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Vremea va fi frumoasă, cu cer senin și 
vânt slab. Noutate medicală la Deva

Astăzi, Cuvântul liber vâ oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 16 pagini inte
gral color, detalii și poze din culisele filmelor.

■ De luna aceasta, la 
Spitalul Județean Deva 
se vor face implanturi 
de cristalin artificial.

Deva (I.J.) - Aparatul faco- 
emulsificator achiziționat de 
Spitalul Județean Deva este 
de proveniență americană și

a costat de trei ori mai puțin 
decât se estima, adică 14500 
euro. „Sâmbătă se va face i- 
naugurarea aparatului pe 
care îl vom folosi pentru 
implantul de cristalin artifi
cial la ochi pentru bolnavii de 
cataractă. Este o premieră 
pentru județ și nu numai, în
trucât singurul aparat care

mai exista în județele limi
trofe era la Timișoara, dar nu 
mai funcționează”, susține dr. 
Remus Angelescu, șeful sec
ției Oftalmologie din cadrul 
Spitalului Județean Deva.

Punerea aparatului în func
țiune se va face în prezența 
unui profesor desemnat de 
firma producătoare care va

asista medicii oftalmologi la 
primele operații de ochi.

Medicii deveni spun că 
operațiile de transplant de 
cristalin artificial vor costa 
mai puțin.

Circa 200 RON din prețul 
operației vor fi decontate, 
pentru persoanele asigurate, 
de CJAS Hunedoara, /p.7

Băieții nu citesc.
O statistică a Centrului

; Județean de Asistență Psihoped- ’ 
agogică arată că 21% din băieții | 
de liceu nu citesc nimic. Sigur | 

s nu se încadrează în procent citi- J 
E torii tineri din fotografie

(Foto: Traian Mânu) |

Angajări la Salvital
Deva (C.P.) - Un număr de șapte para- 

medici (pompieri salvatori) vor deservi Ser
viciul Public Comunitar „Salvital” Hune
doara. Candidații trebuie să aibă domicili
ul în Hunedoara, vârsta maximă de 30 de 
ani, diplomă de bacalaureat, stagiu militar 
satisfăcut, permis de conducere. Salariul 
lunar de încadrare va fi de 310 RON, la care 
se adaugă sporurile de vechime, noapte și 
urgență.

Pregătirea personalului se va faee prin 
cursuri cu durata de 3 luni organizate de 
SMURD Tg-Mureș. O parte din personal va 
deservi ambulanța achiziționată din buge
tul local și care va avea ca locație subuni
tatea de pompieri militari din Hunedoara.
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Trafic mai mare în porturi
Traficul în porturile maritime Constanța. Midia și Medgidia 
a crescut cu circa 23 la sută, în primele nouă luni ale anului, 
față de perioada similară a anului trecut.

Deva (A.S.) - Augustin Ia- 
cob, din satul Petreni, nr. 119, 
comuna Băcia ne scrie: „Mi-a 
fost dat să trăiesc un eveni
ment nedorit. Când am primit 
pensia pentru luna octombrie,

m-am abonat la ziarul meu de 
suflet - Cuvântul liber. Lâ în
ceputul lui noiembrie însă stu
poare. Mă trezesc în poarta cu 
alt ziar local, nedorit... Oficiul 
Poștal Hunedoara... își permi
te în mod abuziv, fără voia 
mea... să-mi sacrifice opțiunea. 
Domnule redactor-șef, discută 
cu „bossul” oficiului să mă a- 
boneze pe luna decembrie a.c. 
în continuare la CL. în speran

ța că în zilele rămase voi găsi 
la poartă CL, vă mulțumesc”.

Stimate cititor, vom vorbi 
cu „bossul” de la Poștă ca, în 
spiritul concurenței loiale, să 
primiți abonamentul la ziarul 
nostru. Dar, cu voia dumnea
voastră, numai din ianuarie 
2006. Pentru că pe luna decem
brie, pentru fidelitate, vă ofe
rim cadou un abonament gra
tuit la Cuvântul liber.

ISPA aprobat
Deva (D.I.) - Apaprod 

SA Deva a primit din 
partea Autorității de Ma
nagement pentru Infra
structură o notificare 
prin care se anunța că a- 
plicațiile ISPA Deva- 
Hunedoara au fost apro
bate de către Comisia Eu
ropeană.

Ucisa de un buștean
Traficul de mărfuri a
crescut față de anul 2004 . 3 

Totalul mârftjri *

PrimeleAluBiteaSWfflui 2004 î

$.012*)

Grafica- Cuvântul liber, sursa: iVR

■ O tânără de 14 ani 
și-a pierdut viața, după 
ce un buștean a căzut 
peste trupul ei.

Buceș (M.T.) - Tânăra Ioa
na A., de 14 ani a plecat îm
preună cu mama sa, dis-de-di- 
mineață în pădurea din apro
pierea satului Grohoțele, co
muna Buceș, să aducă lemne 
pentru foc. Cele două femei 
au încărcat lemnele în căruță, 
iar după atelaj au mai legat 
un lemn.

La coborâre, în jurul orei 
16:00, Ioana a urcat în căruță,

iar lemnul care era legat în 
spatele atelajului, s-a prins 
într-un alt copac din pădure 
și a lovit-o pe fată.

A fost dusă de mama ei 
până în sat, a fost chemată 
ambulanța și transportată de 
urgență spre Spitalul Muni
cipal Brad.

Din nefericire în drum 
spre spital fata, fiind în stare 
foarte gravă, a decedat. 
Poliția Municipiului Brad e- 
fectuează în continuare cer
cetări pentru a stabili cu e- 
xactitate împrejurările în 
care s-a petrecut tragicul 
accident.

Premieră la Zoo. Doi pui de tigru bengalez s-au 
născut, în captivitate, la Grădina Zoologică de la Hune
doara. /p.3 (Foto: B. Dura)
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• Răpit. Hatem ăl-Hassani, unul dintre frații 
președintelui Parlamentului irakian, a fost 
răpit, împreună cu două dintre gărzile sale 
de corp, în orașul Kirkuk, la nord de Bag
dad. Surse din poliție au declarat că a fost 
sporit numărul patrulelor care au pornit în 
oraș în căutarea fratelui președintelui Parla
mentului.

înfrânt de 
deputați

Londra (MF) - Depu
tății britanici au res
pins, miercuri, prelungi
rea la 90 de zile a pe
rioadei de menținere în 
detenție fără inculpare a 
persoanelor suspectate 
de terorism, premierul 
Tony Blair suferind ast
fel prima înfrângere în 
Camera Comunelor în 
decurs de opt ani. Tony 
Blair a depus eforturi 
intense pentru a obține 
sprijinul deputaților la 
acest vot, pe care-1 con
sidera crucial pentru a- 
sigurarea securității ță
rii. Premierul sublimase 
că, după atentatele de la 
7 iulie, poliția a fost cea 
care a cerut, în cazul 
suspecților de terorism, 
prelungirea la 90 de zile 
a perioadei de menține
re în detenție fără incul
pare, care în prezent es
te de 14 zile. Proiectul 
legii antiterorism ur
mează să fie transmis 
Camerei Lorzilor.

Tony Blair (Foto: epa)

Donald Rumsfeld
(Foto: EPA)

Depinde de 
Rumsfeld

i Washington (MF) - 
ș Secretarul american 
I al Apărării, Donald 
î Rumsfeld, este abili-
i tat să decidă excepți-
I ile la o nouă directivă
î a Pentagonului care
i interzice tortura și ce-
I re ca deținuților să le
; fie aplicat un trata- 
= ment „uman". Noua 
•• directivă, care stabi

lește în linii mari teh
nicile de interogare a 

j deținuților din închi-
\ sorile militare, nu o-

feră explicații privind 
î termenul „uman", a-
î cestea urmând să fie
= incluse într-o viitoare
I directivă care face în
; continuare obiectul 
i dezbaterilor în cadrul

administrației. Directi- 
î v%, OM^iiqaâ .marți,

conține o clauză de
î derogare* potrivit că

reia secretarul Apără- 
î rii sau adjunctul aces- 
î tuia sunt abilitați să 
i autorizeze excepții.

Un terorist în minus
Jakarta (MF) - Malaysianul Azahari Hu- 

sin, suspectat că ar fi organizat seria de a- 
tentate de la Bali, a murit în raidul poliției 
indoneziene care a vizat, miercuri, o clădi
re din estul Insulei Java, a confirmat purtă
torul de cuvânt al președinției indoneziene, 
Andi Mallarangeng.

„Președintele a obținut informația de la 
șeful poliției, care a confirmat că una din
tre persoanele ucise la Bătu este Azahari”, 
a precizat Mallarangeng.

„în clădirea vizată au fost găsite două ca
davre, iar unul dintre acestea seamănă, din 
punct de vedere fizic, cu Azahari dar, bine
înțeles, sunt necesare teste ADN”, a decla
rat generalul Sutanto, șeful poliției naționa
le.

Australia a salutat decesul lui Azahari.
Azahari Husin, supranumit Demolatorul, 

a fost acuzat, mai ales de autoritățile aus
traliene, de implicare în atentatele comise 
în insula Bali în 2002, soldate cu 202 decese, 
dintre care 88 de australieni, dar și în ata
curile de la 1 octombrie, care au provocat 
moartea a 23 de persoane, printre care trei 
kamikaze.

în clădirea vizată de poliția indoneziană s-a 
aflat teroristul suspectat că ar fi organizat 
atentatele de la Bali (Foto: epaj

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

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Regele Abdallah al ll-lea al Iordaniei într-unul din
tre hotelurile afectate de explozie (Foto: epa)

Sala de petreceri a hotelului Radisson SAS din 
Amman, după deflagrație (Foto: epa)

Teroare la Amman
■ 57 de morți șt 100 de 
răniți în urma unor atacuri 
fără precedent, în trei 
hoteluri din Amman.

Amman (MF) - Cel puțin 57 
de persoane și-au pierdut via
ța și alte 100 au fost rănite în 
urma atacurilor sinucigașe 
care au vizat, miercuri seara, 
trei hoteluri din capitala ior
daniană.

Regele Abdallah al II-lea al 
Iordaniei a condamnat 
prompt „atacurile teroriste 
criminale” care au avut ca 
țintă hotelurile Radisson SAS 
și Hyatt, de cinci stele, și 
Days Inn, de trei stele. El a 
precizat că Justiția îi va pe
depsi pe asasini”.

Poliția iordaniană a mobili
zat efective suplimentare în 
zona hotelurilor și a misiuni
lor diplomatice din Amman,

iar autoritățile au anunțat în
chiderea, pe o perioadă nede
terminată, a granițelor teres
tre, inclusiv a celei cu Irakul 
și sporirea măsurilor de secu
ritate la aeroporturi.
Revendicate

Un kamikaze a detonat ex
plozibilul pe care îl avea asu
pra sa, în jurul orei locale 
21.00, în sala de petreceri a 
hotelului Radisson SAS, situ
at în vestul Ammanului, pro
vocând moartea mai multor 
persoane.

Un alt atentat, produs la 
scurt timp după prima explo
zie, a vizat hotelul Hyatt, un
de un kamikaze a detonat, în 
holul hotelului, centura cu ex
plozibili pe care o avea asu
pra sa. Aproximativ In același 
moment, un kamikaze a det
onat mașina-capcană în care 
se afla în hotelul Days Inn, si

tuat într-un cartier din apro
pierea Ambasadei Statelor U- 
nite.

Școlile, ministerele și de
partamentele publice au fost 
închise ieri, în Iordania fiind 
decretată zi de doliu național.

Iordania, unul dintre prin
cipalii aliați ai Statelor Unite 
în regiune, a încheiat un tra
tat de pace cu Israelul în 1994 
și are reputația de a fi una 
dintre cele mai sigure țări din 
regiune.

Gruparea lui Abu Mussab 
Al-Zarqawi a revendicat ieri 
atentatele.

De origine iordaniană, Al- 
Zarqawi, liderul rețelei tero
riste al-Qaida din Irak, a fost 
condamnat la moarte, în con
tumacie, în Iordania. Grupa
rea pe care o conduce este 
responsabilă de comiterea a 
numeroase atentate sângeroa
se în Irak.

Mai puține violențe
Paria (MF) - Violențele ur

bane din Franța au cunoscut 
un „reflux important” în cur
sul nopții de miercuri spre 
joi, când 482 de vehicule au 
fost incendiate, poliția ares
tând 203 persoane, a anunțat 
un oficial din cadrul poliției.

Restricții de circulație au 
intrat în vigoare, mierciy'- 
seara, în mai multe-ai e dl<i 
Franța, după viole S Comi
se, în ultimele două săptă
mâni.

Acest ultim bilanț marchea
ză „un reflux important”, a 
declarat directorul general al 
poliției franceze, Michel Gau- 
din.

Și noaptea de marți spre 
miercuri a fost marcată de o 
scădere a violențelor, 617 ve
hicule fiind incendiațe, iar po
liția arestând 280 de persoane, 
spre deosebire de noaptea de 
luni spre marți, când au ars 
1.173 de vehicule, iar poliția a 
efectuat 330 de arestări.

203 persoane au fost arestate 
ieri noapte (Fotrf: epa)

Cer amânarea 
ratificării

Haga (MF) - Maxime 
Verhagen. liderul Parti
dului Creștin Democrat 
(CDA) aflat la guvernare 
în Olanda, a cerut amâ
narea ratificării Tratatu
lui de aderare a Români
ei și Bulgariei la UE.

CDA s-a opus vehe
ment ratificării rapide a 
Tratatului, de către Ca
mera inferioară a Parla
mentului olandez.

Susținut de Partidul 
Verzilor, condus de Fem- 
ke Halsema, și de Lista 
Pirn Fortuyn, sub con
ducerea lui Gerard van 
As, Verhagen a cerut 
Parlamentului să nu ia 
o decizie pripită în pri
vința ratificării, deoare
ce, în stadiul actual, ce
le două țări nu înde
plinesc criteriile impuse.

31 de morți la Bagdad
Bagdad (MF) - Atentatul co

mis ieri la un restaurant din 
centrul Bagdadului a provo
cat moartea a 31 de persoane 
și rănirea altor 28, potrivit u- 
nui nou bilanț anunțat de o

sursă din cadrul poliției, rela
tează AEP.
' '^Atentatul s-a soldat cu 31 
de morți și 28 de răniți”, a de
clarat sursa citată, centrali
zând datele transmise de spi

Atentatul a avut loc în apropierea hotelurilor Palestina și Shera
ton (Foto: EPA)

România și Rusia în dezacord
■ Cele două țări au con
venit asupra faptului că 
există dezacorduri pe 
problema Transnistriei.

București (MF) - România 
și Federația Rusă au convenit 
asupra faptului că există dez
acorduri între ele pe tema cri
zei din Transnistria, a decla
rat miercuri ministrul de Ex
terne, Mihai Răzvan Ungurea- 
nu, referindu-se la discuțiile 
cu omologul său rus, Serghei 
Lavrov.

El a fost întrebat de repre
zentanți ai presei georgiene 
despre eventualitatea retrage
rii trupelor ruse din Trans
nistria, pe modelul acordului 
încheiat la 30 mai privind 
mutarea bazelor ruse din

Georgia. „Nu cred că același 
lucru se poate întâmpla în ca
zul Transnistriei și, din păca
te, până acum nu am ajuns

.........—
România este in 
momentul de față 
o destinație diplo
matică foarte 
prezentă și foarte 
dorită.

Mihai Ungureanu

........................w 
decât să fim de acord că sun
tem în dezacord în această 
privință”, a subliniat el.

Marți, el s-a întâlnit la Bu
curești cu ministrul de Exter
ne rus, Serghei Lavrov, cu ca
re a discutat despre subiecte 
bilaterale și regionale.
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talele din Bagdad.
Ultimul.bilanț, ațiunțat de 

o sursă din cadrul serviciilor 
de securitate, menționa 27 de 
morți și 25 de răniți în ata- ' 
cui care a vizat un restaurant 
frecventat de membrii forțe
lor de ordine.

„Un atentator sinucigaș și-a 
detonat centura de explozibili 
în restaurantul Kadduri, situ
at pe bulevardul Abu Naw- 
was”, au anunțat autoritățile 
irakiene.

Atentatul a avut loc la ora 
locală 9:40, într-un local popu
lar situat în apropiere de ho
telurile Palestina și Sheraton, 
unde sunt cazați numeroși 
ziariști și angajați străini.

Potrivit unui fotograf pre
zent la locul atentatului, res
taurantul a fost distrus în în
tregime de explozie, scaunele 
și mesele fiind aruncate în 
stradă, iar locul purtând ur
me vizibile de sânge.

La negocieri cu regele
București (MF) - Guver

nul își exprimă regretul 
față de decizia de miercuri 
a Curții Constituționale 
prin care Legea privind 
despăgubirea regelui Mihai 
I a fost declarată, în an
samblul său, neconstituțio
nală și va negocia cu fami
lia regală o posibilă formu
lă de preluare a Castelului 
Peleș, după retrocedare.

Ministrul delegat pentru 
relația cu Parlamentul, 
Bogdan Olteanu, a declarat 
ieri că între Guvern și fa
milia regală au avut loc de
ja discuții de natură pur 
informală, în care s-a stabi
lit că reprezentanții legali 
ai acesteia - avocatul Adri

an Vasiliu și negociatorul 
familiei regale, Andrew 
Popper - se vor întâlni cu 
reprezentanții Executivului 
pentru a continua discuții
le pe această temă.

El a arătat că, o dată cu 
această decizie, familia re
gală va putea beneficia de 
retrocedarea în natură a 
tuturor imobilelor legate 
de domeniul Peleș - respec
tiv Castelul Peleș, Castelul 
Pelișor, Foișorul și celelal
te imobile aflate acolo - 
precizând totodată că Exe
cutivul va face toate efortu
rile pentru ca domeniul Pe- ./ 
leș să poată fi păstrat, ulte
rior retrocedării, în pro- * 
prietatea statului român.
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• Angajări. Un număr de 25 de persoane 
vor fi angajate să efectueze; până la finele 
lunii aprilie 2006, lucrări edilitare de infra
structură și ecologizare în municipiul Hune
doara. Plata salariilor se va face de către 
primărie și AJOFM Hunedoara. (C.P.)

Funcționarii publici in grevă
• Accident. Conducătorul unui autoturism, 
Claudiu O., de 26 ani, din Hațeg, nu a adap
tat viteza la condițiile de trafic, în Sălașu de 
Jos, a acroșat și a rănit grav pe Gheorghe F., 
de 78 ani, din Sălașu de Jos, care tracta un 
căruț. Victima a fost internată la spitalul din 
Hațeg și datorită complicațiilor survenite, a 
fost transferată la Petroșani. (M.T.)

Ale cui sunt
Serviciile Secrete?
Tiberiu Stroia_______________
tlbcriu.strolaclnfomiffledia.ro

După patru ani de guvernare penibilă, 
„domnia" CDR-istă murea lăsând în 
urmă behăitul sinistru lansat de Emil Constan- 

tinescu, cunoscut în popor ca „Țapul de la 
Cotroceni". „Am fost înfrânt de Serviciile 
Secrete!" a fost concluzia lui Constantinescu 
la sfârșitul mandatului. Lucru care, pe atunci, 
h-a impresionat pe nimeni. Și totuși... 
Construite în mare parte pe scheletul fostei 
Securități, actualele Servicii Secrete dețin cea 
mai puternică armă de pe planetă. Informația. 
De altfel, „motto-ul" acestor tipuri de servicii 
<Cine are informația, stăpânește situația> este 
elocvent.

■ Funcționarii publici 
au declanșat ieri, între 
orele 8 și 10, o grevă 
de avertisment.

Ina Jurcone___________________
I n a. j urconeținformmedia.ro

Deva - De la Vamă, la Con
siliul Județean, din primării 
la Finanțele Publice, Garda 
de Mediu, ITM, Statistică și 
OPC, peste 700 de sindicaliști 
funcționari publici afiliați la 
Federația „Sed Lex” au înc
etat ieri pentru două ore 
activitatea. Protestul este o 
continuare a acțiunilor dema
rate la începutul lunii, prin 
marșul sindicaliștilor care 
cereau majorări salariale și 
modificarea statutului profe
siei.

„Dacă protestul de ieri nu 
a avut rezonanță la Guvern, 
iar discuțiile vor eșua așa

Premieră la Zoo Hunedoara

Iar în România postdecembristă, într-o 
primă fază, dosarele întocmite de vajnicii 
securiști de ieri au fost folosite fără scrupule 

de aceiași securiști rămași în structură. în felul 
acesta s-a creat un nucleu independent de 
oameni cu puternice resurse materiale și cu 
relații bine înfipte în structurile de conducere 
ale statului.

Iar dacă urmăriți cu atenție evoluția lui 
Băsescu, raportată la Serviciile Secrete, veți 
observa că acesta a încercat, încă de la 
început, să le atragă de partea sa. Singurul 
perdant, la ora actuală, este PNL-ul care, pu
ternic zdruncinat de informațiile făcute pu
blice de Băsescu, cere... înlocuirea șefilor ser
viciilor secrete! Rămâne de văzut dacă Băses
cu va reuși să fie acceptat (nu să conducă!) în 
cadrul acestui organism complex sau va fi 
transformat într-o marionetă asemeni predece
sorului său cu cioc.

■ Cei doi pui de tigru 
bengalez sunt printre 
puținele exemplare 
născute în captivitate.

