Emanuel,
Deva

Cel mai des îmi fac cumpărăturile la supermarket. Aici găsesc produsele la prețuri convenabile, iar serviciile oferite au altă calitate. Pentru mine este mult mai bine așa decât să merg la ABC.
Letiția, 
Hunedoara

4-mi fac .Lcumpărăturile la ABC-urile de cartier. Sunt mai aproape de locuință și sunt deschise până târziu, unele chiar non-stop. Când nu găsesc aici unele produse, merg la supermarket-uri. 
German,
Deva

ABC-ul dă pe datorie

Vin aproape în fiecare săptămână de la Hunedoara la Deva ca să-mi fac cumpărăturile la supermarket-uri. Prefer să fac acest drum pentru că aici găsesc prețuri accesibile și servicii mai bune. 
ANONIMă,
Hunedoara

Prefer comerțul civilizat, motiv pentru care cumpărăturile le fac la supermarket. Ai posibilitatea să alegi ceea ce cumperi.Este adevărat că uneori mai merg și la magazinele din cartier.
MăDăLINA,

Deva

■ Unele ABC-uri au așa 
numitele caiete cu 
datornici - sunt clienții 
care iau pe datorie.

Tiberiu Stroia 
tiheriu.straia@informmedia.ro

Deva - Comerțul este sectorul cu cea mai mare pondere printre afaceriștii hune- doreni. Practic, aproximativ 60 la sută dintre firmele înregistarte în județ au ca și obiect de activitate comerțul. Două sunt motivele pentru care această activitate are o pondere atât de mare: este o afacere ușor de demarat și asigură un câștig relativ rapid.La această dată, patronii ABC-urilor hunedorene lucrează cu un adaos comercial cuprins între 10 și 25 la sută. 
Și totuși apariția marilor

supermarket-uri gen Billa sau Artima le-a cam „stricat ploile” buticarilor hunedo- reni.
De la avans la plată„Era de așteptat ca apari- țiția supermarket-urilor să ducă la o scădere a vânzărilor pentru buticari, susține Cos- tin Iorgu, patron. în 93' când am început această afacere nu erau atâtea ABC-uri, iar dacă aveai un vad bun te umpleai imediat de bani, între timp au apărut tot felul de supermarket-uri în care oamenii au dat buzna. Și totuși ABC-ul din fața blocului nu va rămâne niciodată fără clienți. Oamenii trăiesc de la avans la plată. între ele vin și iau pe datorie. Acesta este unul dintre motivele pentru care clienții nu vor dispărea niciodată. Toți trebuie să mâncăm, iar la Billa

Ca să nu mai piardă clienți ABC-urile susțin comerțul pe datorienu-ți dă nimeni pe datorie”,susține Costin. Oamenii sunt o specie ciudată, susține Emil C. patron de ABC. „Când nu au bani vin și te roagă să le dai pe datorie. După ce iau salariul se duc la Artima sau la Billa și plătesc cu banu' jos. Iar tu aștepți să-ți plătească

£ datoria de la caiet. După ce- și termină banii vin iarăși la tine. Și le dai că nu ai ce face. Pentru că până la urmâ plătesc. De aceea, astăzi, dac^ nu ai bani în spatele unei astfel de afaceri te duci în cap. Pentru că nu te poți baza pe datornici”, afirmă Emil.

mailto:clara.pas@infonrnnedia.ro
mailto:tiheriu.straia@informmedia.ro


De pe "câini" în... subteran

• Hagi la Timișoara. Președintele lui Poli Timișoara, Marian lancu, a anunțat că noul antrenor al echipei va fi Gheorghe Hagi, acesta urmând să fie prezentat oficial luni, la ora 20.00, Hagi îl înlocuiește la conducerea tehnică a echipei pe Cosmin Olăroiu, al cărui, contract a fost reziliat, duminică, de comun acord cu conducerea clubului. (C.M.)

■ Jiul n-a confirmat 
jocul bun din partida 
cu Dinamo și a rămas 
fără victorie acasă.

ClPRIAN MARINUT 

dprian.marinut@infarmmedia.ro

Petroșani - Laudele primite după remiza cu Dinamo li s- au urcat la cap jucătorilor Jiului. După ce i-au dresat pe “câinii roșii” printr-un joc foarte bun, jucătorii lui Chirilă și-au dat cu stângu-n drep-

tu’ la meciul de ieri cu Poli Iași, pierzând toate cele trei puncte puse în joc. Rezultatul blochează evadarea Jiului din zona periculoasă a clasamentului și amenință poziția lui Chirilă pe banca tehnică a minerilor.
Jiul egală cu zeroPartida fost dominată clar de Poli care putea câștiga la o diferență mult mai mare. Dacă concretizau cele 3-4 mari ocazii de gol din prima repriză, moldovenii puteau

Protestele Jiului la faza penalty-ului n-au avut succes (Foto: t. Mânu)
• Scandări pro-Popescu. Galeria Jiului a scandat, duminică, pe parcursul meciului cu Poli lași, numele lui Gică Popescu, candidat pentru postul de președinte al FRF, gest imitat și de suporterii ieșeni. în minutele de prelungire ale partidei, spectatorii petroșăneni au cerut demisia antrenorului echipei Jiul, lonuț Chirilă. (C.M.)
• lonuț Popa înjurat. Membrii grupării Black-White Minors a galeriei Jiului l-au înjurat pe antrenorul formației Poli lași, lonuț Popa, care a antrenat echipa din Petroșani în returul sezonului 2003/2004, când aceasta evolua în Divizia B. (C.M.)

Stadion: Jiul; Spectatori: 5.000. 
0-1, min. 14: Bâlbă a transformat 
un penalti dictat după un fault în 
careul comis de Boiciuc asupra lui 
Marius Onofraș. 0-2, min. 87: 
Onofraș a recuperat un balon la 
mijlocul terenului și, după un "un- 
doi" cu Vrăjitoarea, a rămas singur 
cu Hotoboc și a înscris cu un șut la 
colțul din stânga.

Jiul Petroșani: Hotoboc - .Bădoiu, 
Mihart, Kalai, C. Petre - I. Voicu 
(Vezan '46), M. Gheorghe, Pâcleșan, 
Boiciuc - CI. Drăgan (Istinie '65), 19.

Drida (Dulcea '65). Antrenor: lonuț 
Chirilă.
Poli lași: Brăneț - Ad. Tomâ, Onuț, 
Bernard, Bordeanu - Onofraș (Tin- 
cu ’90), Mitruc (Arhire '65), Ad. Ilie, 
Gavatorta, D. Rednic - Bâlbă 
(Vrăjitoarea ’73). Antrenor: lonuț 
Popa.
Cartonașe galbene: Boiciuc '14, M. 
Gheorghe '42 / Bordeanu '16, '75, 
Ad. Ilie '22, Bâlbă '45
Cartonaș roșu: Bordeanu 75.
Arbitri: Robert Dumitru (central), 
Nicolae Marodin, Dumitru 
Bărgăoanu (asistenți).

T

Rezultatele etapei a 12-a: vineri, 4 noiembrie: FC Argeș -
Pandurii Tg. Jiu 0-1; sâmbătă, 5 noiembrie: Sportul - FCM 

( Bacău 2-1; FC Național - Oțelul 3-2; Poli Timișoara - Farul 
J 3-2; duminică, 6 noiembrie: FC Vaslui - Dinamo 1-2; Glo- 
’ ria - Rapid 2-1; Jiul - Poli lași 0-2; CFR Cluj - Steaua 1_-_0.

