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Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 16 pagini inte
gral cotor, detalii și poze din culisele filmelor.
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Restanțele „închid" 
robinetul

Deva (C.P.) - Mai multe asociații de pro
prietari și agenti economici din Deva au 
rămas sau riscă să li se sisteze furnizarea 
apei potabile din cauza datoriilor.

Valoarea totală a facturilor emise la finele 
lunii octombrie și neîncasate de către Apa- 
prod-Sucursala Deva depășește 17 miliarde 
de lei.

„Sumele neplătite de mai bine de 60 de 
zile de către consumatorii casnici este de 
1,2 miliarde de lei, iar la agenții economi
ci și bugetari restantele sunt de 2,7 miliarde 
de lei. Conform Legii 326 am trecut la 
sistarea apei pentru recuperarea banilor de 
la rău-platnici”, a declarat Ioan David, direc
torul furnizorului local, /p.5
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■ Piața Gării Deva va fi 
transformată până în 
primăvară într-o auto
gară occidentală.
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■ Un incendiu 
declanșat pe platforma 
ECOSID a dus la un 
nou accident ecologic.

Hunedoara (M.S.) - Un nou 
accident ecologic a avut loc 
ieri în municipiul Hunedoara, 
după ce un incendiu a izbuc

nit pe platforma societății de 
ecologizare a activelor fostu
lui combinat siderurgic, 
ECOSID. Potrivit pompierilor 
militari, incendiul a fost cau
zat de muncitorii care lucrau 
la dezmembrarea unor țevi cu 
ajutorul unei instalații de su
dură cu flacără oxiacetilenică. 
La un moment dat, o scânteie

a ajuns într-un rezervor de 
filtrare a benzenului, fapt ca
re a dus la aprinderea res
turilor de substanță aflate în 
interior..

Din primele estimări ale co
misarilor Gărzii de Mediu, fu
mul a fost toxic și nu este ex
clus ca el să fi conținut vapori 
de sulf și de benzen. „Fumul

s-a răspândit pe o rază de 100 
de metri, dar în oraș se simte 
mirosul acestuia. Au fost ridi
cate probe de la fața locului, 
ele urmând să fie analizate în 
laborator. Vom lua măsuri de 
sancționare a celor vinovați”, 
a afirmat comisarul-șef al 
Gărzii de Mediu Hunedoara, 
Cristian Moldovan.

Vine, vine... autogara

Deva (I.J.) - După ce aproa
pe un an autobuzele au garat 
într-un spațiu impropriu, din 
primăvară vom avea o auto- 
gară de nivel occidental. Cel 
puțin așa afirmă viceprima-

rul municipiului Deva, Florin riat pentru concesionarea 
Oancea. Potrivit acestuia, s-a 
renunțat la investiția de peste 
8 miliarde de lei din partea 
Consiliului Local, bani care 
ar putea fi folosiți în alte sco
puri. „Vom face un concurs 
de proiecte, cel mai buh va 
câștiga și vom avea la sfâr
șitul lui decembrie o imagine 
despre cum va arăta autoga
ra. Se va realiza un partene-

SRI ascultă și... răspunde
■ „Cuvântul liber" a 
primit răspuns la solici
tarea trimisă SRI în da
ta de 9 noiembrie a.c.

Deva (D.I.) - în urma acu
zațiilor aduse de Mircia Mun
tean și Florin Oancea, pri
marul și viceprimarul munici
piului Deva, conform cărora 
Serviciul Român de Informații 
le-ar fi interceptat în mod ile
gal convorbirile, am solicitat 
un punct de vedere oficial din 
partea instituției. Răspunsul a 
venit ieri, sub forma unui 
comunicat afișat pe pagina de

web. „SRI este abilitat să des
fășoare activități tehnice pen
tru punerea în executare a 
actelor de autorizare a inter
ceptării comunicațiilor, obți
nute în condițiile prevăzute de 
lege și de către celelalte insti
tuții cu atribuții în domeniul 
securității naționale. Informa
țiile care reprezintă sau care 
se referă la activitatea de in
formații desfășurată de auto
ritățile publice stabilite prin 
lege pentru apărarea țării și 
securitatea națională sunt cu
prinse în categoria informații 
secrete de stat”, se arată în 
comunicat. Punct...

terenului cu investitorii din 
zonă. Aceștia vor construi pe 
structuri ușoare în doar 2-3 
luni noua autogară”, susține 
Oancea.

Terenul pentru care Primă
ria are deja extras de carte 
funciară are 600 mp și se si
tuează între Gară, Poștă și un 
investitor privat care a achi
ziționat fosta autogară. ■

Excelență
Deva (S.B.) - Un alt de- 

vean a ajuns în galeria 
personalităților școlii și 
vieții culturale hunedore- 
ne prin acordarea unei 
Diplome de Excelență - 
prof. Dumitru Stisan. Ală
turi de acest titlu Dumi
tru Susan a prii nit și un 
premiu de 1.000 RON. /p.6

Derapare. O tamponare ușoară, fără victime, a avut 
loc, ieri, la intrarea în Grăștie. încercând să evite un
autoturism ce venea din sens invers, mașina condusă de 
un cetățean turc a ieșit de pe partea carosabilă și a... 
aterizat în șanț. Accidentul s-a soldat doar cu avarierea
gravă a mașinii.