Mihaela TAmaș________________
m Hi aci a.tamas0l nf ormmedl a.ra

Hunedoara - Părinții celor 
doi pui, Silvia și Dorin, au 
fost aduși la Hunedoara, în 
urmă cu trei ani, de la o 
Grădină Zoologică din Sibiu. 
Au fost lăsați m aceeași cușcă 
în această perioadă/ iar îh 
cele din urmă, minunea s-a 
produs. Pentru că au fost bine 
îngrijiți și s-au adaptat la con
dițiile de captivitate, felinele

Andronache a trecut la PC

în județ _ _______
DN 7 Vețel - Ilia
DN 68 A Ilia - Dobra

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 
dului - Str. Horia - Str. M. Eminescu - B-dul Decebai

Radare mai pot fi întâlnite și pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani 
- Vulcan - Lupeni

• l
 ■ , ■ / 

Deva (D.I.) - Consilierul 
județean Daniel Andronache, 
fost director al Minvest Deva, 
a părăsit de ieri PSD-ul. El s- 
a înscris în Partidul Conser
vator, unul dintre motivele 
amintite fiind prietenia cu 
președintele PC, Petru Măr
ginean. „Acest pas a fost făcut 
atât de târziu pentru că n-am 
vrut să se interpreteze că aș 
dori diverse funcții publice. 
Regret plecarea din PSD față 
de anumiți oameni de calitate 
cu care am fost în relații 
foarte bune. Din păcate, în 
ultimul an am simțit o 
dezamăgire față de activitatea 
PSD-ului, deoarece nu a mai 
fost nevoie de mine ca în tre
cut, iar eu consider că am 
suficientă putere de muncă. 
Cu președintele Vaida cel

- CAMPANII PUBLICITARE

- CASETE LUMINOASE

- INSCRIPȚIONĂRI AUTO

- PANOURI PUBLICITARE

- BANNERS

- POSTERE, AFIȘE*

- CÂRTI DE VIZITA* wCM 
CO

*fn maxim 3 ore!!! 3

t«el/fax: 0854 219 631 
www.idadvert.ro

Greva funcționarilor publici a format cozi la instituțiile statului

cum de altfel s-a întâmplat 
până acum, vom declanșa 
grevă generală joi, 17 noiem
brie pe termen nelimitat”, 
susține Aurel Armioni, li
derul de sindicat al funcțio
narilor publici „Sed Lex” 
Hunedoara.

au reușit să aducă pe lume 
doi pui, lucru mai puțin 
obișnuit pentru grădinile zoo
logice. Silvia a adus pe lume, 
un mascul și o femelă, cărora 
angajații Grădinii Zoologice 
din Hunedoara le-au pus 
numele Coca și Cola. Cele 
două exemplare de tigru ben
galez „în miniatură”, sunt 
printre puținele care s-au 
născut în captivitate, în țara 
noastră.
Trimiși în libertate
. Coca și Cola nu vor mai 
rămâne pentru multă vreme 
le grădina zoologică din 
Hunedoara, pentru că, medi
cii spun că nu vor să îi îm

puțin nu am mai avut nici o 
discuție în ultimile luni”, a 
spus Daniel Andronache, care 
a fost membru PSD din 1999. 
Petru Mărginean a precizat că 
îl va propune pe Andronache 
pentru funcția de vicepre
ședinte al organizației jude
țene și că, în perioada ur
mătoare, și alți membri PSD 
vor migra către PC.

Daniel Andronache (Foto:T.Manu)

Acțiunea de protest de ieri 
a fost susținută de 50 mii de 
angajați, membri ai Alianței 
Federative a Sindicatelor 
Funcționarilor Publici „Sed 
Lex”. Sindicaliștii susțin 
creșterea salariilor cu 50% 
pentru anul 2006 și cer nego- 

blânzească, ci vor să le redea 
libertatea. Așadar, acest lucru 
privează vizitatorii grădinii 
zoologice de bucuria de a 
admira cele două superbe 
exemplare din rasa tigrilor 
bengalezi. Sunt foarte sim-

Puii vor fi crescuți în libertate

„Aurarii"... amânați
Deva (T.S.) - O nouă 

înfățișare a avut loc, ieri, 
la Deva, în procesul 
„mafiei aurului”. Și de 
această dată avocații incul- 
paților au sesizat câteva 
vicii de procedură, drept 
pentru care procesul a fost 
amânat pentru data de 16 
decembrie.

Practic, avocații au 
sesizat instanței judecăto
rești o greșeală făcută de 
procurorul care anchetează 
acest caz. Acesta a „trans
format” o parte din mar
torii în acest proces în 
părți vătămate. Lucru care 
intră în contradicție cu 
articolul 82 din Codul 
Penal. 

(Foto: Traian Mânu)

cierea programului de lucru 
pentru administrația publică. 
O altă revendicare se referă 
la avansarea funcționarilor 
publici prin crearea unui sis
tem de tip carieră asemănător 
celor existente în țările 
europene.

Flăcări in pădure
Bănița (M.T.) - Un in

cendiu de proporții a 
izbucnit, miercuri, în 
jurul orei 21:30, în pădu
rea ce aparține Ocolului 
Silvic Baru, în locul nu
mit „în Dos”. Datorită 
terenului inaccesibil, 
pompierii militari din 
Petroșani nu au putut 
interveni cu autospeciale, 
astfel că Primăria Hațeg 
acționează împreună cu 
reprezentanți ai Ocolului 
Silvic Hațeg și cetățeni 
din comună pentru stin- 
gerea fiului. Cercetările 
continuă pentru stabi
lirea împrejurărilor în 
care a izbucnit incendiul.

Un alt viciu de proce
dură a fost necitarea în 
Belgia a martorului Nistor 
Adrian. Asta, în condițiile 
în care Nistor are dublă 
cetățenie, română și bel
giană. în acest context, 
judecătorul a propus ur
mătorul termen de judecată 
pentru luna decembrie. 
Atunci instanța îi va audia 
pe Iulian Ceia, loan Nedel- 
cu, Ciprian Hidișan și Nis
tor Florin.

De asemenea, judecă
torul a mai precizat că, 
pentru a nu lungi la nes
fârșit acest proces, din ia
nuarie 2006, audierile vor 
avea loc din două în două 
săptămâni.

Advertising
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1810 - S-a născut MMI de Musset, dramaturg, poet și 
romancier francez (m. 1857)
1821 - S-a născut F.M. Dostoievski (foto), scriitor rus, 

cunoscut mal ales pentru romanele) 
"Crimă și pedeapsă', “Frații Karama
zov" fi '‘Idiotul" (m. 9 februarie 1883) 
1933 ■ S-a născut Ștefan IMA actor 
(m. 26 mal 1995)
1888 - 'A mărit Bora D‘Istria pseudo
nimul literar ai Elenei Ghica); scriitoare,

nepoată a lui Grigore al lV-lea Silica (1822-1829); cel tHn- 
tâl domn pământean al firii Somânefti după un secol 
de domnii fanariote.

VREMEA
2° 12°
minim maxim

Prognoza meteo pentru astăzi:
Vreme frumoasă, cu cer senin. Vântul va 

sufla slab în cursul zilei. Temperaturile vor 
avea maxime de 12°C și minime de 3°C. 
Dimineața, pe alocuri, va fi ceafă.

Prognoza meteo pentru două zile:
Sâmbătă. Vreme frumoasă, cu cer senin 

atât ziua cât și noaptea. Maxima termică 
de 15°C e în ușoară creștere față de ziua 
precedentă. Minima va fi de 3°C.

Duminică. Cerul va fi partial noros. Tem
peraturile vor oscila între maxime de 10°C 
și minime de 5°C. Vântul va sufla slab. 
Dimineața va fi ceafă.

N8R0SC0P■miWWr

Calendar ortodox și greco-catolic___________________
11 noiembrie - Sf. Mc. Mina, Victor și Vichentie; Sf. Mc.
Ștefania; Cuv. Teodor Studitul
Calendar romano-catolic____________________________
11 noiembrie - Sf. Martin din Tours

ÎNTRERUPERI *PA, 6AZ, CURENT
„ _.............. J. ......i.

Energie electrică___________________________________
Se întrerupe furnizarea energiei electrice în Deva: 
08.30-12.00 Str. 22 Decembrie, zona Spitalului Județean 
10.00-13.30 Str. 22 Decembrie, de la Bd. Bălcescu la Str. 
E. Varga

Gaz metan_________________________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Pă_________ _______________________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva

Soluția Integramel din numărul 
precedent: D-C-P-A- 
TABACEALA - RARI - CON - 
MATOLIT - U - BE - IV - MN - 
DA - ANIMAT - NORD - EN - FAR
- RAZAM - O - CRUDE - I - CEHI
- ILIC - RETRO - TA - CUȘMA - 
DT - T - CIRCA - TACT

UwUmI

Dispecerat apă rece 227087 
Dispecerat apă caldă 212225 
Dispecerat Electrica 929 
frlspefcfart gâz ‘ "J

Informații CFR________ 212725_
Urgențe___________________112
Pompieri__________________981
Jandarmerie______________ 956
Poliție____________________ 955
O.J.P.C. HD__________ 214971
Deranjamente lift 235090

'z-’j"- 
,_____ Jitii i jjîi; i J J ct X i’Seît

mart.-20 apr.___

Vă contactați prietenii pentru o ieșire, n-aveți chef de stat 
r< ** fa casă. Străduiți-vă să vă țineți promisiunile făcute, dați 

dovadă de echilibru.

21 apr.-20 mai____ ______ _______ _

Punctualitatea e esențială pentru deciziile zilei! Și fa cazul
& confesiunile făcute la timp Influențează pozitiv decizi
ile anturajului.

21 mai-20 iun. _________ _______ ___

Aveți un al șaselea simț în probleme importante. Eficiența 
e admirabilă, reușiți să vă faceți timp pentru qistracție 
Poate primiți un cadou.

21 iun.-20 _ ___

Uneori e înțelept să urmezi calea de mijloc. Asta descoperiți 
azi. în carieră și familie - nu vă asumați singur riscul decizi
ilor majore.

21 iul.-20 aug.

Cineva din familie vă solicită atenția. Acte legate de o 
proprietate, de proceduri începute demult vă obligă să 
pierdeți vremea cu birocrația.

21 aug.-20 sept.

Nesiguranța și îndoielile celorlalți în ceea ce vă privește 
sunt nejustificate și jignitoare. Dv aveți toată bunăvoința 
și priceperea necesară.

21 sept.-20 oct.

Sunteți hotărât să vă ocupați de problemele familiale amâ
nate. Pentru asta trebuie să alergați, să cheltuiți mult. Orga- 
nizați-vă mai riguros!

21 oct.-20 nov. _

Sunteți provocat de șefii direcți, care vă critică activitatea 
Preferați să nu spuneți nimic și să faceți un plan de 
răzbunare bine elaborat.

21 nov.-20 dec. ___ ______ __  gj

E necesar să vă organizați mai bine, dacă doriți să rea
lizați toate proiectele abia începute. Vă încăpățânați să 
nu apelați la nici un cunoscut.

21 dec.-20 ian.

Ați putea încerca să participați la jocuri de noroc. Chiar 
dacă nu câștigați, vă distrați. Inițiativele dv casnice se arată 
inspirate.

21 ian.-20 febr. ~ „ _____ _________

Drumurile sc$irte,.«hi$: obositoare, vă avantajează. Primiți 
o veste ambiguă, dar nu vă îngrijorați! Relația cu autoritățile 
e tensionată.

21 febr.-20 mart.

■
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E posibil să fiți orgolios, să exagerați fa relațiile sentimen
tale. Se pare că vă exprimați neglijent și persoana iubită 
vă poate înțelege greșit.

REȚETA ZILEI

Salam de biscuiți
Ingrediente: 500 g zahăr, 300 g rahat, 1 

kg biscuiți, 200 g nuci, rom, 0,5 1 apă, 1,5 
pachet unt, 50 g cacao (cantitățile se pot 
reduce proportional la jumătate, ori sfert, 
dacă se dorește un „salam” mai mic).

Mod de preparare: Rahatul tăiat cubulețe 
(cu latura de 1 cm) se pune împreună cu 
zahărul, apa, nuca tocată și cacao într-b 
cratifă pe foc. După ce dă câteva clocote și 
rahatul s-a topit, se ia vasul de pe foc și se 
lasă să se răcească pufin. Se adaugă bis
cuiții zdrobifi (puși într-o pungă și zdro
biți cu sucitorul), untul și rom pentru 
aromă. Se amestecă până se omogenizează 
compoziția. Apoi se pune pe un celofan, cu 
ajutorul căruia îi dăm formă de sul (baton). 
Se dă la rece câteva ore, se pudrează cu 
zahăr (facultativ) și se taie felii pentru a fi 
servit.

700 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

7:55 Euro-dispecer
800 Isabel, In căutarea 
0 iubirii

8:55 Prieteni la masă
9:30 Teleshopping

1000 Cealaltă
Românie (r)

11:00 Cultura Eco (r)
11:30 Memorialul 

durerii (r)
1225 Euro-Dispecer (r) 
12:30 Garantat 100% 
1330 Desene animate:

H Madeline
14.00 Jurnalul TVR Sport

Meteo
14:30 Teleshopping
15:00 Parlamentul

României
16:00 Mark Twain (dramă,

13 SUA 2002) Partea a 
treia

16:50 Festivalul Național de 
Teatru I.L Caragiale, 
București 2005

16:55 Paradisuri terestre
18:00 Interes general 
1900 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

I

I

?

i 
I 
I 
I

I

700 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul care 
aduce cartea

9:15 Tânăr și neliniștit Cu:
0Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson

10:15 Doctoral
0de suflete 

11:15 Mama mia (r) 
12:15 La Bloc (r) 
1300 Știrile PRO TV 
13:45 Zâmbete iHtr-o 

pastilă 
14:00 Blonda de la

13 Drept 2 (r) 
16:00 Tânăr și

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

17:00 Știrile 
PRO TV 

17:45 Teol Emisiune de 
divertisment 

19:00 Știrile PRO TV Sport 
Vremea

I

I

f

I
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630 în gura presei
7:00 Obervator 
8:00 Canalul de știri 

10») în gura presei (r) 
1030 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca - 
13:00 Observator 
13:45 Revanșa starurilor 
1530 Vivere - A trăi cu pași 
16®’ Observator

16:45 Anastasia. Cu: Elena ' 
j^Korikova, Petr Krasilov, 
“Daniel Strakhov. 1839,

St. Petersburg... 
Secrete, minciuni, 
trădări... Totul se 
învârte în jurul unei 
crime petrecute în 
urmă cu 20 de ani, 
Veriga lipsă este Anas- s 
tasla, o fetiță dispărută : 
în același timp. Cu 
toate că anii au trecut, 
cei implicați direct încă

3

»■

0825 Euro-Dispecer 08:30 
CeZar și tipar 0900 Rebelii (s, 
r) 10:00 Tonomatul DP 2 
11:40 Euro-dispecer 12:40 
Verdict: Crimă (s) 1330 
Teleshopping 14:00 Desene 
animate 1430 încurcăturile 
lui Zack (s) 15») împreună 
în Europa 16») Expediție în 
necunoscut 1635 Jurnalul 
TVR 17:00 Rebelii (s) 18:00 
Jurnalul Euronews 18:15 
Zoom/2 1830 Auto Club 
19:00 Moștenitoarea (film 
serial) 20:00 Trăsniții din 
Queens (s) 2030 Washington 
în spatele ușilor închise (film 
serial) 2130 Jurnalul TVR

t
t
i
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22:00 Jurnalul Euronews

l

■m
08:00 Tropul dorit (s, r) 09:15 
De 3X femeie (r) 11») Ama
zoana (s) 12:00 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Micuțul Frijolito (s) 
1720 Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului 1930 Inocență 
furată 2030 Lacrimi de iubire 
(s) 2130 Tropul dorit (s) 22:30 
Lori 00») Poveștiri adevărate 
(r) 01:00 Lacrimi de iubire (s, 
r) 02») Lori (r) 03:15 Legături 
de familie (s, r) 04:15 Ama
zoana (s, r) 05:00 Poveștiri 
adevărate

0630^)7.00 Observator " 
Deva (r)

16.30-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

o caută. Disperați să-i 
descopere identitatea, 
dezvăluie secrete bine 
ascunse

17:45 9595 
18:50 Sport
19:00 Observator

22:15 D'ale Iu1 Mitică 23:15 
Zile de Aur (film serial) 00:10 
în dormitor (dramă, SUA, 
2001) 02:15 Gașca Yamakasi 
(Franța, 2001)

f
1

2030 Școala 
vedetelor

21:00 Stele... de 
anostele

2200 Lose
0 Naufragiații 

2300 Jurnal TVR
Sport Meteo Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare 

2330 Travelling
circular

0:30 Opt femei 
Hși jumătate (dramă, 

coprod., 1999)
2145 Jurnalul TVR Sport 

Meteo (r) Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare.

4:10 Ochiul 
magic (r)

5D5 Garantat 
100% (r)

6») Euro
Dispecer

1

20:30 Stele verzi 
23:00 Local Kombat 

1:00 Stele verzi 
3:00 Zâmbete 

într-o pastilă
330 Local Kombat (r) 
5») Parte de carte (r) 
6») Teo. Bucurie, veselie 

și mult râs la o emisi
une la care se vorbește 
numai despre subiecte 
serioase, dar așa cum 
numai Teo știe.
Un singur invitat e per
manent în fiecare 
după-amiază, în cafe- 
neau lui Teo și acesta 
este domnul Umor. în 
rest, nimic, dar absolut 
nimic nu mai e sigur, 
pentru că în orice 
secundă declarații 
incendiare, mărturii 
incredibile, perso
nalități controversate 
pot izbucni și răsturna

2030 Geniali: 
Mariana Bitang șl 
Octavian Belu

23:00 Druizii (aventuri, 
coprod., 2001) Cu: 
Christopher Lambert, 
Klaus Maria Bran
dauer, Max Von 
Sydow, Ines Sastre. 
Popbrul l-a ales con
ducător, imperiul l-a 
renegat și istoria l-a 
făcut eroul Tânărul 
Vercingetorix, fiul 
căpeteniei tribului Ger- 
govia, jură să-și 
răzbune tatăl ce fusese
trădat de propriul frate ! 
în urma unui pact 
secret încheiat cu 
romanii.

130 Concuis 
interactiv

230 Observator 
(reluare) 

3») Druizii (aventuri, 
“ “coprod, 2001, r)

s 
f.
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I

i
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î
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0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:00 Teleshopping 
1130 Căminul de cinci stele 
(r) 13:00 Oc (film seri
al, r) 14:00 de prânz
1430 Țara Iu' Papură Vouă 
15») Miezul problemei 1630 
Pariul N24 1700 Super sport 
1730 Naționala de bere 
18:30 Jurnalul de seară 19:45 
Țara Iu' Papură Vouă 20:00 
Film artistic 22») FBI - în pri
ma linie (film serial) 23:00 
Cronici paranormale (film seri
al) Cu: Dan Aykroyd, Matt 
Frewer 00») Clubbing

07:30 Pet Show 08:00 Sport 
cu Florentina 0805 Teleshop
ping 08:40 Călătorii în lumi 
paralele (s) 09:40 Sunset 
Beach (s) 10:40 Oamenii 
vorbesc 1130 Tele RON 1230 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito (II) 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:40 Guiness 
1725 Farsele lui Jugaru 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 
1930 Hugo 20:00 Vânătorii 
de fantome 2 22:30
Săptămâna nebună 2330 Da 
sau nu. Cu Virgil lanțu 00:15 
Strada Hanovra (dramă 
romantică, SUA, 1979)

10») Realitatea de la 10:00 
10:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:15 
Deschide lumea 1130 Reali
tatea bursieră 12:00 Reali
tatea de la 12:00 13:15 
Deschide lumea 14:00 Reali
tatea de la 14:00 15:15 Rea
litatea medicală 16») Reali
tatea de la 16:001645 Filiere 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:15 Realitatea media 1745 
Editorii realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:45 Rea
litatea zilei 19:00 Realitatea 
de la 19:00 20:15 Dincolo de 
Realitate 2145 Greșelile noas
tre 22») Zece fix 23:00 Rea
litatea de la 23

f

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshopping 10:15 
Icstrim Tivi 1035 ProMotor 
11:00 Ești liber? 13») Poke
mon 13:45 Tpleshnnninn 
14:00 Doctorul de suflete 
1445 Monk 15:45 Teleshop
ping 16:00 Monk 17:00 
Copilul 19:00 Doctorul de 
suflete 20:00 Corupți de li
bertate 21») Seaquest 2200 
Cineva care să mă apere

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 1000 Lumea cărților 
10:15 Bibescu, un prinț al 
aerului (d) 12:15 Calendar 
ecumenic 13:05 Euromaxx 
13:55 Fan X 13:50 Jet Set 
14:00 Teleshopping 14:30 
Fabricat în Germania 15:00 
Teleshopping 15:35 Călătorii 
în China (r) 16:00 Jurnal de 
credință 17:00 Vis de va nț< 
Emisiune de turism 17:30- 
Pasul Fortunei 19:00 Știrile Bl 
TV Cu: Adriana Muraru și 
Radu Soviani 1920 O casă de 
nebuni (s) 20») Film artistic 
-VW» ULU. I Tm»J

07:00 Atlantis 08:00 Lumi 
dispărute 09:00 Mașini de 
viteză 10:00 Rechinul-bivol 
prezentat de Nigel Marven 
11.00 Călătorii pe glob 12:0T 
Motociclete americane 13»)f 
Cazinouri americane 14:00 
Misiune invizibilă 15») Sub
marinul 16:00 Performanță* 
17:00 Mașini pe alese 18:00* 
Competiția mașinăriilor 19») 
Motociclete americane 2000 
Vânătorii de mituri 2100 Cele 
mai mari superlative 22») 
Mașini pe alese 23») S-a 
născut un 4x4 00») Motod- 
rfeta ammiranB 0100 Un cnro
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• întâlnire. Multiplicatorii de informație 
europeană din Valea Jiului se întâlnesc azi, 
de la ora 09,30, în sala de ședințe a Consili
ului Local Petroșani, unde se vor dezbate 
două teme de mare actualitate: „Ghidul tău 
spre Europa" și „Raportul de țară - 2005". 
Acțiunea se desfășoară sub sloganul „Și 
părerea ta contează". (IJ.)