Clasamentul
I. Dinamo___________12 9 2 1 , 34-9 29

■ 2- Steaua 12 2 ■ .3 2 W-6 U?
3. CFRCiuj _ 12 6 4 2 17-^0 22
4. feti7Timișoara 12 5 5. _2______ 16-8 20

5. FC Național___ __ 12 6 2 4 . 11-14 20
6. Sportul 12 _5 41 3 18-11___ 19
7. Rapid _________12 5 4 3 15-13 19
8. FC Argeș 12 S 4" sf ~ 12-10 19

9. Poli lași 1? 5 2 5 9-10 17
■ 10. Farul Constanța 12 5 2 5 16-18 17

II. Gloria Bistrița 12 4 3 S 11-16 _15
12. Pandurii 12 3 2 7 8-16 11
13. Jiyl Petroșani 12 1 6 5 7-14 9
14. FCM Bacău 12 2 2 8 5-17 8
15. Oțelul ©alați 12 1 5 6 7-20 8
16. FC Vaslui 12 0 4 8 4-17 4

■ ■

Un gol mai mult ca adversarii
București (C.M.) - FC CIP n- a strălucit, ieri, în meciul din deplasare cu nou-promovata Athletic București, dar a reușit să se impună în fața revelației acestui tur de campionat cu scorul de 4-3 (1-1). Acuzând oboseala drumului, devenii au început mai slab și deși au deschis scorul prin Tomescu (min. 8) la pauză scorul era egal: 1-1. în repriza secundă, FC CIP a reușit de două ori să se desprindă la două goluri diferență (3-1 și 4- 2), prin golurile reușite de Șotîrcă (24), Gherman (25) și Matei (34), dar Athletic a redus de fiecare dată din han-

dicap. „Ca în toate meciurile de până acum am controlat autoritar jocul, forțându-ne adversarii să se apere aproape continuu. Am ratat însă foarte mult și am încasat goluri din cauza unor greșeli personale la faze care nu anunțau nimic”, comenta, Marius Rupa- cici, antrenorul FC CIP. După meci Lupu, Matei, Al-Ioani, Măgureanu, Tomescu și Mo- lomfălean au rămas în București, pentru a răspunde convocării selecționerului Zoltan Jakab la națională. România va juca, marți și miercuri, la Amsterdam, o dublă împotriva echipei similare a Olandei.

decide mai rapid soarta meciului. Totuși chiar și după eliminarea lui Bordeanu, când Jiul s-a avântat în atac, Poli a știut să gestioneze situația, la fel. cum a făcut și în Cupa României, împotriva Vasluiului și a câștigat.
Vinovatul fără vinăAntrenorul Jiului a declarat că nu este vinovat pentru eșec. “Până acum mi- am asumat toate înfrângerile, dar de această dată nu mai

j

este vina mea. Că doar nu eu n-am băgat mingea în poartă din cinci metri cu Dinamo, Constanța, Galați și Iași. Kalai îmi face a șasea greșeală personală. Aceasta este valoarea individuală a jucătorilor. Poli a meritat victoria, practicând un joc agresiv și cu o apărare foarte bună”, a explicat Chirilă. Patronul Jiului, Alin Simota, a afirmat că se gândește din nou să-l înlocuiască pe lonuț Chirilă;
W f DIVIZIA A

Rezultatele etapei a X-a, 6-7 noiembrie: Cosmos Pitești- Eurolines București 
4-3; Futsal Municipal Constanța - Poli Gomonth Timișoara 6-2; United Galați 
- Energoconstrucția Craiova 3-2; ACS3 București - Muhlbach Sebeș 2-6; 
Silvanus Reșița ACS Odorheiu Secuiesc 5-5; Athletic București - FC CIP 
Deva 3-4. Partida Clujana Cluj - MGA București s-a încheiat după închiderea

Clasamentul
1. Silvanus Reșița 10 8 2 039 - 17 26
2. F.C. CIP Deva 10 B 1 158 - 24 25
3 A.C S. Odorheiu 9 6 3 040 - 18 21
4 Enerqo Craiova 10 6 1 344 - 36 19
5. Athletic București 10 5 2 328 - 23 17
6. M.G.A. Domnești . <9.. 4 2 340- 27 14
7. F.M Constanța 1Q 3 5 239 -34 14
8 Muhlbach Sebeș 10 3 2 5 27-34 11
9. ACS 3 București 10 3 2 525- 34 1.1
10. United Galați 10 3 0 721-32 9
11. Poli G. Timișoara T0 3 0 740-62 9 ■"
12. Clujana Cluj 8 2 1 523-29 ....... 7 : :

13. Cosmos Pitești 10 2 0 817 “47 .. 6 ....... .. ■
14. Eurolines Buc. 10 1 1 818W3 4

Inspirație târzie la 
Corvinul 2005

Bistrița (C.M.) - Obligată să câștige meciul din deplasare cu Gloria II Bistrița pentru a mai putea spera la îndeplinirea baremului de 12 puncte impus de conducere în ultimele etape ale turului, Corvinul s-a trezit abia la 0-2 și nu a reușit decât o remiză. Hunedorenii au jucat crispat în primele 60 de minute și au încasat două goluri de la Predică (28) și Măjer (54). A intervenit inspirat, însă cam târziu, antrenorul loan Petcu care i-a introdus în teren pe Marta și Cojocari care au schimbat în bine prestația echipei hunedorene. în doar patru minute, Corvinul 2005 a reușit să egaleze, prin golurile semnate de Dăscălescu (62) și juniorul Iacob (67), după care a ratat alte două mari ocazii de a învinge. „E un rezultat echitabil. Soarta partidei ne putea fi însă favorabilă dacă eram mai concentrați în ofensivă”, afirma antrenorul loan Petcu.

Devenii au dominat „Liga Luptătorilor"
■ Patru dintre cei cinci 
deveni au câștigat 
întâlnirile susținute în 
gala de tip K1.

ClPRIAN MARINUȚ

dprian.marinut@informniedia.rc

Rezultatele etapei a 12-a, sâmbătă, 5 noiembrie: Unirea 
Dej - FC Bihor 1-1; CFR Timișoara- Gaz Metan Mediaș 1- 
2; Unirea Sânnicolau M.- Liberty Salonta 0-0; U. Cluj - ISC 
Turzii 2-2; Gloria II Bistrița - Corvinul 2005 2-2; Apulum 
A.I. - UTA Arad 1-1; Minerul Lupeni - Olimpia S.M. 0-1.

Deva - “Fight League” (Liga Luptătorilor), prima gală de tip Local Kombat desfășurată în premieră la Deva, a constituit un succes atât ca spectacol, cât și în privința rezultatelor obținute de sportivii deveni. Gala organizată vineri seara la Sala Sporturilor din Deva de DSJ Hunedoara, clubul “Cobra” Deva și de promotorul Cristi Miclea a avut toate elementele unui show total. Pe preluată de gen sportivi

Cristi Miclea (Foto: T. Mânu)

lângă rețeta clasică de la manifestările care presupune, duri, animatoare

de la Deva a oferit în plus dispute cu adevărat spectaculoase. Cea mai bună dovadă în acest sens o reprezintă faptul că doar trei dintre cele nouă întâlniri s-au încheiat după trei reprize, în vreme ce trei s-au terminat prin KO, iar altele trei prin abandonuri.
Devenii pe valCei peste 1000 de spectatori prezenți la sală nu au savurat doar spectacolul, ci și victoriile devenilor, întrucât

patru dintre cei cinci sportivi deveni au reușit să câștige. Singurul devean care a pierdut a fost învins tot de un sportiv originar din Deva, respectiv Ștefan Repede care acum se antrenează la un club din București și care e campion european și vice- campion mondial la karate. “Gala a fost o reușită, atât prin faptul că a fost prima de acest fel desfășurată la Deva, cât și pentru că a avut toate ingredientele spectacolului de gen”, afirma Marius Simina, director interimar al DSJ Hunedoara. “Reacția favorabilă a publicului mă determină .să cred că gala a ieșit bine. Mă bucur că am reușit să promovez sportivii deveni. Doi dintre ei, loan Maftei și Gabriel Flutur, au deja oferte de a lupta la o gală care va avea loc în decembrie la Timișoara”, preciza Cristi Miclea, promotorul galei.