I
(Foto: Traian Mânu)
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• Ratificat. Parlamentul eston a ratificat,
miercuri, tratatele României și Bulgariei de 
aderare la UE. Estonia este cel de-al șaselea 
stat care a ratificat tratatul de aderare a 
României și Bulgariei, după Grecia, Slovacia, 
Ungaria, Slovenia și Cipru. : , ,

• Schimb. Tripoli a propus un schimb între 
infirmierele condamnate la moarte în Libia și 
un ofițer libian condamnat la închisoare pe 
viață în Marea Britanie pentru implicare în 
atentatul de la Lockerbie, a afirmat fostul 
șef al diplomației bulgare, Solomon Passi.

Bob Woodward, 
audiat

Washington (MF) - Un 
oficial al administrației 
Bush i-a dezvăluit jur
nalistului Bob Wood
ward de la Washington 
Post identitatea agentu
lui secret CIA Valerie 
Plame cu aproape o lună 
înainte ca numele aces
teia să apară în presă, 
însă responsabilul res- î 
pectiv de la Casa Albă 
nu a fost Lewis Libby.
Bob Woodward, ziaristul i 
care se află la originea I 
celebrului scandal Wa- I 
tergate, a declarat că r 
sursa sa nu a fost Lewis I 
Libby, fostul șef de cab- Î 
inet al vicepreședintelui Î 
Dick Cheney. Woodward I 
a anunțat că a fost audi- i 
at luni de procurorul in
dependent Patrick Fitz
gerald în legătură cu ■ 
discuțiile avute cu trei 
oficiali ai administrați
ei. Libby a fost pus sub 
acuzare luna trecută de 
Fitzgerald pentru obs- i 
trucționare^ .justiției, J 
sperjur și mărturie fal- | 
să, în cadrul anchetei 
referitoare la scurgerea ;
de informa
ții care i 
dus la 
dezvălu 
rea nun e 
lui unu*  
agent C ( 
sub aco k 
rire.

Angela Merkel
(Foto: EPA)

UE n-are o 
orientare 
politică
Berfri (MF) - Uniunea 
Europeană nu are o 
orientare politică, iar 
organizației îi lipsesc 
succesele concrete, a 
apreciat cancelarul 
desemnat al Germa- 
rifei, Angela Merkel, 
într-un interviu publi
cat ieri de săptămâ
nalul Die Zeit. „Cred 
că în acest moment 
Uniunea Europeană 
nu este prea capabilă 
să acționeze, are ne
voie să obțină din 
nou unele succese", 
a subliniat Merkel, 
care va prelua marți 
funcția de cancelar. 
„Deaceer eșțe im
portant, ca, înainte 
chiar de ă reflecta a- 
supta viitorului Trata
tului constituțional, 
să demonstreze clar 
că există voința de a 
ajunge la un acord în 
privința anumitor 
subiecte, ca de e- 
xemplu perspectivele 
financiare pentru 
următorii ani", a 
explicat ea.

Situația a revenit la 
normal în Franța

Paris (MF) - Poliția a anunțat că „situația 
a revenit la normal în toate regiunile Fran
ței” în noaptea de miercuri spre joi, după 
valul de violențe care a afectat numeroase 
cartiere din suburbii începând cu data de 
27 octombrie, transmite AFP.

Un număr de 98 de vehicule au fost in
cendiate în noaptea de miercuri spre joi, 
ceea ce reprezintă media obișnuită înregis
trată în fiecare noapte în Franța, a precizat 
Direcția Generală a Poliției Naționale.

Nu au fost semnalate confruntări și nici 
incendieri de clădiri și nu s-au înregistrat 
victime, informează poliția, care rămâne în 
continuare mobilizată, având aproape 
10.000 de oameni trimiși în teren.

în pofida reinstalării ordinii în suburbii, 
Franța a prelungit miercuri cu trei luni 
starea de urgență decretată la 8 noiembrie.

Doar 98 de vehicule au fost incendiate ieri 
noapte, ceea ce reprezintă media obișnuită 
în fiecare noapte în Franța (Foto' epa>

cwâmm. PM 
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.

La paradă Milltanți palestinieni din Brigăzile Mteittei- armele în timpul unei parade organizate ieri, de Fatah, în î 
lor Al Aqsa, grupare afiliată Mișcării Fatah, lși etalează orașul Gaza. (Foto: epa)
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Apel către profesori
SI Premierul Tăriceanu le 
cere cadrelor didactice 
să vină la ore indiferent 
de ce spun liderii lor.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu a 
lansat ieri un apel către pro
fesori, cerându-le să-și reia 
activitatea, indiferent de deci
zia liderilor sindicali, amin
tind că cererea principală de 
finanțare a proiectelor de re
formă din educație cu 5% din 
PIB reprezintă un angajament 
asumat deja de Guvern.

„Cred că efectele grevei ă- 
supra procesului educațional 
încep deja să devină îngrijo
rătoare și, din această pers
pectivă, îmi permit să fac un 
apel extrem de călduros către 
toți profesorii - în calitate de 
fost cadru didactic și de pă
rinte - rugându-i să revină la 
are”, a spus Tăriceanu.