• Amenzi. Operatorii industriali care nu vpr 
solicita, obține și respecta autorizațiile de 
mediu pentru exploatarea instalațiilor vor fi 
amendați drastic. Sancțiunile contraven
ționale se vor situa între 500 de milioane și
1 miliard de lei vechi. (C.P.)

Deva va avea o infrastructură ultramodernă

A predat pistolul
Rapottu Mare (M.T.) - Un tânăr de 21 de 

ani din localitatea Rapoltu Mare a ajuns 
miercuri la Poliția din localitate unde a pre
dat un pistol de semnalizare. Tânărul Călin 
M., de 21 ani, din localitate, a predat un pis
tol de semnalizare și a declarat că l-a găsit 
într-o casă moștenită de sora sa. în timp ce 
încerca împreună cu alte persoane să facă 
reparații la acel imobil, au găsit arma a 
cărei proveniență nu o cunoșteau. Polițiștii 
efectuează în continuare cercetări pentru a 
stabili proveniența armei.

■ Vicepreședintele CJ 
speră ca lucrările efec
tive să înceapă în 
toamna lui 2006.

Daniel I. Iancu________________
daniel.lancuelnformmedia.ro

Deva - Programul ISPA de 
reabilitare a rețelelor de 
canalizare și stațiilor de epu
rare din Deva și Hunedoara, 
în valoare de 46,5 milioane de 
euro, cel mai mare proiect din 
județ, a fost aprobat marți de 
către Comisia Europeană. 
Decizia a fost transmisă soci
etății Apaprod Deva, printr-o 
notificare a Ministerului 
Finanțelor Publice, fără însă 
ca o înștiințare asemănătoare 
să fie deocamdată transmisă 
Consiliului Județean. „Noi nu 
am primit încă nimic oficial, 
însă șansele ca răspunsul să 
fie favorabil se apropie de 
100%”, ne-a spus Dorin Pâran, 
vicepreședintele CJ respon

Fermierii spania Li au protestat la Mur
cia împotriva prețurilor mari la com
bustibili și a intervenției statului în sta
bilirea prețurilor la produsele agricole.

(Foto: EPA)

Minerii nu se-nghesuie 
la disponibilizări
■ Doar trei mineri de 
la Filiala Bradmin a 
Minvest Deva au optat 
pentru disponibilizare.

Gurabarza (L.L.) - La Fili
ala Bradmin a Minvest Deva 
a fost deschisă o listă pentru 
toți minerii care doresc dispo
nibilizarea voluntară. Deo
camdată nu s-a. întocmit pro
gramul de disponibilizări care 
vor avea loc. „La această dată 
este în curs de elaborare pro
gramul general de exploatare 
pentru anul 2006 și numai

Alegeri la PC
Deva (D.I.) - Filiala locală Deva a Par

tidului Conservator organizează astăzi, 
începând cu ora 17.00, Conferința Munici
pală de alegeri, la Casa de Cultură din loca
litate fiind așteptați aproximativ 80 de del
egați și 40 de invitați. Pentru funcția de 
președinte al filialei până ieri s-a depus o 
singură candidatură, cea a lui Ion Stan. Tot 
astăzi, va fi ales Consiliul Municipal, for
mat din 11 membri, la care se adaugă trei 
membri supleanți, precum și Biroul Execu
tiv Municipal, pentru care se vor face nouă 
propuneri.

1 gr. aur 46,2165 lei
<________________ ______ __________ _______________.................„X

Cursul nm . H

1 dolar 3,0809 lei

1 euro 3,6276 lei

1 liră 5,3842 lei

100 forinți 1,4469 lei
1 franc 2,3550 lei

INSTITUTUL INTERNATIONAL MULTIMEDIA (IMI) 
recrutează in vederea angaJArii:

ASISTENT MARKETING
CALIFICĂRI NECESARE/EXPERIENȚĂ: a studii superioare; • 

cunoștințe operare PC - certificare ECDL (se poate obține la IMI);
• cunoștințe de marketing; • limba franceză/engleză nivel mediu;
• atu: experiența de minimum un an în domeniu, de preferință în 
departamentul de marketing al unei firme multi-naționale.

F CERINȚE $1 CONDIȚII: • Excelente abilități de comunicare și spir
it de echipă; a Capacitatea de a respecta termenele și de a rezol
va probleme; a Abilitatea de a gestiona urgențele și prioritățile; a 
Rigurozitate, organizare, seriozitate; a Flexibilitate, creativitate; a 
Interes de a se forma după exigențele organizației; a Disponibili
tate pentru relocare la Deva

SE OFERĂ: a mediu de lucru performant, alături de o echipă 
tânără;a perspective de evoluție în cariera profesională; a venituri 
motivante în funcție de rezultate; a oportunități de training în Inte
riorul firmei.

Candidații interesați sunt invitați să trimită CV șl scrisoarea de 
intenție pe e-mail la office@iim.ro sau prin fax la 0254.206210 până 
duminică, 20 noiembrie 2005.

Nu se oferă informații prin telefon, numai candidații selecționați 
vor fi contactați.

(34279)

Proiect comercial
Hunedoara (C.P.) ■ O firmă 

privată a primit avizul favo
rabil pentru a pune în prac
tică un proiect comercial în 
Parcul Corvin. Amenajarea se 
face prin asociere în partici- 
pațiuhe cu CL Hunedoara. Se 
va realiza o clădire ce cu
prinde pizzerie, fast-food, pati
serie precum și amenajarea 
parcului prin construirea de 
locuri de joacă pentru copii, 
fântâni, zone de odihnă cu 
pergole, meșe pentru șah.

Berea și terenul
Hațeg (C.P.) - Activitatea 

fabricii de bere din Hațeg 
deținută de compania Brâu 
Union nu va fi afectată de pri
vatizarea firmei Haber, pro
prietara terenului pe care 
este amplasată unitatea, con
tractul de închiriere a aces
tuia rămânând valabil. Socie
tatea Haber nu mai produce 
bere din anul 1995, singura sa 
activitate fiind închirierea 
terenului pe care se află fa
brica de bere către Brâu 
Union. Unitatea din Hațeg are 
o capacitate de 700 mii hl/an 
și a fost preluată de Brâu 
Union în 2000. AVAS a scos 
la vânzare, la începutul lunii, 
un pachet majoritar la Haber, 
licitația fiind câștigată de 
unul dintre membrii CA al 
SIF Muntenia, Adrian An- 
drici, pentru suma de 3,5 mi
lioane lei noi. 

Daraa ea U3 nrrkdiiro la Hat@a!

sabil cu derularea proiectului. 
„Dacă lucrurile merg bine, 
următorul pas este pregătirea 
caietelor de sarcini pentru 
organizarea licitațiilor de exe
cuție. Concomitent se va 
încheia memorandumul de 
finanțare dintre Executiv și 

după ce va fi aprobat bugetul, 
vom putea vorbi despre 
întocmirea sau nu â unui pro
gram eșalonat de disponibi
lizări. La Filiala Bradmin mai 
lucrează acum doar 583 de 
persoane, ponderea activită
ților fiind orientată spre 
haldele de steril și mai puțin 
pentru activitatea de subte
ran. Au apărut și investitorii, 
dar totul a rămas la stadiul de 
informări. Până când nu se 
concretizează ceva, nu ne 
putem pune mari speranțe în 
privatizare” spune un re
prezentant al filialei.

URGENTE
HUNEDOA8A
Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ®-> 717659. 
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd.
Republicii, nr. 8.®-» 748199.
Farmacia „Arnica", str. George Enes
cu, nr. 7. ®— 713045.
DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str.
Victoriei, nr. 1. ®-+ 222380.

Q BANCA COMERCIALA 
CARPATICA

Capital social subscris și vărsat 103.285.065,4 lei * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * 
RC- J20/40/2003 * C.U.I - 15126725

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA - SUCURSALA DEVA

organizează concurs pentru ocuparea postului de

ADMINISTRATOR CREDITE

Condițiile necesare participării sunt:
• studii superioare de specialitate
• experiență în domeniu
• cunoștințe operare PC (MS Office - Word, Excel)
• dornic de a învăța lucruri noi și de a dobândi calități analitice core

spunzătoare
• bune abilități de comunicare, spirit organizatoric
• persoană loială, deschisă, dinamică și pragmatică
• cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj

Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție, 
până la data de 18.11.2005 la nr. fax: 0254-228126 sau la sediul sucursalei 
din Deva, B-dul N. Bălcescu, Bl. 12A, Parter. Persoanele selectate vor fi 
informate telefonic asupra datei și orei de susținere a concursului.

(34251)

UE, precum și acordul dintre 
Guvernul României și Guver
nul Germaniei, pentru con
tractarea împrumutului de la 
banca de investiții KFV. 
Sperăm ca, după derularea 
tuturor etapelor, în septem
brie 2006, să înceapă efectiv

Și bătut și tâlhărit
Hunedoara (M.T.) - Un 

bărbat de 30 de ani, din 
Hunedoara a fost bătut și 
tâlhărit de mai multe per
soane, fiind internat în 
stare gravă la Spitalul din 
Hunedoara. Miercuri, în 
jurul orei 14:00, la Poliția 
Municipiului Hunedoara s- 
a prezentat Ioan D., 69 de 
ani, din Hunedoara, tatăl 
victimei, care reclama că, 
în seara de 8 noiembrie, în 
jurul orei 20:00, fiul său, 
Florin D., 30 de ani, din 
Hunedoara, în timp ce se 
îndrepta spre domiciliu, a

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-► 211616, 
224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-» 
211949.
0RĂȘT1E
Farmacia ^Oros", sâmbătă, orele
8-20 duminică, orele 8-14, str. N. 
Bălcescu, nr. 7. ®~* 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram Iancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
Iancu, nr. 48. ®-» 612887.

(Foto: Traian Mânu) 

lucrările”, ne-a declarat Dorin 
Păran. El a mai precizat că 
cota de cofinanțare va fi asi
gurată de CJ printr-un împru
mut (5,5 milioane de euro) și 
de Guvern (aceeași sumă) din 
Fondul Național Român de 
Preaderare.

fost agresat de șase sau 
șapte persoane necunos
cute, care, prin violență, i- 
au furat portmoneul în care 
acesta avea 300 lei RON.

în urma loviturilor pri
mite de la agresori, Florin 
a suferit multiple leziuni ce 
au necesitat internarea lui 
la Spitalul Municipal 
„Alexandru Simionescu” 
din Hunedoara. Polițiștii au 
constituit o echipă opera
tivă care acționează în ve
derea identificării, prinde
rii și tragerii la răspundere 
a autorilor acestor fapte.

Stomatologie
Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20________ _
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ®-> 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram Iancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ®~» 717686.
Cabinet dr. Bâidea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ®-» 242461.

daniel.lancuelnformmedia.ro
mailto:office@iim.ro
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• Pentru copii. Editura „Emia" Deva a scos 
de sub tipar, pentru recent încheiatul târg

Băieții de liceu nu citesc nimic
de carte devean, șapte titluri noi pentru cei 
mici. Toate noutățile editoriale sunt reușite, 
dar o mențiune aparte pentru ilustrație me
rită „Albă ca zăpada". (V.R.)

• Câți profesori? Persoanele care lucrează 
în sistemul de educație, în 2004 reprezentau 
4,32% din totalul angajaților din România. 
Ele au o pondere de 72,2% din totalul per
sonalului din sistemul de educație, ponderea 
cea mai ridicată înregistrându-se în cazul 
nivelului primar și gimnazial (80,77%). (R.l.)

RomMițMM la lumat ear« timp 
fintid 4 sMWt
1 Ta oândcșifi & mtstWa »{ sa -«nunți 

poi« • •• ■*'*»* • ’•JftM'v* «n»
4.țK*r*o«t*F 74 rantUl de la 

iii** la lăteva
3 Renunți la turna? - da te câteva âr« la 

cate.’» SăptAmlns .
4 Te alfMUMțU S* rămâi rad urna tor 

pot paca cMava Iun? pAnA fu spur CA 
rxj mi! ai nevoie da ruc1 o Iiaer*

In primul <And pentru a ta iMa de 
fumat trebuia Sâ fii foarte hatArâî. 
Cu adevărat acest ittCiU,

3. Când ta cal
mi poți otfsari

a

Cum sâ renunți la fumat

4. CUC HyM M
a 13 mu ma/puț’nfl 
b was
c Mu mal multa

MtațME ftwflajal marin «sta 11.
Un nunctaj până in 7 indicA un nivel SCJkjut al dependenței de mențin*, 
îh timp ce un punctaj pane 7 arată un nivel ricteat de dependența

tal«hra

Continuă greva în școli
București (MF) - „Nu renunțăm la grevă 

până nu primim cinci la sută din PIB, pen
tru că noi nu cerem bani numai pentru 
salarii, așa cum zice premierul. Mai exact, 
60 la sută din banii ceruți sunt pentru 
investiții, restul de 40 de procente fiind pen
tru salarii”, a declarat Răzvan Bobulescu, 
președintele Federației sindicatelor univer
sitare „Alma Mater”, la sfârșitul discuțiilor 
cu echipa guvernamentală.
Majorare sub inflație

„Ni s-â propus o majorare de salariu de 
opt la sută în două tranșe, ceea ce 
înseamnă, ca medie ponderată, o majorare 
de 3,9 la sută, sub inflația de 5,5 la sută esti
mată pentru anul viitor”, a declarat, la rân
dul lui, Aurel Cornea, președintele Fe
derației Sindicatelor Libere din învățământ 
(FSLI). El a explicat că se ajunge la această 
valoare pornind de la faptul că se acordă 
45 la sută din cele opt procente în ianuar
ie și restul de 55 la sută în octombrie. 
Comea este de părere că tratativele au eșuat 
pentru că echipa guvernamentală a fost 
inflexibilă și a făcut oferte departe de reven
dicările profesorilor. „Ori stabilesc o nouă 
echipă de negociere, cu alt mandat, ori ne 
adresăm președintelui Traian Băsescu, pen
tru a media conflictul dintre sindicatele din 
educație și Guvern”, a spus el.

5
■ A crescut procentul 
elevilor care nu citesc 
cărți, în top conducând 
detașat băieții.

Raluca Iovescu________________
raluca.lovescu0infQrmmedia.ro

Deva (R.l.) - Aceasta este 
concluzia sondajului de 
opinie realizat în rândul 
elevilor din clasele IV-XII cu 
privire la lectura școlară și 
extrașcolară. Informarea 
deține locul întâi în ordinea 
priorităților în privința moti
vației lecturii (cu 36 de pro
cente); urmează temele (30%), 
în timp ce doar 25% citesc 
pentru propria delectare. 
Foarte interesant este că, în 
ciuda supremației calcula
toarelor, încă sunt preferate 
cărțile în varianta clasică în 
defavoarea celor electronice 
(87% optează pentru cărți în 
varianta pe hârtie). Cei care 
optează cel mai mult pentru 
varianta electronică sunt 
băieții de liceu: 37,5%. Chiar 
dacă un procent destul de 
mare dintre ei nu prea citesc, 
totuși elevii de liceu consi
deră că între nivelul lecturii 
și succesul în carieră există

1. Elevii de la toate ciclurile, atât băieții cât și fetele, citesc astfel: cărțile 
care îi pasionează: 62%, cărțile din bibliografia școlară: 34%, nu citesc nici 
o carte: 4% Numărul celor care nu citesc nici o carte este maxim la băieții 
de la liceu (21%) și minim la fetele din ciclul primar 0%.
2. Timpul zilnic dedicat lecturii este de: 29 minute la elevii din ciclul pri
mar; 43 minute la elevii din gimnazial; 42 minute la elevii din ciclul liceal.

r M?

N-avem săli de sport!
■ în municipiul Deva 
sunt șapte instituții de 
învățământ care nu au 
săli de sport.

Deva (R.L) - Programul 
prin care guvernarea PSD a 
construit peste 400 de săli de 
sport a fost îndelung criticat, 
considerat de unii costisitor 
și inutil, din cauza lucrărilor 
făcute de mântuială, în prin
cipal. Costisitor poate să fi 
fost, dar cu siguranță sălile de 
sport nu pot fi inutile! în 
Hunedoara problema cea mai

Seră la Crișcior
Crișcior (R.l.) - De anul viitor elevii 

Grupului Școlar „Crișan” din Crișcior vor 
începe să-și construiască propria seră, chiar 
lângă clădirea în care învață. Sera este 
subiectul unui proiect școlar în cadrul 
căruia elevii vor mai participa și la alte 
activități. „Elevii vor lua parte și la lucrări 
de extindere și reamenajare a parcului din 
localitate”, precizează primând localității, 
Ovidiu Furdui. „Vrem să „însuflețim” ima
ginea localității. Vor fi plantați mai mulți 
copaci, se vor amenaja scuaruri. Elevii vor 
face și lucrări de ecologizare în zona râu
lui. De altfel, ne-am gândit să inițiem 
lucrări de amenajare și la fosta gură de 
mină, pentru a putea să o integrăm într- 
un circuit turistic al zonei; ar fi păcat să 
nu valorificăm tradiția zonei”.

Actuala "sală de sport”

„Ziua prieteniei" la Școala 
"Andrei Mureșanu"

Grupul Școlar din Crișcior va avea propria seră

Deva (V.R.) - Astăzi, la 
Școala „Andrei Mureșanu” 
Deva, se desfășoară „Ziua pri
eteniei” - parteneriat școlar 
interjudețean. Partenere la 
această zi a prieteniei sunt, 
alături de școala gazdă, încă 
cinci unități de învățământ: 
nr. 8 Sibiu, nr. 4 Râmnicu- 
Vâlcea, nr. 2 Cisnădie, cele 
din Rășinari și Dumbrava 
(Prahova). Bucuria întâlnirii 
și mândria gazdelor vor fi 
exprimate în momentul mu
zical „Școala mea”.

DuDă ce se vor familiariza

în cadrul Târgului de carte a fost făcut public un sondaj despre ce și cât citesc elevii
(Foto: Raluca lovescu)

un raport de cauzalitate (în 
proporție mare pentru 56% 
dintre ei!). Și tot băieții de 
liceu mai conduc într-un 
clasament: al celor care nu 
citesc nici o carte (21%). La 
polul opus se află fetele din 
ciclul primar care citesc în 
proporție de 100%. Cele mai 
apreciate cărți de către li
ceeni sunt, pentru băieți: - 
„Moromeții” (7%) iar pentru 

mare este lipsa acestor locuri 
destinate sănătății, indiferent 
cărui guvern s-ar datora. 
Construite mai ales în 
localitățile cu primari PSD- 
iști, sălile de sport lipsesc toc
mai în orașele unde ar fi fost, 
poate, cel mai mult nevoie de 
ele: în Deva și Hunedoara. în 
municipiul reședință de județ 
sunt șapte școli care nu au o 
sală de sport.
Sport în... clasă

Singurul proiect pentru 
Deva ar fi urmat să fie 
amplasat în incinta Școlii 
Generale „Eminescu - Petofi” 
și a fost depus în 2003. în 
octombrie 2004 o delegație de 
specialiști de la București și 
reprezentanți ai Primăriei 
Deva s-au deplasat aici, au 
luat probe de sol și au făcut 
măsurători.

în primăvara acestui an 
proiectul a fost realizat; dar 
de atunci nu s-a mai auzit 
nimic de el. Viceprimarul 
Devei, loan Inișconi, spune 

peții vor participa: cadrele 
didactice la un dialog pe tema 
parteneriatului interjudețean 
iar elevii la activități în ate
liere de lucru.

Aceștia vor putea să aleagă 
între atelierele de: jurnalis
tică, legă-torie, pasiuni deco
rative ori sport și sănătate, în 
funcție de aptitudini. O dru
meție pe Dealul Cetății, pen
tru a vedea Deva de... sus, dis
cuțiile finale și masa priete
niei vor încheia o zi pe care 
organizatorii o doresc să fie 
de neuitat pentru toți parti- 

fete, „Ion” (8%). „E interesant 
de văzut de ce au ales doar 
romane din mediul rural. Pe 
de o parte școala îi obligă, pe 
de altă parte e clar că regimul 
comunist n-a produs exemple 
valabile”, observă Dan 01- 
teanu, coordonatorul Centru
lui Județean de Asistență 
Psihopedagogică.
După sondaj

Sondajul este doar o parte 
dintr-un proiect mai mare al 
Centrului Județean de Asis
tență Psihopedagogică de pro
movare a lecturii în rândul 
tinerilor din județul Hune
doara. Scopul principal al 
proiectului este să crească 
motivația elevilor pentru lec
tură. Perioada în care se 

Locul destinat de două ori sălii de sport (Foto: Raluca lovescu)

că: „proiectul a plecat de la 
județ, dar nu cunosc stadiul 
lucrării. Deocamdată nu 
avem în plan alte săli de 
sport”. Atât! Deocamdată... 
Cornelius Serghie, profesor 
de sport la Școala „Eminescu- 
Petofi”, este nevoit să-și țină 
orele de educație fizică într-o 
sală de clasă, pe timpul iernii. 
„Nu înțeleg unde s-a oprit 
acest proiect și de ce nu se 
mai implică nimeni în 
finalizarea lui. O sală de sport 
este foarte necesară. La noi 
fac ore de sport și elevi de la 
Colegiul Tehnic „Transilva
nia”, școală cu care e posibil 
să fuzionăm anul viitor. Nici 
ei nu dispun de o sală de 

derulează acest program este 
1 septembrie 2005 - aprilie 
2006. Următoarele acțiuni ale
W...............
Vom organiza un 
concurs de cul
tură generală, 
“la și citește!" și 
unul de creație 
literară.

