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Cerul va deveni variabil. în cursul

i ’) | dimineții va fi ceață.

1 ~ J J

■■■■■
dimineața la prânz seara

Fiu de procuror, proxenet

In urma unei tornade care s-a abătut duminică asupra statului american Indiana au rămas 15 morți, 160 de răniți și mari distrugeri materiale. /p.12 (Foto: epa)

■ O minoră susține că 
a fost „scoasă la pro
dus" de către fiul unui 
procuror hunedorean.Nădăștia de Sus (T.S., M.T.) - Povestea începe în urmă cu două luni când, în urma unei razii pe DN 7 efectu

| Dan Vasile liber. Judecătorii( au decis, ieri, cercetarea în stare de I libertate a lui Dan Vasile. Motivația 
I acestora a fost că inculpatul nu L prezintă un pericol pentru societate. I Dan Vasile a fost arestat pentru | șantaj și ultraj împotriva
L polițiștilor, /p.6 (Foto: arhivă)

Sindicaliștii protestează
Deva (I.J.) - Profesorii nu sunt singurii în conflict cu guvernul. Cele cinci mari centrate sindicale vor cere, la mitingul de astăzi, de la București, creșterea salariului minim pe economie, refacerea bugetului, reducerea fiscalității. O altă revendicare se referă la finalizarea modificării pachetului legislativ care se ocupă de relațiile de muncă: Legea Contractelor Colective de Muncă și Legea Conflictelor de Muncă. Din județul Hunedoara vor participa reprezentanții a patru confederații sindicale, după un program prestabilit de manifestări. Urmează ca joi, 10 noiembrie, funcționarii t publici să intre în grevă de avertisment.

Pornografie cu minore, în Vale

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pen- fc tru a fi rezolvate cât mai re-
ewiw pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- dresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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■ Doi bărbați din Vul
can sunt cercetați pen
tru trafic de persoane 
și pornografie infantilă.

Vulcan (M.T.) - Mai multe tinere minore au fost racolate de trei tineri din Vulcan, care le-au propus să pozeze dezbrăcate și în poziții indecente, spunându-Ie că fotografiile vor 

ată de polițiștii de la Moravuri, este reținută minora I.L. Aceasta, la numai 13 ani, a recunoscut că întreține raporturi sexuale pentru sume de bani cuprinse între 300 și 400 de mii de lei vechi.în plus, fata face o declarație șocantă. Proxenetul care a adus-o în Deva și care i-a 

fi publicate într-o revistă dinAustria. Aceștia le-au promis că vor fi plătite cu câte un milion de lei vechi, pentru fiecare fotografie și că vor primi suplimentar importante sume de bani, după vânzarea revistei respective. Polițiștii B.C.C.O. Alba-Iulia și cei ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara au găsit fotografiile 

asigurat și cazarea este Râul B., fiul unui fost procuror hunedorean. Conform declarațiilor minorei, „peștele” stătea noaptea cu ea Ia traseu și încasa jumătate din banii câștigați de fată. Dimineața era dusă într-o garsonieră din cartierul Micro 15 unde locuia împreună cu o altă pros

în rețeaua de Internet și în mai multe rețete locale de calculatoare din Valea Jiului. Sunt cercetați în stare de arest preventiv Andrei S., de 20 ani, student Ia Teologie, și Emest B., de 50 ani, ambii din Vulcan, pentru trafic de persoane și pornografie infantilă. Polițiștii au identificat trei dintre tinere, de 17 ani, ale căror fotografii au apărut pe Net. /p.6 

tituată. Interesant este că, deși există declarațiile amănunțite ale minorei despre proxenetul ei, fata nu a fost confruntată niciodată cu acesta. De aceea, tatăl minorei crede că Poliția din Călan, unde se află acum dosarul fetei, vrea să înmormânteze acest caz. /p.3

Greva 
dascălilor

Deva (V.N.) - Deși a fost declarată grevă generală, unii dascăli din județul Hunedoara și-au ținut orele. O situație mai deosebită s-a înregistrat la Lunca Cernii, unde s- au făcut presiuni pentru boicotarea grevei, /p.3

Volumul criminalității în 
primele 9

jud. Hunedoara, în
loc.) UE cere reabilitare termică

infracțiuni 
sesizate

pentru persoane 
infracțiuni infracțiuni cercetate 
constante soluționate

Grafica: Cuyâwtol fiber,sursa' Pj Hunedoara

■ Blocurile construite 
în perioada 1950-1990 
trebuie reabilitate ter
mic până în 2015.

Deva (C.P.) - Acest angajament a fost asumat de țara noastră în negocierile de aderare la UE și implică un efort financiar atât din partea statului cât și a fiecărui proprietar, astfel încât poluarea dată de producerea, transportul și consumul energiei termice să fie limitată drastic. Proprietarii vor trebui să plătească între 500 și 2000 de euro. „într-un

bloc construit din plăci de be ton, din cantitatea de căldură livrată de furnizor se pierde circa 40%. Reabilitarea termică presupune montarea pe fațadele blocurilor a unor panouri de polistiren, lucrări la a- coperiș, înlocuirea tocăriei din spațiile comune, precum și izolarea termică a conductelor și țevilor situate la subsolul clădirii”, a declarat loan Cris- tea, directorul Calor Deva. De la 1 ianuarie 2Q07, obținerea certificatului energetic va deveni obligatoriu la construcția, vânzarea sau închirierea fiecărei locuințe, /p.3

septembrie, Gheorghe Micu, fostul director, a fost demis de Inspectoratul Școlar Județean. (Foto Traian Mano)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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i > w‘jVJ w W V w w v <■•> V w w C- w • - - - * - te’w - « - w JVv » V V * * V V i V*  *,V*• Câștigător. Partidul aflat la putere în A- zerbaidjan a obținut puțin peste jumătate din mandatele de parlamentari, cu ocazia alegerilor legislative desfășurate duminică, a anunțat, ieri, Comisia Centrală Electorală, după numărarea a 50 la sută din buletinele de vot.• Și ia Berlin. Cinci vehicule au fost incendiate, în cursul nopții de duminică spre luni, într-un cartier sărac din Berlin, a anunțat poliția germană, Poliția nu exclude ca răufăcătorii să fi vrut să imite imigranții care acționează în suburbiile franceze de circa zece zile.

Se întâlnesc azi cu premierul

Anchetat
New Delhi (MF) - India a anunțat, ieri, formarea unei comisii de anchetă asupra unei posibile implicări a ministrului de Externe, Natwar Singh, și a Partidului Congresului, a- flat la putere, în scandalul petrol contra hrană, implementat de Națiunile Unite în Irak. Natwar Singh a fost citat în raportul Comisiei Volker a Națiunilor Unite, care a dezvăluit că peste 2.200 de companii din 60 de țări au fost implicate, conștient sau nu, în scandalul petrol contra hrană, prin care regimul lui Saddam Hussein a deturnat 1,8 miliarde de dolari din fondurile ONU. Raportul îl acuză pe Natwar Singh că a beneficiat de patru milioane de barili de petrol prin intermediul companiei Masefield. El a dezmințit aceste acuzații.

Natwar Singh (Foto: epa>

Alberto Fujimori
(Foto: EPA)

Arestat
Santiago (MF) - Fos
tul președinte peruan 
Alberto Fujimori, acu
zat în țara sa pentru 
comandarea mai <
multor asasinate și
pentru delicte de co
rupție, a fost arestat, 
ieri dimineață, la San
tiago, în Chile. Ares- : 
tarea 1 +• •lui
dinte -L
2000), venit în cursul i
nopții din Japonia, 
unde era rezident, a
fost decisă de jude
cătorul Orlando Al
varez, desemnat de 
Curtea Supremă de 
Justiție pentru a stu
dia eventuala sa ex
trădare. Agenții l-au 
arestat pe Fujimori la 
hotelul Marriot și l-au 
condus la secție, în 
jurul orei locale 
02.30, fără ca acesta 
să opună rezistență.

Informații falsificate
Washington (MF) - Serviciile de informații ale armatei americane au avertizat administrația Bush încă din februarie 2002 că sursa informațiilor referitoare la legătura dintre rețeaua al-Qaida și regimul lui Saddam Hussein a furnizat date falsificate, se arată într-un document publicat duminică.în pofida acestui fapt, opt luni mai târziu, președintele american George W. Bush a acuzat în mod public guvernul lui Saddam Hussein că a antrenat membri ai rețelei lui Osama ben Laden în tehnica producerii de otrăvuri și gaze letale.Documentul redactat de Defense Intelligence Agency (DIA), serviciile de informații militare, conține o analiză critică a informațiilor furnizate de Ibn al-Shaykh al-Libi, un islamist radical colaborator al lui ben Laden, care a fost instructor militar într-o tabără al-Qaida din Afganistan, înainte de a fi arestat de forțele americane la sfârșitul anului 2001.Aflat în captivitate, acesta a declarat anchetatorilor DIA că în Irak au fost antrenați activiști al-Qaida pentru fabricarea de otrăvuri și produse chimice letale.DIA nu a considerat credibile aceste informații, se arată în document. Agenții serviciilor de informații au ajuns la concluzia că Ibn al-Shaykh al-Libi îi inducea în eroare în mod intenționat.
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■ Reprezentanții confede 
rațiilor sindicale se întâl
nesc cu Tăriceanu, pentru 
a-și spune nemulțumirile.

București (MF) - Reprezentanții confederațiilor sindicale se vor întâlni, azi, cu pre- .mierul Călin Popescu Tăriceanu, pentru a discuta nemulțumirile sindicale privind ne- respectarea dialogului social în România și faptul că proiectul de buget pentru anul 2006 a fost aprobat de Guvern

fără consultarea sindicatelor.Dialogul social și revendicările confederațiilor sindicale vor fi principalele subiecte ce vor fi abordate în cadrul întâlnirii.Mitingul anunțat pentru azi de cele cinci confederații sindicale a fost suspendat, sindicatele urmând să decidă, în a- ceastă săptămână, după întâlnirea cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, asupra organizării lui.Confederațiile sindicale cer un salariu minim pe econo

mie de 430 de lei, iar în ce privește bugetul pe 2006 solicită 6 la sută din PIB pentru învățământ, un fond social de 2,5 la sută, precum și tichete de masă pentru tot sectorul bugetar.
CereriDe asemenea, sindicaliștii vor o politică salarială coerentă în sectorul bugetar, car- e să presupună indexări salariate și creșteri în termeni reali ale salariilor bugetarilor. Sindicaliștii cer reduce

rea fiscalității pe piața muncii, crearea autonomiei reale a fondurilor administrare tri-1 partit - sănătate, șomaj, pensii și finalizarea modificărilor pachetului legislativ privind relațiile de muncă.Cele cinci confederații sin**,  dicale membre în Consiliul E- conomic și Social (CES) au a- nunțat că se retrag din Consiliu și declanșează proteste, din cauza nerespectării dialogului social, indicând drept exemplu promovarea bugetului pe 2006 fără consultarea lor.

Numărul forțelor de ordine de pe străzile Parisului a fost sporit
(Foto: EPA)

Restabilirea ordinii.
■ Aproximativ 400 de 
persoane au fost arestate 
la Paris, autoritățile 
anunțând măsuri serioase.

Paris (MF) • Circa 395 de persoane au fost arestate în timpul incidentelor violente care, au .^Jhtinuat în cursul nopții dej iminică spre luni în suburbiile orașului Paris, unde au fost incendiate 1.408 vehicule. ‘Noaptea de duminică spre luni a fost cea mai gravă de la începutul violențelor, 34 de polițiști fiind răniți.Un bărbat în vârstă de 61

de ani, agresat vineri seară la periferia nordică a Parisului, unde de peste zece zile au loc incidente violente, a decedat ieri, a anunțat văduva sa, la încheierea unei întâlniri cu ministrul francez de Interne, Nicolas Sarkozy.
Măsuri severeJacques Chirac, președintele Franței, a declarat, duminică seara, că prioritatea autorităților trebuie să fie restabilirea ordinii în zonele afectate de violențe, în condițiile în care șeful Executivului de la Paris a anunțat sporirea e- fectivelor forțelor de ordine.

UE va analiza oferta Iranului
■ Republica Islamică a 
propus, duminică, Germa
niei, Franței și Marii Bri
tanii, reluarea dialogului.

Teheran (MF) - Ministrul britanic de Externe, Jack Straw, a cărui țară asigură președinția semestrială a U- niunii Europene, a declarat, ieri, că UE va analiza oferta formulată oficial, duminică seară, de Iran, de reluare a negocierilor asupra programului său nuclear.„Studiem scrisoarea cu deosebită atenție”, a declarat Straw la sosirea la reuniunea miniștrilor de Externe din cele 25 de state membre ale UE,

precizând că organismul european va trimite un răspuns oficial Iranului.
Nu renunțăCu mai puțin de trei săptămâni înaintea unei noi reuniuni importante a AIEA, prevăzută pentru 24 noiembrie, Iranul a propus, duminică, Germaniei, Franței și Marii Britanii, reluarea dialogului, anunțând, în același timp, că intenționează să trateze noi cantități de uraniu la uzina de la Ispahan, din centrul țării, în pofida presiunilor internaționale de a-1 face să renunțe la aceste activități.Tot ieri, Iranul și-a reafirmat dreptul la dezvoltarea de

Frontieră deschisă
Islamabad (MF) - Pakistanul și India au deschis, ieri, un prim punct de trecere pe Linia de Control care divide regiunea Kashmir, pentru a facilita accesul echipelor de salvare la victimele cutremurului produs la 8 octombrie.„Frontiera este deschisă ajutoarelor”, a anunțat generalul pakistanez Tahir

Navqi.„Este un moment istoric”, a afirmât B.R. Sha- ram, responsabilul administrativ al provinciei indiene Jammu: „este prima expresie a solidarității, modul de a arăta că trebuie făcut totul pentru a veni în ajutorul oamenilor aflați de cealaltă parte a liniei de control”, a adăugat el.
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Președintele Franței, Jacques
Chirac (Foto: EPA)

prioritarăîn timpul unei reuniuni de criză prezidate de șeful statului și la care au fost prezenți premierul Dominique de Villepin, ministrul de Interne Nicolas Sarkozy și ministrul A- părării Michele Alliot-Marie, Chirac a subliniat că restabilirea siguranței și a ordinii publice reprezintă o prioritate în criza declanșată de incidentele de la periferia Parisului.La rândul său, premierul a anunțat că va face publice mijloacele pe care Guvernul intenționează , să le adopte și măsurile necesare pentru soluționarea crizei.

Rachetă la bordSydney (MF) ■ O rachetă în stare perfectă de funcționare a fost descoperită într-o cabină a vasului de croazieră care a fost atacat, sâmbătă, de pirați, în largul coastelor somaleze, a a- nunțat, ieri, Alexander Downer, ministrul australian de Externe.Ancorarea vasului Seabourn Spirit în Insulele Seychelles ar putea fi amânată până la dezamorsarea rachetei, a declarat Downer.Printre cei aproximativ 600 de pasageri ai vasului de croazieră care a fost atacat, sâmbătă, de persoane înarmate, în largul coastelor somaleze, se află și 19 australieni. Nava, care a reușit să scape de atacatori accelerând în larg, se îndrepta spre portul keny- !; an Mombasa. Din cauza atacului, ea a fost, însă, deturnată spre Insulele Seychelles.Deși atacul pare să fi fost comis de pirați, Downer nu a exclus posibilitatea ca acesta să fi fost un act terorist.

Iranienii din Bruxelles au protestat ieri împotriva președintelui Ah
madinejad, în timpul reuniunii UE pe tema Iranului (Foto: epa)tehnologie nucleară civilă, „în virtutea Tratatului de Nepro- liferare și a legilor internațio nale”, a declarat ministrul de Externe, Manouchehr Mottaki.
Guvernator afgan, scăpat 
dintr-un atentat sinucigaș

Kandahar (MF) - Guvernatorul provinciei Helmand din sudul Afganistanului a reușit să scape cu viață dintr-un atentat sinucigaș revendicat de către rebelii talibani, au declarat autoritățile locale.Guvernatorul Sher Mohammad ieșise din autoturism și se pregătea să intre în biroul său din Lashkargah, capitală

provinciei, când un bărbat a detonat explozibilii plasați în . mașina sa, parcată în apropiere. a declarat purtătorul de cuvânt al oficialului, Mohammad Wali.Guvernatorul nu a fost ră- , nit în atac, însă atentatorul/ sinucigaș și-a pierdut ambele brațe și pieioare în deflagrație, a adăugat acesta.
Redactor șef: Adrian Sălăgean Abonamentul la.Cuvântul liber costă 6,9 lei pentru o lună,
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• MratiMfc. Astăzi; Biserica Ortodoxă din Toplița Mureșului (corn. Certej), cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, își așteaptă credincioșii la slujba urmată de maslu. Tot azi, după cum ne-a informat epitropul Florin Susan,1 se va oficia și un parastas pentru eroii satului. (V.R.)

„Mă amenința cu bătaia!"

DANIEL I. lAHCU

daniel.iancu@lnfGrmmedia.rc

Pansu in 
flăcări

■ Exploatată sexual 
timp de două luni, 
minora I.L., se află în 
Centrul de Minori.