întrebat dacă le cere profe

sorilor să revină la catedră 
indiferent de decizia sindica
telor, premierul a răspuns că 
U...............
îmi permit să fac 
un apel extrem de 
călduros către toți 
profesorii, rugân- 
du-i să revină la 
ore.

Premierul Tăriceanu

-...........................M
acesta este un apel pe care a- 
re dreptul să îl facă și că deci
zia care va fi luată depinde de 
conștiința fiecărui profesor.
Oferta Executivului

Primul-ministru a amintit 
că oferta propusă de Executiv 
privind majorarea salariilor 
reflectă posibilitățile actuale 
ale economiei pentru menține
rea echilibrelor macroecono
mice, fără a genera pericolul 
unei inflații care să erodeze

ulterior veniturile salariale.
Cadrele didactice se află în 

cea de-a doua săptămână de 
grevă generală, cerând majo
rarea salariilor și cinci la su
tă din PIB pentru educație. 
Profesorii au negociat în mai 
multe rânduri cu Guvernul, 
în acest conflict intervenind 
chiar și președintele Traian 
Băsescu, fără ca sindicatele să 
obțină însă integral ceea ce 
au cerut.

Guvernul a propus prof 
rilor o majorare salarială de 
opt la sută în două tranșe, 
plata unor drepturi bănești 
restante, precum și alocarea 
a cinci la sută din PIB pentru 
educație, însă numai pe bază 
de proiecte.

MEdC a cerut instanței să 
se pronunțe asupra legalității 
grevei generale pe care profe
sorii au declanșat-o în 7 no
iembrie, instanța fiind aștep
tată azi să ia o decizie în a- 
cest sens.

Inițiative respinse
București (MF) - Ple

nul Senatului a respins, 
în ședința de ieri, ini
țiativa Partidului Româ
nia Mare privind reali
zarea unor șosele de 
centură pentru orașele, 
mari, deși raportul Co- 
misiei economice era fo 
vorabil legii.

Pe ordinea de zi a șe
dinței s-au aflat mai 
multe inițative semnate 
de grupul PRM.

Prima dintre propune
rile PRM care a intrat 
în dezbaterea plenului 
prevedea construirea u- 
nor șosele de centură cu 
ajutorul cărora s-ar pu
tea evita aglomerațiile 
din centrul orașelor.

Cel de-al doilea pro
iect PRM respins preye-, 
dea stoparea folosirii 
cianurilor în prelucra
rea aurului și argintului 
extras din minele de la 
Roșia Montană.

Demisia Sute de copii irakieni au demonstrat ieri, în

Teheranul continuă tratarea 
uraniului îmbogățit

estul Bagdadului, pentru a cere demisia unui înalt 
responsabil din educație, acuzat de corupție. (Foto epa)

Viena (MF) - Iranul a relu
at activitățile de transformare 
a uraniului în gaz, din care 
urmează să extragă uraniu 
îmbogățit, folosit în scopuri 
militare, au anunțat surse 
diplomatice, citate de AFP.

Conform inspectorilor A- 
genției Internaționale pentru 
Energie Atomică (AIEA), „pri
mele recipiente cu minereu 
de uraniu au fost aduse în u- 
zina de conversie de la Ispa

han miercuri dimineață”, a 
declarat un diplomat, care a 
preferat să rămână anonim.1

Anterior, alte surse afir
mau că regimul de la Teheran 
era pe punctul de a transfor
ma încă 50 de tone de mine
reu de uraniu (yellowcake), 
ceea ce va determina crearea 
unui stoc considerabil de ura
niu îmbogățit, material pen
tru utilizare potențial milita
ră.

Vizită probabilă
București (MF) - Pre

ședintele Traian Băses
cu a declarat, miercuri 
seară, la EuroNews, că 
secretarul de stat ameri
can, Condoleezza Rice, 
ar putea vizita România 
la începutul lunii de
cembrie pentru semna
rea tratatului bilateral 
privind amplasarea faci
lităților militare ale Sta
telor Unite, în țara noas
tră.
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Prețul atentatelor din 11
3

Pusan (MF) - Atentatele de 
la 11 septembrie 2001 au cos
tat Statele Unite 660 miliarde 
de dolari, echivalentul a unu 
sau două puncte procentuale 
din creșterea economică anu
ală a țării, transmite AFP.

Informația a fost difuzată 
in raportul Comitetului eco
nomic al Forumului Asia-Pa- 
cific (APEC), publicat mier
curi, cu ocazia unei reuniuni 
în Coreea de Sud.

„Cercetările indică faptul 
că totalul costurilor a fost de

aproximativ 660 miliarde de 
dolari în patru ani, adică în
tre unu și două puncte pro
centuale din Produsul Intern 
Brut anual din această perioa
dă”, precizează documentul, 
difuzat cu ocazia unei reuni
uni ministeriale a Forumului 
de Cooperare Economică Asi
a-Pacific (APEC).

Dintre cele 660 miliarde de 
dolari, 45 de miliarde reprezin
tă costuri directe ocazionate de 
atentate, în timp ce 175 de mi
liarde sunt costuri indirecte,

septembrie 
iar 442 de miliarde reprezintă 
cheltuieli necesare pentru îm
bunătățirea securității.