Dan Olteanu

proiectului vor fi realizarea 
unor cursuri de formare cu 
psihologii școlari referitoare 
la tehnici de promovare a lec
turii, realizarea unor cursuri 
de formare cu profesorii diri- 
ginți având ca temă tehnicile 
de promovare a lecturii.

sport, vara folosesc tot 
terenurile noastre. Terenuri 
care se degradează și ele pe zi 
ce trece și pentru care 
primăria nu a mai dat nici un 
leu de mult timp. Mi se pare 
inadmisibil ca 400 de elevi de 
la școala noastră și cei peste 
1000 de la Colegiu să fie 
nevoiți să se înghesuie în săli 
de clasă în timp ce proiectul 
e îngropat pe undeva”.

în urmă cu vreo 25 de ani 
tot în incinta acestei școli s- 
a dorit amplasarea unei săli 
de sport. Atunci fondurile au 
fost redirecționate spre Școala 
Sportivă, aici fiind trasate 
doar limitele, urme care se 
văd și astăzi...

Colectare
Deva (R.L) - Campania 

națională „Cartea noastră 
românească cea de toate 
zilele” se desfășoară în 
perioada 9 noiembrie -15 
decembrie 2005. Scopul 
campaniei este colectarea 
de manuale școlare, cărți 
în limba română și 
rechizite școlare în folo
sul școlilor cu predare în 
limba română din Trans
nistria. Adresele sunt: 
Eastern European Inter
national Help, C.P 1-587, 
014700 București și 
Depozitul de Carte Șco
lară al IȘJ Iași, str. 
Codrescu nr. 6 Iași.

raluca.lovescu0infQrmmedia.ro
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Cataracta, tratată la Deva• Ereditate. Nivelul ridicat al colesterolului 
în sânge poate apă realăcopii din cauza 
unor predispoziții ereditare. Așa se explică 
de ce mulți copii se îngrașă de mici și chiar 
ajung la obezitate. Pentru prevenirea 
apariției hipercolesterolemiei, specialiștii 
recomandă efectuarea testelor de sânge și o 
dietă săracă în grăsimi animale. (I.J.)

Doza minimă
Deva (I.J.) ■ în home- 

opatie se folosesc can
tități foarte mici de sub
stanță activă și remedi
ile sunt diluate foarte 
mult. Potrivit specialiș
tilor, diluțiile recoman
date sunt de 1:10, 1:100 
sau chiar 1:50.000 care 
înapoiază pacientului 
sănătatea rapid, blând și 
permanent. Prin dina
mizare, în homeopatie 
se pot folosi și substanțe 
toxice în stare nativă, 
de exemplu mercur, 
arsenic, plumb, fosfor, 
veninuri de șerpi sau 
păianjeni, care nu pro
duc nici un fel de 
reacție atunci când sunt 
ingerate de un organism 
sănătos. Similar, reme
diile preparate din 
plante au proprietăți 
curative care nu se 
regăsesc la planta ca 
atare. Acest lucru arată 
că în procesul de di
namizare se eliberează 
informații care există în 
substanța respectivă în 
stare latentă, ceea ce 
contează este această 
informație care declan
șează procesul curativ... 
de unde principiul dozei 
minime.

Sarcina și 
inima
Deva (1.1) - Sarcina 
este una dintre cele 
mai dificile perioade 
prin care trebuie sâ 
treacă o femeie. 
Acum apar modificări 
fiziologice care, dacă 
nu sunt gestionate 
corect, pot avea con
secințe grave. La risc 
este sistemul cardio
vascular. „Afecțiuni 
care anterior sarcinii 
nu aveau simptome 
pot să cauzeze 
decompensam car
diacă și chiar risc 
matemo-fetal. Cele 
mai frecvente sunt: 
valvulopatiile, 
hipertensiunea, 
suferințele de mio
card", spune dr. 
Tania Popa, medic 
de familie. Fiecare 
medic ginecolog ar 
trebui să-și trimită 
pacientele la cardio
log în primul trimes
tru de sarcină. 
Cezariana, în astfel 
de cazuri, nu este o 
soluție pentru 
naștere la o femeie 
care are probleme 
cardiovasculare 
severe, pentru că 
aduce un risc anes
tezic, iar apoi, golirea 
bruscă a uterului 
antrenează o 
creștere rapidă de 
volum circulant, care 
poate favoriza 
apariția insuficienței 
cardiace. Se reco
mandă nașterea asis
tată cu anestezie 
peridurală, care 
scade durerea.

H Aparatul permite 
tratarea cataractei în 
maximum două zile 
de spitalizare.

Iha Jurcone___________________
ina.jurcone@lnformmedia.ro

Deva - Boala se remediază 
prin operație, cristalinul 
poate fi înlocuit cu unul arti
ficial, însă operația este 
foarte costisitoare. Dacă la 
clinicile private o astfel de 
operație costă între 1500 și 
1700 RON, la o clinică din 
București prețul acesteia 
trece bine de 2100 RON. De 
aceea, majoritatea bolnavilor 
fie renunță la operație, fie 
aleg un cristalin la un preț 
mai mic, însă fără calități 
deosebite.
Operație

„Operația de transplant de 
cristalin presupune extra
gerea în totalitate a cristalin
ului original și înlocuirea 
acestuia cu unul artificial.

Analize pentru cadrele didactice

Remedii home >atice

B Controlul medical al 
angajaților din 
învățământ se va face 
după noi reglementări.

Iha Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Potrivit DSP Hune
doara, analizele obligatorii pe 
care le fac angajații din 
învățământ la începutul anu
lui școlar se realizează după 
un nou tipic. Astfel, avizul 
clinic va fi acordat angajatu
lui de către medicul de fami
lie pe lista căruia se află asig
uratul, ca urmare â controlu
lui medical anual, fără nici o 
taxă suplimentară. „Pentru 
acești asigurați controlul anu
al se va efectua, ca și până 
acum, în luna septembrie. Tot

Dr. Angelescu Remus alături de aparatul facemulsificator (Foto: ina Jurcone)

Practic, se înlocuiește cu o 
proteză oculară. Până la 
apariția operației de trans
plant, se extrăgea cristalinul 
și se înlocuia cu dioptrii de 
+10”, precizează dr. Remus 
Angelescu, șeful secției Oftal

atunci se va întocmi și lista 
bolilor profesionale incom
patibile cu funcția didactică”,

»” •............... -
Personalul ra prezente conducerii 

școlii o declarație pe propria 
răspundere că nu suferă de 

afecțiuni psihice.

Dr. Dan Magheru

...................   W
specifică dr. Dan Magheru, 
director DSP Hunedoara.

Bolile incompatibile cu 
statutul de cadru didactic 
sunt stipulate într-un comu
nicat al Ministerului Sănă
tății. între acestea se numără 
tulburările de comportament 
cauzate de boli mintale, 
afecțiuni neurologice cu tul
burări de vorbire, afazia și 

mologie din cadrul Spitalului 
Județean Deva. Potrivit sur
sei citate, diferențele de 
prețuri între cristalin apar în 
raport cu calitatea celui arti
ficial. Cu cât este mai perfor
mant, incizia la nivelul ochi

perioada de la debut până la 
sterilizare în cazul bolilor 
transmisibile în evoluție, cum 
este TBC-ul. Plățile pentru 
examenele medicale ale per
sonalului angajat în învă
țământ vor fi decontate de 
ordonatorul principal de cre
dite, consiliul local sau 
județean, în numele unității 
școlare în cauză.

Dr. Dan Magheru

ului se reduce de la 6 mm la 
3 mm. Achiziția aparatului de 
către spital nu numai că va 
reduce costurile operației 
care va fi suportată parțial de 
CJAS Hunedoara, dar a doua 
zi pacientul poate fi externat.

Plămânii nu dor
Deva (I.J.) - La între

barea cititorului Ionel S., 
de 25 de ani dacă există 
durere de plămâni sau 
este vorba doar despre 
dureri ale pieptului, spe
cialiștii au răspuns urmă
toarele: plămânul este un 
organ bogat inervat, dar 
nu structura din care este 
făcut doare, ci peretele 
toracic. Durerea toracică 
apare numai în afecțiuni 
ale pleurei (membrana 
care învelește plămânii), 
nevralgii intercoștale și 
cancere pulmonare. Dacă 
apar astfel de dureri, 
primul pas este să vă fa
ceți o radiografie toraci
că. Durerea toracică apa
re mai mult în boli car
diovasculare și reumatice.

Galerii de artă
Deva:"' Galeria de” Artă" 
„Forma". Expoziția artis
tului plastic Torino 
Bocaniciu ce cuprinde 
lucrări de pictură, tera
cotă și metal. Este o 
expoziție personală ce 
aduce pe simezele 
galeriei devene noutate 
pe plan Județean în 
domeniul artelor plastice 
și culoare ce creează un 
ambient relaxant pentru 
vizitator.

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

Carte

Deva. Librăria “Marin Pre
da” (fostă "Gh. Lazăr") 
oferă iubitorilor de 
poezie:
-“Silabe", de Ionel 
Amăriuței, volum apărut 
la Editura Călăuza v.b. 
Cartea e prefațată de ver- 
suri-mărturie ale poetului: 
“Această plachetă cuprin
de/ o sută de poeme, /

fefttLVO CaOuAC V O
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o sută de ipostaze/ ale 
omului strivit sub vremuri. 
/ 0 sută de zădărnicii, / 
adunate din praful/ unei 
jumătăți de veac/ ... / cu 
bucurii și deznădejdi". Că 
a “reușit sau nu” să ne 
transmită năzuința de a 
se pune “în slujba binelui 
și frumosului” putem 
descoperi doar citind 
cartea.
Deva. Librăria “Emla” 
(Str. M. Averescu, bl. 20, 
parter), recomandă citi
torilor: - “Istoria cur
cubeului", volum lansat 
la recentul târg de carte 
devean, în prezența 
autorului Florea Uliu. 
Cartea prezintă “inter
pretarea curcubeului prin 
prisma Imaginilor teolo
gice și științifice”, 
primele predominând 
până la 1650, cele 
opuse, științifice, după 
acea dată.

Petroșani’ Teatrul” J.D." 
Sârbu" va găzdui 
duminică, ora 12.30, pro
gramul de prezentare a 
poeților Văii Jiului —■ Eli- 
sabeta Bogățan.

Widifâ - DVC

Magazinul „Cip Audio 
Video Film’ Deva, situat 
la etajul I din Complexul 
Comercial Ulpia, deschis 
inclusiv duminica până la 
amiază oferă cele mai noi 
și căutate CD-uri cu mu
zică pentru toate gus
turile și casete cu filme 
de ultimă oră. Acestea se 
pot achiziționa sau 
închiria pentru ca timpul

liber să fie petrecut con- 
fortant, după alegerea 
fiecăruia, indiferent de 
vârstă.

Deva, Cinema „Patria’. în 
perioada 11 - 17 noiem
brie 2005 rulează filmul 
“Cinderella Man”. Prețul 
biletului: 45.000 lei 
vechi; lunea e tarif redus 
la toate spectacolele - 
35.000 lei vechi. Joia 
este închis.
Hunedoara, Cinema 
„Flacăra”, de la orele 13- 
16-19, doar în zilele de 
sâmbătă și duminică, în 
acest week-end rulează 
filmul „Dl. & Dna. Smith” 
(Mr. & Mrs. Smith)

Spoit

Fotbal. Pe Stadionul „M. 
Klein” Hunedoara, 
sâmbătă, de la ora

11.00, are loc meciul de 
fotbal între echipele 
“Corvinul 2005” Hune
doara și “Apullum" Alba- 
lulia, din etapa a Xlll-a a 
Diviziei B3.

Ștaburi

.Night Club Latino’, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club’, din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică, aer con
diționat și ventilație, cea 

mai savuroasă cafea și 
satisfacție deplină. Rez
ervări: 0254/221220.
„Aristocrat’ - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42, 
și Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382.
„John's Cafâ”. Cocktail- 
bar din Deva, deschis, zil
nic, între orele 08.00 - 
02.00, pe str. Mihai Emi- 
nescu, nr. 2. Tel. 
0254/233511.
„Zinc Club’, la parterul 
Hotelului „Deva”, oferă 
tot ceea ce poate face o 
seară plăcută. Periodic, 
organizează petreceri și 
spectacole cu tineri 
soliști îndrăgiți de pu
blicul tânăr.

Pensiuni

Pensiunea „Anita*. Este 
situată pe Valea Râului 
Mare Retezat, la limita

Parcului Național Retezat, 
pe malul râului, într-un 
peisaj de o frumusețe 
deosebită. Oferă: camere 
cu paturi duble, TV prin 
satelit și bar, restaurant 
cu bucătărie autohtonă și 
internațională, gril, terasă 
acoperită spre râul de 
munte populat cu 
păstrăvi. Ca obiective tu
ristice: Cetatea Colț, 
Sarmizegetusa Ulpia Tra- 
iana, amfiteatrul roman și 
muzeul arheologic, cas
tele și biserici medievale, 
dar și unul dintre cele 
mai mari baraje de anro- 
camente din Europa. De 
asemenea, există posi
bilitatea unor plimbări pe 
cărări de munte, vizitarea 
„Parcului Național 
Retezat” - Re-zervație a 
Biosferei, (foto)

' Turism
Munții Retezat. Au unele 
din cele mai frumoase 
priveliști din Europa sud- 
estică. Masivul este tra
versat de multe poteci 
turistice marcate pentru 
amatorii de drumeții. Pen
tru cei bine pregățiti 
există și câteva trasee de 
cățărare, însă acestea nu 
sunt recomandate pe

vreme rea. Cabanele tur
istice din jurul parcului vă 
așteaptă totuși chiar 
dacă ninge! Centrul Sal- 
vamont Petroșani anunță 
pe turiști ca, în caz de 
rătăcire sau accidentare, 
să apeleze numărul de 
telefon 0725 - 82.66.68 
sau SALVAMONT. Apelan
tul trebuie să indice locul 
producerii accidentului și 
ora, numărul răniților, 
condițiile meteorologice 
și date personale.

Nici în Retezat, la 
Stânișoara, ofertele de 
cazare nu depășesc 
500.000 de lei pe loc, în 
cameră cu două paturi. 
La microcabane însă, 
prețul pe persoană este 
mult mai scăzut. Există 
oferte și pentru Râu Mare 
Retezat, cazare la trei 
locații diferite, iar 
prețurile variază în funcție 
de utilități.

mailto:ina.jurcone@lnformmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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• Cereri neaprobate. 50 de cereri pentru 
tăiere de material lemnos din Parcul Natural 
Grădiștea Muncelului Cioclovina așteaptă de 
mai bine de o lună să fie aprobate de 
autoritățile de la București. (L.L.)

• însămânțări de toamnă. Doar 86% din 
suprafața preconizată (14.200 ha) a fost 
însămânțată în această toamnă cu grâu. Au 
mai fost însămânțate 1500 ha cu orz, 100 
ha cu legume de câmp și 470 ha cu plante 
furajere. (L.L.)
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Perioada 11,112005 - 17.11.2005
11 noiembrie

12 noiembrie

13 noiembrie

14 noiembrie
15 noiembrie
17 noiembrie

Vața de Jos, târg agroindustrial 
Petroșani, târg la .Stadion” 
Orăștie, târg de vite 
Vulcan, târg de animate 
Crișclor, piață alimentară 
Hunedoara, târg auto-moto;velo 
Ghețari, târg de animale și mărfuri 
Șolmuș, târg agroindustrial 
Tu rd aș, târg de animate șl mărfuri 
Ghelari, târg de animate șl mărfuri 
Crișcior. piață alimentară 
Hunedoara, târg de mărfuri 
Aninoasa, piață agroallmentară 
Lupenl, târg de produse industriale

Protecția viței de vie 
împotriva gerului

Deva (L.L.) - Butucii viței de vie se con
duc în forme semiînalte și înalte, dar se lasă 
la baza tulpinii 1-2 cepi de siguranță. Coar
dele care cresc de pe acești cepi se conduc 
toamna pe direcția rândului și se protejează 
peste iarnă prin acoperire cu pământ. 
Primăvara, la tăiere, în cazul în care nu 
au survenit pierderi mari de muguri și nu 
au fost afectate elementele lemnoase ale 
butucului, coardele respective se dezgroapă 
și sg taie^cep, înct&de 
dele respective se pot- refat.<1.t 
tate de ger. Gunoiul de grajd p< ite I folosit 
în cantități moderate (40 t/ha o dată la 3-4 
ani), la care să se adauge cantități adec
vate de fosfor și potasiu (80-100 kg s.a./ha) 
ce asigură o bună rezistență la iernare a 
butucilor. Recoltele mari și recoltarea târzie 
a strugurilor sensibilizează vița la ger. Ca 
o ultimă măsură de siguranță care se poate 
lua toamna, în cazul în care vița se cultivă 
în sistem neprotejat, este efectuarea arăturii 
de toamnă cu răsturnarea brazdei spre rân
dul de vițe, care va proteja de ger baza butu
cilor. în completarea acestei lucrări se poate 
interveni cu sapa efectuându-se un mușuroi 
de pământ de 20-30 cm în jurul fiecărei vițe.

Vița de vie trebuie protejată (Foto: arhivă)

CUVAjgHJ.

Programul Fermierul la start
■ Statul dă agriculto
rilor bani, pe zece ani, 
pentru înființarea sau 
perfecționarea fermelor.

Loredana Leah
loredana.teahsinformmedla.ro

Deva - De la 1 ianuarie 
2006 acest program este 
deschis tuturor celor care 
doresc să facă o afacere în 
agricultură. Fondurile Pro
gramului Fermierul pot fi 
folosite pentru cofinanțarea 
de care aveți nevoie pentru a 
demara un proiect SAPARD. 
Pentru a obține un credit 
prin Programul Fermierul 
aveți nevoie în primul rând 
de o idee de investiție în agri
cultură.
W........... ......................
25% din bugetul 
Ministerului 
Agriculturii pe 
anul 2006 va & 
alocat spre 
investiții directe 
in agricultură
Ion Simion

.......... ..............  H
La Direcția pentru Agri

cultură și Dezvoltare Rurală 
Hunedoara veți găsi toate

Prețul utilajelor agricole pornește de la 30.000 la 80.000 de euro

informațiile cu privire la 
tipurile de investiții ce pot fi 
finanțate prin Program (fer
me, servicii neagricole sau 
unități de procesare). Pentru 
orice investiție aveți nevoie 
de teren agricol, fie în pro
prietate, fie în arendă. Ofi
ciul Județean de Consultanță 
Agricolă vă oferă asistență 
gratuită. în cazul în care 
proiectul presupune achiziții 
simple de mașini agricole, 
OJCA Hunedoara vă va întoc

mi documentația tehnică pen
tru accesarea programului 
SAP ARD și a creditului ban
car de finanțare și tot exper
tul de la OJCA vă va însoți la 
bancă pentru semnarea con
tractului. Banca va plăti banii 
direct către furnizorul de uti
laje.
Hunedoreni interesați

DADR Hunedoara a oferit 
agricultorilor hunedoreni 
posibilitatea de a participa la

(Foto: Loredana Leah)

târgul IndAGRA pentru a 
vedea care sunt ultimele 
noutăți în materie de utilaje, 
dotări și mașini agricole. 
„Prețurile utilajelor agricole 
sunt peste puterea noastră de 
cumpărare. Vreau să încep o 
afacere în agricultură și dacă 
până acum nu a fost posibil 
pentru că SAPARD-ul se 
adresa doar oamenilor cu 
bani, voi apela la programul 
Fermierul”, spune Sorin 
Duma.

Icoane pentru suflet
■ Pictura pe sticlă este 
specială, pictarea 
imaginilor făcându-se 
pe spatele sticlei.

. Curechiu (L.L.) - Viorel 
Tudoran pictează „în oglin
dă” și în ordinea inversă față 
de pictura clasică de zece ani. 
„Din copilărie am început să 
învăț tainele picturii pe sti
clă. Se pictează mai întâi con
tururile, detaliile și luminile 
și se încheie cu fundalul. Nu 
poți termina o icoană într-o 
singură zi pentru că este 
foarte mult de lucru începând 
de la pregătirea sticlei”, 
spune Viorel Tudoran.
Mici secrete

Sticla nu trebuie să fie 
vălurită. „în anii trecuți pic
tam pe sticlă subțire, dar 
acum se găsește foarte greu 
și am început să pictez pe sti
clă „de doi”. După ce o curăț 
foarte bine cu diluant și 
usturoi, începe pictatul pro- 
priu-zis. Nu lucrez pentru 
bani, oricum cererea este 
foarte slabă poate și datorită

Soția pictorului Viorel Tudoran 
prezentând una dintre icoane

(Foto: Raluca lovescu)

faptului că eu nu am timp să 
mă ocup de promovarea 
lucrărilor și altcineva nu o 
face, ci pentru sufletul meu. 
Icoanele mă liniștesc și îmi 
dau o stare de spirit spe
cială”, mai spune pictorul.

Costurile "pădurilor"
■ Suprafețele cu ve
getație forestieră tre
buie administrate de 
ocoalele autorizate.