Clasamentul
1. Gaz Metan 11 7 2 2 ......19'8 23
2. U. Cluj 11 6 4 1 15-5 22
3. Liberty Salonta 11 6 3 2 12-6 21
4. CFR Timișoara 12 6 1 5 13-16 19
5. ISC Turzii 11 4 6 1 : 14-8 : 18
6. Gloria II 11 4 4 3 9-9 16
7. Minerul Lupeni 11 4 3 4 10-9 15
8. FCM Reșița 11434______ 9-10 15
9. FC Bihor,. _____ ________ 4___ 2-5 16-11 14
10. Unirea Dej 12 3 4 5 13-15 13
11. U. Sânnicolau 11 3 4 4 8-14 13
12. Olimpia S.M. 12 3 2 7 9-18 11
13. U.T. Arad 11 2 4 5 10 13 10
14. Unirea Al 11 2 4 5 813 10
Iii, CflTwirwl ît 1 4 6 12-21 7

Categoria 60 de kilograiW 
DANIEL CIOCOI (Timișoara) - 
Cosmin Tâutu (Arad) 2-1 
Categoria 67 de kilograme 
(tip piramidă)_____________
meciul 1: GABRIEL PINTILIE 
(București) - Simion Kelemen 
(Petroșani) K.O. repriza 2 
meciul 2: IOAN MAFTEI (Deva) 
- Adrian Prisecaru (Arad), aban
don, repriza 1
finala: IOAN MAFTEI (Deva) - 
Gabriel Pintilie (București), aban
don, repriza 2
Categoria 80 de kilograme 
IULIAN MARCU (Deva) - l.rinel 
Dicu (București) 3-0 
Categoria 63,5 kilograme 
TUDOR STOIȘI (Timișoara) - 
Ovidiu Mihai (Sibiu), abandon 
Categoria 83 de kilograme 
CLAUDIU DODA (Deva) - Traian 
Carciuc (Timișoara) K.O. repr. 1 
Categoria 86 de kilograme 
ȘTEFAN REPEDE (București) - 
Adrian Vlâduîescu (Deva) K.O. 
repriza 2
Categoria 90 de kilograme 
GABRIEL FLUTUR (Deva) - Daniel 
Ciofleac (Sibiu) 2-1 
Cei cu majuscule au câștigat.sexy și muzică asortată, gala

Procedeele tehnice spectaculoase au 
încântat publicul (Foto: T. Mânu)

Animatoarele au încins la maximum atmos
fera în Sala Sporturilor (Foto: t. Mânu)

Loviturile dure au dus la încheierea a trei 
partide prin KO’și'a altor trei prin abandon

mailto:dprian.marinut@infarmmedia.ro
mailto:dprian.marinut@informniedia.rc
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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 pi£ă 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)

• centrală temăcă, gresie, faianță, parchet, 
spoturi, balcon închis, termopane, contorizări, 
izolat, preț. 360 milioane lei, negociabil. Tel. 
0723/829060.

• etaj 1, plus 2 camere la parter, zona Magazi
nului Tineretului, preț negociabil. Tel. 
0723/514133,235570, după ora 19.
• 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 Îmbunătății, 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 Decebal, etaj 2, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, parchet, faianță, apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, tel. 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie, 
faianță, apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață, se oferă 
diferență, tel. 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. 0723/251498,23280a (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. 
0723/251498,23280a (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 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. 
0723/251498,23280& (Fiesta Nora)
• zona Micro, decomandate, centrală termică 
modificări, parchet laminat, gresie, faianță 
rigips, spoturi, balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)

• zona fedul 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 KUcescu, 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 mH., 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)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)

• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică et. 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona GQjdaș et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika).

• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)

• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• bd. Decebal, decomandate, parchet, faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 

0724-305661. (Garant Consulting)
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MACON - întâlnirea anuală
cu clienții
Societatea Macon S.A. Deva, unul dintre 
cei mai mari producători de materiale 
de construcții din țară, a organizat Ia 
finele săptămânii trecute întânirea anuală 
cu clienții. Cei mai importanți clienți 
ai societății au fost răsplătiți cu premii 
și trofee. Reprezentanții societății 
i-au primit pe invitați la sediul Macon, 
iar întâlnirea a continuat cu o vizită 
prin halele de producție și a culminat 
cu o masă festivă organizată la Cinciș.Directorul general al societății Macon, Liviu Cucu, a prezentat obiectivele întâlnirii cu clienții și activitatea desfășurată în acest an. „Ne bucurăm de o prezență cât se poate de compactă în cadrul acestei întâlniri. în acest an am reușit să îmbunătățim relațiile de comunicare cu partenerii noștri. De asemenea, au fost înființate mai multe compartimente noi, precum cel de Vânzări și cel de Marketing, care au același scop, de a face mai bună comunicarea cu clienții noștri", a precizat Liviu Cucu. întâlnirea a continuat cu acordarea de trofee celor mai importanți zece clienți ai Macon, în funcție de cifra de afaceri. Societatea situată pe primul loc a fost Sălăuța S.R. L. Coșbuc, al doilea loc fiind ocupat de Diacin Lugoj, iar pe locul al treilea s-a situat Nada S.R.L. Târgu Jiu. Reprezentanții Macon au precizat că în cursul săptămânii viitoare vor începe deja campania de contractare pentru anul care urmează. „Campania de contractare pentru anul 2006 va suferi unele modificări față de anii precedenți. O echipă din cadrul societății noastre, formată din patru directori de produs și patru agenți de produs, vor face o vizită fiecărui client în parte. Vom acorda, de asemenea, limite de credit", a afirmat Dan Stoian, director marketing societatea Macon. Societatea Macon a fost fondată în anul 1963, fiind primul producător care a oferit pe piață, începând din 1999, BCA de calitate superioară. Cu spijinul celor 760 de angajați, Macon se asigură mereu că f cerințele clienților sunt respectate, oferind soluții eficiente în timp util și la prețuri corecte. 8

Elena MATfEȘ ?

<■

S.C.’ARDAF” S.A. și-a dublat capitalul social 
ajungând la 14 milioane EIIRO

în cadrul ADUNĂRII GENERALE din 26.09.2005 
în conformitate cu normele impuse de COMISIA 
DE SUPRAVEGHERE A ASIGURATORILOR(CSA) a fost 
aprobată majorarea capitalului social al ARDAF cu 
25.199.019 RON(aprox. 252 miliarde lei vechi, echivalent 
7 milioane Euro) ațjungându-se Ia 50.598.039 RON (aprox. 
504 miliarde lei vechi) cu acordarea unui termen pentru 
exercitarea dreptului de preferință a acționarilor de 
51 de zile calendaristice cu începere de la data publicării 
hotărârii adunării generale în MONITORUL OFICIAL.