Tiberiu Stroia, Mihaela Tămaș 
tiberiu.stroia@informmedia.ro 

mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Pentru a avea confirmarea poveștii spuse de tatăl minorei, Cuvântul Liber a reușit să obțină aprobarea de a o vizita pe I.L., la Centrul de Recuperare al Mino-

*

I1

Parisu' a devenit un oraș fierbinte. La pro
priu! Și, din motive ce se cunosc deja, 
tinde să ajungă și extrem de curat, cel puțin 

din perspectiva gazului de eșapament. Care 
gaz nu va mai fi produs, deoarece nu va mai 
exista factoru' poluant. La ritmul actual și 
volumul de muncă depusă de imigranții 
africani pentru transformarea mașinilor în 
torțe (circa 1300 de carcase per durată de 
noapte franceză) parcul auto va trebui înlocuit 
cât de curând cu biciclete. Ce îs și mai ușor 
de procurat, și mai greu de cocteilmolo- 
tovizat...

(

Plecând ei din Africa natală la cules 
căpșuni de prin grădinile pariziene, imi
granții ceia negri s-au trezit că lucrurile nu 

stau cum,visau ei. Tot lălăind-o cu burta la 
soare pe marginea vreunei oaze sahariene, ei 
nu vedeau în fața ochilor decât bunătate de 
covrigi încârligați în coada maidanezilor de 
pe Champs Elysees. Au găsit covrigi doar în 
covrigării și au citit prin ziare că maidanezii 
(simpli, fără elementul de panificație cores
punzător) se întâlnesc doar prin orașele din 
România. Așa că au răbdat ei cât au răbdat să 
muncească, până le-a trecut prin devlă că-i 
timpul să impună anarhia, un sistem de 
guvernare, după părerea lor, mult mai plăcut 
decât deja bagatelizata democrație. Căci se 
pare c-a sosit timpul transformării Europei 
într-o țară africană (nu-i putem spune 
bananieră, că nu prea cresc mere de-alea lun
guiețe pe bătrânul continent), plină de triburi 
războinice!

De două luni 
nimeni nu a făcut 
nimic. Sunt 
purtat pe 
dramuri.

Valentin

Istrate

rilor din Deva. „M-am întâlnit într-o seară pe la 10 cu fiul lui Dorel, un consătean

de-al nostru, își începe fata povestea. Acesta mi-a făcut cunoștință cu Raul B., fiul unui avocat sau cam așa ceva. Mi-a propus să producem niște bani și am acceptat. M-a urcat într-o Dacie roșie cu numărul HD06DMO, m-a acoperit cu o pătură și am ajuns la Deva. Prima dată, a vrut să mă scoată pe traseu la Simeria, dar mi-a fost frică să nu mă prindă tata. Așa am ajuns pe DN 7 în zona ștrandului. Râul stătea toată noaptea în mașină, iar eu acostam șoferii de TIR. Câteodată nici nu mai știam numărul clienților. Dimineața, Râul mă lua și mă ducea la garsoniera din Deva. La un moment dat am vrut să fug, dar m-a amenințat că mă bate”, susține minora.
Deocamdată, tăcereTatăl minorei susține că polițiștii din Călan îl plimbă pe drumuri și nu vor să-i dea răspuns la plângerea sa. „Am

Prostituția printre minori ia amploare (Foto: Traian Mânu)fost la București la PNA și am depus o sesizare.De două luni nimeni nu a făcut nimic pentru a-1 condamna pe Raul B. Și asta pentru că are relații. Nici Cuvântul Liber nu a reușit, ieri, să
obțină o poziție oficială despre mersul anchetei. Contactat telefonic, șeful secției cercetări penale din cadrul Poliției Călan a declarat că nu cunoaște amănunte despre acest caz.

EratăDintr-o regretabilă greșeală, în articolul referitor la alegerea Biroului Permanent Județean al PD, apărut în Cuvântul liber de ieri, primarul municipiului Orăștie, Iosif Blaga, a fost trecut ca ocupând postul de vicepreședinte. Facem precizarea că Iosif Blaga a fost ales în funcția de președinte executiv al filialei județene a PD.

în Deva amaratele radar vor ti amplasate pe B-dul Dece- 
baț - Calea Zarandului - Str. M. Emtnescu

Festival de teatru
Deva (R.I.) - Joi, 10 noiembrie, va fi lansat Festivalul de teatru pentru elevi care se va desfășura până în primăvară în mai multe școli din județul Hunedoara. Directorul uneia din instituțiile partenere, Dan Olteanu, consideră că teatrul „este o bună metodă educațională, folosită de mulți ani în Occident”. Faza finală a festivalului se va desfășura în luna aprilie 2006, iar premiile se anunță a fi substanțiale. Tot atunci, cu începere de la ora 14,30, va fi prezentat, în cadrul Târgului de Carte de la Deva, un sondaj realizat printre elevii hune- doreni pentru a afla în ce măsură se citește sau nu în școli.

Director disputatDeva (R.I.) - în această toamnă directorul Școlii din Bucureșcii Bradului, Gheorghe Micu, a fost demis din funcție spre nemulțumirea edilului localității. „Activitatea lui managerială a fost apreciată ca fiind foarte bună chiar de către ISJ într-o decizie din 30 septembrie 2005”, spune primarul Constantin Macrodin. „Apoi, tot ei îl demit fără să țină cont de activitatea lui, pe care noi o apreciem”, mai adaugă el. Inspectorul general Anișor Pârvu precizează că demiterea a fost motivată de „performanțele

manageriale slabe. Oricum, el era director cu delegație de mai mulți ani și n-a vrut să se prezinte la nici un concurs, deși a avut ocazia. Măsura nu are un caracter restrictiv, el se va putea prezenta la concursul care are loc în primăvară”.

Primarul Constantin Macrodin

Angajări la 
Călan

Călan (D.I.) - Primăria Călan a început derularea programului național pentru ocuparea forței de muncă pe perioadă determinată. Subvenționarea celor 150 de locuri de muncă pe o perioadă de cinci luni este asigurată de MMSSF, prin intermediul AJOFM Hunedoara. „Cred că locurile de muncă oferite s- au ocupat în totalitate, chiar dacă este vorba doar despre obținerea unui salariu minim pe economie. Primăria va folosi acești angajați temporari pentru realizarea unor activități în folosul comunității”, ne-a declarat primarul localității, Adrian Iovă- nesc.
Bani pentru reabilitare

Deva (C.P.) - Pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare termică există posibilitatea ca proprietarii să obțină sprijin financiar de la stat. încă de acum doi ani este în vigoare o lege, potrivit căreia statul acoperă 25,5% din valoarea devizului de execuție a lucrărilor de reabilitare înscrise într-un astfel de program. Legea nu s-a bucurat însă de succes pentru că include și posibilitatea ipotecării locuinței pentru obținerea restului de finanțare necesară lucrărilor de reabilitare, ceea ce i-a spe

riat pe mulți proprietari. Dar se pare că până la finele anului această parte legată de ipotecare vă fi amendată și scoasă din actul normativ. în plus, România va beneficia, începând cu 1 ianuarie 2007, de fonduri nerambursabile de la UE pentru proiecte de reabilitare termică. Proprietarii și asociațiile trebuie să știe însă faptul că de sprijinul financiar al statului, inclusiv de fondurile europene, nu pot beneficia blocurile ce au probleme cu structura de rezistență.
Greva naște conflicte
■ Greva profesorilor ar 
mai putea dura o 
săptămână, spun 
sindicaliștii.

Deva (R.I.) - Aproape toți cei 6000 de dascăli înscriși în sindicat au participat ieri la grevă în județul Hunedoara. Gel mai mic procentaj al participării la grevă a fost înregistrat la Lupeni, de 83,4%, în timp ce la Ilia doar un singur profesor nu s-a raliat pro-tes- tului. Au fost școli închise și școli în care s-au făcut cursuri, situație pe care liderul sindical Paul Rusu o consideră normală: „nu putem obliga pe nimeni să participe la grevă”. Profesorii care au dorit să-și țină cursurile au

avut de parcurs o întreagă metodologie: au avut de făcut o cerere către directorul instituției, au primit un orar special și au preluat copiii de la poarta școlii.
Presiuni„Procentul participării la grevă în județ e destul de bun, dar asta nu înseamnă că nu au existat și situații speciale. De exemplu la Școala Generală Nr. 3 - Cimpa din Petrila s-au făcut ore ca de obicei; a fost decizia lor. La Deva, la liceele „Traian”, „Decebal”, „Sportiv” unii profesori și-au ținut orele, alții nu”. O situație cu totul specială s-a înregistrat la Lunca Cernii de Jos unde au fost făcute presiuni pentru neparticiparea la

grevă: soțul directoarei de școală, Aurel Sălășan, a amenințat-o pe lidera de sindicat, Voichița Filip, creându- se o mică „busculadă”, oprită în ultimul moment. Greva s- ar putea prelungi cel puțin o săptămână, după spusele sindicaliștilor. Miercuri vor debuta negocierile, ce vor fi conduse din partea Guvernului de Gheorghe Pogea.

In timpul grevei elevii se uită 
la televizor (Foto: T. Mânu)

12 anexe în 
flăcări

Lupeni (M.T.) - Un incendiu care a cuprins 12 anexe gospodărești a izbucnit la Lupeni. în 5 octombrie, în jurul orei 21:00, Poliția Municipiului Lupeni a foșt sesizată că pe strada Bucura, din Lupeni, mai multe anexe gospodărești au fost cuprinse de flăcări. .Valoarea totală a prejudiciului a fost de aproximativ 2.000 lei RON. Focul a fost localizat și stins de către Detașamentul de Pompieri Petroșani, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzei producerii incendiului.

mailto:daniel.iancu@lnfGrmmedia.rc
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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VREMEA
Prognoza meteo pentru astăzi: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.
Prognoza meteo pentru două zile:
Miercuri. Vântul va sufla slab, temperaturile se vor încadra între 6 și 13 °C. ,
Joi. Vremea va fi în general frumoasă, cerul va prezenta pe alocuri înnorări, temperaturile se vor încadra între 6 și 14 °C.

1793 - A fost inaugurat Muzeul Luvru din Paris
1656 - S-a născut Edmond Halley, astronom englez, care 
a descoperit cometa ce îi poartă numele (m. 14 ian. 1742)

1869 - 5-a născut Nicolae Paulescu, 
medic, unul dintre precursorii insulinei 
(m. 19 iul. 1931)
1900 - S-a născut Margaret Mitchell 
(foto), scriitoare americană, autoarea 
celebrului roman „Pe aripile vântului” 
(1936). (m. 16 aug. 1949)
1922 - S-a născut Christian Barnard, 

medic. A realizat, la 3 decembrie 1967, primul transplant 
de inimă (m. 1 sept. 2001)

Calendar ortodox și greco-catolic___
8 noiembrie - Soborul Sfinților Arhan
gheli Mihail și Gavril

Energie electrică______________________________
Sunt programate următoarele întreruperi în Deva: ‘ 

09.30-14.00 Str. Horia

Gaz metan __  _ _________________ __ __
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan

Apă_________ _ __ ___________________ r
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-14.00 Str. A. lancu, bl. H1, sc. B, C; zona înaltă 
P.T. 20 E

Str. Horia, între Baia Sărată și Zahana
Str. Zăvoi

Salată de crudități
Ingrediente: 2 morcovi, un păstârnac, un măr, un fir mic de praz, o legătură de pătrunjel, o lingură de ulei, zeama de la 1/2 lămâie, sare și piper alb.
Mod de preparare: Morcovul, păstârna- cul și mărul se curăță și se dau prin răzătoarea mare (se pot toca și cu robotul). Prazul se taie rondele fine, pătrunjelul se toacă, nu prea mărunt.Toate ingredientele se pun într-un bol și se amestecă împreună cu zeama de lămâie, sarea, piperul și uleiul. Rezultatul este o salată (patru porții) sănătoasă, colorată, cu puține calorii, ce se poate servi și numai cu felii de pâine neagră sau prăjită.Câteva secrete: zeama de lămâie împiedică oxidarea (închiderea la culoare) a legumelor și fructelor și le conservă vitaminele; uleiul (cine își permite poate folosi ulei de măsline stors la rece) trebuie pus ultimul, căci formează o peliculă pe salată și dacă e pus la început sarea pătrunde mai greu în ingrediente.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Cafea Facil
A agita 

în cafea

Silaba > Flfcuțin

Acru 
la mieii

Ptatrează 
cafeaua

■«'..
-

V Miez de 
nucii 
Supus 

presiunii

► f

Iubire ► Pusă la 
cafea ► V

X* Două 
nulități

•A Micul 
volum 

Patria 
caieie i

Local 
care vin-

Grăunte 
de cafea
Puse în 
rămâi

y * V călare

Dă o cafea 
proastă

înlocuitor 
de cafea

cafeaua

► V V

V Rămas la 
o cafea

Gură 
de foc

► Pasăre 
ca struțul

wiiWft.,, 
Bement 
de fixare -

t Petale 
de trezie!
în Ulmi

k*

Cea din 
urmă

Rudă cu 
cafeaua

!

A ofta
Măsura 
timpului 

trecui

▼ Devenit 
oale șl 
ulcele

►
fi"

Armă cu 
săgeți

Precum

Momâle...
V

Arenă 
goală!

JT'

V

Cafea fără 
zahăr

Sortiment ►

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225Soluția Integramel din numărul 

precedent: S - T - I - S - 
CĂLĂUZITĂ - LENT - CAV - 
MUNCIȚI - A - TE - LR - OR - 
OASE - OPT - RISIPI - B - CE - 
EU - TUR - U - ZC - MIMA - MAG 
- PACAT - LACUI - RE - TIRAN - 
AC - G - STIMA - ATAȘ

Dispecerat Electrica_______ 929
Dispecerat gaz________ 227091
Informații CFR_________212725
Urgențe______________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_______________ 956
Poliție_____________________955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

21 mart.-20 agr.
Discuții pro și contra la serviciu și acasă. Nu toți din antu
raj înțeleg cauza nemulțumirilor dv. Sănătatea dv e din nou 
fragilă.

21 apr.-20 mai _ ’ ■;
Sunteți implicat în chestiuni profesionale, iar partenerul 
dv de viață simte nevoia de tandrețe. E posibil ca cineva, 
aflat departe să fie bolnav.

21 mai-20 iun. /— J ——
încercați să nu vă gândiți doar la bani. Sunt și alte lucruri 
importante de făcut. Să vă ocupați de viața de cuplu, de 
hobby-uri.

21 iun.-20 iui. ______________ _________________
Nu plecați la drum lung, nu-i provocați pe cei de la servi
ciu dacă vreți liniște. Vă deranjează bârfele și sunteți cam 
obosit.

21 iuiî-20 aug.
Puteți cădea în capcană ajutând pe cine nu trebuie. Fiți . 
mai retras sub acest aspect. Vă crește prestigiul în fața 
șefilor, primiți noi atribuții.

21 aug.-20 sept. ___  ___  _____________
Aveți o dispoziție romantică, vă eliberați de unele inhibiții 
și rețineri morale, care v-au creat mici neplăceri în relația 
cu partenerul.

21 sept.-20 oct. _____ ___
Pregătiți-vă să fiți în centrul atenției. Mobilizați-vă energi
ile pozitive, luați decizii degajat, fără teamă. Nu vă impli
cați în treburile altora!

21 oct.-20 nov.

Momentul e potrivit pentru restabilirea alianțelor cu per
soane care v-au ajutat și v-au părăsit din cauza pretențiilor 
dv. Renunțați la orgoliu!

21 nov.-20 dec.
Vă înțelegeți bine cu noii colegi, vă faceți noi prieteni. Cei , 
din familie hotărăsc să vă susțină și e posibil să primiți sub
venții neașteptate.

21 dec.-20 ian.
Roate sunteți atras într-o afacere pe care doriți s-o țineți 
secretă. Atunci prudența trebuie pusă pe primul plan, căci 
riscați să vă dați de gol.

21ian.-20 febr.________:______
Decideți să vă răzbunați, atacându-i pe criticii dv. 
Descoperiți că n-a avut de suferit credibilitatea dv, dar con
tinuați... să vă luați revanșa.

21 febr.-2O mart.___  ________
Vă implicați în situații neașteptate. Vigoarea și inspirația < 
vă ajută să acționați rapid. E firesc să fiți în centrul atenției 
- să dați exemplu!

7:00 Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:55 Euro-dispecer 
8gJ s Isabel, în căutarea 

iubirii
8:55 Prieteni 

la masă
9:30 Teleshopping 

10D0 Sănătate 
pentru toți! (r) 

11:00 lartă-măl (r) 
12:25 Euro-dispecer 
1230 Nocturne (r) 
1330 Desene 

animate
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Alege viața! Drogul 

înseamnă moarte!
1530 Legendele 

automobilismului
16:00 Kronica 

Emisiune în limba 
maghiară

16:55 Baschet 
masculin: Asesoft 
Ploiești - Dinamo 
Sankt Petersburg, med 
din Eurocup

19:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

20:15 Prim plan
21 DO Potul pentru Celtics
► I, comedie, SUA, 1996). 

Cu: Dan Aykroyd, 
Damon Wayans, 
Daniel Stem. Regia 
Tom DeCerchio. Pentru 
cei doi prieteni, Mike 
și Jimmy, fani înrăiți ai 
echipei de baschet 
Boston Celtics, nimic 
nu este mai important 
decât echipa, pe care 
o susțin cu înfocate 
urale.