Deva (L.L.) - La ora actu
ală, în Hunedoara, Direcția 
Silvică Hunedoara admi
nistrează 300.000 hectare de 
pădure proprietate publică 
și privată. Proprietarii de 
pădure pot opta pentru a da 
suprafața forestieră pe care 
o au în administrare fie 
unui ocol silvic privat, fie 
unui ocol silvic de stat, dar 
autorizate. Costul admi
nistrării pădurii de către 
Direcția Silvică este stabilit 
conform contractului între

proprietarul de pădure și 
administrator. Prețul di
feră, în funcție de zonă - 
deal, munte, șes, cât și în 
funcție de lucrările silvice 
care se efectuează în 
pădurea luată în adminis
trare. Orientativ (și fiecare 
poate face calculele), în 
zona de munte, taxele sunt 
cuprinse între 12 euro și 30 
euro/an/hectar de pădure.

Administrarea pădurii 
presupune asigurarea pa
zei, efectuarea de lucrări 
silvice conform amenaja- 
mentului silvic (împădu
riri, degajări, curățiri), cât 
și exploatarea și valorifi
carea masei lemnoase, con
form amenajamentului.

FII INSPIRAT, ALEGE

PRIMUL ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ v

s!r.l 
angajează în 

vederea deschiderii 
unui HYPERMARKET 

în Deva:

ȘEF RAION 
(BĂUTURI, LACTATE, 

DETERGENȚI- 
COSMETICE)

OFERIM: pachet salarial 
motivant, mediu de 

lucru dinamic și modern.

2005-2006
Jjsolffâlre] Franclzor pentru Jud Hunedoara 

acum latei: 0254-712255:0788-639216: 
0788-633861:0788-633862 

e-mall: unusolitaire@comser.ro~

CV-urile se trimit la 
sediul firmei pe str.

Arad, nr. 42, Sibiu, prin 
fax ta 0269/ 219338 sau 
e-mail ruistridenttrans- 
tex ro Informații supli

mentare la telefonul 
0269/24 13 11.

(34304)

Cea mai reușita carte poștali va fi felicitarea de Crăciun a ziarului
Premii și mențiuni pentru fiecare categorie de concurenți. 
Lucrările premiate - publicate în ziar

Condiții: desene originale, dimensiunea: 10/35 cm. trimise până in 6 decembrie

Trimite cartea poștala de Crăciun pe adresa ziarului Cuvântul liber: Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. S3 A. Nu uita să ne scrii numele tău, vârsta (dasa) și locali
tatea. Pe plic menționează „Cartea poștală de Crăciun”. Dacă locuiești în 
Deva poți aduce desenele la redacție (în clădirea GEPROMIN, parter, la Viorica 
Roman). Numele premlanților vor apărea în ziarul nostru de joi, 8 decembrie. 
Câștigătorii vor fi premiâți cu prilejul vernisării expoziției din data de 9 decem
brie, la Galeriile de Artă „Forma" Deva.

JURNAL
V» * MUNeOOAMA

Categorii de concurs: preșcolari - școlari mici; elevi de gimnaziu; pentru Liceul 
_S. fcduță": școlari, elevi de gimnaziu se pot trimite una sau mai multe 
desene (preturi) având ca temă Sărbătoarea Crăciunului.

RFCl AMF CONCURS

loredana.teahsinformmedla.ro


Jiul atacat dur de Fisc

• Ucu la DSJ. Marieta llcu - Răileanu, câș
tigătoare a concursului pentru funcția de di- 
rector al Direcției Județene de Sport, va fi în-

? vestită oficial în funcție, azi, la Sala Olimpică 
de Gimnastică. Fosta campioană mondială la 
săritura în lungime devine astfel prima cam
pioană care ocupă un post de director într-o 
instituție descentralizată a județului. (C.M.)

• Fără Sandu. Președintele Federației 
Române de Fotbal, Mircea Sandu, nu este 
simpatizat de suporterii din Valea Jiului. 
Aceștia au scandat împotriva șefului FRF, 
chiar în timpul meciului Jiul - Poli lași. Ei 
sunt convinși de faptul că se impune o 
schimbare în bine la Federație și speră ca 
Gică Popescu să-i ia locul Nașului. (V.N.)

■ Bunurile singurei 
divizionare A hune- 
dorene vor fi puse sub 
sechestru.

Deva (MF) - Șeful Direcției 
Generale a Finanțelor Publice 
Hunedoara, Lucian Heiuș, a 
declarat, ieri, că va pune se
chestru pe bunurile clubului 
Jiul Petroșani, pentru a recu
pera datoriile pe care acesta le 
are la bugetul de stat. “Clubul 
și-a recunoscut datoria de a- 
proximativ 11 miliarde de lei 
vechi. După ce sechestrul va 
fi pus pe bunurile clubului, 
Jiul are posibilitatea să sem
neze un angajament de plată, 
prin care să se oblige ca, în 
termen de șase luni, să achite 
datoria”, a declarat Heiuș. Fi- 
nanțistul a mai spus că, în ca
zul în care, în urma seches
trului și a executării silite, nu 

se va reuși recuperarea în 
totalitate a datoriilor, va fi pus 
sechestru pe averea mem
brilor fondatori ai clubului.
Simota cere eșalonare

Patronul grupării din Pe
troșani, Alin Simota, a luat 
cunoștință de intenția finan
țelor hunedorene. “Recunoaș
tem datoriile. Nu le-am făcut 
eu, aceste datorii, ci aceia ca
re au deținut clubul înainte. 
Vom încerca să ne confor
măm legilor în vigoare și să 
achităm datoria către stat. 
Când am preluat clubul, aces
ta avea datorii de 19 miliarde 
de lei și am plătit o parte din 
ele. Jiul este o societate non 
profit, la care mai este asoci
ată Primăria și alte persoane 
fizice. Am făcut o cerere către 
Finanțe prin care am cerut să 
plătim eșalonat datoriile”, a 
afirmat Alin Simota. Alin Simota, patronul Jiului

Suspendare
Lupeni (V.N.) - După 

prima înfrângere pe te
ren propriu suferită de 
divizionara B de fotbal 
Minerul Lupeni în fața 
Olimpiei Satu Mare, ofi
cialii au declarat că nu 
vor sta cu mâinile în sân 
și vor recurge la sanc
țiuni. Cel mai afectat de 
eșecul „minerilor” a fost 
primarul Cornel Resme- 
riță, care este de părere 
că jucătorii nu se ridică 
la nivelul investiției 
făcute.

„Este normal să fim 
supărați. Vom propune 
aplicarea unor sancțiuni. 
Nu facem o tragedie din 
această înfrângere, dar 
nici nu putem asista 
impasibili cum echipa 
alunecă ușor spre partea 
inferioară a clasamentu
lui”.

.................
Poenaru, exilată în tribune de Tadici

$

Arbitrii șl observatorii etapei a X-a, duminică, 13 
noiembrie
Retezatul Hațeg - Constructorul Hunedoara: Daniel Thirt 
- centru, Alexandru Belgun (ambii Călan) și Adrian Costea 
(Slmeria) - asistenți. Observator - Sorin Popa (Deva).
Victoria Călan - Metalul Crișcior: Daniel Dudaș - centru, 
Ionel Cîrstea și Emilia Lazea (toți Petroșani) - asistenți. 
Observator - Petru Sperios (Hunedoara)._______________
Dacia Orăștle - Ponorul Vața: Claudiu Kremer - centru, 
Aurelian Panaite și Claudiu Ungureanu (toți Lupeni) - asis- 
tenți. Observator - Zoltan Gerqely (Hunedoara). >
Aurul Brad - Univ. Petroșani: Daniel Roman - centru, Aurel 
Băleanu (ambii Deva) șl C-tin lordache (Simeria) - asistenți. 
Observator - Marian Dima (Deva)._____________ ”_______
Minerul Aninoasa - CFR Marmosim: Florin Anca - cen
tru, Robert Pop (Deva) și Adrian Nițe (Petroșani) - asis- 
tenți. Observator - Peru Toma (Deva).
CS Deva Certej - Gloria Geoaglu: Victor Cojocari (Hune
doara) - centru, Nicolae Albulescu și Stelian Chiriță (ambii 
Brad) - asistenți. Observator - Lazăr Kelemen (Deva).

z

■ Gheorghe Tadici nu 
a avut o atitudine co
rectă față de portărița 
echipei Cetate Deva.

ClPRIAM MARINUT_________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - în loc să-i aducă ti
tularizarea, oferta de transfer 
la campioana Austriei, Hypo 
Niederdsterreich Viena, a 
costat-o pe portărița Laura 
Poenaru de la Cetate Deva 

W..............
Am primit o 
ofertă foarte ten
tantă pentru a 
vinde duhul

Marian Muntean, 
Finanțator Cetate

lonuț Chirilă

exilarea în tribune la meciul 
pe care naționala l-a susținut, 
ieri, cu Slovacia, la Trofeul 
Carpați. „Sub pretextul că la 
înțelegerea între echipe s-a 
stabilit să fie trecute pe foaia 
de joc doar 16 jucătoare și nu 
17, antrenorul Gheorghe Ta
dici a renunțat la al treilea 
portar, trimițând-o pe Laura 

în tribune. Decizia a fost nu 
doar subiectivă, ci și neinspi
rată, întrucât celelalte două 
portărițe Tamaș și Huțupan- 
Dinu au apărat foarte slab”, 
comenta Marian Muntean, 
finanțatorul echipei Cetate.

„Deși oferta austriecilor e 
tentantă nu-i voi da curs 
decât în cazul în care voi 
renunța la întreaga echipă. în 
această perioadă de întreru
pere a campionatului urmea
ză să decid dacă mai voi sus
ține echipa. Sunt dezamăgit 
de atitudinea unor jucătoare 
și de lipsa de interes și spri
jin a autorităților locale. 
Chiar azi (ieri n.r.) am primit 
o ofertă foarte tentantă pen
tru a vinde clubul”, preciza 
Muntean.
Victorie neconvingătoare

Revenind la „Trofeul Car
pați” trebuie să precizăm că 
România a învins greu Slova
cia cu scorul de 27-26 (14-11), 
după o prestație neconvingă
toare. Cele mai multe goluri 
ale României au fost înscrise 
de Bîrsan (6), Meiroșu (5), Car- 
taș și Gatzel (câte 3), dar in
terul echipei Cetate, Carmen 
Cartaș, a jucat mai puțin decât 
celelalte golghetere ale națio-

Șansele Laurei Poenaru de a juca la CM au fost reduse de Tadici

halei, deși a început ca titu
lară. în alt meci, Azerbaidja
nul a produs surpriza, învin
gând cu scorul de 32-3Q (15-15) 
formația Croației. Azi se va

disputa meciul vedetă al 
turneului între România și 
Croația, singurele echipe de la 
această competiție calificate la 
CM din Rusia.

Se«M Vătăă muvcștilui
Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii etapei a Vlll-a, duminică, 13 noiem
brie, ora 14.00
Casino Ilia - Agrocompany Băcla: Alin Cîrstoiu - centru, Cristian Măluțan 
și Marius Necșulescu (toți Deva) - asistenți. Observator - Dorel Tîrsa (Hune
doara)^_________ ■_______ _______________ _________ _______________
Olimpia Riblța - Strelul Simeria Veche: C-tin Dănilă - centru, Ramses Stan
ca (ambii Hunedoara) șl Adrian Tomesc (Brad) - asistenți. Observator - Adri- 
an Radu (Deva). ______ _ ____________________________________
Zarandul Crișcior - Moții Buceș: Sorin Ciotlăuș - centru, Petru Voica și Flo- 
rentin Cibian (toți Deva) - asistenți. Observator - Bogdan Sever (Deva).
Victoria Dobra - Guler Deva: loan Mîndru (Simeria) - centru, loan Hrițcu 
(Orăștie) șl Florentin Văcăru (Hunedoara) - asistenți. Observator - Eugen 
Ambruș (Deva). __________
Victoria Brad - stă.

FBTItt/i

lonuț Chirilă - iertat
Petroșani - (V.N.) - în urmă cu aproxi

mativ o lună de zile, antrenorul Jiului, 
lonuț Chirilă și omologul său de la Pandurii 

Tg. Jiu s-au șicanat re
ciproc și au declanșat 
un duel verbal al de
clarațiilor. Hizp, de
ranjat de unele decla
rații ale< omologului 
său de la Jiul, a afir
mat că tehnicianul 
lonuț Chirilă este cu
noscut doar prin nu
mele tatălui sau, fostul 
mare gazetar Joan Chi
rilă. "A amenințat că 
ne va lua șase puncte

și, astfel, vom retrograda. Dar cine este 
Chirilă?! Doar băiatul lui nea Vanea”.

„E greu să-l inveți pe Hizo să treacă de 
la slănină și telemea de Sibiu la Rochefort 
sau Chateaux Margo”. Pentru aceste afir
mații Chirilă a fost chemat țn fața Comisiei 
de’ Disciplină chiar dacă acesta i-a cerut 
ulterior scuze lui Hizo.

După ce Comisia de Disciplină a analizat 
acest caz, a hotărât clasarea lui. “în cele din 
urmă Hizo l-a iertat pe Chirilă, pentru că 
la supărare oamenii spun multe”.

Seria Valea Streiului
Deva (C.M.) - Arbitrii șl observatorii etapei a Vlll-a, duminică, 13 noiem
brie, ora 14.00
Unirea G. Berthelot - Cema Toplița: Sergiu Perța - centru, Florin Bulgaru 
și Mihai Vancea (toți Lupeni) - asistenți. Observator - Cornel Mihăesc (Deva). 
Gloria Bretea-AS Boșorod: Daniel Marinescu-centru, Dan Colesniuc și Bog- 
dan Ardelean (toți Hunedoaraj-asistenți. Observator-Grigore Macavei (Deva). 
AS Sântămăria Orlea - Streiul Baru : Adrian Lina - centru, Adrian Popă și 
Claudia Berbecar (toți Lupeni) - asistenți. Observator - Emil Munteanu (Deva). 
Viitorul Pădlșa - Minerul Teliuc: Marius Konicika - centru, llie Dumitru (ambii 
Petroșani) și Paul Stănculesc (Hațeg) - asistenți. Observator - Cornel Cărare 
(Petroșani),____________________________________________________________
Cerna Lunca Cernii - Știința lancu de Hunedoara: Florin Velea - centru, 
Robert Roșea și Cristlnel Pascal (toți Hunedoara) - asistenți. Observator - 
Vasile Capotescu (Hunedoara).

I

53% Reducere Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

CUM TE ABONEZI?
<r

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

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

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

•r

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

. Abonamente I

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699,000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Localitatea
< Telefon (opțional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Calificare. Tenismanul Răzvan Sabău, cap 
de serie numărul 5, s-a calificat, miercuri, în 
sferturile de finală ale turneului de la
Bratislava, dotat cu premii în valoare totală 
de 85.000 de euro. Sabău l-a învins, în turul 
doi, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/1), pe germanul 
Daniel Elsner și va juca în faza următoare cu 
austriacul Stefan Koubek. (MF)

• Prime pentru C.M. Componenții 
reprezentativei Angliei vor fi recompensați 
cu câte 300.000 de lire sterline dacă vor 
câștiga Cupa Mondială din 2006, din Germa
nia, informează cotidianul The Sun. (MF)

FRG vrea patru medalii la CM

Craioveanu 
titular

București (MF) - Ata
cantul Gheorghe Craio
veanu a fost titular, 
miercuri, în partida pe 
care echipa sa, Getafe, a 
câștigat-o, în deplasare, 
cu scorul de 4-2 după 
prelungiri, în fața for
mației din liga secundă 
Lleida, în turul patru al 
Cupei Spaniei, infor
mează cotidianul Marca. 
Craioveanu, care a pri
mit un cartonaș galben 
în minutul 43, a fost 
înlo-cuit, în minutul 75, 
cu Riki, în timp ce fun
dașul Cosmin Contra nu 
a putut evolua din cauza 
unei accidentări.

G. Craioveanu (Foto: EPA) i

Ronaldo
(Foto: EPA) 

Cetățean 
spaniol 
București (MF) - Ata
cantul brazilian al 
echipei Real Madrid, 
Ronaldo, a obținut 
cetățenia spaniolă, 
ieri, la aproape un an 
de la începerea for
malităților în acest 
sens, informează 
cotidianul Marca. 
Ronaldo, a depus 
actele necesare pen
tru obținerea 
cetățeniei’ spaniole în 
luna ianuarie. în 
prezent atacantul 
are dublă cetățenie, 
braziliană și spaniolă. 
Internaționalul brazi
lian evoluează ta Real 
Madrid din 2002.

■ Atât lotul feminin, 
cât și cel masculin au 
ca obiectiv obținerea a 
câte 2 medalii la CM.

București (MF) - Lotul mas
culin al României pentru 
Campionatele Mondiale de 
gimnastică de la Melbourne 
este format din sportivii Mar
ius Urzică, Marian Drăgules- 
cu, loan Suciu, Răzvan Șela- 
riu și Alin Jivan, a anunțat 
secretarul general al FRG, 
Adrian Stoica. Oficialul FRG 
a precizat că nu vor mai' 
exista modificări în structura 
lotului comunicat, decât în 
cazul unor accidentări ne
dorite. „Sperăm cu toții să nu 
fie cazul de așa ceva și să ne 
întoarcem cu bine de la Mon
diale”, a declarat Stoica. Ofi
cialul federal a spus că obiec
tivul lotului masculin la Mon
dialele de la Melbourne este 
câștigarea a una-două meda
lii. „Ne cunoaștem șansele și 
de unde pot veni aceste me
dalii. Există patru posibilități 
majore: sol, cal cu mânere, 
sărituri și individual com

Cătălina Ponor, una dintre favoritele la medalii la CM (Foto: epa)

pus”, a explicat Adrian Sto- 
ica.Marius Urzică a declarat 
că vrea să se retragă după ce 
va câștiga o medalie la Mon
dialele din Australia. „Va fi 
ultima mea competiție. Mi-a 
ajuns! Ani câștigat tot ce se 
putea din gimnastică și, 
acum, la final, ar fi frumos să 
închei cu o medalie mondi
ală”, a declarat Urzică. Com
ponența lotului feminin pen
tru Campionatele Mondiale 
va fi decisă doar azi, când

gimnastele vizate pentru par
ticipare vor fi supuse unei 
ultime verificări. „Va fi o 
repetiție generală a exer- 
cițiilor de concurs. Apoi 
decizia va fi luată de Comisia 
Tehnică”, a spus secretarul 
general al FRG.
Ponor e favorită

Stoica a adăugat că, în 
opinia sa, la Melbourne ar 
trebui să plece maximum trei 
gimnaste. „Participarea Cătă

linei Ponor este certă, pentru 
că a demonstrat că stăpânește 
exercițiul la bârnă și chiar și 
solul. Celelalte gimnaste vor 
fi alese dintre Floarea Leoni
da, Alexandra Eremia și Mon
ica Roșu. Cred că doar dquț 
dintre acestea ar trebui să',‘ 
în lot, alături de Ponor”, a 
spus Stoica. La feminin, 
obiectivul este același cu cel 
al echipei masculine.

„O medalie sunt convins că 
o vom câștiga prin Ponor la 
bârnă. Nu trebuie uitat că 
obiectivul a fost stabilit anul 
trecut, în contractul cu ANS. 
în acel moment nu erau scan
daluri In echipa de fete, legate 
de kilograme sau de pauze 
între antrenamente și nici 
antrenorii Belu și Bitang nu 
erau plecați", a mai afirmat 
Adrian Stoica.

Plecarea delegației române 
spre Melbourne este progra
mată pentru luni. „Este o 
ediție a Mondialelor scumpă, 
din cauza distanței în primul 
rând. Bugetul nostru de chel
tuieli este de aproximativ 
70.000 de dolari”, a adăugat 
Adrian Stoica.

Stoica atacă președinția FRG
București (MF) - Secretarul 

general al FRG, Adrian Stoica, 
și-a anunțat, ieri, candidatu
ra la funcția de președinte, al 
forului de specialitate, ca o 
reacție la decizia similară a 
gimnastului Marius Urzică, 
despre care spune că nu are 
în acest moment experiența

acest moment nu cred că are 
experiența necesară în con
ducerea unei federații, cum 
este cea de gimnastică. Pe de 
altă parte, notorietatea sa în 
acest moment se datorează 
rezultatelor sportive. Consider 
că, după 30 de ani petrecuți în 
gimnastică, la nivel național

hecesară în conducerea unei și internațional, pot face față 
federații," iAta tot respectul - acestet -fhnețfi”;, a . afirmat 
pentru Marius Urzică, dar în Adrian Stoica.

Nadia Comăneci 
a fost sărbătorită 
reședința 
ambasadorului 
României la 
Washington, în 
săptămâna în care 
va împlini 44 de 
ani. Nadia va 
împlini, sâmbătă, 
44 de ani.

Suntem o rețea de magazine de tip discount ce aparține concernului german SengelmanH, grap cu hhIm |l experiența la nivel mondial, având ta
Europa nu mai puțin de 1.600 magazine și 37.S00 angajați. în perspectiva expansiunii noastre ta BUCURI|II, DEVA, BBKIMAliJA, BRAȘOV și SIBIU 
căutăm:

BEZIRKSVERKAUFSLEITER/-IN
Stellenbeschreibung: 1

Als verantwortliche/-r Manager/-in eines Bezirks von 4-5 Filialen entscheiden 
Sie uber die Besetzung und den Einsatz Ihrer Mitarbeiter in Ihrem Bezirk und 
tragen die Verantwortungfur Umsatz und Kostenențwicklung.