La această dată, perioada de subscriere s-a încheiat, toți acționarii 
importanți ai Companiei (S.C.TENDER S.A., Reiffeisen Bank, Banca 
Transilvania) participând la majorarea capitalului.De asemenea, toate 
persoanele fizice, acționari ARDAF și-au adus aportul ia acțiunea de 
dubiare a capitalului social.

Ca urmare, la acest moment, societatea noastră se încadrează peste 
limitele celor doi indicatori, solvabilitate și lichiditate,constituindu-se 
în continuare într-unul dintre cei mai puternici și stabili asigurători pe 
piața românească.

Dorim să mulțumim pe această cale tuturor clienților și cola
boratorilor noștri pentru faptul că ne-au ajutat să ajungem pe locul 4 
în clasamentul asigurărilor din România.

în următoare perioadă ARDAF își va continua politica de consolidare 
a poziției pe piață, inclusiv prin programe de investiție care au ca țintă 
o și mai bună acoperire teritorială și implicit o creștere a capacității de 
satisfacere a tuturor nevoilor clienților noștri.

Director zona Transilvania 
Marius Mutulescu

capitalului.De


MICĂ PUBLICITATE /9luni, 7 noiembrie 2005
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică, termopăn, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, eta| 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 
JKO RON, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
O^Șener-Hunedoara)

• zona Micro 6, semidec., parchet laminat, 
instalații electrice + sanitare noi, pereți izolați. 
Preț 200 mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ugent, decomandate, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, etajul 1, Liliacului. Preț 1,05 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, bloc acoperit, zona 
Gojdu. Preț: 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, sir. luiiu 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)
• 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 
italiană,-preț 720 mii., tel 235308,072-1.985.256. 
(Rocan3000)
• zonă centrală et. intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopăn, centrală termică parchet, 
faianță mobilăde bucătărie, bine întreținut preț 
13» mid, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona macului, dec., et, 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc, baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)
• zona Bâkescu, dec., et 1, modificat, 

' jnătățit apometre, repartitoare, balcon,
. întreținut ocupabil imediat preț 830 mii., 

tel. 235.208,0721385.256. (Rocan 3000)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

i Deva, zona pieței, etaj 2, contorizări complete, 
preț 1350 mid. lei. Tel. 236510.
• zona Carpați, decomandate, 107 mp, boxă 
balcon mare, parchet contorizări, preț 150.000 
RON, tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)

• vând apJ camere semidec., Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)
• 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 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)
• urgent, ap. 3 camere, Deva, etaj 3, zonă bună 
parchet, balcon, centrală termică Preț:780 mii. 
lei. T ei. 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: 1,5 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0726/710903, (Prima-lnvest)
• zona Gojdu, dec., et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut, preț 1350 mid., tel. 235.208, 
0721.985,256. (Rocan 3000)
•zonă centrată modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat et intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de gaz, 
sau schimbcu 2 camere ori casăîn Brănișcasau 
Șoimuș. Preț 820.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, zonă bună dec., cu sau iară 
amenajări, se Oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• foarte ugent 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 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Bâlcesaț et 1, amenajat frumos, parțial 
termopăn, semimobilat bucătărie mobilat; i 
comandă garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Eminescu (pol. jud.), et 1, dec., 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Banca Transilvania, et 3, parchet 
laminat, gresie, faianță termopăn, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modem recent preț 55.000 
euro, neg., tel. 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 centrată, st 100 mp, dec., et. intermediar,' 
CT, 2 bă, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă buri, 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 30001

Vând case, vile (13)

• Deva, Str. Gri vițe i, nr. 30,3 camere, curte mare 
și grădină ocupabilă imediat preț 1 mid. lei. Tel. 
236510.
• Deva, Vile Noi, la 50 m de Horea 2 camere, 
bucătărie, baie, posibilități etajare, 1300 mp, 2 
fațade, 29 m și 47 m, sobe teracotă pe gaz, preț 
70.000 euro. Tel. 0741/507012.
• zona Ceangăi necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă canalizare, 
construcție modestă preț 1,7 mid, tel. 
0745/164633. (Mimason)
• viă, construcție 2000, pe 2 nivele, p+ bucătărie, 
baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et cu baie, 
bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct curte, garaj, 
grădină zona Vulcan, merită văzută preț 230.000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• In Simeria, DN7, 2 dormitoare, Sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și moderne. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)

• zona Măiățti, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere+ diferență preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona peste linie, construcție nouă parter, et, 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• vândcasâ4camere, 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)
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• 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., tel. 235308,0724.620358. (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., tel. 
235.208,0721.985356. (Rocan 3000)
• zona Călugăreni, 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)

Cumpăr casă (14)

• to 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)

Vând case de vacanță (15)

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

Vând case la țară (17)

• casă cu teren, în comuna General Berthelot nr. 
6. Tel. 221257,0727/386660.
• casă grădkri, zonă deosebită Nojag, nr. 53, 
drum asfaltat, preț negociabil. Tel. 262939, 
215602.
• Dobra, str. M. Eminescu, nr. 19, preț 750 
milioane lei, negociabil. Tel. 283274,0745/515325.

• casă2 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 Măgua Certejulu i, 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)
• Certei, 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)
• Bohott, 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)

Vând garsoniere (19)

• stare bună, în Deva preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• zonaZamftescu,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)
• zona Crișului, etaj 2, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet contorizări, preț 46.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, (C-uri), poliția județ, bloc de 
cărămidă vedere la stradă confort 1, etaj 2, dec., 
balcon mare, parchet, gresie, faianță renovată 
recent contorizări, preț 83.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zonă idtracentrală, dec., . balcon închis, 
termopăn peste tot, parchet, renovată recent, 
preț 82.000 RON, tel. 0745/302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika).

• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)

• urgent sdec, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona MărășM 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)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)

• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• Mărăștiul Nou,decomandate, faianță gresie,, 
parchet, contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)
• Zamfirescu, 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. luiiu Maniu, etaj.intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893, (Garant 
Consulting)

• b-dul Decebal etaj 7, dec., amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)

• vând garsonieră semidec., apometre, balcon, 
etaj intermediar, Gojdu, preț 65.000 RON. Tel. 
0743-549654. (Garant Consulting)

• ugent, zona Decebal, etaj intermediar, balcon, 
contorizări (apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare), 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, convertor, boiler. Preț 250 
mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

• HrL, 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. 235.208,0721.985256. (Rocan 3000)

• zona Gojdu, et. intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută preț 850 mii., tel. 
235.208 0721.988256 (Rocan 3000)
• zona Eminescu, et. intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț 
550 mii., tel. 235.208,0721.985.258 (Rocan 3000) .

• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et. inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii., tel. 235.208 
0721988258 (Rocan 3000'

Cumpăr garsoniere (20)

• în zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Deva, Micro 15, sau Dacia, ofer prețul pieței. 
Tel. 0746-225726,0254-2130508 (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)

• 10parceteterena500mp,zonaCăprioara.Tel.  
0254/211124.
• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm. Tel. 
210869,0721/430502. .
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• intravilan In Băcia, 3800 mp, preț 5 euro mp. 
Tel. 0722/161644.

• intravilan to 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.

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

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

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

companiei

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză

• Studii / cursuri de management (recomandat)

• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

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

gândire flexibilă

• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres
• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri

• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 
pentru lucrul în echipa

• Excelente aptitudini pentru PC (MS Office, Outlook)

• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat. B

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

Z CWÂ» I
• intravilan pentru construcție casă, în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă. 
Tel. 220269 sau 0746/029058.