22:50 Festivalul Național de 
Teatru I.L Caragiale, 
București, 2005

23DO Jurnalul TVR 
2345 Memorialul durerii: 

Băieții din munți 
030 Spionii 
130 Generația contra (r) 
230 Jurnalul TVR (r) 
3:25 Călătorii culinare (r) 
4D0 Iubiri răznețe
H (dragoste, SUA 1996) 

555 Destine secrete

7:00 Știrile Pro TV 
9:10 Omul care aducea 

cartea
9:15 Tânăr și 

Elneliniștit (r) 
10:15 Doctorul 

EJde suflete (r) 
11:15 Dispăruți fără 

Surmă (r) 
12:15 La Bloc 

0(s, r) 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete 

într-o pastilă 
! 14:00 Revolta din Hartan 
; v t3(dramă, SUA, 2000) 
i 16:00 Tânăr și 
! ▼ Elneliniștit

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

17:00 Știrile Pro TV Cele 
mai proaspete știri din 
țară și de peste hotare 

17:45 Teo 
19:00 Știrile Pro TV Cele mai 

proaspete știri din țară 
și de peste hotare

20:15 Banii votbesc (come-
» Mdie, SUA, 1997) Cu: 

Charlie Sheen, Chris 
Tucker, Heather Lock
lear, Paul Sorvino, Ger
ard Ismael. Filmul este 
povestea unui artist 
meschin, Franklin 
Hatchett, care va fi 
catapultat peste 
noapte de la obscuri
tate la celebritate în 
momentul în care el 
este acuzat pe nedrept 
că a încercat să 
evadeze din închisoare 

22:15 La Bloc 
23D0 Știrile PRO TV 
2345 Walker, polițist texan 

050 Omul care aduce 
cartea

1D0 Știrile PRO TV (r) 
' 2D0 Banii vorbesc (come-

Bdie, SUA, 1997, r)
330 Walker, polițist texan 

(r)
430 Promotor (r)

630 în gura presei 
7:00 Observator 
8:00 Canalul 

de știri 
; 10:00 în gura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

Cu Simona 
Gherghe 

13:45 întâmplări 
hazlii (r) 

14:15 Lege și
Sordine: 

Brigada 
spedală 

15:15 Vh/ere - A trăi cu pasi-
Sune 

16:00 Observator 
16:45 Anastasia ▼ 
17:45 9595 - 

te învață ce 
să fad. Cu dr. Cristian 
Andrei 

19:00 Observator
Sport Meteo 
Cele mai proaspete 
știri din țară și 
de peste hotare

20:15 Din dragoste Cu 
Mircea Radu 

22:00 Secretul Măriei 
23:00 Observator 

0:00 Dad Savage (thriller,
O, Marea Britanie, 1998) ■ 

Cu: Patrick Stewart, 
Kevin McKidd, Helen 
McCrory. Dacă vrei să- 
ți vinzi prietenii, să fii 
sigur c-o să iei un preț 
bun. Dad Savage, un 
bogat și de succes 
crescător de lalele, 
este și nașul frăției din 
comunitate. La reco
mandarea fiului său, 
Sav, Dad îi angajează 
pe Bob și pe Vîc, să-l 
ajute în afaceri și în 
activitățile criminale 

2D0 Concurs interactiv 
3D0 Observator (r) 
4:00 Vivere
430 Anastasia (r) '
530 9595 ■ te îhvață ce să 

fad (r)

0830 Cezar și Tipar 09:00 
Rebelii (s, r) 10:00 Tonoma- 
tul DP 2 11:40 Pasiuni (s) 
1235 Inspectorul Linley (s, r) 
1330 Teleshopping 14:00 
Desene animate 1430 
încurcăturile lui Zack (s) 15D0 
împreună în Europa 16:00 
Tribuna partidelor parla
mentare 1635 Jurnalul TVR 
17:00 Rebelii (s) 18:00 Jur
nalul Euronews 18:15 Euro- 
dicționar 1830 Mărturii 19D0 
Moștenitoarea (s, Statele 
Unite ale Americii) 20:00 
Trăsniții din Queens (s, Statele 
Unite ale Americii) 2030 
Scotland Yard 21:00 Lumea 
de aproape 2130 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Suspecții (polițist, Italia, 
2004). Partea a ou . 00:10 
Stargate: Atlantis (serial, 
SUAÎ)

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
08:00 Trupul dorit (s, r) 09:15 
De 3X femeie 11 DO Amazoana 
(s) 12D0 Valentina, grăsuța 
mea frumoasă (s) 14:00 
Legături de familie (s) 15:15 
Micuțul Frijolito (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 împotriva 
destinului (s) 1930 Inocență 
furată (s) 2030 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Trupul dorit (s) 
2230 De 3X femeie 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01 DO 
Lacrimi de iubire (s, r) 02D0 De 
3X femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (s, r)

0630-07.00 Observator -
Deva (r) a

1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

07D0 Jurnal de dimineață 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1130 țara Iu' Papură 
Vouă (r) 12D0 Teleshopping 
13D0 Ochi negri (r) 14DD Jur
nalul de prânz 1430 Țara Iu' r 
Papură Vouă 15:00 Miezul 
problemei (r) 1630 Ochi negri 
(s) 1830 Jurnalul de seară 
1920 Sport Național TV 1945 
Jara Iu Papură Vouă 20D0 
Impostorul din strada Baker 
(comedie, coprod., 1988) 
Super-detectivul Holmes a fost 
un personaj fictiv 22D0 Miezul 
problemei

08:00 Sport cu Florentina 
08:05 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s, r) 
09:40 Sunset Beach 1040 
Oamenii vorbesc (r) 1130 Tele 
Ron 1230 Teleshopping 13D0 
Garito (I) 14:10 Teleshopping 
14:45 Garito (II) 16:05 
Dragoste și putere (s) 16:45 
Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (s) 18:00 
Focus. Sport. Meteo 19:00 
Camera de râs 1930 Da sau 
nu. 20:00 Virtuozitate 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 23:15 Da sau 
nu 00:00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 01 DO Focus

06:00 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 Realitatea medicală 
16D0 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) 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:45 Bani europeni/' 
Români/Orașe/ Bani de buzu
nar 22:00 Cap și 
pajură 23:00 Politica, frate! 
2330 Știri 00D0 Realitatea de 
la 00:00

10:00 Teleshopping 10:15 
Cristi Tabără pe ei (r) 11:30 
Când adevărul iese la lumină 
1345 Desene animate: Poke
mon 1445 Misterele planetei 
albastre (s, r) 16:00 Doctorul 
de suflete (s) 17D0 Mama 
19:00 Doctorul de suflete (s) 
20:00 în cel mai rău caz (d) 
21:00 Jack, agent secret (s) 
22D0 Lovitură decisivă OODO 
Cristi Tabără pe ei 01:15 Lovi
tură decisivă (acțiune, SUA, 
1992, r)

09D0 Verissimo 10D0 Lumea 
cărților 10:15 Euromaxx 10:40 
Jet Set 10:50 Calendar ecu
menic 11:00 Briefing 12:00 
Emisiune religioasă 1230 
Teleshopping 13:05 Un nou 
început (d) 13:35 Fan X. 
Videodipuri 13:50 Jet Set 
1435 Euroblitz: Cinema 15D0 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Arta 16:00 Nașul (r) 18D0 61 
Vine presa! 20:00 Vendeta 
(thriller, SUA 2004) Povestea 
filmului începe în 1955 într-un 
șantier naval din Boston. John 
Phelan, un muncitor solid cu 
un accent pronunțat irlandez

08DO Revoluția rusă în culori 
09D0 Mașinării masive 10D0 
Tehnici de supraviețuire cu 
Ray Mears 11:00 Călătorii pe, 
glob 12:00 Motociclete ameri
cane 13:00 Cazinouri ameri
cane 14:00 Revoluția rusă K 
culori 15D0 Mașinării maârJ' 
16:00 Top Ten: Cele mai buhe 
zece tancuri 17:00 Mașini pe 
alese 18:00 Competiția ma
șinăriilor 19:00 Inginerie la 
superlativ 20D0 Vânătorii de 
mituri: Catapulta 21:00 Gi
gantul aerului 23:00 Un nou 
Seul 00D0 Motociclete ameri
cane 01:00 Supraomenesc 
02:00 Mașini extreme 03:00 
Criminaliștii
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• Recompartîmentare. De peste 18 miliarde de lei vechi va fi nevoie la Vulcan pentru recompartimentarea unui bloc de locuințe. Gheorghe lie, primarul municipiului Vulcan, apreciază că lucrările vor putea începe în ianuarie 2005 și că a obținut deja o parte din sumă. (IJ.)• Taxe. Indexarea la inflație a impozitelor și taxelor locale se va face, începând din anul T*  2007, o dată la trei ani, potrivit propunerilorde modificare a Codului Fiscal. Acum, aceste „dări" pot fi majorate anual, procentul de creștere pentru anul viitor fiind de 7%. (C.P.)
Dezbatere

Petroșani (I.J.) - Prima ediție a „Dezbaterilor Jurnalului Văii Jiului” a avut loc, la sfârșitul săptămânii trecute, cu tema „Criterii pentru întocmirea listelor și promovarea în funcții publice a politicienilor, în raport cu societatea civilă”. La dezbatere au participat președinții filialelor PSD Petroșani și Petri- la, ai PRM Vulcan și Uricani și ai UDMR Petroșani. Societatea civilă a fost reprezentată de Clubul Asociației Prode- mocrația din Valea Jiului și Asociația Equal. Moderatorii dezbaterii au fost Nicu Tașcă, edi- tor-coordonator al Jurnalului Văii Jiului, și Valentin Fulger, director al aceleiași publicații. „în urma discuțiilor care au durat peste trei ore s-a căzut de acord pe patru criterii de promovare pe liste, criterii care vor face subiectul unor discuții în interiorul partidelor, după care, conform deciziei participanților, este posibilă semnarea unui acord pentru respectarea acestora în întocmirea listelor pentru alegerile locale din 2008”, susține Nicu i Tașcă.

Gheorghe Barbu
(Foto: Traian Mânu)

Restricții 
la pen
sionare
Deva (C.P.) - Ministrul 
Muncii, Gheorghe 
Barbu, a declarat, la 
Deva, că numărul 
ieșirilor anticipate la 
pensie în România a 
crescut alarmant. 
Aceeași situație este 
înregistrată și în cazul 
dosarelor de pen
sionare pe caz de 
boală. Ministrul a 
spus că dorește ca 
legislația în vigoare 
privind ieșirea antici
pată la pensie să fie 
modificată. „Vom 
vedea ce se poate 
face 1h acest sens, să 
modificăm legislația 
existentă. Asta, 
deoarece a crescut 
alarmant numărul 
ieșirilor anticipate la 
pensie. La începutul 
acestui an, au fost 
înregistrate 23.000 
de dosare de pensie 
de boală în România. 
Este foarte mult", a 
dedarat ministrul.

Prețuri carburanți
, . J . , 4 ■ J . J J J J 4 4 4 4 4 J -• 4 4 4 J -i 4 4 4 4 4 J 4 4 4 4 4 J J 4 4 J J J .4 4 4

Lukoil
Motorină Euro3 3,22 lei/l
Benzină Premium 3,31 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 3,31 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (95) 3,33 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 3,36 lei/l
Motorină 3,27 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 3,42 lei/l
Benzină Eco-Premium 3,44 lei/l
Euro-motorină 3,27 lei/l
Super-motorină 3,45 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 3,33 lei/l
Benzină Eco Premium 3,36 lei/l
Motorină Super-Euro 3,26 lei/l
Motorină Euro 3,19 lei/l
Butelii 37 lei
Autogas (GPL) 1,81 lei/l

Ai aflat ce te interesează? 
★* Ai câștigat 2 ani!

* 2007 e mai aproape de tine
** * ** atunci când ești bine informat!

Centrul tfo Informam EUROPA al județului Hunedoara
- Informare la zi despre UE. inHfciții europene, 

« legislația, politici, programe de finanțare, etd
Jț - Asistența de specialitate în accesarea mformațitor 
y cu specific european

- Acces la resursele UE prin Internet.
- Acces la sala de lectură și biblioteca Centrului.
- Multiplicare, tipărire și distribuire de materiale =
informative în cadrul Centrului cât și în afara 2 
acestuia. 3

Serviciile sunt oferite GRATUIT atât ta sediul Centrului 
cât și prin telefon, scrisori, fax sau s-mail.

ADRESA:
• iSimarte, Str. Libertății. nr4. leWax: S384.401.027.

e-mail: cie@rdsiink.ro

RECLAMA

Haber a fost cumpărată
S O persoană fizică 
preia fabrica de bere din 
Hațeg în detrimentul 
Brâu Union România.

Clara PAs______________________
clara.pas@lnformmedia.ro

București - Unul dintre membrii Consiliului de Administrație al SIF Muntenia, Adrian Andrici, a câștigat licitația cu strigare organizată de AVAS pentru privatizarea producătorului de bere Haber Hațeg, la un preț de 3,5 milioane lei, superior celui prezentat de celălalt ofertant, compania Brâu Union România. „Prețul pe care adjude- catarul trebuie să îl achite pentru cele 11.468.596 acțiuni, reprezentând 51,71% din capitalul social al Haber Hațeg, se situează peste oferta AVAS, la valoarea de 0,3055 lei pe acțiune, respectiv

O persoană fizică va decide soarta berii hunedorene (Fota: ef3.503.656 lei pentru întreg pachetul de acțiuni”, se arată intr-un comunicat al AVAS. Compania Brâu Union România a încercat să preia producătorul de bere din Hațeg
și la ultima încercare de privatizare a firmei, în luna octombrie, cu o ofertă de peste două ori mai mică față de prețul de pornire a licitației. în aceste condiții,

potrivit legislației, privai zarea Haber Hațeg a fost ret ată. AVAS a deținut 51,T din acțiunile Haber, societa cu un capital social în valoaj de 7,9 milioane lei.
Plus a venit și la Orăștie
■ Plus a deschis ieri 
primul magazin de tip 
discount în Orăștie și al 
doilea din județ.

Orăștie (C.P.) - Magazinele Plus sunt de tip “freestander” și respectă un format standard în ceea ce privește construcția, investiția totală pentru fiecare magazin ridicân- du-se la aproximativ 1,5 milioane de euro.„Plus se diferențiază de restul magazinelor concurente de pe piața locală prin conceptul său unic: oferim produse marca Plus și produse premium la prețuri foarte accesibile. Pentru mărcile Plus utilizăm, în special,

produse importate din Germania, Polonia și Cehia, dar și produse românești”, a afirmat Mariana Suciu, director Magazin Orăștie.Clienții au posibilitatea de
a alege din sortimentele celor aproximativ 1.000 de produse. Orele de funcționare a magazinului sunt de luni până sâmbătă, de la 8 la 21, iar duminica de la 9 la 17.

Un nou magazin Plus s-a deschis la Orăștie (Foto: Traian Mânu)

Locuri de muncă în SUA și UK
București (I.J.) - Festivalul joburilor 2005 a debutat cu o avalanșă de oferte atractive pentru studenți. Programul Happy Care, se adresează tinerilor studenți care cunosc limba engleză suficient de bine pentru a putea conversa. Candidații au posibilitatea de a locui în cadrul unei familii din țara pentru care au optat, unde pot beneficia de un dormitor propriu și trei mese asigurate, zilnic. în schimbul unei sume între 350 și 700 de

Deces la EM 
UricaniUricani (I.J.) - Vasile Dinu, un miner cu peste 23 de ani vechime, a fost găsit mort de către colegii săi în silozul de cărbune al Exploatării Miniere Uricani, unde se afla în șut. Potrivit acestora, bărbatul a murit în condiții suspecte. O comisie de specialitate formată din specialiști din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, Inspectoratului Teritorial de Muncă și CNH a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele decesului. „Din primele date, muncitorul ar fi murit din cauze naturale, după o rapidă deteriorare a stării de sănătate”, arată un comunicat semnat de directorul CNH, Daniel Surulescu. Pentru a se elimina orice suspiciuni, comisia de anchetă face investigații de specialitate suplimentare. Vasile Dinu avea 41 de ani, era căsătorit și avea trei copii.

euro lunar, cel interesat trebuie să presteze servicii de îngrijirea copiilor sau să participe la treburile de uz casnic pentru acea familie. Pentru țările din Europa, cei interesați trebuie să plătească 200 de euro agenției care se ocupă de găsirea unei gazde adecvate; în America, nu se percep nici un fel de taxe. Dosarele se depun până la 30 decembrie 2005.Cei interesați pot accesa site-ul www.happycare.ro.