Ihr Plus:
l

INGINER CONSTRUCTOR
Descrierea postului:

• Abgeschlossenes kaufm.Studium bzw. erfolgreiche Tătigkeit als
Fuhrungskraft

• Analytisches Denken und Entscheidungsfâhigkeit
• Zielorientiertes Fuhrungsverhalten
• Geschick im Umgang mit Menschen
• Mobilitât, Flexibilităt
• Engagement, Belastbarkeit

4

Wenn Sie noch nicht im Handel tătig waren oder als Nachwuchskraft eine 
neue Herausforderung suchen, qualifizieren wir Sie in einer mehrmonatigen 

, intensiven Ausbildungfur diese anspruchsvolle Aufgabe.

• Menținerea contactului cu autoritățile locale în vederea obținerii de 
autorizații

• Verificarea calității execuției lucrărilor pe șantier
• Desenarea de schițe de amplasament
• Analizarea ofertelor din punct de vedere tehnic și al calculației
• Evaluări de costuri pentru diferite lucrări

de construcții

Cerințe:

• Studii superioare de specialitate
» Experiență în domeniu de minim 5 ani
• Cunoștințe de utilizare program CAD
• Cunoștințe bune de limba germană

(prezintă avantaj)
• Flexibilitate
• Disponibilitate de deplasare

Alătură-te acum echipei Micilor Prețuri!
; ■ * ■ ■
Oferta noastră: * Procese de agili optime pe baza unor tehnologii de ultimă ori ■ fcoe de muncă sigur jl de viitor tatr-o companie de anvergură și 
de succes ■ □ echipă tânără și motivată • Bune șanse de formare a unei cariere pentru angajații cu rezultate bune ■ Salariu motivant.

Vâ rugăm să trimiteți scrisoarea de intenție și CV-ul cu mențiunea postului pentru care optați și așteptările dumneavoastră salariale până la data de 25 noiembrie 2005 
la următoarele coordonate: PLUS DISCOUNT ROMÂNIA SCS, Sediul Central, DN 72- „Crângul lui Bot”, 107025 Aficeștii Rahtivanî, jud. Prahova; Fax: 0244 408 109; 
e-mail: rbanu@plus-discount.ro. Numai candidații selectați vor fi contactați. (3
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)
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Vând ap. 1 cameră (01)
a • vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
” 19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 

17.
• zon liată, baie hol, instalații noi, parchet. 
Preț 15t nil., eg. Tel.718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona L Creangă. Preț 75 mii., neg. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, AL Moților, etaj 1, bloc cărămidă, 

parchet, gresie, faianță noi, 34 mp, contorizări 
JBbă gaz, ocupabil imediat preț 600 milioane lei.

Tel. 227698,0742/564654.
' • • Deva, Dada, fără îmbunătățiri, la licitație, în 

data de 30 noiembrie, ora 10, executor Benteu 
Aron. Tel. 0729/244954.
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, bloc cărămidă, 34 mp, 
parchet, gresie, faianță, geam la baie, fără 
balcon, liber, preț negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.
• Deva, zona Micro, renovat instalație pentru 
centrală, preț 565 milioane lei, negociabil. Tel. 
223943,0745/393719.
• Deva, zona piața centrală, etaj 2, termopan, 
uși de interior, gresie, faianță, parchet centrală 
termică, toate noi, balcon amenajat Tel. 
0723/869313.
• Deva, zona piața centrală, etaj 2, totul nou, 

. toate dotările, ocupabil imediat. Tel.
0720/520097.
• etaj 1, plus 2 camere la parter, zona Magazi
nului Tineretului, preț negociabil. Tel.

■ 0723/514133,235570, după ora 19.
• Hunedoara, bucătărie mare, curte, depen
dințe, beci, cu posibilitate transformare în apar
tament zonă deosebită Tel. 0744/643602.
• semidecomandate, termopane, podele lami
nate, contorizări, Interfon, Deva, Cioclovina, bl.
20, etaj 1. Tel. 0724/620691,0744/636433.

. • urgent, Deva, zona piață, decomandate, 
parchet contorizări, balcon, etaj intermediar. 
Tel. 0723/320945.

• urgent decomandate, 60 mp, 2 balcoane, 
Zamfirescu, preț 1,050 mid. lei. Tel. 0740/210780.
• grade + faianță îp baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060,(Agenția imobiliară Iris)
• fără knbmătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel, 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mi k neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona I Mândri, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii, neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bâlcescu Nou, parter înalt suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, 
preț 1,2 mid, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul, et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat, preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zona Al. Streiului, centrală termică et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Go|du, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tei. 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 i, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• bd. DecebaL decomandate, parchet faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tei. 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)

“107.
RON

• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• ap. 2 camere, circuit parchet balcon, et inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)
■ vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et. 1, semidec.. 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)
• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
90.000 RON, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Micro 6, semidec., parchet laminat, 
instalații electrice + sanitare noi, pereți izolați. 
Preț 20) mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiană'preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
•zoni centrală et intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat termopan, centrală termică parchet, 
faianță mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1300 mid., tel. 235208,0721.985256. (Rocan 3000)
• zona Lliacuhii, dec., et 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel. 235.208, 
0724.620358 (Rocan 3000)
• zona Bâlcescu, dec., et. 1, modificat, 
îmbunătățit apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 mii., 
tel. 235.208 0721.985.256. (Rocan 3000)
• doc, zona Al. Streiului, centrală termică 
termopan, gresie, faianță lamelar, zugrăvit, 
totul nou. balcon închis, preț 360 mii., neg., tel. 
211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• zona LLCaragiale ■ piață etaj 1, bloc de 
cărămidă vedere în 2 părți, balcon mare, 
parchet apometre, gaz 2 focuri, interfon, liber, 
urgent preț 25.000 euro, tel. 0723-251498 232808 
(Fiesta Nora)
■ zona b<M Dadă etaj 2 vedere în față parchet 
gresie, faianță amenajat recent preț 77.000 lei, 
se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• Decebal ■ piață etaj 1, dec., 60 mp, termopan, 
centrală termică balcon închis, parchet gresie, 
faianță baie și bucătărie mari, curte interioară 
pt parcare, boxă mare, tel. 0723-251498,232808 
(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 Gojdu, etaj 2, dec., termopan, parchet, 
gresie, faianță modificări, apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, preț negociabil, sau schimb 
cu apartament 3 camere în zona Liliacului, 
Decebal, piață se oferă diferență tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec.,60 mp, 2 balcoane, ve
dere în 2 părți, etaj intermediar, modificări la bu
cătărie. ușă metalică în curs de renovare, preț 
105.000 lei. tel. 0723-251498.232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec, 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 Meni, dec., centrală termică modificări, 
parchet laminat, gresie, faianță rigips, spoturi, 
balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 0745-302200, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona L Maniu, parter, pretabil pentru birouri, 
cabinete de orice natură vedere în 2 părți, 
centrală termică bine întreținut, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 2 camere zona 
centrul vechi, preț 120.000 RON tel. 0723-251498 
232808. (Fiesta Nora)
• zona UUaadul, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• iigent, decomandate, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări, st 54 mp, zona Mărăști, bloc 
de cărămidă Preț 850 mii. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent, decomandate, Deva, zona Udo, etaj 1, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• regent, dec, contorizări, balcon, etaj 1, zonă 
bună preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, uttiacentraL semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225.726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

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

Vând ap. 3 camere (05)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bulă nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Decebal, 1 Decembrie, Ion Creangă 
Neptun, etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec., 
cu/fară amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
loc chiar azi, este urgent, nu ezita, tel. 0723- 
251498,0788-165703. (Fiesta Nora)

• decomandate, contorizări, 2 focuri gaz, 2 
balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1320 
mid. lei, negociabil. Tel. 228615.
• decomandate, contorizări, balcon închis cu 
termopan, preț 1,030 mid. lei. Tel. 0740/210780.
• transformat din 4 camere, superamenajat, 
toate facilitățile, baie foarte mare 3/4, garaj, 
Deva, Ion Creangă etaj 3. Tel. 0723/284005.
• foarte legeni, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț64.000 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)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577368 (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 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 modifica
tă foarte bine amenajat, et. intermediar, preț 
62.000 euro, 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• 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 rriil., neg. 
Tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere in 3 părți, 
zonă ultracentrală parchet peste tot, bine 
întreținut, preț 40.000 euro, neg., tel. 211075,0745- 
666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă neame
najat, fără modificări, contorizări apă. gaz, 
repartitoare de căldură balcon mare închis, bine 
întreținut, vedere în 2 părți, preț 118.000 lei, tel. 
0723-25498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificată 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona A. lancu, etaj 1, dec., 110 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, preț 61.500 euro, 
negociabil, telefoane 0788-165702,232808 (Fiesta 
Nora)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Minerului, preț 850 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, etaj 3, zonă bună parchet, balcon, 
centrală termică preț 790 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, contorizări, termopane, par
chet, zonă bună Deva, preț 1,320 mid. lei. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, et. 1, centrală termică termo
pane, gresie, faianță parchet, zona Decebal, 
vedere la bulevard, preț 13 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
•str.Bejan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de gaz, 
sau schimb cu 2 camere ori casăîn Brănișca sau 
șoimuș, preț 820.000.000 ROL, negociabil, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• 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- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două bă, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Aici
câștigi

din oră în oră!

Irațional fm
Aici asculți tiitorilo*

Centrul Medical Vista
Vă oferă:

• intervenții chirurgicale cu laserul excimer pentru 
miopie, hipermetropie, astigmatism, presbiopie.

■ tratamentul chirurgical al cataractei prin 
facoemulsificare cu implant de cristalin 

artificial.
TOATE INTERVENȚIILE SUNT EFECTUATE OE MEDICI ITALIENI, 

FĂRĂ INTERNARE, ANESTEZIE CU PICĂTURI, 
RECUPERAREA RAPIDĂ A VEDERII ! 

Timișoara. str. Romulus nr. 41.
Te;efcr 0256/292295 0723590929 
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Electrice *1 bL J). tef. 219010.

Vă Oferă: J Hector
■ feronerie, mașini electrice 

pentru uz gospodăresc;

duceri

Copiator A4 / A3
Melinda
Str. 1 Decembrie, 
nr. 19, parter 
(în fața Colegiului 
" Decebal") 
tel. 235.310,

219.796 (dupioral?)
Orar: 9 - 16 (32910)

INTERCAR SIBIU
NkMtai

Fabia Elite

Fabia Combi Elite

Male

BONUSURII
de

1 sac de adeziv, 
de la 17,50 RON 

de la 18,50 RON
Str. N. Bâlcescu (vis-a-vis de biserica din Ceangăi)
Tel. 0254/220313,235533 (29852)

0N 1, km 303+750, Șeiimbăr
Tel. 0269-560606. Fax 0269-560688, 
E-mail: www.intercar.ro

Motorizare
1.21- HTP; 47 kW (64 CP)
1.4 1-MPI; 55 k\X/(75 CP)
1.4 1 - MPI; 55 kW (75 CP) AG
1.41-MM; 74kW(101 CP) 
2.0 I - MPI; 85 kW (115 CP)
1.9 l-SDI; 47 kW (64 CP)
1.4 I - TDI PD; 55 kW (75 CP)
1.9 l-TDI; 74 kW (101 CP)

1.2 I-HTP; 47 kW (64 CP)
1.4 I - MPI; 55 kW (75 CP)
1.4 I - MPI; 55 kW (75 CP) AG
1.4 1-MPI; 74 KW (101 CP) 
2.0 I - MPI; 85 KW (115 CP) 
1.9I-SD1; 47 kW (64 CP]
1.4 I - TDI PD; 55kW (75 CP)
1.9 1-TDI; 74kW(101 CP)

Preț DDP (euro]
11.213
12.946
14.216
12.944
14.194
13.191
13.811
14.915

Fabia Sedan Elite 1.21 - htp; 47 kw (64 cp, 
1.41- MPI; 55 kW (75CP) 
1.4 I - MPI; 55 kW (75CP) AG 
1.4 1-MPI; 74 kW (10l CP) 
2.0 I-MPI; 85 kW (115 CP) 
1.9 I - SDI; 47 kW (64 CP) 
1.4 I - TDI PD; 55 kW (75 CP) 
1.9 I - TDI; 74 kW (101 CP)

11.861
13.493
14.837
13.565
14.829
13.817
14.430
15.541

11.759
13.378
14.735
13.463
14.725
13.717
14.332
15.445

NOU IN ROMÂNIA!
Formare profesională Web 
cu atestare elvețiană

WED “
■ ■■■M PROGRAMATOR
Institutul Internațional Multimedia 

experiență româno-eivețianâ 
www.iim.ro, office@iim.ro 

0254.20S.211, 0254.20S.210(33840)

Descoperiri cu noi SKODA

http://www.intercar.ro
http://www.iim.ro
mailto:office@iim.ro


vineri, 11 noiembrie 2005

Cumpăr ap. 3 camere (06) Vând case, vile (13)

CUVAffl. MICĂ POBLICITATE 7U

• bl Deva, zonă bună, dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Fvrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• ugent, 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. (Casa Blanca)
• 2 Mi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt mașină, preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001; 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona BMcocu, et 1, amenajat frumos, partial 
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 Endnescu (pol. jud.), et 1, dec, 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona lina Transilvania, et 3, parchet 
laminat gresie, faianță, termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modem recent preț 55.000 
euro, neg, tel. 0745/159608. (Mimason)
• no* entrată, 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, 0724.620.358. (Rocan 
3000)
• aa* tarei, dec, st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1,350 mid, tel 235.208, 0724.620358. 
(Rocan 3000)
• dac, «tai 2, Deva, zonă centrală 2 băi, 2 
balcoane, st 94 mp, centrală termică, preț 1,4 
mia lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• Deva, zonă centrală sau schimb cu diverse 
imobile în Deva sau Cluj, preț 450.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0723/335189.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală pentru locuit și afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 072V978548.
• P+2,7 camere, bucătărie, 3 băi, 2 garaje, sc 330 
mp, toate utilitățile, st 1100 mp, preț 350.000 
euro, negociabil. Tel. 0740/210780.
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă canalizare, 
construcție modestă preț 1,7 mld„ 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 modeme. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Mărăștt construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere+ diferență preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona peste linie, construcție nouă parter, et, 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., 
teren 650 mp, zonă bună, preț 130.000 euro. Tel. 
0741-154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• Hd, zona piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță 
baie, posibilitate mansardă garaj, grădină gaz, 
apă canalizare. Preț 1300 mid., neg, Tel.718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• 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 
mid., tel. 235.208,0721.985.256 (Rocan 3000)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case de vacanță (15)
• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent preț 11.000 euro, neg., tel. 211075,0747- 
779751,0726-130557. (Mondial Casa)

• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcla, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896 (Casa Betania)
• zona Măgwa Certejulul, 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 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• Bohott, construcție 1996 din BOA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică 
curte, grădină garaj, 5000 mp, preț 1,05 mid., tel. 
0745/253413. (Mimason)
• la 7 km de Deva, recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+e+m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală fosă septică hidrofor, 
fântână teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)

Vând case la țară (17) Vând garsoniere (19)

I

• 3 camere, bucătărie, cămară baie cu fosă 
septică șură grădină cablu tv, gaz metan, 
Pricaz, nr. 141, preț negociabil și grădină 18 ari, 
livadă de pruni. Tel. 240473,0744/391866.
• casă din cărămidă 3 camere, anexe, 25 ari 
grădină și curte, lângă șoseaua Oradea ■ Deva, în 
satul Cărăstău, preț 18.500 euro. Tel. 
0359/417755.
• casă ta roșu, Gothatea - Ilia. Tel. 0723/684192.

• la 5 km de Vata, satul Prăvălenl, nr. 11, 
familia Madu, 4 camere, anexe gospo
dărești, grădină mare, cuent electric, preț 
negociabilei. 0256/357798.

Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului
Hunedoara-Deva, cu sediul în Str. 1 Decembrie nr. 30, anunță:

—— LICITAȚIA COMISIONULUI «am
pentru valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 
potrivit H.G. nr. 808/31.07.2005, art. 11, pct. 1, bunuri ce pot fi 
valorificate în regim de consignație, precum și prin societăți comer
ciale tip consignație, pe baza principiului comisionului în cadrul limitei 
de 0,5-20% din valoarea bunurilor.
Licitația va avea loc în data de 21.11.2005, ora 10 la sediul D.G.F.P. 
a județului Hunedoara.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0254-219544 sau 219560 
- Birou valorificare bunuri. (34224)

TOSHIBA joaca tare!
Sntellfte L10 - 202
Procesor Intel Celeron 1 6 GHz 
Placa video 64 Intel S52GM 64MB 
CDRW / DVD, 15“ XGA TFT Display 
1 an garanție internaționala 
fa doar 609 euro*

TfecrtA A3 -184
Intel Cenlrino M74011.73 GHz I 2Mb Cache 
512 Mb RAM / 60 Gb HDD / DVDRW
ATI Radeon 128 DOR
15.4" TFT TrueBrtte Display
2 ani garanție internaționala _______
Cadou S12 Mb RAM 
la doar 1049 euro*

Livrare »n Hmlta 
stocului disporttt>*1 
-Rr«tMr1to conțin TVA

1 Piața Victorlot rtr. 1, 0254 / 234 437 
| salesigtoptech ro. www.toptech.ro

• 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)

• Deva, Dada, foarte avantajos, balcon, preț 
43.000 ron, negociabil. Tei. 0746/351734.
• urgent, decomandate, etaj 3, îmbunătățiri, 
contorizări apă gaz, zona Mărăști, Deva, preț 
67.000 ron. Tel. 0745/888619.
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, eț 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupatele imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
. etaj Intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamflrescu, preț 75000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366 (Casa Betania)
• etal 2, dec., gresie, faianță apometre. Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366 (Casa Betania)

• urgent sdec, zona Al. Crisului, ocupabilă 
imediat, 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 miL tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona Mărtștfuf Nou, et 2, dec., liberă 27 mp, 
balcon, preț 748 mH., neg, tel. 0745/163445. 
(Mimason)
• zoni centrală et intermediar, 35 mp, parchet, 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Mărăștkd Nou, decomandate, faianță, gresie, 
parchet, contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)
• Zamflrescu, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)
•I bd. Uhi Maniu, etaj intermediar, semidec, s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-dul DecebaL etaj 7, dec., amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând ganonierii 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)
• contort L decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• zonă centrală semidec., contorizări, fâră 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296 0788-361782. (Garant Consulting)
• zona Micro 6, bucătărie, baie, zugrăvit recent, 
ușă stejar, cabină duș, convertor, boiler. Preț 250 
mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• Hd, zona teatru, semidec., parchet, balcon 
închis, C.T, faianță Preț 420 mii. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zonă centrală etaj 2, decomandate, 50 mp, 
centrală termică modificări, parchet, gresie, 
faianță preț 95.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora) ,

• zona Crifutai, etaj 2, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, contorizări, preț 40.000 lei, tel. 
0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă vedere 11 
stradă confort 1, etaj 2, dec, balcon mare, 
parchet, gresie, faianță renovată recent, 
contorizări, preț 80.000 lei, tel. 0745-302200, 
232806 (Fiesta Nora)
• zona Zamflrescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută sau schimb 
cu apartament 2 camere, zona Gojdu, piață 
central, se oferă diferență tel. 0723-251498, 
232806 (Fiesta Nora)
• zonă ultracentrală dec, balcon închis,
termopan peste tot, parchet, renovată recent , 
preț 82.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Finite 
Nora) r
•zona Dorobanți, et intermediar, dec, st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat preț 
860 mii., tel. 235.208,0721585.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, et intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută preț 850 mii., tel. 
235.208,0721585.256 (Rocan 3000) ’

• zona Eminescu, et intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț 
550 mii., tel. 235.208,0721585256 (Rocan 3000).
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii., tel. 235.208, 
0721.985.256 (Rocan 3000)

Cumpăr garsoniere (20)
• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• cunpăr urgent zona piață Gojdu, Zamflrescu, 
Progresul, dec./semidec., etaj p, 1, 2, 3, cu 
balcon, se oferă plata imediat, fără credit, 
tel .0723-251498,0254-232808. (Fiesta Nora) 
•Deva, Were 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, arte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel, 212272, 
0723/732560.

MOBISTAR 
(dealer autorizat) 

ANGAJEAZĂ 
(punct de lucru Deva)

- 2 regenți vrenzirl
Cerințe:
- cunoștințe contabilitate 
primară
- operare PC
- experiență în vânzări 
constituie avantaj

Relații la tel/fax:
0258/831155 
0722/445002.