• totravian, pentru construcție casă, în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Relații zilnic la tel. 220269 sau.0746/029058 după 
ora 18
• loc de casă, Hunedoara, 3516 mp, fs 22.m, apă, 
gaz, curent loc drept zonă liniștită, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

• to Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
hess)

• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

• totravian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, fs 
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, neg., 
tel. 0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusi
ness)

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

• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

• totravian, to zonă industrială, st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă, în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială, st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială, cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)

Aid asculți torturile!
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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, 0742/605228 (Casa 
Betania)

• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona Mi 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, to zonă industrială (zona Macon), 
st4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• intravilan la DN 7, în zonă industrială, la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
Stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• totravian st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• uigent, 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)
• 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)

• totravian, 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)

• Deva, str. L Creangă transformat rin 4 
camere, centrală termică geamuri pe lemn 
stratMcat* *esle,faian|ămot>Ser bucătărie 

' |acomandă,baie3/4m,mobBerbaie,etaj8 
> Jaraj,toatetacStătie,făiâtotenne<iari.TeL 
'l 0723/284005.

__________________________________________

• 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 parcheț 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 61.500 
euro, negociabil, tel. 0788/165702,232808. (Fiesta 
Nora)
■ foarte ugent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt preț 830 mit tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mcul Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg,, tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, țel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona & 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 termopăn, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
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)

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
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• intravBan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă, curent, ideal construcție casă, preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• intravilan, zona drumul spre Hunedoara, st 
1000 mp, fs 15 m, acces din 2 străzi, bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială, preț 
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)

• 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, st 4300 mp, fs 30 m, 
loc drept, utilități în apropiere, ideal pentru 
construcții industriale sau investiție, preț: 12 
euro/mp. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Sântuhakn, 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 bimă, intravilan, st 5.100 x 3, apă, gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
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. 
Pteț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)
• intravilan, simeria, st 2900 mp, utilități, gaz, 
curent, apă la 150 metri distanță Preț 4 euro mp. 
Țel. 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)

• extravlan, Deva, str. Prelungirea Depozitelor, s 
3549 mp. Preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Cumpăr teren (22)

• extravilan- arabii 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)

• 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, tel. 235308,0724620358 (Rocan 3000)

Imobile chirii (29)

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

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)

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

• zona piață etaj 1, st 75 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 47.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• idtracentralst50 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. 235.208,0724.620358 (Rocan 
3000)

• 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 spațiu comercial 
amenajat, bdul I. Maniu, bl. 4, Deva. Tel. 
0741/121639. chenar + bold!!!!!!!!
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•oferap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•ofer garsoreeră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală, 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună, Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, 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)
• garsonieră semimobilată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)

Organizează 
„Licitație de masă lemnoasă" 

producția anului 2005 
Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str.

Mihai Viteazul, nr. 10, în data de 15.11.2005, ora 10.00. pentru masă lemnoasa fasonată și prestări servicii de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 7.905 mc aparținând următoarelor grupe de specii:

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA

Cireș 152 mc - Fag 6.841 mc Gorun 210 mc
Tei 21 mc Molid 472 mc - Brad 50 mc
Larice 130 mc - Pin 20 mc - Mesteacăn 7 mc
Frasin 2 mc

TOTAL 7.905 mc
Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate 

publică, către agenții economici", aprobai prin HG nr.85/2004.
POt participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și comercializarea lemnului, potrivit HG 

nr. 70/1999 și Ord.MAPPM nr. 71/1999.
Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi si listele de material fasonat, poate fi consultată la sediul Direcției Silvice 

Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe internet la adresele: http://www.silvahd.ro și http://www.rosilva.ro
Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din subordine sau sunt nomi

nalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.
Preselecția agențjlor economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva în data de 11.11.2005, ora 10.00.
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contractuale vor fi achitate în 

avans în contul R046RNCB3000000000160001 deschis la BCR Deva sau R01/RZBR0000060001246149 deschis la Raiffeisen Bank Deva.
Ofertele se vor depune Ja sediul-Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea licitației. Relații 

suplimentare se pot oBțirie la tel. D254/225. T99, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222.481 și la ocoalele silvice.
(34007)

• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modem, 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. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, 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)
• caut ingent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vlă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer sp^iu comercial, zona I. Creangă, preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• 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 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 223400,0721/436384,0742/005228 
(CasaBetania)
• 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)
• de kichiriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită, înălțime 
de 4,80 m, parcare, păzită. Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208.0724.620358 (Rocan 3000)
• 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)

Imobile schimb (30)

• schimb apartament 2 camere, Bejan, etaj 1 cu 
apartament 3 camere, Scărișoara, AL Armatei 
sau 2 camere, Bălcescu, turnuri, et. 1 - 2, 
diferență Tel. 224296,0720/747359,0788/361782.
• sdânb garsonieră Deva cu Timișoara sau 
vând, Kogalnieeanu, 56, ap. 8 tablouri, 2 bici
clete, bibelouri. Tel. 232905.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

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

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.

Bajusz Andrăs

Oradea, Bdul Decebal rin 34,

E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro

Informații: 0724-22-03-65.

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă
Cerințe:

Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

Auto românești (36)

• vând Deda papuc, transport marfă preț 
negociabil. Tel. 213360,0720/303043.

Auto străine (37)

• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:

TIMIȘOARA
Str. Ion lor^scu de la Brad nr. 29
Te:. 0256-400774
Fax: 0256-400777
instaltm@melinda.ro

• vând autoturism Seat Cordoba, af 1998, aer 
condiționat închidere centralizată geamuri 
electrice, abs, airbag, stare perfectă de 
funcționare, consum 5% ■ motorină preț nego
ciabil. Tel. 0724/560870.

• experiență în relații cu publicul;
e persoană dinamică;• experiență în vânzări.

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

Microcentrale murale Demrfid

• vând Opei Corea C 1,7 TDI, 16 VE, Kw 
55/1686 cmc, albastru metalizat volan 
midtifuncțlonal, abs, servodirecție, cd 
player, 4x alrbag, volan reglabil, Închidere 
centra&ată cu telecomandă Ekao 3, vama 
plătiti, af 14J&2003, 16300 km, RAR 
20402007, preț 1LOOO euro, negodabĂ Tel 
0724/166834.

• vând CHroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs. servo, 8 airbag, 
consum 65%, preț 10350 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.
• vând Hat 131 Miraflorî Diesel, af 1983. 
tamponat aripa stângă și piese de schimb, preț 
negociabil. Tel. 0723/38334,0726/251731.
• vând Fort Sierra 1800, cu portbagaj, gri meta
lizat original, stare foarte bună TeL 0740/436888

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz Mazda E 2200 Diesel, II locuri 
pe scaun, preț negociabil. Tel. 213360, 
0720/303043.