RedamațiîDeva (C.P.) - Noul Cod de Conduită a funcționarului public din cadrul Autorității Naționale a Vămilor stabilește faptul că la dispoziția cetățenilor trebuie pus un formular de plângere. Acest formular special va fi completat cu eventualele nemulțumiri apărute în relația cu funcționarul vamal. Toate formularele se vor depune în cutia specială instalată în acest scop în incintele Autorității Naționale a Vămilor și a direcțiilor regionale vamale sau pe artera de intrare ori ieșire din țară a birourilor vamale.
Nu vor disponibilizăriPetroșani (I.J.) - „Avem 60% din populație șomeră și perspectiva unor locuri de muncă noi nu există. Nu vrem oameni pe liber”, susține Zoltan Lakatos, președintele LSMVJ. Afirmația acestuia vine ca urmare a faptului că CNH Petroșani a anunțat săptămâna trecută peste 1000 de disponibilizări în 2006. Sindicaliștii din Vale consideră inoportună

prezența lor la orice discuție legată de acest subiect, apreciind că este sarcina administrației să ofere programe viabile pentru cei ce urmează să se disponibi- lizeze. „Nu vom mai tolera impunerea acestei strategii, care are la bază doar cifre și a demonstrat că minerii nu sunt în stare să lucreze pe cont propriu”, a mai spus Lakatos. '
Low! de muncă

j’j 3 Z/jT//’J 4 / J J- S'4‘ j J'J'J J J J J J J J J J J U J W W W W W W • - w w w - w w M .................
Nr. crt. Postul Total Localitatea
1. lucrător comercial 15 Hunedoara 3 Lupeni 8
2. muncitor necalificat 20 Orăștie 20
3. agent de pază 71 Hunedoara 40 Brad 30
4. confecționer-asamblor 150 Deva 63 Hunedoara 50 Brad 15
5. cusător piele 32 Deva 30 Hunedoara 2
6. muncitor necalificat aqricultură 54 Deva 14 Hunedoara 24 Lupeni 7
7. manipulant mărfuri 31 Deva 3 Orăștie 12 Brad 16
8. necalificat ambalaje 76 Hunedoara 1 Simeria 74 Brad 1
9. operator răsucitor fire 100 Hunedoara 50 Orăștie 50 •

Cursul de referință al BNR în data de 8 noiembrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,6901 3,1211 5,4547

Cursul valutar practicat de băncile d;n Deva
Valută euro dolar liră sterlină

Banc Post 3,6500
V

3,6950 3,0700
V

3,1300 5,3900
3E

5,4800
BRD 3,6650 3,7250 3,0830 3,1660 5,3850 5,5340
Banca Transilv. 3,6405 3,6955 3,0888 3,1438 5,3973 5,4798
Raiffeisen Bank 3,6200 3,7000 3,0500 3,1400 5,3200 5,5000

' Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchanqe 3,6400 3,6800 3,0500 3,1200 5,2000 5.4000
Herdan Exchange 3,6500 3,6800 3,0600 3,1100

mailto:cie@rdsiink.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
http://www.happycare.ro
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• Amenzi. In ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 420 amenzi la legea circulației, din care 97 la regimul de viteză și Student prins cu pornoșaguriau ridicat în vederea suspendării 23 permise I de conducere, din care 6 pentru alcool. Va- I loarea totală a amenzilor aplicate a fost de j 26.553 lei (grei). (M.T.)
• Prostituție. Eugenia N., de 16 ani, din Blăjeni, fără ocupație, fără antecedente penale, a fost prinsă de polițiștii din municipiul Orăștie, în timp ce întreținea relații sexuale cu un cetățean turc, de la care a pretins și primit 10 euro. Este cercetată pentru prostituție. (M.T.)
• Minori la furat. Alexandru H., de 13 ani, Sergiu Ș., de 14 ani, și Ciprian L, de 11 ani, toți din Lupeni, au fost prinși în flagrant în timp ce au pătruns, prin spargerea vitrinei, în incinta unei societăți comerciale din Lupeni, de unde au furat obiecte de îmbrăcăminte, de 200 lei RON. Sunt cercetați pentru furt calificat. (M.T.)
• Furt. Marian P., de 19 ani, Vasile N., de 17 ani, și Alexandru C., de 16 ani, toți din Vulcan, au fost prinși în flagrant în timp ce sustrăgeau un acumulator auto, în valoare de 120 lei RON, dintr-o Dacia 1310. Sunt cercetați în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. (M.T.)

■ Fetele nu au primit
nici un leu, iar pozele lor 
au apărut în rețeaua de 
calculatoare din Vale.

Mihaela TAmaș_________________
mihaela.tamas@lnformmedia.roVulcan - Cei trei tineri le- au spus fetelor că materialele pornografice vor fi publicate într-o revistă din Austria, iar după vânzarea publicației acestea își vor primi banii. Tinerelor le-a fost prezentat un bărbat despre care li s-a spus că este cetățean austriac și că va intermedia publicarea fotografiilor. Adolescentelor li s-a propus să accepte deplasări în Ungaria și Italia, unde ar fi putut câștiga bani din prostituție. Acest lucru nu a fost însă acceptat de fete. Fotografiile au fost introduse în rețele locale de calculatoare din

Ernest B. (medalion stânga) și Andrei S., au fotografiat fetele în blocul din imagine (Foto: Traian Mânu)dintre cei trei tineri, AndreiLupeni, Uricani, Petroșani și Vulcan și pe un site denumit liceene.ro, creat de falsul cetățean austriac. Apartamentul în care au fost efectuate fotografiile este situat în cartierul cel mai sărac al orșului Vulcan denumit „Dallas”'. în urma cercetărilor efectuate de polițiști, unul

S, 20 ani, student la Facultatea de Teologie a Universității de Vest din Timișoara, și creatorul site-ului, Ernest B, 50 ani, au fost arestați pentru 29 de zile pentru trafic de persoane și pornografie infantilă. Dacă vor fi găsiți vino- vați, aceștia riscă o pedeapsă

cu închisoarea de la 3 la 15 ani. Cristian S, 19 ani, este dispărut de la domiciliul din Vulcan, iar Marius P, 17 ani, a părăsit țara în 18 aprilie 2005. Față de aceștia, Tribunalul Hunedoara a emis mandate de arestare în lipsă, urmând să fie dați în urmărire locală și generală.

Ti beri u Stroia
tlbeflu.strola@lnformniedia.ro

Evanghelia după 
Ciontu

Afurisit din greu și consemnat în cartea 
trădătorilor de neam și de țară de către 
tribunul Vadim, omul de casă al acestuia, 

Corneliu Ciontu și-a tras un partid. Numit 
Partidul Popular, noul născut îmbrățișează o 
doctrină nouă. Conform revelației avute de 
Corneliu, Isus i-a mărturisit că a fost de cen
tru. Adică este un fel de membru de partid al 
noului PP. Astfel, fostul PRM-ist actualmente 

' șef peste PP-iști se poate declara mulțumit. 
Partidul său urmează indicații divine.

a.

In aceste condiții este de așteptat ca Par
tidul Popular să adune sub flamuri o 
întreagă armată. Pe nea Nicu Văcăroiu, încân

tat că va afla în sfârșit secretul transformării 
apei în vin, pe Elena cea părăsită de mariner 
înainte să apuce Cocoș să cânte de trei ori 
sau pe ministrul Sănătății fericit că bolnavii 
vor fi vindecați fără pastile.

Mai rămâne ca funcțiile deținute de staff-ul 
PP-ului să fie în concordanță cu politica pro
movată. îl vom avea așadar pe Preafericitul 
Corneliu Ciontu, pe Degrabă Vărsătorul de 
Vin, Nicolae Văcăroiu și pe Neprihănita Elena 
cea blondă de la Cotroceni. Aleluia frate!

Apel umanitarGeoagiu (D.I.) - Primăria Orașului Geoa- giu a anunțat că, în ultimele săptămâni, pe raza localității au avut loc mai multe incendii în urma cărora trei familii au rămas fără locuințe. Autoritățile locale fac un apel umanitar pentru ajutorarea acestor familii cu materiale de construcții, uși, ferestre și mobilier, inclusiv refolosibile. Primarul Simion Mariș a precizat că, la ora actuală, pe teritoriul orașului Geoagiu se află în construcție peste 20 de locuințe sociale. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0254/248880.
drectura ‘udețukii Hunedoara:

Dan Pricăjan, subprefect

ansillul Județean Hunedoara: 
bana Dan, secretar general

10.00-1300

09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Colonel Săîan Viorel, comandantul III 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

feimăria Municipiului Orăștie ___ ___________
waxandru Munteanu, viceprimar 09.00-11,00

Dan Vasile, pus în libertate
■ După ce a devastat 
cin restaurant, a fost 
eliberat pe motiv că nu 
reprezintă pericol public.

Tiberiu Stroia__________________
tiberlu.strola@informmedla.ro

Deva - Acuzat de șantaj, percepere de taxe de protecție, amenințarea și lovirea unui polițist, Dan Vasile a fost, ieri, pus în libertate de către judecătorii hunedoreni. Motivația judecătorului: inculpatul nu prezintă pericol pentru societate. Vestea a

persoanelor cu care Dan Vasile se află în proces. Paul Dbrr, patronul Vilei Dorr, din Simeria, cel care a declanșat
W..............
Deocamdată 
aștept rezultatul 
recursului înain 
tat de Procu
ratură.

produs rumoare în rândul comentariu.
Paul DOrr

......................   Marestarea lui Dan Vasile, se abține deocamdată de la oriceAștept să văd

care va fi hotărârea de mâine a procuraturii. Din câte știu, procurorii au făcut recurs împotriva măsurii de cercetare în stare de libertate a inculpatului. Abia mâine voi putea să mă pronunț”, a declarat Paul Dbrr.Șeful Biroului de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog, Traian Berbeceanu, a refuzat să facă vreo declarație privind eliberarea lui Dan Vasile. „Nu sunt în măsură să fac vreo afirmație referitor la sentința unei instanțe judecătorești”, a spus Traian Berbeceanu.Dăn Vasile a fost arestat în

Dan Vasile (Foto: arhivă)luna martie a acestui an, la Villa Dbrr, după ce i-a pretins lui Paul Dbrr o taxă de protecție de 25.000 de euro. în mașina acestuia, polițiștii de la CZCOA au găsit bâte și cuțite, precum și o legitimație eliberată de Centrul Național Antidrog.

Sunt rezultatul unor nemulțumiri S' majore. Cine este mulțumit de nivelul de trai nu recurge la asemenea măsWl care denotă lipsa unor cunoștine minime de cultură și civilizație. La noi nu s-âr fi ajuns la asemenea violențe!
Mioara Crișan, 
PENSIONARă, DEVA

Dacă nu este vorba de instigatori, protestele au ca temei faptul că anumite persoane nu simt lăsate Să se integreze în societate. Metodele de protest sunt însă foatte „primitive” și nu vor duce la nici un rezultat favorabil. 
Bogdan Nistor,
Artist liber profesionist, 
Deva

■Este modul-acelor persons te a protesta față de anumite nemulțumiri acumulate în timp. Am înțeles că la originea acestor violențe sunt imigranții pe care societatea îi respinge și atunci ei ape lează la astfel de metode.
Maria Buta, 
Deva

Este o modalitate de a protesta, dar reacția lor, foarte violentă, depășește orice limite. Nu știu dacă a fost ultima lor variantă de protest sau propria variantă de protest, care însă nu va duce la . rezolvarea problemelor.
Ecaterina Ianoș, 
AsisTENTă MEDiCALă, Deva

crunt proteste duse la Oextrem, iar cauza acestor acte de vandalism ar fi lipsa locurilor de muncă pentru populația de culoare și creșterea șomajului. Nimic nu justifică violența acestor acte pentru că nimic nu se rezolvă prin violență.
Emil Munteanu, 
Pensionar, Deva

Scandalul de la HexagonDeva (T.S.) -Camelia Mihă- ilă, soția celui agresat de țigani în timpul concursului Miss Piranda, de vineri seară, de la barul Hexagon, a ținut să facă câteva precizări privind cauza scandalului. Totul a pornit de la-licitația câștigată de regele Cioabă. „Acesta a licitat 800.000 de lei vechi și și-a adjudecat sticla de vin

Camelia Mihăilă (Foto: T. Mânu)

și cununa de struguri. Când am fost să-i încasez banii mi- a dat un milion de lei vechi. Diferența de 200.000 de lei, colegele mele au conside-rat-o ciubuc. După plecarea „regelui”, Bologa, președintele rromilor din județ, a venit după banii licitați. I-am dat 800.000 de lei. Bologa m-a luat de piept și mi-a cerut șă-i dau milionul. în timp ce eu îi explicam că licitația a fost de 800.000 de lei, soțul meu a intervenit reproșându-i lui Bologa modul în care se comportă cu mine. Țiganii aflați în restaurant i-au aplicat atunci mai multe lovituri soțului meu”, susține Camelia.

„Toamna pe hârtie și în poezie”, un concurs de pictară, poezie și colaje organizat de Consiliul Local al Copiilor din Orăștie cu sprijinul Primăriei, și-a desemnat recent câștigătorii: Ana-Maria Predescu, Șc. Gen. „Dominic Stanca” (artă plastică), Ecaterina Pârvu, CN „Aurel Vlaicu” (poezie) și echipa Șc. Gen. „Dominic Stanca” (colaj). (Foto: arhivă)

mailto:mihaela.tamas@lnformmedia.ro
liceene.ro
mailto:tlbeflu.strola@lnformniedia.ro
mailto:tiberlu.strola@informmedla.ro


* Cupa speranțelor. DSJ Hunedoara, în colaborare cu Primăria Hunedoara, CS Delfinul și CSS Hunedoara organizează concursul de înot „Cupa speranțelor". Concursul se va desfășura mâine, începând cu ora 16, la bazinul de înot din Hunedoara. (V.N.)
• Gimnastică aerobică. între 11 și 13 noiembrie a.c., la Sala Club CSS Petroșani se va desfășura ediția I a Concursului de Gimnastică Aerobică, „Cupa Parâng". Competiția este organizată de Asoc. Județeană de Gimnastică, în colaborare cu DSJ și catedrele de gimnastică de la CSS Deva și Petroșani.(V.N.)
• Baschet. La sala de sport a Grupului Școlar Industrial „Horia" din Deva se va desfășura a doua ediție a Cupei DSJ la Baschet. Prof. Florica Buciuman, a precizat că această competiție are loc în perioada 10-11 noiembrie a.c., și este organizată în colaborare cu IȘJ. (V.N.)
Rezultatele etapei a VI ba, 6 noiembrie: CFR Mar moșim - 
Dacia Orăștie 0-4; Ponorul Vața * Aural Brad 1-0; Univer
sitatea Petroșani - Victoria Călan 1 -7; Constructorul - Glo
ria Geoaqlu 3-1; Minerul Aninoasa - CS Deva 0-0._______
Clasamentul
1. Dacia Orăștie 7 7 0 0 20-4 21
2. Constructorul 6 5 0 1 9-15 15
3. Victoria Călan ' 6 4 0 2 11-12 12
4. CS Deva 6 3 . 2 1 9-5 11
5. Retezatul Hațeg ./<• 3 • 1 3 18-10 10
6. Gloria Geoacjii ’ T 3 0 4 14-15 —ȘT-

7. Metalul Crișcior 6 2 1 3 10.15 7
8. CFR Marmosltn 6 2 1 3 10-15 7
9. Mineral Anlnoăsa 6 1 1 4 30-4 4
10. Ponorul Vața 6 1 0 ’5 3-17 3
11. Aurul Brad 7 0 2 5 ’ 4-17 2

Poczo in Nigeria
■ Pugilistul hunedore- 
an va boxa, în decem
brie, la competiția 
țărilor francofone.

ClPRIAN MARINUȚ 

dprian.marinuleinfonnniedia.ro

Hunedoara - Pugilistul hunedorean Florin Poczo a ratat prezența la CM din această lună din China, nefi- ind selectat în lotul României, dar va participa la Jocurile Francofoniei care se vor disputa în decembrie în Nigeria. Ilie Captari, antrenorul unicului pugilist hunedorean care a reușit în acest an să obțină titlul național la seniori, crede că luliu Poczo nu a fost selecționat pentru CM din considerente financiare. „Am vorbit cu Feri Vaștag, antrenorul lotului național din care și Florin face parte, și mi-a spus că delegația pentru mondiale a fost limitată din cauza banilor insufîcienți. Din start nu au fost selectați boxerii de la categoriile mici, pentru că s-a considerat că nu

luliu Poczo și antrenorul său llie Captari (Foto: Traian Mânu)are rost să se cheltuiască bani cu ei. întrucât la aceste categorii boxerii asiatici se vor impune deoarece luptă pe teren propriu”, afirma Ilie Captari.
A început pregătireaAfectat de absența la Mondiale, Poczo care are dublă legitimare la Constructorul Hunedoara și Dinamo București, s-a întors acasă, la Hunedoara, pentru câteva zile de vacanță. Perioada de pauză a fost însă întreruptă de

vestea convocării la lotul național în vederea participării la Jocurile Francofoniei eare se vor desfășura în Nigeria, începând cu 4 decembrie. „De vineri am început pregătirea și vom efectua câte nouă antrenamente pe săptămână, în data de 25 noiembrie, Florin se va prezenta la București la lotul național, după care va pleca în Nigeria, având ca obiectiv obținerea unei medalii”, preciza Ilie Captari, antrenorul sportivului.

Jiul - Farul 
în sferturiPetroșani (C.M.) - Jiul n-a prea avut noroc la tragerea la sorți a partidelor contând pentru sferturile de finală ale Cupei României, echipa din Petroșani urmând să întâlnească pe FC Farul, unul dintre cei mai puternici adversari posibili. Celelalte trei întâlniri ale sferturilor de finală sânt: Petrolul Ploiești (Divizia B) - Poli Timișoara; Poli Iași - Rapid București; Oțelul Galați - FC Național. Partidele se vor desfășura pe 7 decembrie, pe terenuri neutre, în cazul în care după 90 de minute scorul este egal se va proceda la prelungiri, iar dacă egalitatea persistă se vor executa lovituri de la 11 m. Cluburile au termen să se înțeleagă asupra terenului pe care se va disputa jocul până pe 18 noiembrie, după care FRF va stabili locul de desfășurare.

Programul etapei VMI-a, 13 noiembrie: Retezatul Hațeg - 
Constructorul; Victoria Că lan - Metalul Crișcior; Dada 
Orăștie - Ponorul Vața; Min. Aninoasa - CFR Marmosim;

. GS Deva - Gloria Geoagiq, .^. ,
•* rr-f. rif. fe'wv»- Lr • v-41

FOTBAL / B1TI11A B, SKNI0KI

Rezultatele etapei a IX-a, 6 noiembrie: CFR Marmosim - 
Ponorul Vața - Aurul Brad 1-3; Universitatea Petroșani 
0; Metalul Crișcior - Retezatul Hațeg 0-1; Constructorul 
ria Geoaqiu’2-0; Minerul Aninoasa - CS Deva 6-0.