(34202)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmalOsmart.ro
Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA --------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(33380)

ADMINISTRATA FINANȚELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

BIROUL COLECTARE Șl EXECUTARE SIUTĂ PERSOANE JURIDICE

Vă face cunoscut că în temeiul ari. 157 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, organizează vânzarea la licitație publică în data de 28.11.2005, ora 12.00, la sediul A.F.r. Hunedoara, din 
str. G. Enescu nr. 10. a următoarelor bunuri mobile:

Mașină de rectificat arbori cotiți 3A428, stare tehnică satisfăcătoare, an de fabricație 1972, preț de începere 

- Strung SN 402*2000 AR1S. produs de către SC Strungul SA Arad, tip SN 402*2000, an de fabricație 1989,
preț de începerea licitației 13.480 RObL
Preturile nu conțin TVA.
Bunurile mobile menționate mai sus aparțin SC AUTOMAN SERVICE SRL, cu sediul în Hunedoara, strada Peștișu Mare, nr. 
10, CUI 8059356.
Pentru participarea la licitație ofertanții trebuie să depună cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente: 
oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, copie de pe certificatul de înmatriculare (pentru persoanele juridice române), actul 
de înmatriculare tradus în limba română (pentru persoanele juridice străine), copie de pe actul de identitate (pentru 
persoanele fizice române), copie de pe pașaport (pentru persoanele fizice străine), dovada emisă de organele fiscale că nu 
pre obligații restante față de acestea.
împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luarea la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 168 din OG nr. 92/2003, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) litera d din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil mai sus menționat să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare înainte de data stabilită pentru vanzarea bunului.
Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Colectare din cadrul AFP Hunedoara, tel. 0254/712956,713215. (34325]

BRAl

Membră a Grupului Heineken, producătorul și distribuitorul mărcilor: Heineken, Gosser, Silva, Ciuc, Golden Brâu, 
Gambrinus, Bucegi, Schlossgold.
Dacă sunteți în căutarea unei organizații care să vă ofere posibilitatea dezvoltării unei cariere, a unei evoluții personale 
și sunteți suficient de motivat să dovediți, alăturați-vă echipei nostre candidând pentru posturile:

INGINER STAGIAR CONTABIL
în vederea dezvoltării unei cariere în industria berii CERINȚELE POSTULUI
CERINȚELE POSTULUI ■ Constituie avantaj experiența în

■ Studii superioare de specialitate (PROFIL MECANIC) absolvent 2005 contabilitate clienți și operarea în SAP
Candidatul nu trebuie să fi avut carnet de muncă sau contract individual ' Studii economice superioare sau 

de muncă de la absolvire to specialitatea studiilor absolvite. medii
Posesor permis de conducere categoria B Cunoștințe de operare calculator
Dinamic și motivat Spirit de ordine și disciplină

• Bune abilități de comunicare Gândire analitică

Dacă întruniți aceste condiții și aveți domiciliul în jud. HUNEDOARA, vă rugăm transmiteți CV-ul dvs. și o scrisoare de intenție până 
la data de 18.11.20041a:

BRÂU UNION ROMANIA S.A.
Hațeg, Str. Progresului, nr.59, jud. Hunedoara, fax 0254/777765, Tel. 0254/7700(1 sau E mail: d.dura@brauunion.ro .

(34311)

SC CONTAUDIT EVALEX S.R.L DEVA , în calitate de lichidator al S.C. AMIDIP S.A. , cu sediul 
în Călan, Str. Fumalistului, nr. 17/0, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara sub nr. J20/950/2002, C.U.I. R15056131, telefon: 0254.732.940, fax: 0254.732.939, organizează vlneri.l8 
noiembrie, ora 10. la sediul societății SC AMIDIP SA Călan

NR.CRT CATEGOfBA PREIPORN8REUOTAT1E NR.1HMIBBCIILARE CAPMWATC CILINDRICĂ PUTERE AN FABRICAȚIE
1. Microbuz VW Carawăa 12.000 auro HD05WWE 2461/75 2002

Persoanele fizice și firmele interesate pentru participarea la licitație sunt invitate să depună, în contul SC AMIDIP SA Călan nr. 
R084 RZBR 0000 0600 0464 4890 deschis la Raiffeisen Bank - Reprezentanța Călan, până la data de 17.11.2005, ora 
14.00, garanția de participare în valoare de 10% din prețul de pornire a licitației. '
Dacă licitația nu se adjudecă în 18 noiembrie 2005, se va relua în zilele de 25 noiembrie 2005 si 5 decembrie 2005. în 
aceleași condiții și la aceeași oră.
Autoturismul poate fi văzut la sediul SC AMIDIP SA CĂLAN, zilnic, între orele 9,00-14,00. (34315)

Vă așteptăm la 

depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. ton lonescu de la Brad nr. 29 
Tel.; 0256-400774
Fax: 0256-400777
lnstaltm@melinda.ro

Microcentrale murale Demrad

0

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

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

Cumpără o microcentrală murală Demrad și primești

un radiator Ekarad (dimensiune 22x600x800)

RECLAME

http://www.toptech.ro
slmalOsmart.ro
mailto:d.dura@brauunion.ro
mailto:lnstaltm@melinda.ro
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• 10 le teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel;
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță. Tel. 227242.
• două parate teren pentru garaj, preț30 euro 
mp, Deva, Str. Cemei, nr. 10. Tel. 0723/288282.
• Geoaglu, 3800 mp intravilan și 5600 mp extra
vilan, tarla la cruce pe șoseaua Geoagiu - Rapolt 
Tel. 211916.
• Intravilan In Tâmpa 1 km de Simeria, 3400 mp 
sau în 2 parcele, facilități gaz, curent, apă, canal, 
preț 6 euro mp, negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0744/706272.
• Intravflan, la ieșirea din Simeria, st 5600 mp, fs 
20 m, foarte urgent, preț 3 euro mp, cu front la

^DN7. Tel. 0746/351734
*T'> loc de casă, Hunedoara 3516 mp, fs 22 m, apă, 

gaz, curent, loc drept zonă liniștită, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• In Deva, mai multe parale, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte buni preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• IntravSan, intereecțla Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• Intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• Intravlan, In zonă industrială, st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă, în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan. In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravlan, la DN7, în zonă industrială, st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zonaSîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială, cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• Intravilan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 

• mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
’ euro/mp. tel. 223400,0724/169303,0742/005228

(Casa Betania)
• MravHaix 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 parate 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)
• Intravlan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
in zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Hravfan 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)
• intravlan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400. 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• ntravftm st 6053 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială,

t preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
< 0721/577368 (Casa Betania)

• urgent, intravilan, 585 mp, zonă rezidențială, 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• loc de casă, la preț fără concurență, 570 mp, 
preț 300 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
• 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 
construj^ie 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)
• 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)
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235.208.0724.620358 (Rocan 3000)

• zonă bună, intravilan, st 5.100 x 3, apă gaz, 
curent canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208, 
0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620358. 
(Rocan 3000)
• rav i, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 8 m, 
apă gaz, curent 2 drumuri de acces, preț 9 
euro/mp, tel. 211075, 0745-666447,0726-130557. 
(Mondial Casa)
• brtravHan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent, ideal construcție casă, preț 24 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043; 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravilan, dn 7, fs 43 mp, st 3000 mp, posi
bilități apă gaz, curent, la 2 km de Deva, preț 37 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Intravilan, st 4200 mp, fs 30 mp, posibilitate 
apă gaz, curent la dn Deva - Hunedoara, preț 
14 euro/mp. negociabil. Tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• ragent, la dn 7, zona sere Sântandrei, 2850 mp, 
deschidere mare, toate facilitățile aproape, preț 
20 euro/mp. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Intravflan, 950 mp, fs 18 m, zona Vulcan, apă 
gaz, curent preț 30 euro/mp, negociabil. Tel. 
0722/564004 (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

• urgent, 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat. Tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
•intravlan, mfn. 1000 mp, sau spațiu comercial, 
500 mp, Deva, situate pe DN 7, între gară și sediul 
Volvo, ofer prețul pieței, tel. 0746-225726,0254- 
213050. (Casa Majestic)
• extravilan, arab8 oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
■ extravian, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• amenajat occidental front stradal 40 m, 
preț 2&000 euro, negodab8 Brad, Str. 
libertății, W. A7, parter. TeL 0721/283058 
611114.

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

/ . BANCA COMERCIALA
U CARPATICA

SucurwM D«v«, N BăIcmcu SJE*;

CREDITUL INSTANT

Este un credit pentru nevoi personale;

Nu există limită de sumă;

Se obține simplu și rapid;

Nu necesită avans din partea solicitantului;

Perioada de creditare: maxim 10 ani.

Forța și inteligența capitalului românesc!

• Prețul nu conține TVA st este valabil 
doar cu conectare. Z
Ofertă valabilă în perioada 31.10-20.11.200?"
Detalii în magazine. www.quasar.ro

Cotidianul 
numărul 1 

al județului!

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA 
LICHIDATOR AL S.C. ROM BUSINESS OIL S.R.L. Deva - ÎN FALIMENT 

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI 

DIN PATRIMONIUL
SC ROM BUSINESS OIL SRL

- Autotren transport produse petroliere: 36.000 RON + TVA 
Licitația va avea loc în data de 05 decembrie 2005, ora 13, la sediul 
lichidatorului din Deva, str. M. Kogălniceanu, nr.4, cam. 18, et. 1, jud. 

Hunedoara. în caz de neadjudecare, licitația se 
va relua în datele de 07 și 09 decembrie 2005, la aceeași oră. 

Informații privind achiziționarea caietului de sarcini și detalii despre 
bunuri se obțin la sediul lichidatorului sau la tel. 0254/231.279 sau 

0745/327.932.
• (34305)

Shell Gas iși dezvoltă rețeaua națională de revânzători pentru distribuirea sau 
vânzarea produsului AutoGas destinat vehiculelor care funcționează cu instalație 
GPL.

Ce îți oferim: susținem financiară pentru investiție, asistență tehnică și legislativă, 
know-how și suport pentru obținerea autorizațiilor.

Ce așteptăm de la tine: spirit antreprenorial, experiența comercială și un teren de 
minim 400 mp, preferabil îrttr-o zonă cu vad comercial.

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

Tel: 0722 303 398; email: clienflsgr@sheil.com.

• 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 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 
cond iționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235308 0724.620358. (Rocan 3000)
• zona piață, etaj 1, st 35 mp, nu este amenajat 
vad deosebit, preț 650 mii., tel. 211075,0745- 
666.447,0726-130557. (Mondial Casa)
• zonă ultracentrală, st 50 mp, amenajat grup 
sanitar, vad deosebit încălzire, preț 46.000 euro, 
tel. 211075,0726-130557,0747-779.751. (Mondial 
Casa)
• chioșc de aluminiu, zona Bălcescu,st4mp,la 
stradă acces auto, apă gaz, curent, preț 130 
mii., neg, tel. 211075,0726-130557,0745-666447. 
(Mondial Casa)

Vând alte imobile (27)
• urgent, 42 mp, spațiu de producție, Deva, apă 
gaz, curent, preț 6000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004 (Prima-lnvest)

Imobile chirii (29)

• închiriez apartament 2 camere Gojdu, 
contorizări, preț 60 euro/lună, plata anticipat 2 
luni plus 50 euro garanție. Tel. 229034, 
0724/920189,0723/089949.
• 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 și 3 camere, în Deva, la 
preț de 100 euro/lună Tel. 0746/351734
• Închiriez spațiu comercial central, 75 mp, 
ocupabil imediat, la intersecție DN Petroșani - 
Deva • Timișoara. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.
• închiriez vflă p+1,4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit, curte, grădină bucătărie vara, zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă Tel. 
249047,0721/192684.
• ofer pentni închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, contorizări, preț 100 euro. Tel. 
0740/210780.
• ofer pentru închiriat garsonieră decomandate, 
zonă ultracentrală mobilată utilată și aparta
ment 2 camere decomandate, ocupabil imediat, 
amenajate. Tel. 0745/582117.

cuvâhb

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, în 
Simeria, mobilat complet, pe termen lung, 
doresc chiriași serioși, preț 150 euro. Tel. 
0720/505771,0721/446708
• 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 garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună teL 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)

Samsung
Samsung

Holograma HAT certifică 
/ produsele originale

1

motive 
satreci

' -tafiiera digitala integrata, 
.rezoluție VGA (640 x 480 pixeli); 
.-Ecran: 65.536 culori;

• Metodă polifonice pe 40 rie tonuri; 
.-i- Port mfrarosu (IrOA),
*. ’• MMS. SMS, EMS - GPRS Clasa 8, 

WAP 1.2, platforma JAVA

DEVA - Piaț» Victoriei, nr 8. Tel: 0254.230 398 — «ieCvWăr
.jăfeV*. - Ulpia Shopping Center qlaA* 0254 235.025.

BRAD • Str. Republicii, nr. 11. BlTf'parter Tel 0254/612.683. 
HUNEDOARA 1 - Supermarket Artlma Tel: 0254.715.288
ORAȘ1IE • Centrul Comercial “Palia’. Strada Armate, nr. 1. Tot: 0254.241.850

• 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 vilă mobilată garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer cameră în zonă bună. Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer pt inchirere garsonieră complet mobilată 
și contorizată, în Deva, preț 80 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pt închiriere ap. 2 camere, contorizat și 
mobilat, zona pieței, preț 120 euro/lună Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• ofer pț închiriere ap. 2 camere, complet 
mobilat și contorizat în Deva, preț 100 euro/lună 
Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)

u/ZSta

ROMPETROL
ROMPETROL DOWNSTREAM este o companie membră a GRUPULUI ROMPETROL, principalul grup 
petrolier privat din România și operează peste 90 de stații de distribuție carburanți proprii și 150 
puncte de distribuție închiriate pe întreg teritoriul României.

ROMPETROL DOWNSTREAM recrutează pentru stația sa din Deva:

BUCĂTARI Șl OSPĂTARI SNACK BAR
Responsabilități:

• Pregătesc produse de bucătărie rece și caldă (sandwich, salate, preparate la grătar) și 
cafea.
• Participă cu supervizare la determinarea necesarului de comandat și la realizarea comen
zilor de aprovizionare.
• Preiau comenzile de la clienți și asigură servirea acestora.
• Debarasează și asigură curățenia zonei de servire și a bucătăriei.
• Asigură implementarea și menținerea standardelor de păstrare și depozitare a produselor 
și preparatelor cu respectarea normelor igienico-sanitare;

Cerințe:
• Minimă experiență în alimentație publică.
• Atitudine orientată către client, abilități bune de comunicare, persoană energică și
afibbilă.
• Disponibilitate de a lucra în ture inclusiv de noapte.

Persoanele interesate de această oportunitate sunt rugate să trimită un Curriculum Vitae la numărul 
de fax 021/206.75.40 sau pe adresa e-mail resurseumane@rompetrol.com. cu mențiunea postului 
„Bucătar - Deva "/„Ospătar - Deva".

RECLAME
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mailto:clienflsgr@sheil.com
mailto:resurseumane@rompetrol.com
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• oferptînchiriere garsonieră, Deva, dec., zonă 
bună, etaj intermediar, complet mobilată și 
contorizată, preț 80 euro/lună. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• 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
utHată, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară iris)
• garsonferă, wmknol contorizări, zonă 
bună, preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modem, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060, (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)

• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobi I at, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Daciă 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimentă toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)

•de kichiriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 4,80 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)
• ofer pt închiriat ap. 3 cam. dec., Hunedoara, 
zonă bună etaj intermediar, semimobilat, 
contorizări, gresie, faianță parchet, încălzire, 
preț 80 euro, tel. 211075, 0747-779751, 0726- 
130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat ap. 3 cam., mobilat, 
contorizări, gresie, faianță lamelar, totul nou, 
zonă ultracentrală vedere la bulevard, preț 250 
euro, tel. 211075, 0745-666447, 0726-130557. 
(Mondial Casa)
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ALPHA TV - PETROȘANI

Auto românești (36)

• vând Aro 243 D, motor Brașov plus remorcă 15 
tone, stare bună acte la zi, preț 9.900 ron. Tel. 
245874,0723/335189.
• vând Dada 1310, af 1984 cu îmbunătățiri, preț 
30 milioane lei, negociabil. Tel. 237774.
• 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, came
leon, carte service, garanție, 19.000 km, mașină 
de garaj. Tel. 0723/270348.

Auto străine (37)

• vând Citroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 65%, preț 10850 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.

Profesioniștii ambalajelor din carton ondulat
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• Depozit materiale de construcții

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

PARTENERUL DV. DE ÎNCREDERE

SC INSTANT INTERNAȚIONAL SRL
Deva: str. M. Kogălniceanu, N. 14, parter, 

tel./fax: 0254/229090
Simeria: sir. A. Iancu, bl. B7, tel. 0254/263216 s 

Sir. 1 Decembrie, bl. 104, tel. 0722/469113 3

vă oferă servicii de intermediere imobiliara, servicii de administrare și închiriere 
imobiliară, servicii de consultantă imobiliara. Aceste servicii le oferim atât la sediul 
nostru, cât și la domiciliul/sediul clientului.

• b două autoturisme, unul af 2001, altul 
af 1984, ambele foarte bune, cu auto combi 
Diesel, după 2000, preț 6500 euro. Tel. 
0723/455092.
• vând Citroen BX 14 af 1984, RAR 2006, stare 
bună de funcționare, 1050 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092.
• vând Hat 131 Mirafiori Diesel, af 1983, 
tamponat aripa stângă sau pentru piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 0723/382534, 
0726/251731.
• vând Mercedes Cobra cu piese rezervă stare 
bună de funcționare, preț 1100 euro negociabil. 
Tel. 0720/507557.
• vând Opel Astra Elegance, culoare cameleon,
dotări complete, stare impecabilă af 2001, preț 
negociabil. Tel. 0721/251652. U

• vând Opd Cor» C 1,7 TM, 16 VE, Kw 
55/1686 ane, aliastn metalizat, volan 
muHMundionaL abs, « cd
player, 4x airbag, volan re bi, Inch dere 
cenfrallzalâ cu telecomandă Euro 3, vama 
plătită af 140&2M3, 1&3N km, RAR 
20102007, preț 1L0N eiro, negodaM. Tel 
0724/166834

• vând Renault Twingo, af 2001, recent adus, 
consum 4%, impecabil, preț 4900 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092.
• vând Seat Cordoba 1998, motorină aer 
condiționat, airbaguri, geamuri electrice, stare 
perfectă bonus Oltcit cu motor VW omologat 
acte la zi, preț 7300 euro. Tel. 0724/560870.
• vând Volvo 1.9 TDI, 115 CP, af 2001, full electric, 
jenți Al 16“, MP3 player, înmatriculat preț 11500 
euro. Tel. 0723/301857.

Până la sfârșitul anului NU RATAȚI OFERTA „PARTENER"! 

Cumpărați ACUM un apartament, teren, casă etc. PRIN agenția imobiliară

PROMOȚIE: 20 octombrie - IO decembrie 2005. 

Regulamentul promoției îl pute|i găsi la agenda noastră.

Nu ratați ocazia! Vă așteptam în Hunedoara, pe Str. Victoriei nr. 9 bis, tel. 
0254/745.374,0254/718833,0745/695473,0720/542223.

ECO KRAFT
După patru ani de experiență și profesionalism îfl domeniul instalațiilor GPL auto și după mai mult de 1500 montaje de astfel 

de Instalații pe toate tipurile de motoare pe benzină, este acum in măsură să facă câteva considerații privitoare la acest 
combustibil al momentului, Gazul Petrol Lichid.

GPL este un amestec de propan și buton utilizat pe scară tot mai larga și recomandat deopotrivă de companii auto, orga
nizații de mediu și instituții guvernamentale din toată lumea. Este un combustibil mai Ieftin, avantajos pentru utilteator și pentru 
mașina sa și prietenos cu mediul înconjurător. Cheltuielile oentro combustibil scad cu până la 45% pentm aceeași distanță 
parcursă, amortizarea unei instalații GPLrealizându-se după numai 9-12 mii de km parcurși-

Comparația între orice combustibil lichid și GPL este In favoarea celui din urmă. GPL are în mod natural cifra octanică 
ridicată, arde fără detonație, motorul are un mers mai liniștit GPL aide complet și perfect, nu face depuneri de carbon sau 
calamină, foarte abrazive și responsabile de uzura segnenților și a cilindrilor și de aprinderi secundare. Prin lipsa aditivilor și a 
hidrocarburilor neaise nu se degradează chimic uleiul de ungere, acesta are o perioadă de utilizare mai lungă la o calitate ce 
reduce uzurile în motor. GPL nu diluează filmul de ulei de ungere pe pereții cilindrilor, reducând frecarea și implicit uzura, 
problemă mare a motoarelor pe benzină mal ales la pornirea la rece. Dar cea mai generoasă calitate a GPL este protejarea 
mediului înconjurător, a sănătății noastre. Prin ardere produse mai puțin cu până la 13% C02,40% Hidrocarburi (cancerigene), 
80% NOX, și 30% CO.

Superioritatea evidentă a GPL ta toate capitol ele face ca tot mal multe state dezvoltate sâ adopte politici ce promovează GPL 
ca cel mai avantajos combustibil auto. La ora actuală circulă ta lume 8 milioane de autovehicule cu GPL Acest fapt demonstrează 
și siguranța instalațiilor GPL

Testele la impact și la foc realizate de producători auto de maică demonstrează că prin rezistența ridicată a rezervorului și 
datorită sistemelor de siguranță încorporate, GPL este rai sigur decât benzina. Astfel, producători ca Renault, Volkswagen, 
Daimler-Crysler, Volvo echipează mașinile lor cu sistemeGPL Un fapt relevant este că deja multe personalități circulă eu mașini 
cu GPL, se pot enumera aid patru mașini de lux ale reginei Angtiel, primul ministru al Angliei și chiar președintele SUA folosesc 
mașini cu GPL.

Țările dezvoltate au adoptat legislații de promovare a GPL și a facilităților pentru utilizarea acestuia. Orașe mari din Europa 
asigură parcări gratuite sau acces preferențial în zone turistice protejate.

In Australia, peste 90% din numărul total de taxiuri sunt pe GPL Așadar, GPL este o alternativă prioritară în toată lumea. Pe 
cei convinși de această pledoarie îi sfătuim să se adreseze pentru montarea instalații Iar GPL, la ECO KRAFT Deva, care prin seri
ozitate și prin calitatea lucrărilor realizate ta atelierele proprii ocupa un loc de top în rândul firmelor de profil din ROMÂNIA, dar 
mai ales vă oferă toată siguranța șl garanția unor înstelați la standarde europene.
Ing. tovan Ionel Vișinei - șef atelier ECO KRAFT Deva

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

„PARTENER” 
Hunedoara. Bd. Republicii, 
nr. 18 (vls-a-vls de gară)

Tel. 0254/718833; 0740^130401
072O/542B23

email; oadanerJidfiDsiâSKiaLtc
PARTENERUL DV. DE ÎNCREDERE!