Demrad Standard

Cumpără o microcentrală 
murala Demrad șt primești în

CADOU
un radiator Etorad 

.(dimensiune 22x600x800)

• puteri termice de 20, 24, 30 kW• versiune basic și digital• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului• cu tiraj natural sau .forjat• compact, dimensiuni reduse» posibilitatea de conectare la calculator• compatibil cu sisteme de automatizare• posibilitate de conectare la termostat de cameră, sondă exterioară și unitate de control la distanță• versiunea basic cu afișaj LED• versiunea digitală cu afișaj LCD, pentruvizualizarea defecțiunilor• vană cu 3 căi motorizată• posibilitate de legare în cascadă• sistem anti-blocare pompă• protecție contra înghețului• filtru EMC• silențios• instalare ușoară• certificate CE, iSCIR, UKCertelec, Rostest
Continuitate în inovației

SC EUROCONSULT SRL ARAD
FILIALA DEVA

■societate de reorganizări și lichidări 
judiciare-

ANUNJATOȚi CREDITORII
Că s-a dispus deschiderea procedurii 
de reorganizare judiciara și faliment a 
SC GLOBAL EXPORTATION GROUP SRL 

Hunedoara.
Potrivit art. 76 a|in. j, din Leagă nr. 64/1995 

• republicata și in irimcafa, 
termenul limită pentru înregistrarea 

creanțelor
ia grefa Tribunalului Hunedoara a 

este data de 13.11.2005. șl

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

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

Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA ----------——

Tapițerii, Camere de 
tineret

rasan

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

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

Angajează

ȘEF PRODUCȚIE

I Cerfațe: Saoteiâ:
- studii superioare - pachet salarial |
- experiența minimum 2 ani in conducerea unei secți de producție I mothrant I
-abilități de organizare și comunicare - posibilitatea 1

- cunoștințe operare PC dezvoltării carierei 1

-domiciliul de preferință in Orăștie sau în localitățile apropiate
1

Persoanele interesate pot irnnite CV-uriie până la data de 15.11.2005 prir fax la numărul: 
241942 sau la SECRETARIATUL societății din Orășl'e. Str Plantelor, nr. 50. i3i

ANUNȚĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE
A SPAȚIULUI COMERCIAL NR. 2
AMPLASAT LA PARTERUL
BLOCULUI M1O (Blocul "CASIAL")
Dosarul de prezentare ai activului poale fi consultat la sediul 

societății din Chișcadaga, Str. Principala Nr. I, Corn Șoimuș, 

Jud. Hunedoara.

Informații suplimentari la tel. 0254 237002/237003 
interior 3145 sau 3JO3 Intre orele 8- 15 , 

s
Licitația va avea loc în data de 21.1 1.2005.

în caz de neadjudecare licitația ce va relua.

http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:instaltm@melinda.ro
slmaiesmart.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cănită nouă, legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1 - 2 cai. Tel. 26359a
• vând combina tor tractor 650, preț negociabil. 
Tel. 264257.

• vând antene de satelit digitale, începând 
cu 550 ron, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu abona
ment (Oigi, Max tv, Focus) și fără abona
ment, montajul și deplasarea incluse in 
preț. Informații 0723/481776 sau 
0745/840474.

Comemorări (76)

Moto-velo (41)

• vând biddeiă semicursieră Sputnik, 4 viteze 
și Mountain Bike 10 viteze. Tel. 232905.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Piese, accesorii (42)

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 piese din dezmembrarea unui motor de 
tractor 45 CP în 4 pistoane și cositoare laterală, 
pentru tractor. Tel. 0726/022417.

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 paturi echipate cu lenjerie și 2 
plapume. Tel. 0254/213360, între orele 8 -16.
• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, oglindă, loc pentru haine, stare 
bună, preț 15 milioane lei. Tel. 221060.

• vând urgent mobilă: canapea extensibilă, 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibilă, birou elev, 
bucătărie suspendată, 4 scaune, mască 
chiuvetă, mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074, 
0724/643045.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 2 aparate foto Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând tv Panasonic și video Saba model 2002 ■ 
2003. Tel. 0745/253413,218234, seara

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând 2 DVD-uri cu Divix marca Orion, aduse 
din Ungaria preț 230 ron. Tel. 0720/013998, 
0722/147015.

• vând o centură militară veche cu o stemă pe 
pafta 150 euro, monede cu eclipsa 2 euro 
bucata Tel. 0723/005657

Electrocasnice (56)

• vând mașina de cusut mecanică, marca 
Union, stare foarte bună de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 233084.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând fân și otavă de grădină Hunedoara Tel. 
0723/005657.
• vând o pereche papagali cântăreți, preț 100 
ron și papagali peruși, pui și adulți. Tel. 
0744/546801,712274.
■ vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.

• vindem purcei, vârsta 3 luni, scrofițe 
pentru reproducție scroafe gestante, 
scroafe cu purcei, vieri, preturi negociabile. 
TeL 0726/504625.

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

Instrumente muzicale (60)

• vând or# 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.

Altele (61)

• cunpăr europaJeți. Te t.0726/379220.

FILDAS TRADING
Unul dintre cei mai importanți distribuitori și importatori de produse farmaceutice și 

parafarmaceutice din Romania angajează:
REPREZENTANT VÂNZĂRI JUD. HUNEDOARA

Atribuțit Certate:
- menținerea și dezvoltarea rețelei de - experiența inir-un post similar minim 1
clienți, an,
- promovarea și vânzarea produselor - cunoașterea pieței locale de distribuție
conform obiectivelor stabilite. a produselor farmaceutice reprezintă un

avantaj*
- studii superioara,
- permis auto cat. B.

Dacă sunteți interesați trimiteți CV. la: aurelia.00pa4afildas.com sau fax 0269/230.436 
până la data de 11.11.2005.

(33944)

ANUNȚ
Consiliul local al comunei Ghelari organizează 

concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante 
de șef SPGCL și maistru I din cadrul S.P.G.C.L.

iciai (, tai c va avea t^L_ iu uqlq uț i u. i i J, vii a
9Î00, la sediul acestuia din Ghelari, str. Rusca, nr. 5.

Dosarul pentru înscriere la concurs/examen va cuprinde actele 
prevăzute de lege.

Condițiile pentru ocuparea postului de șef SPGCL sunt:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau licență 

- în domeniul tehnic sau construcții instalații, vechime minimă de 10 ani,
cunoștințe operare PC, domiciliul stabil în Ghelari.

Condițiile pentru ocuparea postului de maistru I sunt:
- studii de scurtă durată domeniul tehnic (SSD), absolvite cu diplomă, 

vechime minimă de 20 ani, să rezulte din Carnetul de muncă faptul că 
a mai ocupat posturi de coordonare - conducere lucrări, domiciliul stabil 
în Ghelari.

Dosarele pot fi depuse la secretarul Primăriei, până în data de 
17.11.2005 ora 16.00.

Bibliografia de concurs/examen va fi afișată și se va găsi și la sediul 
Primăriei.

Relații suplimentare la telefoanele: 0254/735.201, 0254/735.272.

(33939)

Consiliul local al comunei Ghelari,
cu sediul în localitatea Ghelari, str. 
Rusca, nr. 5, jud. Hunedoara, tel. 
0254/735.201, 0254/735.272, 

0741/078.784, în baza H.G. nr. 85/2004, organizează, 
în data de 30.11.2005, ora 15.00, preSelecție pentru 
licitația publică, ce va avea loc în data de 07.12.2005, 
ora 12.00, pentru exploatarea cantității de 1.952 mc 
lemn din partida „Prisloape", aflată pe raza comunei 

Lunca Cernii, jud. Hunedoara.
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul Primăriei 

Ghelari, până la data de 25.11.2005, ora 16.00, 
contra sumei de 200 lei RON.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 
0254/735.201, 0254/735.272, 0741/078.784.