Dacia Orăștie 1-1;
Victoria Călan 1- 
Hunedoara - Glo-

Clasamentul
1. Dacia Orăștie 9 7 2 0 22-4 23
2. Victoria Călan 9 6 1 2 20-9 19
3. Minerul Aninoasa 9 5 2 2 22-13 . 17
4. Constructorul 9 4 3 2 21-12 15
5. Universitatea 9 4 3 2 18-13 15
6. Retezatul Hațeq 9 5 0 4 15.16 15
7. Aurul Brad 9 3 3 3 22-18 12
8. Ponorul Vața 9 2 4 3 17-15 10
9, CFR Marmosim 9 2 4 3 13-16 10
10. Metalul Crișcior 9 2 1 6 9-21 7
11. Gloria Geoaqiu 9 1 1 7 11-20 4
12. CS Deva 9 1 0 8 8-41 3

Karatiștii hunedoreni în topHunedoara (N.G.) - Sportivii clubului Shoto Hunedoara au cucerit șase medalii la CN de karate fudokan, organizat la Botoșani, de Federația Română de Karate la care ău participat circa 400 de sportivi de la 25 de cluburi din țară. Alin Popa este noul campion național la categoria 12- 13 ani la kumite individual, iar Eric Soș a cucerit medalia de aur la kumite categoria 10- 11 ani. Ana-Maria Zagor, deși debutantă, a reușit un rezultat bun, clasându-se pe locul 2*  îa

kumite, categoria 12-13 ani. Claudiu Mustață și Cătălin Brumar au urcat și ei pe podium, cucerind medaliile de bronz la categoria 12-13 ani în proba de kata individual. Echipe de kata 12-13 ani, alcătuită din Mustață, Popa și Soș a cucerit o medalie de argint, fiind foarte aproape de un titlu. Reprezentanții clubului Shoto sunt pregătiți de sensei Ilie Zanfir, centura neagră 2 dan și sunt sprijiniți financiar de către Primăria Hunedoara și cea din Teliuc.’ A ri>~ ''l :.........

S a deschis Magazinul Connexdin Bd. Decebal, bl. 109/110 Un loc in care sa te simți liber. Da?

dprian.marinuleinfonnniedia.ro
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• Nemți modești. Un responsabil al Federației Germane de Fotbal a declarat că accederea reprezentativei antrenate de Jurgen Klinsmann în sferturile de finală ale CM din 2006 ar fi un succes, precizând că actuala selecționată a Germaniei nu are talentul naționalei din 1974 sau al celei din 1990. (MF)
• Hănescu, primul român în ATP. Tenis- manul Victor Hănescu ocupă locul 36, cu 
169 de puncte, în clasamentul ATP 2005, dat publicității la Monte Carlo. Hănescu a coborât o poziție față de ierarhia precedentă, în timp ce Andrei Pavel a coborât trei locuri și se află pe poziția a 68-a, cu 100 de puncte. (MF)
• Filipescu a marcat. Iulian Filipescu a înscris un gol în partida pe care FC Zurich a câștigat-o, duminică, în deplasare, cu 5-3, în fața formației Neuchatel Xamax, în etapa a XlV-a a campionatului Elveției. (MF)

S-a împiedicat

idl „ IlfarldSlB CT
Deva (CM.) - Rezultatele etapei a 10-a: Telecom Arad - 
Victoria Nădlac 1-1; Auxerre Lugoj - ACU Arad 1-Q; Munci
torul Reșița - UM Timișoara 0-2; Calor Timișoara - Hexe 
Timișoara 1-2; Lotus Sînmartin - CS Ineu 1-0; Minerul 
Moldova Nouă - Gloria Arad 4-1; CS Deva - Bihorul Beiuș 
1-0.
Clasamentul

■ Trupa lui Mourinho 
a pierdut în Premier 
League pentru prima 
oară după 40 de jocuri.

Manchester (MF) - Campioana Angliei, Chelsea Londra, a suferit, duminică, prima înfrângere în campionatul intern, după ce a pierdut, cu scorul de 0-1, meciul din deplasare cu Manchester United, disputat în etapa a Xll-a. Unicul gol al meciului a fost marcat de Fletcher (min. 31). Eșecul fostei echipe a lui Adi Mutu vine după o serie de 40 de meciuri în care Chelsea a fost invincibilă în Premier League.
Rezultat nedreptJose Mourinho, managerul echipei Chelsea, a declarat că echipa sa nu merita să piardă. „Nu cred că meritam să pierdem, dar îi felicit pe cei

deplinlrea baremului în Divizia B.
Etapa a 11-a, vineri, 11 noiembrie: Bihorul Beiuș - Romte- 
lecom Arad; Victoria Nădlac - Auxerre Lugoj; ACU Arad - 
Muncitorul Reșița; U.M. Timișoara - Calor Timișoara; Hexe 
Timișoara - Lotus Felix; CS Ineu - Min. Moldova Nouă; Glo
ria Arad - CS Deva

1. Auxerre Lugoj 10 7 3 0 9-1 24
2. Hexe Timisoara 10 2 26-9 22
3. UM Timișoara 10 6 4 0 20-7 22
4. Lotus Felix 10 5 3 2 14-9 18
5. Victoria Nădlac 10 4 3 3 10-14 15
6. Calor Timisoara 10 4 2 4 18-11 . 14
7. CS Ineu 10 3 3 4 10-12 12
8. Min. Mold. Nouă. 10 3 2 5 9-11 11
9, Telecom Arad 10 3 1 6 11-19 ; 10
10. Bihorul Beius 10 2 4 4 4-13 1 10
11.CS Deva 10 2 -3^? 5 5-11 9
12. Gloria Arad 10 2 2 6 10-18 8
13. Muncitorul Reșița 10 1 2 7 9-16 5
14. ACU Arad 10 3 3 4 10-14 4
ACU Arad a fost penaliz.ată cu 8 punete pentru neîn-

Pițurcă mizează pe steliștî
■ Selecționerul a con
vocat 6 jucători ai cam
pioanei, pentru amica
lul cu Coasta de Fildeș.

București (MF) - Selecționerul Victor Pițurcă a anunțat, ieri, jucătorii convocați pentru meciul amical pe care naționala României îl va susține, sâmbătă, de la ora 19.00, la Le Mans (Franța), în compania echipei Coastei de Fildeș, formație calificată la GM din 2Q06. Din lotul convocat de Pițurcă fac parte opt stranieri și 14 jucători din campionatul 

de la Manchester United pentru modul în care s-au apărat. Nu sunt critic, sunt mulțumit de echipa mea”, a spus Mourinho.Tehnicianul portughez crede că Chelsea a făcut totul pentru a câștiga meciul cu M.U. „Suntem dezamăgiți, dar
W...............
Nu cred că meri
tam să pierdem, 
dar îi felicit pe 
cei de la MU 
pentru modul în 
care s-au apărat
Jose Mourinho, 
MANAGER CHELSEA

.................................w una este să pierzi după o e- voluție slabă și alta după un meci bun. Având în vedere modul în care am presat în repriza secundă, cred că nimeni nu ar fi spus că meciul se joacă pe Old Trafford”, a menționat Mourinho.

C. Ronaldo l-a depășit aproape de fiecare dată pe Lampard

intern, cei mai mulți de la Steaua (șase) și Rapid (trei), câte doi de la Sportul și CFR Cluj, și unul singur de la Dinamo. Surprinde absența
<

irtari: Boqd Lobonț ^ <jax Amsterdam), Daniel Corman (Rapid)__________
Fundași: Flavius Stoican IM» Raț (amilii Șahilor Donețk), Gabriel Tama' 

(Dinamo), Adrian leneși ȘgalM*  Moscova), Mb Golan, Mihai Neșu (ambii 
Steaua), Cristian Chivu (AS Roma)________ __________________________________
Mijlocași: Valentin Bădol (Rapid), Costin Lazăr (Sportul), Nicolae Dică, Sorin 
Paraschiv, Gabriel Baștină, Bănel Nicaliță (toți patru Steaua), Răzvan Cociș 
(Șerif Tiraspol), Dorinei Munteanu (CFR Cluj), Laurențlu Roșu (Recreativa Huel
va)______________________________ __________________________ _________________
Atacanți: Cosmin Tlllncâ toMt Mtasdta (Sportul» Daniel Nicylap

(Rapid), Adrian Mtrtu (Juvsntos Tohw).

si ChelsQp

* ■ / fci*-
„Uneori avem nevoie să ne amintim că suntem o mare echipă. Acceptăm criticile, dar toată lumea a putut vedea angajamentul și pasiunea noastră. Cred că este un moment vital al sezonului nostru”, a spus Alan Smith, mijlocașul lui Manchester. Ma

dinamovistului Florentin Petre, un „clasic” al naționalei sub comanda lui Pițurcă și convocarea în premieră a stelistului Mihai Neșu. 

nagerul Alex Ferguson crede că la Manchester United este întotdeauna important să câștigi. „Mereu există presiune aici și întotdeauna este important să câștigi. Avenf tineri jucători care trebuie să devină mai constanți”, a declarat Ferguson.
Statistici 
inedite

București (MF) - CFR Cluj a învins, duminică, după 31 de ani, formația Steaua București, cu scorul de 1-0, în etapa a XII- a a Diviziei A. Precedenta victorie a echipei clu- > jene data din 24 noiembrie 1974, scor 1-0 la Cluj. Poli Iași a învins echipa Jiul Petroșani în deplasare, scor 2-0, după 30 de ani. Unica victorie a formației Poli a avut loc pe 26 mai 1975, scor 1-0.

NOU IN HUNEDOARA

S.C. UNU SOLITAIRE S.R.L., 331128 HUNEDOAR SJfi llfi ĂIIL&- L’_ 150» 22,55;G^8^G39.216 
FRANCI! IOR PENTRU JUDETUI HUNEDOARA „CARTEA GA V fENĂ” SI „GHIDU1 ^HRITBLr VI HUNEDOARA ’

ta 1991 apărea în Timișoara primul Amar 
de afaceri din România. A devenit marcă înre
gistrată la 0SIM ta 1993, fiind o afacere cu 
capital 100% românesc. „CARTEA GALBE
NA" - căci despre ea este vorba - revine în 
județul Hunedoara prin S.C. UNU SOUTAIRE 
S.ff.L, francizorul pentru județul nostru al 
.jiuarului de afaceri „CARTEA GALBENA” 
și al „GHIDULUI TURISTIC AL JUDEȚU
LUI HUNEDOARA”, două produse de un 
real 
reai. Ce este de fapt „i

Este singurul Anuar de afaceri al jude
țului Hunedoara; este primul Anuar de afa
ceri din România și cea mai mare bază de date 
de acest tip, operațională; cel mai complex 
Anuar de afaceri - conține hărțile tuturor ora
șelor din județ, date statistice, informații des
pre Uniunea Europeană, firmele din județ (în
scrise ta ordine alfabetică și pe domenii de 
activitate); singurul Anuar de afaceri care se 
va gâsl și de vânzare; Anuarul de afaceri cu 
cea mai mare distribuție - Camerele de Com- 
erțși Industrie și filialele Consiliului Național 
al întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din 
toată țara, Prefecturi, Consilii Județene, Paria- Mircea Popescu. ..Parafrazându-I pe Edmund 
meniul României, expoziții locale, naționale șH. iWty. putem spune: Pentru că sunt necesare, 
internaționale. Centre de Afaceri și bineînțeles Sincer nu ne plăcea când județul nostru era 
firmele care sunt trecute in Anuar. Dar ce este pomenit mai ales la „Știrile de la ora 5", când 
„GHIDUL, TURISTIC AL JUDEȚULUI informațiile despre ceea ce se întâmplă bun 

ta județ erau plasate, de obicei, la „alte știri”. 
Am considerat că este de datoria noastră ca 
locuitori ai județului să facem ceva să 
schimbăm această percepție negativă. Și am 
ales modul cel mai direct - de a spune 
adevărul. De a arăta câte societăți comerciale 
sunt în județ, în ce domenii își desfășoară

mediul de afaceri hunedo-
CARTEA GALBE-

HUNEDOARA”? Este singurul Ghid turistic 
al județului, este un adevărat Ghid turistic cu
prinzând trasee turistice, informații istorice, 
geografice, culturale, de interes general; cel 
mai bun mijloc prin care turiștii pot afla despre 
afacerea dvs.; este Ghidul turistic cu o largă 
distribuție - Camerele de Comerț și Industrie

A" cât §i „i

și filialele Consiliului Național al Întreprinde
rilor Private Mici și Mijlocii din toată țara, Pre
fecturi și Consilii județene, Parlamentul Româ
niei, Centre de Afaceri, expoziții locale, națio
nale și internaționale, Agen^i de turism, Libră
rii, Stații de benzină etc., cel mai complet pro
dus destinat informării turiștilor. Ambele produ
se atât „CARTEA GALBENA” cât și „GHI
DUL TURISTIC AL JUDEȚULUI HUNE
DOARA” - sunt cea mai bună cale pentru a 
vă face cunoscută afacerea în peste 5.000 de 
locuri din județ și din țară, precum și din stră
inătate, simultan, la un preț fără concurență. 
Faptul că o firmă este prezentă în unul din cele 
două produse, sau în ambele, este cea mai 
profitabilă investiție. Dar cine editează ta județ 
aceste două produse? S.C. UNU SOLfTAIRE 
S.R.L din Hunedoara a cumpărat franclza nen- 
tru județul nostru atât pentru Anuarul de afa
ceri „CARTEA GALBENA” cât și pentru 
„GHIDUL TURISTIC AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA”. Societatea este o firmă tâ
nără, care încă de la început s-a implicat activ 
în promovarea firmelor din județ și a afacerilor 
derulate de acestea. „De ce un Amartie afa- 
ceriși un Ghid turistic?” Această întrebare am 
adresat-o celor doi asociați Florin Chețe și 

activitatea, oe realizări as, In se oamenii se 

bilMlile și aamtijnllMIe le MM. De 

aici trebuie săamintim cup 
borare cu Camera de IBn 
județului, cât și conducerea; 
tura șl Consiliul Județean - 
aprecia cum se cuvine impe 

nemîc din județ. FM a fiiroă tânără șl dina
mică, am început un larg pro 
a activității. Astfel, departs nostru de

cuof<

am pus bazele unui partenenat cu o puternică 
firmă de leasing împreună cu care vom lansa în 
câteva zile și pe piața hunedoreană produse 
specifice. Astfel construcția ofertelor de finan
țare, din punct de vedere al costurilor ^! al că

nim! se face personalizat, ținindu-se cont de 
cea mai bună ofertă pentru nevoile clientului. 
Tipurile de bunuri finanțate sunt: echipamente 
și utilaje (noi sau second hand) și autovehicule 
(noi sau second hand). Programele definanțare 
pe care le lansăm împreună cu partenerul nos
tru su nt: sates-aid - program de finanțare des
tinat suportului de vânzare, funcționează într-o 
strânsă legătură cu furnizorii de echipamente, 
utilaje și autovehicule și este destinat susține
rii politicii de vânzări ale companiilor; leasing

pentru client - presupune construirea unui 
pachet financiar corespunzător nevoilor 
cliențilorși se manifestă în două secvențe (1) 
fodMdua/, pentru finanțarea unor achiziții sin
gulare, reduse din punct de vedere al mărim
ii prețului și (2 > master-lease, pentru 
finanțarea pe termen mediu și cuprinde alo
carea unul plafon maxim de expunere și se 
poate compune din finanțarea unor achiziții 
multiple; consultanță șl asistentă pune la dis
poziția cliențilorși a furnizorilor o paleta largă 
de servicii de consiliere în ce privește politica 
financiară și de achiziții. Revenind la cele două 
produse de promovare a intereselor oamenilor 
de afaceri din județ, „CARTEA GALBENA' 
și „GHIDUL TURISTIC AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA” vă putem spune că, din 
păcate, o parte dintre întreprinzători nu-și 
cunosc interesul. Acum când concurența 
devine tot mai acerbă, când se întreprind 
adevărate tururi de forță pentru a fi cât mai 
cunoscut, pentru a dezvolta afacerea mărind 
aria de penetrare, exista voci care neagă 
importanța promovării produselor și serviciilor, 
care desfid necesitatea publicității. Este trist 
că oameni care au investit bani mulți în 
demararea unei afaceri nu vor să mai facă ni
mic pentru dezvoltarea ei. Dar suntem opti
miști, dacă firmele de renume își foc reclamă 
- deși numele lor este arhicunoscut - cred că 
vor înțelege și cei ce mai neagă evidența, că 
numai o promovare eficienta îți poate dezvol
ta afacerea și că fără publicitate nu ai nici o 
șansă de afirmare. Așa după cum am mai 
spus, tot ce facem - Anuarul de afaceri 
„CARTEA GALBENA”, „GHIDUL TU
RISTIC AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” 
și programele de leasing - este contribuția 
noastră la dezvoltarea județului.” (32943)
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Felicitări (67)

• Părinți Cornel și Mana Dumitra ti urează 
pe această cale fiului lor Mihai, cu ocazia 
zici onomastice un călduros și sincer „La 
muițanFI

Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ran, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.
• zona piață, baie hol, instalații noi, parchet 
Preț 150 mil., neg. Tel.718833, 0745/695473.