Raportul indică, de aseme
nea, faptul că amenințarea te
rorismului a generat o scăde
re de „0,3 la sută până la 0,6 
la sută” a investițiilor străine 
directe efectuate în lume.

Raportul precizează că in
vestițiile străine directe con
stituie sursa cea mai imptu 
tantă a dezvoltării economice 
pentru majoritatea țărilor a- 
flate în curs de dezvoltare.

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinul, Clara Pâs,
Daniel I. lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocanidu, Țoredana Leah, Mihaela Tâmaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atiia Kurta

Abonamentul la Cuvântul liber costă 6,9 lei pentru o lună, Reclamagii 
13,80 lei pentru două luriif 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei privind 
pentru șase luni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la difuzarea

propriii distribuitori de presă și 5,6 lei plus taxele poștale la ziarului
factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu. Ia telefonul

0801 030303



vineri, 18 noiembrie 2005 cuvw ACTUALITATE /J

• Ajutor guvernamental. Primăria
Comunei Bretea Română a primit, recent, 
din partea Guvernului României un ajutor în 
valoare de 3,8 miliarde de lei vechi (ROL).
Suma a fost alocată în vederea refacerii mai 
multor podețe de pe drumurile care asigură 
legătura între localitățile componente ale 
comunei. (D.l.)

Telecabina lucrează pe profit

• Scade consumul de gaz. Deși în județul 
w Hunedoara numărul localităților în care se

introduce gazul crește, consumul de gaz 
(industrial și casnic) scade de la an la an. 
Astfel, dacă în 1995 cele 23 de localități 
branșate la rețea consumau 608.295 de mii 
de metri cubi de gaz, anul trecut, consumul 
a scăzut la 170.000 mii mc de gaz. (T.S.)

Afaceri pentru tineri
Petroșani (I.J.) - 30 de tineri din toată 

țara, selectați pe baza unui chestionar, vor 
participa, între 16 și 20 noiembrie, la 
Petroșani, la un stagiu de pregătire în afa
ceri sub titulatura „Tinerii și Afacerile! - 
TinafB”.

Tinerii vor învăța despre bazele juridice 
ale afacerilor în România, pașii de parcurs 
pentru înființarea unei afaceri, ce înseamnă 
să fii antreprenor, despre resurse financia
re manageriale, marketing, management, 
dar și despre facilitățile acordate agenților 
economici pentru angajarea absolvenților și 
altor persoane.

La deschiderea cursului, început ieri, au 
participat rectorul Universității Petroșani, 
Nicolae Dima, și autorități locale. ’’Proiec
tul se adresează tinerilor care nu au mai 
participat la astfel de traininguri. Aceștia 
trebuie să aibă o inițiativă de a pune bazele 
unei afaceri pentru dezvoltarea zonelor din 
care fac parte”, susține Lorincz Szell, direc
torul DTS Hunedoara. Trainingul a fost 
organizat de UDTM Lupeni.

■ La aproape șase luni 
de când s-a dat în folo
sință, telecabina de pe 
cetate merge pe profit.

Ina Jurcone_____________________
ina.jurcone@in1armmedia.ra

Deva - Controversată și 
contestată, telecabina care 
urcă pe Dealul Cetății aduce 
profit bun Primăriei Deva. 
Dacă se adună valoarea bile
telor vândute și se scad chel
tuielile de întreținere și cele 
cu personalul angajat, la mai 
puțin de șase luni de la pri
mul transport, profitul net în
registrat în contabilitate se 
ridică la peste 600 de milioane 
de lei. „O parte din bani îi 
vom folosi pentru reamena- 
jări pentru a crește confortul 
și calitatea serviciilor pres
tate. Restul de bani, câteva

Fara căldură in 
mijlocul iernii
■ Locatarii blocului M3 
din Deva îngheață de 
frig în case din cauza 
obturării conductelor.

LoredaiUa Leah

laredana.leah@inf armmedia.ro

Deva - Aproape 250 de loca
tari din blocul M3 tremură de 
frig în propria casă pentru că, 
deși temperaturile au scăzut 
demult sub 0 grade Celsius, 
agentul termic livrat de Pun
ctul Termic 5 abia reușește să 
încălzească doi-trei elemenți 
ai caloriferului. „Am aerisit

PPCD - partid 
parlamentar?

Deva (D.L) - Președintele 
PPCD Hunedoara, Emil Danci, 
a declarat ieri că această for
mațiune politică ar putea avea 
în următoarea perioadă repre
zentare parlamentară. Liderul 
popular a precizat că la ședin
ța de săptămâna trecută a 
Consiliului Național de Con
ducere al partidului s-a luat 
hotărârea încheierii unui pro
tocol de colaborare cu Uniu
nea Creștin Socială (fostul 
BND) și cu Partidul Creștin. 
„Cei 5 deputați ai UCS și-au 
exprimat dorința de a se în
scrie în PPCD, însă am consi
derat că mai întâi e necesar să 
se încheie un protocol de cola
borare, pentru o perioadă de 
șase luni sau un an”, a spus 
Emil Danci. UCS a intrat în 
parlament pe baza unei alianțe 
încheiate în 2004 cu PRM.