(33922)

ANUNȚ
LICITAȚIE

SC EUROCONSULT SRL ARAD
FILIALA DEVA

■societate de reorganizări fi lichidări Judiciare-
ANUNȚĂ TOȚI CREDITORII

Că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară ți faliment a SC RODRALI PROO SRL 
Petroșani

Ik. Termenul pentru depunerea dedarețlllor de creanță la grefa Tribunalului Hunedoara aste data de 
06.12.20C5, Iar prima Adunare a creditorilor va avea loc ia Tribunalul Hunedoara, în data de 

j 14.12.2005. cu următoarea ordine de zi:
1. raportul administratorului judiciar și aprobarea plății retribuției administratorului judiciar din fondul 

unic de lichidare
2. analiza situației pasivului debitoarei
3. constituirea Comitetului creditorilor.
4. deschiderea procedurii falimentului.
5. măsuri ce vor fi întreprinse în vederea continuării procedurii.
6. aprobarea retribuției lichidatorului in procent de 12% din încasări, iar în lipsă de incasări retribuția 

lichidatorului să se stabilească la suma de 2.000 RON. sumă ce va fi plătită din fondul unic de lichidare.
7. diverse.

In conformitate cu prevederile Legii hr. 64/1995 modificată, este admisibil votarea prin scrisoare, cu 
legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicat prin orice mijloace ți înregistrat 
ia tribunal cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.

(33876)

în data de 8 noiembrie se împlinesc 40 zile de când a plecat 
dintre noi, dragul nostru soț, tată, socru, bunic, frate, 
cumnat, cuscru

GREC IOSIF.
Slujba de pomenire va avea loc în data de 8 noiembrie la 
Biserica Ortodoxă din Ilia.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• ampâr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.

Apeluri (65)

• CARP DEVA, Str. împăratul Traian, nr. 33, 
tel 0254/213360, a redus dobânda la 
Împrumut cu giraiii și fără girafei cu 3%, 
începând cu data de 1 noiembrie 2005. Vâ 
așteptăm să vă hscrieți, iar cei Înscriși să 
benefidați de reducerea dobânzi.

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru îngrijire copil un an, 
disponibilitate la program prelungit. Tel. 
0742/269063.

Prestări servicii (72)

• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: circulația sângelui, pareze, 
coxartroză, spondiloză, insomnii, stres, reglarea 
diabetului, digestie etc. Tel. 0722/262712.

• mediez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057,0720/222425.
• mediez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• profesor, mediez matematică și la domiciliul 
elevului. Tel. 0722/211235.

I
• porți, gardiei, balustrade, scări interioare 
orice model, dn fier feijaă. TeL 0254/237533, 
orele 8-15.

• SC Cydev internațional SRL oferit 
consultanți pentru locuri de muncă In 
străinătate Deva, bloc Casial, etaj 3, ap. 7. 
Relații suplimentari la teL 0254/235211 
0722/570219,0724/309805.

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

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

Oferte locuri de muncă (74)

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratută in 
cadrul firmei, salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză m Deva, Bdul 22 Decembrie, bL Dl + 02. 
Informări la tel 0254/232747.

• societate comercială angajează vânză
toare cu experiență minim 2 ani Relații la 
fel 0722/307874,230036.

• SC SABENPA SRL IHmj angajează ajutor 
bucătar, vârsta până la 42 de ani, și paznid, 
pentru județul Arad; asigur transportul. 
Relații la teL 0724/142170.

• societate comerdalâ angajeaiă sudor 
autorizat (electric, autogen, In argon). 
Relații la teL 0254/236407, Int 412

• SC Infomm SA Deva, tel 0254/213915, 
0254/214433, angajează operatori calculator 
pentru culegere date.

• SC Danis SRL angajează facturistă cu 
experiertd TeL 0254/237577.

i

• SC ALEX & COMP SRL Gaiafi angajează 
mercandiser pentru idețut Hunedoara; 
experiența constituie avantaj. CV-uri și 
scrisoare de pe se pot trimite la 
teL/fax 0356/802147.

• angajez șofer cat 01 sau 0, maxHaxi - 
corner*'  salariu avantajos. Retail la teL 
0720/191135.

• societate comeruaiă angajează șofer cu expe
riență. Tel. 0740/420521.

Alege CL pentru anunțul tău

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

▼ și servicii Internet In vestul Austriei, tn nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

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

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 -10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un lob de muncă modem și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E mail: sorina.sarmai@infornunedia.ro

Administrația Piețelor din 
municipiul Hunedoara,

cu sediul în strada Bicaz, nr. 2, organizează în data de
24.11.2005, ora 9.00, licitație publică pentru:

1. închiriere spații amplasate în Complexul Comercial 
Dunărea cu profil de activitate:

■ Piață agroalimentară de gros;
■ Minimarket și/sau alimentație publică fără băuturi 

alcoolice;
■ Birouri;
■ Laborator analize umane sau analize produse 

alimentare;
■ Masă în spațiu necompartimentat, comercializare 

mărfuri cu amănuntul.
2. închiriere chioșcuri amplasate în sector III Piața 

Obor.
3. închiriere mese legume - fructe amplasate în Piața 

Obor.
Documentația de licitație se poate procura începând cu 

data de 11.11.2005, de la sediul Administrația Piețelor.
Plicurile cu oferte se pot depune până în data de

23.11.2005, ora 13.00, la sediul Administrației Piețelor 
Hunedoara.

La licitație pot participa agenți economici autorizați să 
efectueze acte de comerț și care nu au datorii față de 
bugetul local al municipiului Hunedoara.

Informații suplimentare la telefon 712779.

INFORMAȚII DE UTILIZARE A TALONULUI
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 taura.contra@informmedia.ro.

ANUNȚURILE GRATUITE 
(varianta 1)

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

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3,4)

• sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât și JURIDICE

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

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

EVIDENTIAZA-TE!
r

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

TEXTLOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare do ISngă Comtim:
• chioșcul de ziare din stația de autobuz 
Orizont Micro 15;
■ chioșcul de ziare de lângă Galeriile de 
Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara 
Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal;
• Cepromirr;
• Cooperativa de consum Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor lila.

cuvamhil

PRIMA AMRITIE —A—

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 9 și 15 la sediul redacției șl se vor publica in pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică publicitate.

aurelia.00pa4afildas.com
mailto:sorina.sarmai@infornunedia.ro
mailto:taura.contra@informmedia.ro
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Robbie Williams - cel mai 
bun în acest secol• Papa pierde cetățenia. Papa Benedict al XVI-lea, care este actualmente cetățean al Vaticanului, va pierde automat calitatea de cetățean german, cele două cetățenii fiind incompatibile potrivit legislației germane. Germanii își pierd cetățenia țării lor în momentul în care au Solicitat sau li s-a acordat cetățenia altui stat. (MF)

• Sondă pe Venus. Agenția Spațială Europeană va lansa, miercuri, sonda Venus Express, care are misiunea să dezvăluie misterele planetei Venus, considerată sora geamănă a Pământului. (MF)
Fără tatuaje

Londra (MF) - Angelina Jolie a decis să își șteargă de pe braț tatuajul cu numele fostului ei soț, Billy Bob Thornton. Actrița a început un tratament laser pentru a-și îndepărta de pe brațul drept tatuajul în care apăreau numele fostului ei soț și imaginea unui dragon. Se crede că Jolie a luat această decizie pentru a lăsa pentru totdeauna în urmă fosta relație. Angelina Jolie, care are o relație cu actorul Brad Pitt, se află deja la jumătatea tratamentului în vederea ștergerii tatuajului. Corpul Angelina găzduiește în total 11 tatuaje, actrița intenționând să își tatueze pe corp și numele celor doi copii ai ei: Maddox și Zahara, pentrU a putea arăta lumii întregi cât de mult îi iubește. Angelina a declarat însă că: „Nu voi mai fi niciodată atât de proastă încât să îmi tatuez pe corp numele unui bărbat”.