- (Partener-Hunedoara)
■vzona L Creangă. Preț 75 mii., neg. Tel. 718833, 

W745/695473. (Partener-Hunedoara)

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, vedere în 2 părți, parter, 
scurgere separată, gresie, faianță, bloc că
rămidă, zona gării, IRE, bun pentru birouri 
sau schimb tot cu 2 camere, etaj 3-4 pe Str. 
Trandafirilor, Magnoliei, centrul vechi. Tel. 
220211,217888.

• Deva, luiu Maniu, decomandate, 55 mp, preț 
980 milioane lei. Tel. 0722/564004.
• 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)
• tării hnbunătățlri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată, totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Gojdu, decomandate, parchet gresie, 
faianță, apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil său schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață, se oferă 
diferență, tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona 1 Maniu, parter, vedere în 2 părți, ideal 
pț birouri - sediu firmă, cu centrală termică, 
bine întreținut preț negociabil sau schimb cu ap. 
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Decebal, etaj 2, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, parchet faianță, apometre, reparti-

— toare, gaz 2 focuri, tel. 0723/251498, 232808. 
, (Fiesta Nora)

• zona Zamfoescu, decomandate, 2 balcoane, 
60 mp, vedere în 2 părți, etaj intermediar, modi
ficat la bucătărie cu living, preț 123.000 RON, tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit vedere la 
bulevard, sau schimb cu apartament 3 camere, 
în zonă bună, fără amenajări, ofer diferență, tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Micro, decomahdate, centrală termică, 
modificări, parchet laminat, gresie, faianță, 
rigips, spoturi, balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Imp. Traian, etaj 2, semidec., vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, apometre, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro, tel. 0723/251498,232808. 
(Fiesta Nora) ‘

. • zona b-did Dacia, etaj 2, vedere în față, 
l' parchet gresie, faianță, amenajat recent preț 
' 77.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 

Nora)
• zona Caragiale, zonă liniștită, etaj 1, vedere în 
spate, interfon la scară, balcon mare, apometre, 
gaz 2 focuri, apartament tip standard, tel. 
0788/165702,232808. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, decoman
date, amenajat modificat balcon mare, preț 
89.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)

-r • zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
mediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662.

- (Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Progresul, et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mld„ neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zona Al. Straiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Gojdu,et 2, din cărămidă, bineîntreținut 
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, tele
foane 223400, 0741/120722, 0721/436384. (Casa 
Betania)
• bd. Decebal, decomandate, parchet faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)

• Gojdu, etaj 2, circuit faianță gresie, centrală 
termică balcon, parchet laminat Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)
• ap.2camere,circuit parchet balcon, et inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)
• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et 1, semidec., 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)

• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
90.000 RON, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Micro 6, semidec., parchet laminat, 
instalații electrice + sanitare noi, pereți izolați. 
Preț 200 mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• semldecomandate, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță bloc acoperit zona 
Gojdu. Preț 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, str. luliu Maniu. etaj 3. decomandate, 55 
mp, termopane, centrală termică deosebit Preț: 
33000 euro, negociabil. Tel. 0721/055313.(Prima- 
Invest)
• decomandate, Deva, etaj 2, balcon mare 
închis, parchet st 56 mp, îmbunătățiri, complet 
contorizat Preț: 840 mii. lei. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)

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

• contorizări, etaj intermediar, gresie, faianță 
bloc de cărămidă zonă excelentă Deva Preț: 
850 mii. lei. Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• decomandate, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță contorizări, repartitoare, etaj 1, zona 
CEC. Preț: 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală, et intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat termopan, centrală termică parchet 
faianță mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1200 mld„ tel. 235208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona LEacuM, dec., et 1, st 56 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)
• zona Bălcescu, dec., et 1, modificat, 
îmbunătățit apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 mii., 
tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz contorizat Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

• urgent, 2-3 camere, în zona licee, str. Titu Ma- 
iorescu, blocurile l_ P, se oferă preț bun, cu plata 
imediat, tel. 0745/302200,23280& (Fiesta Nora)
• irgent, cu plata imediat, ap. 2 camere, Deva, în 
zonă buni Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• contorizări, etaj intermediar, zonă centrală, 
Deva, preț maxim 800 mii. lei. Tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, sir. L Creangă, transformat din 4 
camere, centrală temicâ, geamuri pe lemn 
stratificat, gresie, faianță, mobilier 
.bucătărie la comandă, baie 3/4 m, mobilier 
bale, etaj 3, garaj, toate facilitățile, filă 
intermediari. TeL 0723/284005.

• Deva, zona pieței, etaj 2, contorizări complete, 
preț 1350 mid. lei. Tel. 236510.

• zona Carpaț, decomandate, 107 mp, boxă, 
balcon mare, parchet, contorizări, preț 150.000 
RON, tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona Dacia, etaj 3, bloc de cărămidă, amenajat 
și modificat recent, contorizări, tel. 0723/25498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță, bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona A. lancu, etaj 1, decomandate, 110 mp, 
vedere în 2 părți, 2 balcoane, parchet, preț 61300 
euro, negociabil, tel. 0788/165702,232808 (Fiesta 
Nora)
• foarte regent, et 3. zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 830 miIM tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajatâ (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere în 3 părți, 
zonă ultracentrală, parchet peste tot, bine 
întreținut preț 42.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
modeme, Minerului, preț 30.000 euro, neg., 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)

• vând ap3 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 milioane, 
neg. Tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hune
doara)

• urgent, ap. 3 camere. Deva, etaj 3, zonă bună, 
parchet, balcon, centrală termica. Preț:780 mii. 
lei. Tel. 0722/ 564004 (Prima-lnvest)
• decomandate, Deva, zona piața centrală, 
parchet, baie cu geam, centrală termică, balcon 
mare închis, bloc de cărămidă, ideal pentru 
locuit sau sediu firmă. Preț: 15 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• 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 centrală, 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)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 

închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, S 65 mp. Preț 1.500.000.000 ROL Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str, Carpați, parter, centrală termică, 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

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

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, contorizări, parchet, etaj 2,2 
băi, 2 balcoane, 72 mp, preț 100.000ron, Brad. Tel. 
0727/212282.
• foarte urgent, Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, etaj 
bun, bucătărie mare,, hol central, 3 camere 
mochetate, una cameră parchet paluxat, preț 
160.000 ron. Tel. 224296,0720/747359.
• urgent decomandate, etaj 1,2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, bloc cărămidă, fără interme
diari. Tel. 0788/497895,228775.
• 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. (CasaBlanca)
• 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 Bălcescu, et. 1, amenajat frumos, parțial 
termopan, semimobilat, bucătărie mobilată la 
comandă, garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Eminescu (pol. jud.), et 1, dec., 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Banca Transilvania, et 3, parchet 
laminat, gresie, faianță, termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modern recent, preț 55.000 
euro, neg., tel. 0745/159608 (Mimason)

• decomandate, etaj 2,2 băi, 2 balcoane, etaj 1. 
parchet gresie, faianță, garaj, zona Poliția Județ. 
Preț: 48000 euro, negociabil. Tel. 0742/ 019418, 
(Prima-lnvest)
• zonă centrală, st 100 mp, dec., et intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă, 
bloc din cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, telefoane 235.208, 0724.620358 (Rocan 
3000)
•zonă bună, dec., st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid., tel 235.208, 0724.620358 
(Rocan 3000)

Vând case, vile (13)
• casă mare cu etaj, în Hațeg, cu piscină și 
livadă, preț la vedere, negociabil. Tel. 770947.
• casă nouă, bucătărie vară, garaj, pomi fruc
tiferi, grădină 5000 mp, Deva. Tel. 229256,226352, 
0720/677035.
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă, canalizare, 
construcție modestă, preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mimason)
• vilă, construcție 2000, pe 2 nivele, p+ 
bucătărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et 
cu baie, bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct, curte, 
garaj, grădină, zona Vulcan, merită văzută, preț 
230.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• in Simeria, DN7-, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină, sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct 
amenajări actuale și moderne. Se vinde 
mobilată, la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Mârăști, 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, te!. 0745/1)9573. (Mimasem)
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., 
teren 650 mp, zonă bună, preț 130.000 euro. Tel. 
0741-154401,227542, seara (Garant Consulting)
• Hct, 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-ln vest)

•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. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală, p+1,4 cam., 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară, gresie, faianță, CT, grădină, 
curte, st 350 mp, renovată, la cheie, preț 4,000 
mld„ tel. 235208 0721.985.258 (Rocan 3000)
A Dera, P+L 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță, 
centrală termică, sc300 mp, grădină ș 500 mp, 
garaj. Preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225726, (I2S4-213050. (Casa Majestic)

• Deva, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi și 1 încăpere cu intrare dfo 
stradă, centrală t ermieă sc 131 in, curte cu 
gazon, s 3(i0 mp, fân- ăoreț 350000 RON. Tel. 
0744.-2257211,0254-21305 r^sa Majestic)

Cumpăr casă (14)
• fa-Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă, se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• cumpâr urgent casă cu grădină, Deva sau 
Simerit. Plata i neaiat. Tel. 215212. (F'rima 
rnveșt)

Vând case de vacanță (15)
• zonă pitorească, la 14 km de Deva, fundație de 
piatră. P-2 cam., M-2 cam., mobilată, utilată, totul 
nou, lamelar, teren st 5000 mp, curent preț 
11.000 euro, neg., tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpâr ap.2 camere (04)
• zonă ixmă, nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

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
• Studiițcursuri de management (recomandat)
• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu

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

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

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

Ce oferim este o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 

£ | modem 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.

01 ■ Vând ap. 1 cameră 
02 - Cumpăr ap. 1 cameră 
03 - Vând ap. 2 camere 
04 - Cumpăr ap. 2 camere 
05 - Vând ap. 3 camere 
06 - Cumpăr ap. 3 camere 
07 - Vând ap. 4 camere 
08 ■ Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6 

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

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

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

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

instalații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - Îmbrăcăminte, încălță
minte, articole sport

53 - Materiale de 
construcții

54 - Bijuterii
55 - Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

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

muncă
74 - Oferte locuri de muncă

Vând case la țară (17)
. • 3 camere, bucătărie, baie, dependințe, st 3650 
mp, Sântuhalm, preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0727/740221.

• 5 camere, încălzire centrală, toate facilitățile, 
garaj, anexei grădină 15 ari în Sântandrei, nr. 179. 

Tel. 236751.
• 7 camera, curte, grădină, anexe, Bârcea Mică 
Tel. 0254, 236866.0724/453170.
• Dobra, str. M. Eminescu, nr. 19, preț 750 
milioane lei, negociabil, tel. 283274,0745/515325.

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol,;în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă Canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228 
0720/387896. (Casa Betania)

• zona Măgrea Certejului, construcție modestă 
cărămidă 2 camere,, hol, bucătărie, curte, 
fântână curent, curte, grădină 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță camere podite, 
preț 500 mii., negociabil, telefon 0745/159573. 
(Mimason)
•Certei, casă bătrânească 2 camere, grajd, 
șură fântână curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (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)
• BohoH, 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)

• zona Zamfirescu, 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 I, etaj 2, dec., 
balcon mare, parchet, gresie, faianță renovată 
recent, contorizări, preț 83.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

• zonă ultracentrală, dec., balcon închis, 
termopan peste tot, parchet, renovată recent, 
preț 82.000 RON, teL 0745/302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent, sdec, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608 215113. (Mimason)
• zona Mărățtiul 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 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577368 (Casa Betania)
• MăriștM 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. 
Iei. 221712,0724-309661. (Garant Consulting)
• 22 Decembrie,etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)

• bd. IuHU Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-dd 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)
• urgent, zona Decebal, etaj intermediar 
balcon, contorizări (apometre, gaz 2 focuri 
repartitoare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel 
0740-013971. (Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garan 
Consulting)
• zonă centrală, semidec., contorizări, fări 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• zona Micro 8 bucătărie, baie, zugrăvit recent 
ușă stejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 25 
mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener 
Hunedoara)
■ Hd, zona teatru, semidec., parchet, balcoi 
închis, C.T., faianță Preț 420 mii. Tel. 71883; 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
■ urgent, garsonieră dec., contorizări, zon 
Dacia Preț: 400 mii. lei, negociabil. Te 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• regent, garsonieră 32 mp, etaj 2, cu balcon, î 
Deva Preț: 450.mil. lei. Tel. 215212. (Prima-lnvest 
•zona Dorobanț, et intermediar, dec., st 47 m;
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat pre 
860 mii., tel. 235208 0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gbjdu, et. intermediar, st 47 mp, dec 
parchet, bine întreținută preț 850 mii., te 
238208 0721.985.256 (Rocan 3000)
•zona Eminescu, et intermediar, balcon închi: 
apometre, gaz contorizat bine întreținută pre 
550 mii., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000) 
•zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et inte 
mediar, balcon închis, preț 650 mil., tel. 235.20 
0721.985.258 (Rocan 30001

Cumpăr garsoniere (20)
• in zonă liniștită de preferință etaj intermedi; 
și cu balcon. Ofer plata, imediat. Tel. 21158 
0745/253662. (Evrika)

• Deva, Micro 15, sau Dacia, ofer prețul piețe 
Tel. 0746-225728 0254-2130508 (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)

Vând garsoniere (19)
• Deva, zona Mașter, Dorobanți, 40 mp, posi
bilități de mansardare, preț 785 milioane lei. Tel. 
225622.
• urgent, ultracentral Deva, 34 mp, parchet, 
balcon, preț 680 milioane lei. Tel. 0722/564004.
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• 10parceleterena500mp,zonaCăprioaraTe 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva Str. Alunuli 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 m 
teren pentru construcții sau agricultură ambe 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte' 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 21227 
0723/732560.
• intravilan 3300 mp. zona Călugăreni, preț: 
euro mp și în Cristur vizavi Macon, extravila 
6000 mp, preț 2 euro mp. Tel. 0727/388759.
• intravilan In Tâmpa 1 km de Simeria 3400 rr 
sau în 2 parcele, facilități gaz, curent apă cam 
preț 6 euro mp, negociabil. Tel. 0354/40223 
0726/118427,0744/706272.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
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• intravilan in Băcia, 3800 mp, preț 5 euro mp. 
Tel. 0722/161644.
• intravilan pentiu construcție casă, în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Tel. 220269 sau 0746/029058.
• intravilan, 1466 mp, cu construcție 50 mp, 
Deva Prelungirea Vulcan, Al. Cascadei, acte la 
zi, preț negociabil. Tel. 0722/453165.

• Hravian, pentiu construcție casă, în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent ooartc 
Relații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058, după 
orala
• loc de casă, Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă, 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• pretangha Vulcan, 5770 mp, fs 30 m, toate 
utilitățile, preț 9 euro mp, negociabil. Tel. 
0727/740221.
• ki 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)
• Hravian, aiteraecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Soneria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• ntravian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 7Q/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Hravian, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg, tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• Hravian, ki 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)

• Hravian, ki Dorobanți, st 2568 mp. front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Hravian, 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)
• Hravian, ki 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)
• Hravian, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• nil avian, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• Hravian, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Hravian 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)
• Hravian 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)
• lagent, Hravian, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)

CASA DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE

C.A.S. HUNEDOARA HUNEDOARA - DEVA
Precizări privind obligațiile persoanelor fizice la 

Fondul asigurărilor sociale de sănătate
Conform O.U.G. nr. 150 /2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de 

sănătate, asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii pentru persoanele fizice și juridice.
Asigurații care fac dovada achitării contribuției la fondul asigurărilor sociale de sănătate au dreptul la 

un pachet de servicii de bază care cuprinde; servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, 
materiale sanitare și dispozitive medicale.

Asigurații care au obligația, plății contribuției datorează majorări (dobânzi și penalități) pentru perioada 
de întârziere, egale cu majorările (dobânzile și penalitățile) aferente pentru întârzierea achitării debitelor 
către bugetul de stat.

în cazul neachitării în termen a contribuției datorate fondului de către persoanele fizice, C.N.A.S, prin 
casele de asigurări, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate 
și a dobânzilor și penalităților de întârziere. i

Contribuția lunară a persoanelor asigurate se stabilește sub forma unei cote de 6,5 % aplicată asupra 
veniturilor realizate de asigurații care exercită profesii libere sau sunt autorizați potrivit legii să desfășoare 
activități independente, asupra veniturilor realizate din agricultură și silvicultură, asupra veniturilor rea
lizate din cedarea folosinței bunurilor (chirii) venituri din dividende și dobânzi, precum și asupra altor 
venituri care se supun impozitului pe venit (veniturile obținute din jocuri de noroc, contractelor de agent, 
comision sau mandat comercial, conțractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, etc).

Persoanele care realizează venituri de natura celor menționate mai sus și persoanele care nu realizează 
venituri impozabile și care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurări sociale 
de sănătate fără plata contribuției, au obligația să se prezinte în cel mai scurt timp la sediul C.J.A.S. Deva, 
Str. 1 Decembrie, nr. 16, parter, în vederea clarificării situației fiecărei persoane asigurate și achitării 
contribuțiilor legale.

Relații suplimentare se pot solicita la telefoanele: 211776 sau 219280* *,  218921*  interior 302,105 sau la 
adresa de e-mail creanehd@cjashd.ro și din pagina WEB a C.J.A.S. cu adresa www.cjashd.ro. (34062)

• ofer spre închiriere cameră separată, tv, 
cablu, acces baie și bucătărie, chirie negociabilă 
la vedere, Deva Tel. 229256,226352,0720/677035.

• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

•ofer garsonieră dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (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 Blanpa)
• 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)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și 
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția imo
biliară Iris)

V...................................... ......................  /

aligpj&Ha<
- tagW profil meonfe șl automa
tizări (dectro), asistent manajgBf (Ib. 
angfad tM avansat, lb. franceză), 
tehnician săltate, Intfnar responsabil 
producție, prelucrători prin așchiere.

Gandidațli interesați vor contacta 
societatea ta scris anexând: Scrisoare 
de Intenție, Curriculum Vitae la adresa:

S.C. AUMEROM Invest sxl., Str. 
Zambilelor nr. 2, DEVA, Jud.

Hunedoara, tel./fax: 0254.219340, 
e-mafl: lvtriffevahoo.com. conirita.ro

Bata limită pentru aplicații: 
09.11.05.

(33838)

• 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)
• intravilan, zona vizavi de Petrom, st 2250 mp, 
fs 8 ni, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț
9 euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă, curent, ideal construcție casă preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557.  
(Mondial Casa)
• intravilan, zona drumul spre Hunedoara, st 
1000 mp, fs 15 m, acces din 2 străzi, bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială preț 
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• 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 bună 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, ts 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620.358. 
(Rncan 3000)

Cumpăr teren (22)
• Uroi sau împrejurimi, zonă neinundabilă cu 
acces la utilități și șosea. Tel. 0720/400446.
• intravilan, minim 1000 mp, sau spațiu comer

cial 500 mp, în Deva, situate între gara și sediul 
Volvo, ofer prețul pieței. Tel. 0746-225726,0254- 
213050. (Casa Majestic)

Vând locuri de veci (23)
• vând loc.de veci în cimitirul ortodox de pe str. 
M. Eminescu (Casa de Cultură), amenajat, preț 
30 milioane lei, negociabil. Tel. 0721/985256.

Vând spații comerciale (25)

• amenajat occidental, front stradal 40 m, 
preț 28000 euro, negociabil, Brad, Str. 
libertăți, bL AT, parter. Tel. 0721/283058, 
611114,

• 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)

• ultracentral, st 50 mp, amenajat, grup sanitar, 
vad deosebit, încălzire, preț 46.000 euro, tel. 
211075, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)
• chioșc de aluminiu, zona Bălcescu, st 4 mp, la 
stradă acces auto, apă gaz, curent, preț 160 
mii., neg., tel. 211075, 0726/130557,0745/666447. 
(Mondial Casa)

t
 ANUNȚ PUBLICITAR

Consiliul local al municipiului Hunedoara organizează licitație publică 
în baza Legii nr. 215/2001, pentru vânzarea imobilului înscris în CF Hunedoara 
5537 nr. Top 2131/11, situat în municipiul Hunedoara, Str. Mureșului, nr. 11, bloc 
23 (cu 208 apartamente), aparținând domeniului privat al municipiului, în vederea 
reabilitării sau desființării și construirea unui alt obiectiv.

Suma minima de pornire a licitației este de 50.000 lei. (RON)
Garanția de participare la licitație este de 5.000 lei. (RON)

Informații suplimentare și documentele licitației se pot obține la sediul Consiliului local al 
municipiului Hunedoara - Serviciul urbanism (camera 21) B-dul Libertății, nr. 17, sau la telefon 
0254/712877, începând cu data de 14.11.2005.

Ofertele se depun până la data de 29.11.2005, ora 12.00, la sediul Consiliului local al 
municipiului Hunedoara.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului local al municipiului Hunedoara, în data de 
3O.T 1.2005, ora 1O.OO. (34038)

• 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)
• 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. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• n®va,zonă cu vad comerpial.Tel. 0723/518728

Imobile chirii (29)
• caut de închiriat garsonieră sau apartament 2 
camere nemobilat ■ semimobilat indiferent de 
zonă ofer 60 - 70 euro lunar, plata anticipat 6 
luni. Tel. 0729/018866.
• Închiriez apartament 2 camere, bucătărie, 
Hațeg, centrală termică pe gaz, mobilat cablu, 
contorizări, preț negociabil, poziție centrală Tel. 
770735,770367,0722/876141.
• închiriez apartament 2 camere, mobilat 
complet, contorizări, repartitoare, renovat 
recent, zona Astoria, preț 100 euro. Tel. 
0745/153823.
• închiriez spațiu comercial central, 75 mp, 
ocupabil imediat la intersecție DN Petroșani - 
Deva - Timișoara. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.
• mede, singur, caut locuință cu chirie în Hune
doara. Tel.0741/790574,0724/821161.
• ofer pentru închiriat garsonieră, deco
mandată mobilată utilată, ocupabilă imediat, 
Deva, Bdul Decebal, preț 100 euro. Tel. 
0727/773142.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, centrală termică, mobilat, utilat, 
contorizări, preț 150 euro, negociabil. Tel. 211048 
0740/315050.
• 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 L Maniu, bL 4, Deva. TeL 
0741/121639.

• garsonieră semlmobilată, contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 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 uigent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonăși 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer sp. corn., zonă ultracentrală etaj 1, 
amenajat pt. birouri, st 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ap. 3 cam., mobilat, contorizări, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, zonă ultracentrală 
vedere la bulevard, preț 250 euro, tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania)
• ofer pentni 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 Închiriat 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)
• zona Vâcârescu, 2 camere, mobilată centrală 
termică preț 250 euro/lună. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Imobile schimb (30)
• schimb garsonieră Deva cu Timișoara sau 
vând, Kogălniceanu, 56, ap. 8, tablouri, 2 bici
clete, bibelouri. Tel. 232905.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 1997, stare foarte bună 
unic proprietar, preț negociabil. Tel. 223517, 
0722/328821.
• vând Dada Logan Ambition 1,6 MPI, culoare 
albastru Egee. 6000 km, full option, preț 7900 
euro. Tel. 0723/288282.
• vând Dada Solenza Confort, af 2004, VII, unic 
proprietar, vopsea originală metalizat, 
cameleon, carte service, garanție, 19.000 km, 
mașină de garaj. Tel. 0723/270348

luto străine (37)
• vând Citroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 6,5%, preț 10350 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.

• vând Opel Corea C 1,7 TDL 16 VE, Kw 
55/1686 cmc, albastru metalizat, volan 
multifuncțional abs, servorfirecție, cd 
player, 4x airirag, volan reglabi, închidere 
centralizată cu telecomandă, Etaro 3, vama 
plătită af 14,082003, 16300 km, RAR 
20302007, preț 1L000 ein, negodabi. TeL 
0724/166834.

• vând Mercedes Cobra cu piese rezervă stare 
bună de funcționare, preț 1100 euro negociabil. 
Tel. 0720/507557.
• vând Talbot 2 uși, af 1987, revizie tehnică 2006, 
consum, benzină 43%, gri metalizat, mașină de 
garaj, preț negociabil 2500 ron. Tel. 0727/826302.
• vând Vdvo 1,9 TDI, 115 CP, af 2001, foii electric, 
jenți Al 16“, MP3 player, înmatriculat, preț 11500 
euro. Tel. 0723/301857.
• vânr urgent Ford Granada, stare foarte bună 
preț 1000 euro. Tel. 218399.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță nouă legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1 - 2 cai. Tel. 263S9&
• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.

Moto-velo (41)
• vând motoretă Mobra Turist cu CI, înmatri
culată Tel. 0745/260135.

Piese, accesorii (42)
• vând capeți bară Renault Trafie noi și catalog 
piese de schimb, preț 100 ron. Tel. 0745/260135.

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dacia 1300, toate noi în țipla și 
caroserie VW break, af 1984 cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând cauciucuri aproape noi 185/70/14, preț 
25 ron bucata. Tel. 0723/227569,214664.
■ vând convenabil piese auto Dacia 1300, elec
tromotor, pompă benzină, capace roți plastic, 
plutitor, macara ușă geam ușă cârlig remorcă 
Tel. 222263.
■ vând piese auto din dezmembrare Fiat Punto, 
punte spate, ușă față dreapta, scaune, halon etc, 
preț negociabil. Tel. 211048 0740/315050.

Vând garaje (43)
-• vând garaj beton 24 mp, în Deva, cartier 

Dorobanți, preț 5000 euro. Tel. 0745/150545.
• idtracentraL preț 355.000.000 ROL, negociabil. 
TeL 0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
■ vând 2 fotolii Relaxa, stare foarte bună preț 
300 ron, ambele. TeL 0745/260135.
• vând colțar neextensibil, imitație piele, 
culoare gălbui, 3 piese plus un fotoliu mare, adus 
din Germania, la jumătate preț față de magazin. 
Tel. 212242,213998.
• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, oglindă loc pentru haine, stare 
bună preț 13 milioane lei. Tel. 221060.
• vând dulap cu 2 și 3 uși, pat cu ladă frigider 
Arctic mare, aragaz mic cu cuptor, tv alb negru, 
haină piele bărbați, neagră 48 prețuri negocia
bile. Tel. 0742/618968
• vând masă ovală lustruită extensibilă 136/98 
cm, stare bună preț negociabil. Tel. 226897.
• vând mobilă de bucătărie cu sertare și masă 
bucătărie, 150 ron, fotoliu 85 ron, 2 covoare 
persane 23/3, preț 75 ron bucata, negociabil. Tel. 
223405.
• vând mobiă nouă modernă dormitor, mobilă 
bucătărie de brad, culoare naturală 6 piese, 3 cu 
vitrine suspendate, preț convenabil, Deva Tel. 
229258 226352,0720/677035.
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
735/2000 mm, deschidere dreapta, import 
Germania, preț 80 euro, negociabil, Deva Tel. 
0745/096675,218308 seara

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și In județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Marecaută pentru dezvoltarea echipei în Deva, Hunedoara, Orâștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;

e Seriozitate.
Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;

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

electrica
s.a.

INFORMEAZĂ:
Miercuri, 9 noiembrie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuire 

conductor de gardă cu fibră optică pe LEA 400 kV, Arad - Mintia.
Lucrările sunt efectuate de către Compania Națională Transelectrica SA 

- Sucursala Transport Timișoara și vor avea ca efect întreruperea totală a 
furnizării energiei electrice în refelele SDFEE Deva a SC Electrica Banat SA 
în localitățile Tâmăvifa, Târnava, Boz, Căbesfi, Gelacuta, Furcșoara și 
Bărăști. In funefie de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul ; 
orar 7-20.

SC Electrica Banat S A. - Sucursala Deva asigură toți clienfii săi că 
echipele care efectuează lucrarea depun întreg efortul pentru a limita durata 
de întrerupere în alimentarea cu energie electrică.

Vă mulfumim pentru înțelegere I (34065)

|r A

CARPATCEMENT
HEIDELBERGCEMENT Group

ANUNȚĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚII 

A SPAȚIULUI COMERCIAL NR. 2 
AMPLASAT LA PARTERUL

Dosarul de prezentare al activului poate fi consultat la sediul 
societății din Chișcadaga, Str. Principală Nr. I, Cam Șoimuș, 
Jud. Hunedoara.

Informații suplimentare la tel. 0254 237 002 / 237 003 
interior 3145 sau 3103 între orele 8-15

Licitația va avea lac în data de 21.11.2005.
în cax de neadjudecare licitația se va relua. gj

• vând urgent mobilă canapea extensibilă 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapfțațe, masă sufragerie extensibilă birou elev, 
bucătărie suspendată 4 scaune, mască 
Chiuvetă mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074', 
0724/643045.
• vând 2 fotolii, dulap 2 uși, dulap bufet bucă
tărie, cuier pom, noptieră oglindă dormeză 2 
persoane, prețuri foarte mici, toate în stare 
foarte bună Tel. 0741/507012.

• vând 2 paturi echipate cu lenjerie și 2 pla- 
pume. Tel. 0254/213360, între orele 8 -16.
• vând colțar neextensibil, imitație piele, 3 piese 
plus un fotoliu mare, adus din Germania preț la 
jumătate față de magazin. Tel. 212242,213998
• vând geamuri cu sticlă în stare foarte bună 
Tel, 0726/158688.
• vând mobiă bucătărie cu sertare, fotoliu fc
masă bucătărie, 2 covoare persane 2,5/3, ne» 
ciabil. Tel. 223045. ~

• vând pătuț copii, cu saltea Tel. 222579.

• vând ușă de intrare nouă ramă pvc, culoare 
albă cu geam termopan, 230/90 cm, import 
Germania deschidere pe stânga feronerie 
inclusă preț. 200 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,0744/561810.
• vând mobilă furnir nuc, recamier, masă, 6 
scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică cuier 
fier forjat, oglindă 1 milion bucata bucătărie 6 
milioane lei. Tel. 221328.
• vând vibfriă cu oglindă, 1 m/1,50 m, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
noua, covoare persane 3,5/2,5 m, 3/2,5 m, 
bibliotecă cu birou atașabil, preț negociabil. Tăi. 
0254/224891.
• vând mobilă sufragerie Dacia preț negociabil. 
Tel. 0727/538326,072.' 61556.214126

Vând televizoare (48)
• vând tv alb negru, diagonala 21 cm, cu radio 
încorporat, funcționează cu baterii, la bricheta 
autoturismului, sau curent 220 v. Deva, tel. 
229258 226352,0720/677035.
• vând tv color Samsung, diagonala 51 cm, 
carcasă plastic, telecomandă căutare 
automată programe, programare oprire, stare 
perfectă de funcționare. Tel. 232414,212841.

• vând tv Panasonic și video Saba model 2002 ■ 
2003. TeL 0745/253413,218234, seara.

SC Electrica Banat 

SA SUCURSALA Deva

RFCLAME

mailto:creanehd@cjashd.ro
http://www.cjashd.ro
lvtriffevahoo.com
conirita.ro
loc.de
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

Aparate foto si telefonice 
/50)
• vând 2 aparate foto Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând telefon Nokia 3310 și Alcatel OT 360 cu 
accesorii, preț 150 ron, ambele, stare foarte 
bună. Tel. 0745/260135.
• vând telefoane mobile noi, second hand, orice 
model cu garanție, cameră video, foto digitale, 
Sharp, Sony, tv alb-negru Diamant, combină 
muzicală Sony. Tel. 0742/421988

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium MMX 2,1 GB, 200 
MHz, 64 MB RAM, monitor 15", mouse, tastatură, 
boxe, imprimantă win 98 Tel. 0745/260135

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând hakiă de piele neagră, lungă, mărime 52, 
preț negociabil. Tel. 217689.
• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică, stare excelentă 
și fustă piele nouă, nr. 38 - 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.
• vând portbagaj nou, din Germania, pentru 
schiuri, etc., preț 50 euro. Tel. 0721/165619, 
234188
■ vând rucsac cu ramă aluminiu, stare bună, 
preț 25 ron. Tel. 0745/260135.
• vând urgent cizme noi din piele, pentru copii, 
nr. 28; pantofi damă din piele, nr. 35 ■ 36, scurtă 
groasă de fâș pentru copil 8 ■ 10 ani, preț nego
ciabil. Tel. 0722/532780,0254/218006.

Materiale de construcții (53)
• vând dbtanțieri pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569,214664.
• vând resturi de materiale de construcții, 
sârmă zincată. țevi, fier, scânduri groase de 
esență tare, popi de lemn, dale beton 40/40/8 
geam termopan, scule, Deva. Tel. 229256,226352, 
0720/677035.
• vând țiglă din demolări cca 1000 bucăți, preț 
7000 lei bucata. Tel. 0254/226801.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

Electrocasnice (56)
• vând 2 frigidere Arctic, model mare, stare 
bună de funcționare, preț 300 ron, ambele. Tel. 
0745/260135.
• vând aspirator Ajax și un aspirator rusesc în 
stare perfectă de funcționare. Tel. 232414, 
212841.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, foarte puțin 
folosită, frigider Minsk rusesc, aspirator AP 21, 
prețuri negociabile, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 232414,212841.

• vând boRer electric, capacitate 60 - 80 litri, 
stare bună, preț negociabil. Tel. 226897.

• vând congelator Arctic, 180 litri, 5 sertare, nou, 
preț 560 ron. Tel. 223089.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

• vând mașină de cusut mecanică marca Union, 
stare foarte bună de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 233084.
• vând congelator Arctic 4 sertare, defect la 
partea electrică, preț 100 ron.Tel. 211431.

• vând Mgider Arctic, stare foarte bună, preț 220 
ron, negociabil. Tel. 211441.
• vând combină frigorifică Electrostar, 320 litri, 
preț 3 milioane lei, tv color Goldstar cu teleco
mandă și antenă de cameră, 35 milioane lei. Tel. 
214814.
• vând mașină de spălat nouă, în garanție, 
(cumpărată de 4 luni), preț 850 lei, negociabil. 
Tel. 0721/865195.
• vând ingent aragaz 2 ochiuri șl cuptor, stare 
foarte bună. Tel. 213785.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 120 oi sau pe ales 50 bucăți. Tel. 
0744/631179.
• vând fân și otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând porumb boabe uscat la 4000 lei kg și 
porumb știuleți la prețul de 2000 lei kg. Tel. 
0722/570218
• vând ridichi de lună, preț minim 2000 lei 
legătura (7 bucăți). Tel. 262069.

• ofer lubltorikir de animale o pisicuță de 4 luni, 
gri tigrat, foarte cuminte, și masă calculator, 
Slmeria, Biscaria, nr. 88 (lângă Vila Dorr).