- CAMPANII PUBLICITARE

- CASETE LUMINOASE

- INSCRIPȚIONĂRI AUTO

- PANOURI PUBLICITARE

- BANNERE

- POSTERE, AFIȘE*

- CART! DE VIZITA* ș
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sute de milioane de lei, îi 
vom investi în parcul Cetății. 
Vrem ca acesta să ajungă 
într-un timp scurt un model”, 
afirmă Dorel Drăgulesc, direc

instalația și am făcut tot ce a 
depins de noi pentru a avea 
căldură. în continuare avem 
doar doi elemenți calzi la 
calorifer. Am depus cerere 
scrisă la Calor, în care am 
arătat că nu este căldură în 
bloc. Am înțeles că se lucrează 
la PT 5 și am stat în frig din 
cauza lor pentru că speram ca 
într-un final să beneficiem și 
noi de căldură, dar se pare că 
ne-am făcut doar speranțe 
deșarte”, spune Maria Firuț, 
șefa de scară a blocului M3.

Blocurile Ml, M2 și M3 
sunt alimentate de la Punc
tul Termic 5 și doar în cazul

ARTICOL PUBLICITAR

TopTech - Gold Official Dealer Toshiba
Fiind în topul celor mai importante 

firme din domeniul IT din Hunedoara, 

TopTech se bucurâ de mai mult timp de 

statutul de unic partener pentru echipa
mentele inovative create de Toshiba. Du

pă ce a primit, la începutul anului 2005, 
Premiul de performantă pentru cele mai > 
mari vânzări în România ale produselor' 

Toshiba, firmei TopTech (Piața Victoriei 
nr. 1) i s-a acordat statutul de Gold Offi

cial Dealer ca recunoaștere pentru efor

turile și colaborarea excelentă avută cu 

această firmă de top din domeniul IT.

TopTech pune la dispoziția dienfilor 
săi întreaga gamă de echipamente Toshi

ba, de la notebook-uri la videoproiec- 

toare și copiatoare.

Cu experiență îndelungată în zona 

echipamentelor portabile, Toshiba a 

aniversat anul acesta 20 de ani de la 

lansarea primului notebook: T1100, 
primul computer portabil din lume ali

mentat cu baterie. Toshiba este compa
nia care a vândut în lume, de-a lungul 

tor de urbanism și amenajare 
teritorială în cadrul Primă
riei Deva.

Potrivit sursei citate, în 
municipiu nu există un parc

blocului M3 sunt probleme cu 
agentul termic. „Noi avem 
obligația să le asigurăm 
căldură la parametri până la 
contorul de la branșamentul 
blocului ceea ce se și întâm
plă. Problema inexistenței 
căldurii nu se poate imputa 
PT5 pentru că atunci nu ar 
avea căldură nici blocurile

anilor, cele mai multe notebook-uri, 

depășind în 2005 cifra de 40.000.000 

de unități.

Orice companie sau instituție își 
dorește să fie mai operativă când vine 

vorba de lucrul cu documentele. Soluția? 

Gama de multifuncționale digitale Toshi

ba e-Studio. Eficientizarea managemen
tului documentelor prin multifuncționalele 

Toshiba se realizează prin integrarea ser

viciilor de copiere, tipărire și scanare 

locală / în rejea, transmitere fax, e-mail, 

arhivare - E-Filing. Gama e-Studio - 

black&color propune un concept nou pen
tru cei ce au nevoie de 75% copii alb- 

negru și 25% color: echipament 
alb/negru cu capabilităfi de color. 

central în care să-și petreacă 
timpul liber persoanele vârst
nice și copiii, iar o investiție, 
de anvergură în parc ar fiî 
benefică.

Ml și M2. Problema este în: 
interiorul blocului, cred că, 
acolo există o conductă obtu
rată pe care noi nu am! 
descoperit-o încă. Asigur 
locatarii blocului că facem 
toate eforturile pentru, a le 
soluționa problema”, spune 
loan Cristea, directorul S.C. 
Calor S.A. Deva.

Videoproiectoarele Toshiba distribuite 

de TopTech răspund perfect necesităților 

de datare pentru săli de conferință, săli 

de prezentare în cadrul firmelor, săli de 

curs, amfiteatre, instituții culturale (teatre, 
săli multimedia etc.), turism (hoteluri, 
restaurante, baruri, discoteci) și pentru 

acasă (home cinema).

Expertiza și competenta Toshiba sunt 
reprezentate în Hunedoara de TopTech, 

unic Gold Official Dealer pentru echipa
mentele de top create de Toshiba. Fideli 
valorilor cu adevărat importante: calitate, 

mobilitate, inovație, TopTech și Toshiba 

furnizează soluții integrate, care să 

răspundă perfect necesităților și aștep
tărilor clienfilor.