Daniel (Foto: EPA)

■ Cântărețul englez are 
cele mai multe albume 
discografice vândute în 
secolul XXI.

Londra (MF) - Cântărețul Robbie Williams a înregistrat cele mai mari vânzări în Marea Britanie de la începutul acestui secol, fanii săi achiziționând 6,3 milioane de albume. Robbie, în vârstă de 31 de ani, ocupă prima poziție în topurile din Marea Britanie, cel mai recent album al său „Intensive Care”, fiind pe primul loc în clasamentul întocmit îri ceea ce privește vânzările.Williams a reușit să fie artistul cu cele mai multe albume cumpărate în acest secol, lucru care se datorează
Potter - 
mină de 
aur
fonda (MF) - Daniel 
Raddiffe, actorul care 
interpretează rolul lui 
Harry Potter, a 
declarat că nu este 
sigur câți bani a 
câștigat de pe urma 
filmelor, relatează 
presa britanică. „Nu 
știu câți bani am. Și 
nici nu vreau să știu 
pentru că încă sunt 
copil", a declarat 
Raddiffe. „Sunt un 
om normal", a expli
cat el. „Nu am o 
colecție de mașini 
Ferrari care să mă 
aștepte să cresc ca 
să le pot conduce. 
Toți prietenii mei 
sunt obișnuiți cu fap
tul că joc în filmele 
din seria «Harry Po
tter» și nu sunt der
anjați de asta. Nu 
sunt supus unui tra
tament diferit decât 
restul lumii. îmi place 
foarte mult asta", a 
adăugat Daniel. Cel 
de-al patrulea film al 
seriei Harry Potter, 
„Harry Potter și 
Pocalul de Foc", va fi 
lansat pe piață la 18 
noiembrie.

Locaș creștin descoperit 
într-o închisoare
■ Cel mai vechi locaș 
de cult creștin din Israel 
a fost descoperit într-o 
închisoare.

Ierusalim (MF) - Arheologii israelieni au anunțat, sâmbătă, că au descoperit cel mai vechi locaș de cult creștin de pe teritoriul țării în cursul cercetărilor efectuate în interiorul închisorii Meggiddo din nordul Israelului, transmite AFP.„Am scos la lumina zilei un mozaic care include o inscripție în limba greacă, potrivit căreia acest loc i-a fost dedicat lui Iisus Chris

Angelina Jolie (Foto: epa.

Opera după reconstrucție
■ Un concert de gală a 
marcat 50 de ani de la 
reconstrucția celebrei 
instituții.

Tom înspăimântă regizorii
Washington (MF) - Tom Cruise își îngrozește colegii de platou unde se filmează pelicula Mission: Imposible III, insistând să joace personal în toate cascadoriile extrem de periculoase. Supervedeta a refuzat să le permită cascadorilor profesioniști să-l dubleze la săriturile de la mare înălțime pe care le avea de făcut în rolul agentului secret Ethan Hunt.

Viena (MF) - Orașul valsului a celebrat, sâmbătă, a 50- a aniversare de la reconstrucția Operei, instituție care a fost distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial. La 5 noiembrie 1955 „Staat- soper” și-a redeschis porțile după ce instituția a fost distrusă în bombardamentele americane din 12 martie 1945. Opera din Viena este considerată a fi unul dintre principalele simboluri ale reconstrucției culturale a Austriei după al doilea război mondi-
Brazi, negri de Crăciun?

din Praga, va fi protagonista unui nou reality show ce va rula de astăzi la televi

■ în acest an se pare că 
negrul va fi culoarea la 
modă pentru brazii de 
Crăciun.

Londra (MF) - Negrul este culoarea la modă pentru bradul de Crăciun, susțin reprezentanții unui important magazin londonez, relatează Sky News. în Marea Britanie, brazii negri sunt comercia

la salvarea gorilelor sălbatice din Africa.
(Foto: EPA)

ziunea cehă. Fondurile strânse vor ajuta

și faptului că șapte dintre cele opt albume ale sale au ocupat poziția de lider în topuri. Dintre albumele sale de succes fac parte: ’’Life Thru A Lens”, ’’I've Been Expecting You”, ’’Sing When You're Winning” și ’’Escapology”.în topul artiștilor Williams este urmat de formația Coldplay (6,2 milioane de albume) și de Dido (5,7 milioane). Eminem și Westlife următoarele locuri ale clasamentului, fiind urmați de Norah Jones, Blue, Anastacia, The Stereophonies și Oasis.Potrivit informațiilor furnizate de Official UK Charts Company, cântăreți precum Kylie Minogue sau Craig David nu au reușit să intre pe primele zece poziții ale clasamentului.

tos”, a declarat arheologul Yotam Pepper, coordonatorul operațiunii. „Mozaicul are circa 45 de metri pătrați, este perfect conservat, reproduce forme geometrice și include și imaginile unor pești, animale care au fost simbolul primilor creștini", a precizat el.Mozaicul descoperit datează de la finalul secolului al II- lea, motiv pentru care vestigiile descoperite sunt cele mai vechi locații ale creștinității.Mozaicul decora solul unei clădiri cu înălțimea de nouă metri, peste care a fost construită ulterior o altă clădire, în timpul epocii bizantine.

Opera din Viena (Foto: EPA)al. „Redeschiderea operei a arătat că Austria a renăscut” după război, a declarat directorul instituției, loan Holender, subliniind că Staatsoper este „un element central al identității austriece”.
lizați la un preț de 90 de lire sterline și sunt cu mult mai înalți decât brazii artificiali albi, aurii sau verzi.Lansarea pe piață a brazilor negri vine la 30 de arii de la apariția în magazine a primilor brazi artificiali. „Regina Victoria a lansat moda brazilor de Crăciun în Marea Britanie, în urmă cu aproape 200 de ani”, a declarat un alt angajat al ma

Seara de gală a inclus extrase din șase spectacole care au fost puse în scenă cu ocazia redeschiderii Staatsoper, la 5 noiembrie 1955 și anume fragmente din opere de Beethoven, Mozart, 
gazinului. „în prezent, când perioada victoriană inspiră din ce în ce mai mulți decoratori și creatori de modă, această creștere a vânzărilor de brazi artificiali, în special a celor negri, conturează o nouă tendință în domeniul modei”, a adăugat el. Magazinul estimează că va vinde toți brazii de Crăciun de culoare neagră îri următoarele 3 săptămâni.

5Strauss, Wagner și Verdi. Pe afișul serii de gală s-au aflat Placido Domingo, Thomas Hampson, Michael Schade și Edita Gruberova, precum ș*.  dirijorii Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Christian Thielemann, Daniele Gatti și Franz Weiser- Most. Evenimentul a fost retransmis de posturile de televiziune din 12 țări, în special din Franța, Japonia, Statele Unite, Marea Britanie și China.Opera din capitala Austriei a fost refăcută după planul general al clădirii.Staatsoper a fost inaugurată în anul 1869 de împă-rat- ul Franz Joseph și concepută de arhitecții August Sicard von Sicardsburg și Eduard van der Nuli.

aiiâncă tarantule pră- ite, numite A Ping. Această gustare se găsește peste tot, din stafiile de autobuz până în tiagazine. (Foto: epa)