• vând 125 oi. Tel. 0747/472900.

■ 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.
• vând porumb boabe la 4000 lei kg și știuleți la 
2000 lei kg. Tel. 0722/570218

• vând una sau două vaci cu lapte și furajele 
necesare pentru iarnă: lucemâ, trifoi, fân și 
otavă, preț negociabil. Tel. 0727/397115.

• vindem purcei, vârsta 3 luni, scrofițe 
pentru reproducție, scroafe gestante, 
scroafe cu pivcei, vieri, prețui negotiable, 
TeL 0726/504625.

Instrumente muzicale (60)
• vând orgă Keyboard Roland E15 cu putere 2 x
5 W șl difuzoare încorporate, secție ritmică, 
acompaniament pian excelent, strings, bass și 
efecte excelente, preț convenabil. Tel. 
0747/223733.

ANUNȚ PUBLIC

SC PROMEC SRL cu se 
ciiui în localitatea Hunedoara 
Str. Libertății. nr. 22. juri. Hu
nedoara. anunța depunerea 
solicitam pentru eliberaiea 
autorizației de mediu.
Informații se pot obține ia 
sediul Agenției pentru Protec
ția Mediului Hunedoara, zilnic 
între orele- 9 - 17.
Eventualele sesizări si recla
mați pot fi depuse in termen 
de IO zile lucrătoare de la 
data anunțului. -kh

Decese(75)

Cu adâncă durere în suflet anunțăm încetarea din viață a 
dragei noastre mamă

VÎNDUȚ SABINA
în vârstă de 66 ani. înmormântarea va avea loc miercuri 9 
noiembrie, ora 13, în localitatea Certejul de Sus. Amintirea 
ta va rămâne veșnic vie în sufletele noastre. Copiii: Remus 
și Rodica, nora Minerva, ginerele Florin, nepoții Alin, 
Ovidiu, Alina, Radu; cuscrii Maria și Gheorghe. Dumnezeu 
să o odihnească în pace.

Familia anunță cu durere în suflet încetarea din viată a 
celui care a fost

CHETROIU CORNELIU
în vârstă de 53 ani. înmormântarea va avea loc miercuri 9 
noiembrie, ora 13, la Simerîa, Str. Progresului, nr. 17. Soția, 
fiicele și ginerele. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Soția îndoliată anunță decesul celui care a fost un sot iubit 
MUNTEAN TTBERIU SEPTIMIU

în vârstă de 78 ani. înmormântarea va avea loc în comuna 
Turdaș, miercuri 9 noiembrie, ora 13, la Biserica Greco 
Catolică. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Veșnică 
amintire.

Cu inimile cernite de durere aducem uri ultim omagiu 
surorii noastre iubite

SABINA VlNDUȚSurorile Maria Stanca și Floarea Vedinaș, cumnații Nelu și Ionel și nepoții, cu familiile lor Prestări servicii (72)

• vând combină muzicală Sony, cu 3 cd-uri, 125 
w, preț 550 ron. Tel. 0747/033993.

Altele (61)
• ofer spre vânzare cazan țuică din cupru, 
complet preț 200 euro. Tel. 215244.
• cumpăr ouropafețl. Tel.0726/379220.
• oferim la prețuri mici siropuri concentrate 
pentru consum casnic, sifonerii, dozatoare TEC, 
îmbuteliate sau vrac (la butoi). Tel. 235320, 
0745/096675.
• vând baterie piramidală creștere găini 
ouătoare, 108 locuri. Tel. 0254/210977, după ora 
16.
• vând candolabni cristal de Boemia, stare 
perfectă, 3 brațe și ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/880 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cârodor ușor, pliabil, pentru persoane 
cu handicap locomotor, ajutător de mers cu 3 
roți, reglabil, pentru persoane peste 7 ani. Tel. 
229258 226352,0720/677035.
• vând cazan nou 100 litri, material de calitate, 
pentru făcut rachiu, preț negociabil. Tel. 
0254/218172, după ora 18 zilnic.
• vând In Deva presă inox pentru filtrarea 
lichidelor alimentare, sucuri, vinuri, etc, preț 300 
euro,negociabil. Tel. 0745/096675,218308 212057.
• vând societate comercială cu profil auto, fără 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968.
• vând candelabra metal 2 brațe, 35 ron, nego
ciabil; monede vechi, preț negociabil. Tel. 
0788/610191.

• vând convector mare, tiraj forțat, preț nego
ciabil. Tel. 220894.

• vând Inel vechi, safir, cu 12 diamante, preț 
negociabil. Tel. 0723/562744.
• vând cărucior, rotobil pentru copii, ambele 
modeme, stare foarte bună prețuri negociabile. 
Tel. 0744/954794.
• vând mesă păr natural, lungime medie, 25 ron; 
Tel. 0788/610191.
• vând mochetă tip persan 3/2,5 m, preț 2 
milioane lei, negociabil. Tel. 228820.
• vând 6 pereche de ochelari de damă cu lentile 
import, bifocale, dioptrii +4/+8 preț 150 ron. Tel. 
211441.
• vând sobă teracotă model deosebit, de 
apartament, dimensiuni 120/50 cm, 4 plăci, 3 
etaje cu marmură fiecare, lemn sau gaz, 2 ani 
vechime, preț 450 ron, negociabil. Tel. 
0354/402736, Hunedoara.
• vând sri cu punct de lucru deschis, spațiu 
închiriat. Tel. 0723/796715.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Petrovan losif. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate, pe numele 
Tudose Marii Se declară nul.

• pierdut certificat de înregistrare de la 
Registrul Comerțului pentru SC Comtour Lowe 
SRL Deva Se declară nul.

Solicitări servicii (71)
• caut femele pentru îngrijire copil un an, 
disponibilitate la program prelungit Tel. 
0742/269063.

• atelierul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse pentru Logan, 
Solenza, Peugeot 307, Renault Clio, Twingo, 
Megan, Scenic, Opel Astra 17 DTI, Skoda, Golf 4, 
microbuze, colțare, canapele. Tel. 0727/756681.
• dețin condiții la casă particulară, grădină 5000 
mp, pentru creștere prepelițe, păuni, struți sau 
alte animale mici, pentru came sau blană; caut 
parteneriat dișpus pentru o bună afacere. Tel. 
0720/677035.
■ efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: circulația sângelui, pareze, 
coxartroză, spondiloză insomnii, stres, reglarea 
diabetului, digestie etc, Tel. 0722/262712.

• meditez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057,0720/222425.

• îngrijesc la domiciliu în Deva, animale de 
companie, păsări, câini de talie mică pentru 
perioadele când stăpânii sunt indisponibili, 
plecați sau ocupați. Tel. 229258 0720/677035.
• meditez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.

Oferte locuri de muncă (74)
• societate comercială angajează șofer cu 
experiență Tel. 0740/420521.

• angajez șofer cat Dl sau D, maxMaxi - 
convenție, salariu avantajos. Rotați la teL 
0720/191138

• porii, garduri, balustrade, scări interioare 
orice model, tin fier forjat TeL 0254/237533, 
orele 8-15.

• SC Danls SRL angajează fachmstă cu 
experiență TeL 0254/237577.

• Cursuri Inspectori Resurse Umane -"SC 
Orema Management SRL (acreditată 
MMSSF și MECT), organizează cursuri de 
specializare pentru inspectori resurse 
umane. Informații la tel. 0722/534697, 
0742/340405,0788/207872.

• SC A1£X â COMP SRL Galați angajează 
mercandiser pentru județul Hunedoara; 
experiența constituie avantaj. CV-uri și 
scrisoare de intenție se pot trimite fa 
teL/fax 0356/802147.

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

• societate comercială angajează vânză
toare cu experiență minim 2 ant Refață la 
teL 0722/307874,230038

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

parafarmaceutice din România angajează: 
REPREZENTANT VÂNZĂRI JUD. HUNEDOARA

Atribuții:
- menținerea și dezvoltarea rețelei de 
dienți,
- promovarea și vânzarea produselor 
conform obiectivelor stabilite.

Dacă sunteți interesați trimiteți CV. la: 
până la data de 11.1 T.2OO5,

CadntK
- experiența intr-un post similar minim 1 
an,
- cunoașterea pieței locale de distribuție 
a produselor farmaceutice reprezintă un 
avantaj,
- studii superioare,
- permis auto cat. B.

ia.popaa>flldas.com sau fax 0269/230.436

(33944)

INFORMAȚII DE UTILIZARE A TALONULUI

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

RECLAME

Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 
nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 
evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 
chenar+bold și chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 
trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 
într-un ambient plăcut și Veți avea parte de o deservire 
impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 
adresa de e-mail laura.contra@informmedia.ro.

anunțurile GRATUITE
(varianta 1)

• sunt valabile numai pentru persoanele 
FIZICE
• conțin maximum 25 cuvinte
• se pot depune la sediul 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 $i 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 $i data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

EVIDENTIAZĂTE!
f

VARIANTE
SIMPLU

O Anunț GRATUIT

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

DIATE PERSONALE
NUME PRENUME TtLEFON

VARIANTA ALEASĂ

ADHE&A
loporiHeXM
Mporife • 16 tel

1 apariție *5  tel 
SepztrfțM» 20 W

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

4

1 apariția • IO tel
5 apariții- 40 tei

LOCAȚII CUTII POȘTALE

. • chioșcul de ziare de lângă Comtim:
j • chioșcul de ziare din stafia de autobuz 
Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de 
Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara 
Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B ciul Decebal;
• Cepromin:
• Cooperativa de consum Dobra:

i • Central de schimbare a buteliilor Ilia.

TEXT PRIMA APAJHT»*

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

flldas.com
mailto:laura.contra@informmedia.ro


marți, 8 noiembrie 2005
• La teatru. Prințul Charles și soția sa, Camilla, au asistat duminică la o reprezen-. tație în San Francisco a unei comedii muzicale satirice, „Beach blanket Babylon", care . se joacă de peste 30 de ani și e în permă- nență actualizată cu ultimele tendințe în cultura pop.
• Demolat. Spitalul din Memphis unde a fost declarat mort regele rock'n roll-ului, Elvis Presley, a fost demolat, duminică, de , geniști. în timpul acțiunii, în difuzoare s-a . auzit cântecul acestuia, „AII Shook Up" („totul s-a zdruncinat" - n.r.).

Puiul în top
Los Angeles (MF) - Filmul de desene animate „Chicken Little” s- a situat în ultimul weekend pe primul loc în box office-ul american, cu 40,1 milioane de dolari încasări, relatează site- ul imdb.com.„Chicken Little” prezintă povestea unui pui curajos, care, după ce și- a stricat reputația în oraș, trebuie să își ajute concetățenii atunci când trebuie să facă față unei invazii extraterestre.Producția „Jarhead”, bazată pe cartea din anul 2003 a lui Anthony Swofford, un fost soldat din marina americană, s-a situat în această

La sfat
Geneva - Reprezen
tanți din zeci de țări 
de pe toate conti
nentele și organizații 
regionale s-au reunit 
ieri la Geneva la o 
conferință interna
țională dedicată 
gripei aviare. Partid- 
panții își propun să 
ajungă la un acord 
în privința modali
tăților de control a 
transmiterii virusului 
între păsări, și oa
meni, să întărească 
sistemul de detectare 
a focarelor, să asig
ure despăgubiri pen
tru fermieri și să 
sporească producția 
de vaccinuri și medi
camente antivirale. 
Reuniunea de la 
Geneva se va încheia 
mâine.

Prințul Felipr de Borbon : și soția aa, Letizia Ortiz, I s-au fotografiat cu fiica : lor, prfoțesa Leonor la I ieșirea din spitalul Ruber , din Madrid. (Foto: epaj ■ I ___________________________________>

săptămână pe locul doi în box office-ul american, cu 28,8 milioane dedolari încasări. Filmul horror „Puzzle mortal 2” ocupă locul trei în clasament

„Harry Potter" la Londra
Londra (MF) - Daniel Radcliffe a sosit la premiera din Londra a producției „Harry Potter și pocalul de foc” însoțit de actrița Katie Leung, care are 18 ani și interpretează în film rolul lui Oho Chang, prima fată care îi atrage atenția tânărului vrăjitor. Katie Leung a fost a- leasă pentru acest rol din 5.000 de candidate.Vedetele filmului au fost întâmpinate, la premiera londoneză a filmului, de circa

in vizita la bordeluri
Haga (MF) - Mai mult de 2.000 de persoane au vizitat casele; de toleranță, sâmbătă, cu ocazia Zilei Porților Deschise, organizată de Asociația Exploatatorilor de Case de Relaxare (VER) din Olanda. „Este unic în lume. Acest lucru nu a fost făcut niciodată, nicăieri”, a declarat organizatorul evenimentului, Andre van Dorst, care are intenția să organizeze și anul următor un eveniment similar, ca urmare a succesului înregistrat la prima ediție.VER speră că, prin acest eveniment, a fost dovedită transparență și faptul că abuzurile și abaterile denunțate de sindicatul prostituatelor, De Rode Draad (Firul Roșu), nu sunt valabile pentru toate bordelurile. Prostituția a fost legalizată în Olanda începând cu 1 octombrie 2000.

Indiana, lovită de tornadă

Nou-născt!|i Sâmbătă s-au născut doi tigri bengalezi la grădina zoologică Assam din Guwahati, India. (Foto: epa)

■ Tornada din statul 
american Indiana a 
provocat moartea a cel 
puțin 22 de persoane.

Evansville (MF) - Tornada abătută în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra statului Indiana a provocat moartea a cel puțin 22 de persoane și rănirea altor 230, potrivit ultimului bilanț al autorităților, care este cel mai grav din ultimii șapte ani.Adam Groupey, directorul adjunct al Serviciilor pentru situații de urgență din Evansville și districtul Vanderburgh, a declarat că tornada s-a abătut la ora locală 2:00 asupra districtului Henderson, din statul Kentucky, după care a traversat râul
Prințul Harry va fi lovit cu cartofi
■ „Tratamentul" face 
parte din antrenamentul 
sau de un an la școala 
militară Sandhurst.

Londra (MF) - Scopul acestui exercițiu, care va avea Ioc în timpul celui ue-al doilea semestru, este de a pregăti recruții pentru a putea reacționa în cazul luptelor de

Dans periculos
Los Angles (MF) - Actrița Susan Sarandon (59 ani) s-a rănit la spate în timp ce repeta câteva mișcări de dans erotic pentru cel mai recent film al său, „Bernard and Doris”, în care joacă rolul miliardarei Doris Duke care era pasionată de dansul din puric.Sarandon a declarat că i-a plăcut să învețe această artă exotică, dar a trebuit să renunțe după ce și-a rănit spatele în timp ce încerca să realizeze o mișcare mai amplă.„Este minunat, foarte eliberator, dar m-am pus cu ce nu pot duce. M-am rănit la spate într-o seară, și așa s-a terminat cu încercarea mea de a dansa din buric. M-a durut foarte tare”, a declarat actrița.„Este un mod minunat de a te menține suplă. O să practicăm acest dans acasă la New York și toate prietenele mele vor lua parte la aceste exerciții, inclusiv menajera mea”, a adăugat Susan Sarandon.

7.000 de fani. Emma Watson, actrița care joacă rolul lui Hermione, a declarat că atmosfera a fost „extraordinară și copleșitoare”. Și Rupert Grint, care joacă rolul Iui Ron Weasley în film, a fost prezent la premieră.„Harry Potter și pocalul de foc” este cel de-al patrulea film din seria Harry Potter și poate fi urmărit de copii sub 12 ani numai împreună cu părinții, pentru că include scene considerate violente.

Pompierii caută supraviețuitori în NewburghOhio și a lovit un parc de rulote de lângă Evansville, înainte de a se îndrepta spre districtul Warrick. Echipele de intervenție au fost 
stradă. în timpul antrenamentului, prințul și ceilalți 30 de cădeți din pluton trebuie să reziste unei mulțimi înfuriate. Prințul și colegii săi au fost deja avertizați că ar putea fi răniți în timpul acestui exercițiu. „Dacă nu își țin scuturile sus, se pot alege cu vântăi. Cartofii simt aruncați cu multă forță”, a declarat locotenent-colonelul Roy Par

nevoite să caute supraviețuitorii printre dărâmături, chiar și după căderea nopții. „Distrugerile sunt foarte mari”, a precizat Chad 
kinson, purtător de cuvânt la Sandhurst. „Este o adevărată testare a nervilor și a tăriei de caracter a cadeților. Cei ce au asistat la acest exercițiu sunt de părere că este foarte periculos”, a adăugat Parkinson. Se pare că acest exercițiu nu îl va supăra pe prințul Harry. într-un interviu, prințul a declarat că regimul drastic de la Sandhurst i-a priit. 

Bennett, comandantul-ad- junct al Brigăzii de pompai din localitatea NewburgWîn districtul Warrick.Chad Bennett a adăugat c acestea se întind pe o suprafață de circa 1,2 kilometri lățime și 32 de kilometri lungime.
După șapte aniPam Bright, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Securitate Internă din Indiana, a precizat că 100 dintre cele 320 de rulote au fost complet distruse, iar alte 125 au suferit avarii.Aceasta a fost cea mai devastatoare tornadă din zonă, după 1974, când 21 de tornade au lovit 39 de ținuturi într-o singură zi, provocând moartea a 47 de persoane.

Yusuf Islam, cunoscut sub numele de Cat Stevens, a primit un doctorat onorific în filosofle din partea Universității Gloucestershire din Lon- | dra. (Foto: EPA)
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