(33821)

Advertising

REC LAMEI

mailto:ina.jurcone@in1armmedia.ra
armmedia.ro
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1786 - S-a niscut ceri Merit von Weber, compozitor ger- 
man (m, 1826)._______________________________________
lâ^6 - S-e nâscut Cesare Lombroso. medic ți antropolog 
italian (m. 1909)._________________ ________________
1906 - 5-a născut pictorul Comeliu Baba.
1922 - A murit scriitorul francei Marcel (jț. 1871). 
1941 - S-a ntscut actorul britanic OavidHemmlngs 
(«Btow-up») (rn. 2003). _____________________ _____
1952 - A murit Paul Eluard. poet ți scriitor francez (n. 
1895)._____________________ ________________

1960 - S-a niscut clntlreata ameri
cani Kim Wilde (foto),______________
1962 - A murit Niels Bohr? iliiclen 
danez, laureat al Premiului Nobel pen
tru teoria sa privind structura atomu- 
lul (n. 1885). _________________
1962 - S-a născut chitaristul Yocfc kitk

Hammett (Metallka)._______ ___ _ ______ ____
2002 - A încetat din viață lames Coburn, cunoscut actor 
de film (Premiul Oscar. Un anul 1998, pentru cel mal bun 
actor In rol secundar pentru prestația din filmul .Afflic
tion') (n. 1928).

VREMEA
vinef» 4«

u. . maxim

mmim

Prognoza meteo pentru astăzi:
Vreme în răcire, cu cer temporar noros. 

Maxima va fi de 4°C, iar minima de O’C. 
Vânt slab.

Prognoza meteo pentru două ziie:
Sâmbătă. Cerul va fi temporar noros, iar 

vântul va sufla cu unele intensificări 
noaptea. Temperaturile vor oscila între 6°C 
și -6°C.

Duminică. Vreme rece, cu cer acoperit. 
Vântul va sufla mai ales ziua.

Maxima termică va fi de 1°C iar mini
ma de -4°C.

- zae*

&
ji

£

imnumni ipI bai, curent
Energie electrica
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec- 

trice în Deva:___________________ ___________________________ __
08.30-15.00 Cart. Viile Noi. Str. Horia, 16 Februarie, M. 

Corvin, Luncii, Râului, Venus ți Mercur__________ __________ _

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:____________

09.00-15.00 Bd. Decebal, bl. D, sc. E ________________

09.00-12.00 Str. M. Eminescu, bl. Z, sc. B_________________

___________________ Al. Romanilor, bl. 18, sc. D________________  

09.00-15.00 Str. Dorobanți, bl. 21, sc. B___________________

___________________ Al. Streiului, bl. 68, sc. B___________________  

Apă
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Cartofi sotați
Ingrediente: Pentru 10 porții: 2 kg 

cartofi, 150 ml ulei, ceapă, 1 legătură 
verdeață (sau salată verde), măsline, sare.

Mod de preparare: Cartofii se spală și 
se fierb în coajă, într-un vas cu apă și sare. 
După fierbere se răcesc, se curăță de coajă 
și se taie felii mici, care apoi se sotează în 
ulei. Spre sfârșitul sotării se adaugă verdea
ța curățată, spălată și tăiată mărunt. Când 
sunt bine rumeniți, se scot cu paleta, se 
adaugă măslinele și ceapa tăiată felii sub
țiri. Se servesc pe platou sau în farfurie cu 
diferite preparate culinare, după preferință.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția integramel din nu
mărul precedent: M - I - 
FIR - TIMBRU - AM - 
SCRISORI - ZI - ID - LAC
- VĂCĂRI - A - VAL - TAVA
- I - IS - VARA - DEPEȘA
- CN - PI - EST - T - FI - 
AF - ORI - SUD - PLIC - 
ȘTIRI - OTEL - PLUSA - 
ACAR

TELEFOANE
Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

MRWM*
Berbec ■ 21 mani» • 20 aprilie

Nimani nu te va puiet opri din drumul pe car» ți l-ai alei m aceaitl 
ill Ești plin de energie șl Tncradere. Al încredere In deciziile tale 
ți nimeni nu-ți poate schimba opiniile, Nu uita U fii linear cu 
tine însuți.

Taur * 21 aprilie * 21 mal

Pentru a putea face bine, trebuie mal întâi sâ nu mal faci râu. Fap
tele bune vor curăț*  destul de greu greșelile din zilele trecute. 
Cineva rlnlt de tine va avea mai puțini încredere In tina.

Gemeni * 22 mal - 21 Iunie

Datorită Influenței lunii, atenția ta este mult sporita. Ești perspi
cace țl îl Impresionezi pe cel din jur eu ușurința. Este o li în care 
nu poți plerdel

Rac« 22 lume • 22 Iulie

Astlil reușeștiii-țl stăpânești foarte bine emoțiile. A$ta te va aju
ta sa te descurci mal bine însă fii atent: prea multă nepăsare îl 
poate face pe ceilalți s« se simt! lezați.

Leu - 22 Iulie ■ 22 august

Totul se schimbă atunci când îți transformi atitudinea negativă 
într-una pozitivă. încearcă măcar numai pentru o zl să nu mal 
zid nu țl să zid da. încrederea în sine este primul pas.

Fecioara - 23 august • 22 septembrie

Problemele de la muncă sunt destul de stringente. Ca de obicei 
trebuie să repari greșelile altora. Cea mal bună atitudine este aceea 
de a-l convinge că ața ceva nu se va mal repeta pe viitor.