- promotional 2096 reducers le comision

- alte facilitați pentru cUenȘI Odell.
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AGENȚIA DE TURISM 
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Ferestre și uși din lemn 
stratificat cu geam termopan

Obloane din lemn 
cu lamele mobile sau fixe

SC CONSSER SRL DEVA
Str.Victor Șuiaga. ier. 22
Tel/fax: O2S4/23O.A31
Mobil: a>4f«ZZtV.34S (29851)
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• vând Renaidt 21, af 1987, VT 2007, injecție, preț 
6500 ron, negociabil. Tel. 0745/639022,226209.
• vând VW Passat Variant, af 082003, culoare 
roșu Ferrari, 19 TDI, 130 CP, pilot automat; faruri 
lupă, cllmatronic, încălzire în scaune, oglindă 
retrovizoare automată, plase bagaje. Tel. 
0745/458996.

• vând tv Panasonic și amplificator Sony. Tel. 
0745/253413.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

Camioane, remorci (39)
• vând radio Vef, tv sport alb-negru etc, geantă 
diplomat cu cifru, ceas Atlantic. Tel. 0723/065318

• vând camion Raba, 9 tone, cu tahograf, stare 
funcționare bună, preț 120 milioane lei, nego
ciabil. Relații latei. 0722/559508

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• 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.

• vând ckcidar de mână Bosch SPK 54, nou, 
german, tv color Waltham WT 770T, diag. 67 cm, 
birou din lemn furniruit cu sertare și poliță, 
butelie aragaz, negociabil. Tel. 260570.

Aparate foto si telefonice
(50)

• vând comblnator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Relații latei. 264257.
• vând plug pe țeavă, pentru tractor U 650. 
Informații tel. 0723/014959.
• vând tractor U 650, plug, remorcă monoax, 
disc, vizibile la Sântandrei nr. 53. Tel. 236703, 
0726/412552.

• vând Nolda 3410 la 140 ron și cedez abona
ment Connex de 4 dolari/lună, ofer 50 ron. Tel. 
0722/161644.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Piese, accesorii (42)

• vând cauciucuri aproape noi 185/70/14", preț 
25 ron bucata. Tel. 0723/227569,214664.
• vând ptese Aro 10 din dezmembrări. Tel. 
0254/248519, după ora 16 sau 0745/600814.
• vând piese Aro 244, punte spate cu butuci, 
butuci față, chiulasă cu supape și capac, cardan 
față, spate, electromotor, pompă injecție, piese 
cutie viteză, radiator, casetă direcție. Tel. 
0746/720889,0721/079491,219413.

• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică, stare excelentă 
și fustă piele nouă, nr. 38 ■ 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

Reamintim celor care au cunoscut-
o că se împlinesc 8 ani de când a 
plecat spre veșnicie cea care a fost

prof. VIORICA ZASLOȚI
Așa, Doamne, odihnește sufletul ei 
întru împărăția Ta cea veșnică, să 

laude și să preamărească numele 
cel sfânt al Tău în ceruri și eu pe 
pământ. Când sufletele noastre 
întâlnindu-se, împreună aflându-se, 
mulțumire a-ți aduce, Preabunule.

Soțul Mircea

Cumpăr garaje (44)

• țiglă veche din demolări cca 1000 buc., 7000 lei 
bucata Tel. 0254/226801.
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.
• vând dfctanțferi pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569,214664.

• Deva, sir. Carpați, zona Liliacului, Imp. Traian, 
ofer, 420.000.000 ROL, tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Mobilier și interioare (47)
• 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 15 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 fereastră din 2 canate și o ușă, toate noi. 
Relații la tel. 0254/215795.
• vând moHă de bucătărie, stare foarte bună, 
preț 490 ron, negociabil. T el. 0723/089146.
• vând pătuț metalic pentru copii, stare foarte 
bună, cu baldachin, perdeluță, leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.
• vând urgent mobilă: canapea extensibilă, 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibilă, birou elev, 
bucătărie suspendată, 4 scaune, mască 
chiuvetă, mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074, 
0724/643045.
• vând masă lemn masiv sculptată, de 12 
persoane, 8 scaune, stare foarte bună. Tel. 
0723/284005.
• vând mobiă sufragerie, dulap 2 uși, măsuță, 
vitrină cu bibliotecă, preț 5 milioane lei. Tel. 
0740/317313.
• vând moHâ: bibliotecă cu vitrină, dulap cu 2 
uși, preț negociabil, la vedere. Tel. 0740/317314.
• vând ugent mobilă de bucătărie cu sertare, 
masă bucătărie, 150 ron, fotoliu 85 ron, 2 covoare 
persane 2,5/3 m, 70 ron bucata, prețurile sunt 
negociabile. Tel. 223405.
• vând ușă de intrare nouă, ramă pvc culoare 
albă cu geam termopan, 230/90 cm, import

r Germania, deschidere pe stânga, inclus 
i . feronerie, preț 200 euro, negociabil. Tel.

- 1 0745/096675,0744/561810,218308.

• vând vitrină cu oglindă, 1 m/1,50 m, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
noua, covoare persane 3,5/25 m, 3/2,5 m, 
bibliotecă cu birou atașabil, preț negociabil. Tel. 
0254/224891.

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

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică Privileg, 4 sertare, 
preț 4 milioane lei, pemă electrică pentru masaj, 
preț 400.000 lei. Tel. 0254/718852.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
automatic cu 16 programe, covor persan 3/4 m, 
prețuri negociabile. Tel. 214963.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

Pante si animale, 
agroalimentare (57)

• ofer câine de 2 ani, pentru pază, în satul 
Cîmești, nr. 152, comuna Totești. Tel. 776815.
• vând 120 oi sau pe ales 50 bucăți. Tel. 
0744/631179.
• vând fân și otavă de grădină, Hunedoara. Tel. 
=0729/005657?- -
• vând grâu și orzoaică, preț avantajos. Tel. 
212083,0722/524983.
• vând porumb boabe la prețul de 4000 lei kg și 
porumb știuleți la 2000 lei kg. Tel. 0722/570218.
• vând ridichi de lună, preț minim 2000 lei 
legătura (7 bucăți). Tel. 262069.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• schimb aparat tensiune arterială cu mercur, 
german, precizie maximă, cu telefon mobil, 
indiferent marca, funcțional în Orange și 
Connex, poate fi și fără cartelă. Tel. 0741/790574.

Altele (61)

Televizoare (48)

• vând tv color marca Waltham, diag. 43/32. Tel. 
221899.
• vând tv color Samsung, diagonala 51 cm, 
carcasă plastic, căutare automată programe, 
programare oprire, telecomandă, preț nego
ciabil. Tel. 232414,212841.

• cumpăr europaieți. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• vând candelabra 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 0,80/0,80 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând societate comercială cu profil auto, fără 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te

AIDA, femeia care citește în zodie și dezleagă 
farmece se află în Hunedoara. Aida uimește prin 
exactitate, nu numai istoria ocultismului, ci și istoria 
religiilor. Cazuri reale: un domn din înalta societate 
care nu vrea ca numele lui să fie dezvăluit. încă din 
1999 răul mă tot macină și o boală la care nici 
medicii nu-mi găseau diagnosticul. La insistențele 
unui coleg am ajuns la AIDA. Mi-a spus de unde 
îmi provenea răul și totodată mi-a mai spus și cine

îmi făcuse farmece. Această femeie mi-a dat a doua viață doar în 
câteva ședințe urmate la domnia sa. La finalul acestei drame am 
întrebat-o cât mă costă pentru că m-a salvat de problemele pe care le 
aveam. Nu te costă nimic, că nu fac pentru bani ceea ce fac, că nici 
lsus Hristos nu i-a cerut bani pentru fata pe care a salvat-o din morți. 
La aceste vorbe am rămas uimit, recompensând-o cu un buchet de 
flori. Acesta este telefonul doamnei Aida: 0746/552.874. <140i9>

Pierderi (62)

Cu aceeași nemărginită durere în 
suflet, familia reamintește celor 
care l-au cunoscut că la 15 noiem
brie se împlinește un an de la 
trecerea în neființă a celui care a 
fost un minunat soț, tată, socru și 
bunic

ing. SABIN BLADA
Parastasul de pomenire va avea loc 
sâmbătă 12 noiembrie 2005, ora 11, 
la mormântul din Cimitirul ortodox 
de pe str. M. Eminescu, Deva.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bejan Ancuța Mihaela. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Caia Laurențiu Vasile. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Costina Nicoleta Liliana. Se declară nul.

• porii, garduri, balustrade, scări interioare 
orice model <fin fier forjat TeL 02SV237533, 
orele 8-15.

Apeluri (65)

• SC Emil Prest SRL execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, tencuieli exterioare și 
interioare, faianță, gresie, parchet lamelar, 
zutpăvei, toate la un preț avantajos. Sunați 
acum! TeL 0724/492920.

• Pensionarii M.A.I. având pensia de până la 3 
milioane lei sunt așteptați, până în data de 
25.11.2005, la sediul I.PJ. Hunedoara, Filiala 
ANCMRR, pentru a primi un ajutor bănesc, având 
asupra lor cuponul de pensie, în zilele de marți și 
joi, orele 9-12.

Matrimoniale (69)

• tânăr, 27 de ani, 1,90/80, ochi negri, sportiv, 
caut domnișoară sau doamnă pentru prietenie. 
Tel. 2183921
• tânăr, 31 de ani, cu tot ce este necesar, doresc 
cunoștință tânără serioasă, româncă, fără 
obligații, cu liceul. Relații: OP Orăștie, CP 17.

Prestări servicii (72)

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

• Fundația Muncii Deva organizează 
cursuri de calificare, la cele mai mici 
prețuri, in meseriile: zidar, instalator, sudor, 
tâmplar, croitor, ospătar, brutar, bucătar, 
vânzător, laborant apă, operator calculator, 
contabil, asistent sodaL înscrieri până la 
20412005. Relații: Deva 216138, Hunedoara 
713460, Brad 0745/650830, Petroșani 543920, 
Lupeni 0729/014065, Petria 550648, Uricam 
511119, Hațeg 0740/107368, Orăștie 241293.

• compartimentări, modulări, gips-carton, 
tavane false, zugrăveli, podele, electrice, 
sanitare, termopane, climatizare etc. Tel. 
0727/657545.
• meditez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• transport marfă, mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară, cu camion acoperit de 
3,2 tone, util, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297.

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

• prestări servicii la domiciliul clientului: mașini 
spălat, aspiratoare, cuptoare, aragazuri, audio
video, biciclete, mașini cusut, yale, mobilă 
suspendată, instalații electrice etc. Tel. 
0746/120889,0721/079491,219413.
• efectuez transport sigur și rapid în Spania, 
Italia, Germania, oferim cazare. Tel. 0744/588560.
• meditez limba germană. Tel. 0747/413533.

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

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Nova Plast SRL Deva angajează două 
tinere, In domenU prelucrări maselor plas
tice. Relații la teL 0722/397829.

• firmă producătoare de apă minerală și 
băuturi răcoritoare angajează pentru 
județul Hiuiedoara merchandiser. CV-urile 
se trimit la fax 0254/222344, cu mențiunea 
pentru post merchamfiser.

• societate comercială angajează șofer 
cat C și muncitori recalificați, depozit 
Deva. Relații la teL 0254/232715, 
0254/226149, orele 8-18

• SC Totafitaris Corn Divers SRL Deva anga
jează pentru județul Hiuiedoara sivervisor, 
cu experiență tn vânzări minim un an. CV- 
urile se vor trimite ia fax 0254/222344.

Alege CL pentru anunțul tău

Decese (75)

în data de 12 noiembrie a încetat să 

mai bată inima celui care a fost

profesor IOAN VTNȚAN 
un soț, un tată, un bunic și un om 
de omenie deosebit. Odihnească-se 
în pace. Familia care nu îl va uita 
niciodată

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea din 
viață a celui care a fost un bun soț, tată și bunic

ing. BARTIȘ ARCADIE
în vârstă de 70 ani. înmormântarea va avea loc sâmbătă 12 
noiembrie, ora 11, de la Capela Catolică de pe str. Mihai 
Eminescu Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• societate comercială angajează personal 
feminin pentru bar, barman - ospătar, In 
localitatea Orăștie. Relații la teL 
0722/375251

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

• Gazeta de Hunedoara angajează con
silier distribuție. Condiții: permis conducere 
cat B, experiență în domeniu. Se oferă 
pachet salarial atractiv și reale oportunități 
de avansare. CV-urile se depun la sediul 
redacției, Cepromin, etaj 1, camera 119. Tel. 
217220,0722/261010.

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 și Satu Mare

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

distribuitori de presă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

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

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

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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A primit acordul tatălui
Los Angeles (MF) - Tatăl cântărețului 

Michael Jackson sprijină decizia fiului său 
de a se muta definitiv în Bahrain, în spe
cial din cauza modului în care acesta a fost 
tratat în timpul procesului în care era 
acuzat de molestarea sexuală a unui minor.

Cântărețul a petrecut mult timp în 
Bahrain la scurt timp după ce a fost achi
tat, în calitate de invitat al prințului 
moștenitor Salman ben Hamad Khalifa. 
Michael Jackson vrea să vândă ferma Nev- 
erland din California și să se mute oficial 
și definitiv în Bahrain.

Joseph Jackson a mai adăugat că fiul său 
vrea să cânte din nou împreună cu frații 
săi după ce va finaliza melodia dedicată vic
timelor uraganului Katrina.

O tipografie cu 
două etaje, din Hehou, 
provincia chineză Hebei, 
s-a prăbușit ieri. Cinci 
membri din conducere 
au murit, alți trei sunt 
dați dispăruți. (Foto: epa)
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• Paternitate. Un studiu realizat de o 
echipă de cercetători din Statele Unite a sta
bilit că paternitatea reduce drastic nivelul de 
testosteron din organismul bărbaților, fapt 
care îi face pe aceștia să fie „mai civilizați".

Decorați de George W. Bush

Mărturisiri
Praga (MF) - Un ceh 

în vârstă de 19 ani a 
mărturisit că a violat, 
ucis și tranșat o colegă 
de școală în vârstă de 16 
ani, a anunțat poliția 
din Cicovice. Forțele de 
ordine au găsit deja di
verse părți din cadavrul 
victimei ascunse in. 
locuri diferite.

Zeci de polițiști, dar 
și scafandri participă, 
începând de duminică, 
la operațiunea de cău
tare. Potrivit presei 
cehe, tânărul ar fi comis 
crima aflându-se sub 
efectul unor ciuperci 
halucinogene. în plus, 
publicațiile fac specu
lații cu privire la apar
tenența unei prietene a 
presupusului asasin la o 
sectă satanistă.

Tânăra ucisă și pre
supusul asasin frecven
tau școala din Stredok- 
luky.

Elton John
(Foto: EPA)

Vrea în 
serial
Los Anoetes (MF) - 
Sir Elton John a 
rugat producătorii 
serialului american 
de succes „Neveste 
disperate" să îl lase 
să apară și el într- 
unul dintre episoade. 
Cântărețul este un 
fan înflăcărat al seri
alului și a insistat pe 
lângă actrița Teri 
Hatcher să îl ajute în 
acest sens, după ce 
aceasta a apărut în 
videodipul lui, „Turn 
The Lights Out 
When You Leave".

Washington (MF) - George 
W. Bush a decernat, miercuri, 
medalia prezidențială a Li
bertății, cea mai înaltă dis
tincție civilă americană, mai 
multor personalități.

Președintele american a 
medaliat-o pe „regina muzicii 
soul”, Aretha Franklin. Vocea 
cântăreței în vârstă de 63 ani 
a fost clasată în patrimoniul 
„minunilor naturii” de către 
Statul Michigan.Muhamad Aii, 
pe numele real Cassius Clay, 
primul triplu campion mon
dial de box la categoria grea, 
suferă astăzi de Parkinson.

El a fost prezent la ceremo
nia de la Casa Albă. Președin
tele Bush a declarat că Aii 
este „cel mai mare sportiv con
temporan”, un „om de bine” și 
un „suflet nobil”.

Plan de un miliard de dolari
■ La conferința mondi
ală despre gripa aviară, 
de la Geneva, s-a ajuns 
la un acord.

Geneva (MF) - Participanții 
la prima conferință mondială 
despre gripa aviară s-au pus 
de acord miercuri, la Geneva, 
asupra unui plan de acțiune 
coordonată, în valoare de 1 
miliard de dolari, pentru a 
combate boala la animale și a 
lua măsuri în eventualitatea 
unei pandemii umane.

„Nevoile țărilor afectate ar 
putea atinge un miliard de 
dolari în următorii trei ani”, 
a declarat directorul general 
al Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), dr. Li Jong- 
Wook, citând o analiză a

Alt mod de măsurare a timpului

Dispozitiv gravitațional
Londra (MF) - Edward Lu și Stanley Love 

de la Centrul Spațial Johnson din Houston, 
SUA, susțin că nu trebuie trimise navete 
pentru distrugerea asteroizilor când aceștia 
vor amenința Pământul. Ei promovează 
ideea unui dispozitiv gravitațional. Acest 
„remorcher” gravitațional ar fi de fapt o 
rachetă care ar survola suprafața aste- 
roidului. Tunurile gravitaționale ale „re
morcherului” ar fi îndreptate spre exterior 
pentru a nu lovi suprafața asteroidului și 
pentru a reduce forța gravitațională, deter
minând o modificare a cursului acestuia. 
Un asemenea dispozitiv de 20 de tone ar 
putea devia un asteroid cu un diametru de 
200 de metri în aproximativ un an.

■ Cercetătorii americani 
au propus adăugarea 
unei secunde în plus la 
fiecare 18 luni.

Londra (MF) - Cercetătorii 
americani âu propus modifi
carea actualului sistem de 
măsurare a timpului care asi
gură menținerea ceasurilor în 
concordanță cu timpul solar, 
prin adăugarea unei secunde

ii dă în judecată
Los Angeles (MF) - Cân 

tărețul Chuck Berry (79 ani) 
a dat în judecată trei dis
tribuitori americani de piese 
de tip karaoke, declarând că 
acestea au vândut versiuni 
ale unor cântece de succes ce 
îi aparțin, fără a-i plăti taxa 
pentru drepturi de autor, 
relatează BBC News

El cere câteva sute de mii 
de dolari pentru piese ca 
„Johnny B Goode” și „My 
Ding-A-Ling”. Cântărețul sus
ține că firmele nu au obținut 
permisiunea de a vinde ver
siunile karaoke ale cântecelor 
sale.

Starul muzicii rock and roll 
americane a acționat în in
stanță companiile UAV Corp, 
Madacy Entertainment și Top 
Tunes Inc. Cele trei companii 
americane nu au făcut nici 
un comentariu.

Medalia „Presidential Me
dal of Freedom” a fost acor
dată pentru prima oară de 
președintele Truman în anul 
1945, pentru a premia ser
viciile aduse de civili în cel 
de-al doilea război mondial, 
începând din 1963, a început 
să fie acordată și civililor 
care au merite deosebite pe 
timp de pace.

Aretha, medaliată de Bush
(Foto: FAN)

Vicepreședinții Asian Development Bank și Bănea Mondială au dis
cutat la Geneva (Foto: epa)

Băncii Mondiale. O conferință 
a donatorilor va avea loc la 
17 și 18 ianuarie la Beijing, 
pentru a finanța acest plan de 

în plus la fiecare 18 luni. 
Propunerea va fi discutată de 
specialiști, la Geneva.

Propunerea cercetătorilor 
din Statele Unite a suscitat 
nemulțumiri în rândul spe
cialiștilor în domeniu, în spe
cial a celor din Marea Bri- 
tanie, care consideră că ora 
Greenwich își va pierde rele
vanța în cazul în care pro
punerea avansată ar fi accep
tată. Aceștia consideră că

acțiune, a confirmat Lee. 
Această conferință a donato
rilor va fi organizată sub egi
da Băncii Mondiale și Uniunii 

propunerea americanilor 
pune în pericol rolul primu
lui meridian în măsurarea 
timpului.

Cu toate acestea, în ultima 
vreme Pământul tinde să se 
rotească mai încet. începând 
din 1972, această anomalie a 
fost corectată prin adăugarea 
unei secunde atunci când este 
necesar. Anul acesta, extra- 
secunda va fi adăugată în 
noaptea de Anul Nou.

Europene, cu sprijinul Na
țiunilor Unite.
Depășiți de situație

Beijingul a anunțat, tot 
miercuri, că nu reușește să 
țină sub control epidemia de 
gripă aviară din provincia 
nord-estică Liaoning - al 
patrulea focar de contaminare 
descoperit în mai puțin de 
două săptămâni - în special 
din cauza utilizării unor vac
cinuri contrafăcute, de 
proastă calitate. Autoritățile 
sanitare locale au trecut la 
sacrificarea a peste șase mil
ioane de păsări. „Eforturile 
de eradicare a epidemiei sunt 
foarte dificile și prevenirea 
este de asemenea complicată”, 
a declarat ministrul Agricul
turii, Du Qingling.

în pauză Afaceriștii 
japonezi își iau tradițio
nala „obento”, cutia cu
prânzul, și ies la aer cu
rat, în parcuri.

(Foto: EPA)