Balanță - 23 septembrie - 22 octombrie
Nu uita că găndlrea în profunzime este cea care dă rezultatele 
cele mal spectaculoase. La muncă vel fl un as al discuțiilor de grup 
țl poate chiar vel fl observat de cineva Important.

Scorpion - 23 octombrie - 21 noiembrie
După ce Iți vei calma emoțiile vel putea să analizezi mal bine 
situația ți modurile de ieșire din ea. Ar fi un moment bun să Iți 
regândețtl strategiile.

Săgetător - 22 nolmebrle - 20 decembrie
Luna fiind în Gemeni este posibil să omlți anumite detalii Impor-. 
tante. Privește cu atenție problemele personale sau cele din afa
ceri. Nu uita că în anumite cazuri cel din jurul tău sunt Ipocrlțl.

Capricorn - 21 decembrie - 20 Ianuarie
Greșelile făcute mal demult încep să îți arate efectele. Nu încer

ca să le ascunzi pentru că nu vei reuși. Treci mal departe înainte 

de a atrage prea multă atenție asupra incidentului.

Vărsător - 21 ianuarie - 20 februarie
Deși probabil consideri că ești una dintre cele mai deștepte per

soane de pe planetă, astăzi vei avea dovada că altcineva este cel 

puțin la fel de inteligent ca tine.

Pești ■ 21 februarie - 20 martie

De multe ori, ceea ce îți dorești să fie cineva și ceea ce este el 
sunt două lucruri complet diferite. încearcă să eviți a fl prea Ide

alist asupra relației. Astfel vei avea o mal mare șansă de a afla 

răspunsul la întrebările care te frământă.

i

I

ti
700 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
7:55 Euro-dispecer 
8:55 Călătorii 

culinare
930 Teleshopping 

10:00 Cealaltă
Românie (r) 

11:00 Reflector (r) 
11:30 Memorialul

durerii (r) 
12:25 Euro-

Dispecer (r) 
12:30 Garantat 

100% 
1330 Desene animate:

Q Madeline
14:00 Jurnalul TVR Sport <•

Meteo
14:30 Teleshopping 
15:00 Parlamentul

României
16:00 Mark Twain (dramă, 

ISSUA, 2002) Ultima

parte
16:55 Marte, o planetă fără 

viață?
16:55 Paradisuri terestre 
18:00 Interes general 
19:00 Jurnalul TVR. Sport. J

Meteo

2030 Școala vedetelor
2100 Stele... de

dna stele
2200 Lost Naufragiații 
23:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Travelling circular

030 Tăunii furios (dramă, 
K|SUA, 1980) Cu: Robert 

De Niro, Joe Pescim, 
Cathy Moriarty. Scena
riul în forma sa origi
nală conținea mai mult 
box decât s-ar fi dorit, 
în termenii produsului 

final, adică filmul, 
problema devine una <- 
de structură, și mai 
puțin una de cantitate.

2:50 Jurnalul TVR Sport 
Meteo (r)

430 Ochiul 
magic (r) 

5:10 Garantat 
100% (r)

600 Euro Dispecer

605 Destine 
dsecTFtr

700 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
BEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Doctoral de suflete 

11:15 Mama mia (r) 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 Zâmbete 1ntr-o pastilă 

14:00 Academia de Poliție 
H(comedie, SUA 1984, r) 

Cu: Michael Winslow, 
Steve Guttenberg, G. 
W. Bailey, Bubba 
Smith. Intr-o metropolă 

care se confruntă cu o 

criminalitate din ce în 
ce mai ridicată, pri
marul, vrând să 
întărească forțele de 

ordine, ia hotărârea să 
nu se mai dea examen 
la Academia de Poliție. 

16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 
VBEric Braeden 
17:00 Știrile PRO TV 

17:45 Teol 
19:00 Știrile PRO TV Sport

20:15 Stăpânul inelelor
< Fi Frapa inelului (fantas

tic, coprod., 2001) Cu: 
Elijah Wood, Sean 
Astin, Billy Boyd, Vig- 
go Mortensen. Tolkien 

a scris mai demult 
povestea hobbitului 
Bilbo Baggins. Este 
acum rândul vărului 
său, Frodo Baggins să 

demonstreze că 
hobbiții pot fi creaturi 
naive și mici de stat, 
dar pot face față celor 

mai primejdiaose 
încercări. In „Frăția 
inelului", prima parte 
a trilogiei, facem 

cunoștință cu 
verigheta magică cu 
ajutorul căreia poți 
stăpâni pământul.

0:00 Bune și nebune 
1:00 Dincolo de moarte 

Q(1hriller, SUA 1990) 

330 Bune și nebune (r)

630 în gura 

presei
7:00 Obervator

Sport Cu:
Sanda Nicola

8:00 Canalul j
de știri

10:00 în gura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca

' 13:00 Observator 

13:45 Revanșa 
starurilor

15:15 Vwere- 

BA trăi cu 
pasiune 

16:00 Observator 

16:45 Anastasia.
▼ Bc u: Elena Korikova, 

Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

17:45 9595-Te învață
ce să fad 

18:50 Sport 
19:00 Observator

Cele mai 
proaspete știri 
din țară și de peste 

hotare

2030 Asasinul din vis
► B (thriller, SUA, 

2000) Cu: Keanu 

Reeves, James ,
Spader, Marisa Tomei. 
Agentul FBI Joel 
Campbell (James Spad
er) a hotărât să pună 

punct. Traumatizat cu 
nervii la pământ după 
ce ani de zile a vânat 
în Los Angeles ucigași 
psihopați, s-a mutat la 

Chigaco, unde încearcă 
să ducă o viață mai 
puțin stresantă. Dar 
trecutul său nu-i dă 

pace.
2230 Fantezie periculoasă 

(thriller, SUA 2000) 
030 Observator
130 Concurs interactiv 
230 Asasinul din vis 

«(thriller, SUA 2000, r) .

430 Dădaca (r)
500 Vivere - A trăi cu 
Bpasuie(r)

0700 Maria Bonita (s) 07:55 
Teleshopping 0825 Euro-Dis- 
pecer 08:30 CeZar și tipar 
09:00 Rebelii (s, r) 10:00 To- 
nomatul DP 2 11:40 Pasiu
ni (s) 12:40 Verdict: Crimă (s) 
13:30 Teleshopping 14:00 

Desene animate 1430 Aven
turile lui Shirley Holmes (s) 
15:00 împreună în Europa 

16:00 Jurnalul TVR 1630 
Zestrea românilor (r) 17:00 
Moștenitoarea (s) 1800 Jur
nalul Euronews 18:15 Zoom/2 

1830 Auto Club 1905 Albas
trul Oceanului (s) 20.00 Trăs- 
niții din Queens (s) 20:30 
Washington în spatele ușilor 

închise (s) 2130 Jurnalul TVR 

22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 D'ale Iu' Mitică 23:15 

Zile de Aur (s)

0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:00 Teleshopping 
1130 Căminul de cinci stele 

(r) 12:00 Teleshopping 1300 
Ochi negri (s, r) 14.00 Jurnalul 
de prânz 1430 Țara Iu' Pa
pură Vouă 1500 Miezul prob
lemei 1630 Pariul N2417:00 

Super sport 1730 Naționala 
de bere 1830 Jurnalul de 
seară 19:45 Țara Iu' Papură 
Vouă 20:00 Turnătorul (f) 
22:00 FBI - în prima linie (film 

serial) 23:00 Cronici paranor
male (film serial) Cu: Dan 

Aykroyd, Matt Frewer

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshopping 10:15 

Icstrim Tivi 1035 ProMotor 
11:00 Destinul are patru pi
cioare (f, r) 13:00 Pokemon 
13:45 Teleshopping 14:00 

Doctorul de suflete 14:45 
Monk 15:45 Teleshopping 
16:00 Monk 17:00 Scan
dal în Boemia (acțiune, SUA, 
2001) 1900 Doctoral dew su
flete 2000 Corupți de liber

tate

07:00 Bandiții (s, r) 08:00 
Trupul dorit (s, r) 09:15 De 
3X femeie (r) 11:00 Ama
zoana (s) 1200 înger rebel (s) 

14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții (s) 17:20 Re
țeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate - Emisiune cu 

povești reale despre viață 
1825 Vremea de Acasă 1830 
împotriva destinului 19.30 

Inocență furată (s) 2030 
Lacrimi de iubire (s) 21:30 

Trupul dorit (s) Cu: Andres 

Garda, Mario Cimaro, Lorena 

Rojas, Martin Karpan, Vanes
sa Villela, Ana Silvetti

07:00 Teleshopping 0730 Pet 
Show 08:00 Sport cu Florenti
na 08:05 Teleshopping 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 Tete- 
shopping 14:45 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
16:45 Guiness - Lumea recor
durilor 17:25 Farsele lui Jugara 

18:00 Focus 19:00 Camera de 
râs 19:30 Hugo 20:00 Ziua 

cârtiței (comedie romantică, 
SUA 1993) 22:30 Săptămâna 
nebună 23:30 Da sau nu (r)

07:00 Viața dimineața 09:00 

Verissimo 1000 Lumea cărților 
10:15 Carol (d) 12:15 Calen
dar ecumenic 12:30 Teleshop
ping 13:05 Euromaxx 13:55 
Fan X 13:50 Jet Set 14:00 
Teleshopping 1430 Fabricat în 

Germania 15:00 Teleshopping 
1535 Călătorii în China (r) 
1600 Jurnal de credință 1700 
Vis de vacanță. Emisiune de 

turism 17:30 Pasul Fortunei 
19:00 Știrile B1 TV Cu: Adri
ana Muraru și Radu Soviani 
19:20 O casă de nebuni (sj 

2000 Dincolo de lege (thri
ller, SUA 1987)

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

1630-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
18 45-20 00 Emisiuni infor

mative

11:15 Deschide lumea 1130 

Realitatea bursieră 1200 

Realitatea de la 12:00 1300 

Realitatea de la 13:00 13:15 
Deschide lumea 1400 Reali
tatea de la 14:00 1 455 Real
itatea bursieră 1500 Reali
tatea de la 15:00 16.00 Real
itatea de ia 16:00 16:45 Filiere 

17:15 Realitatea media 17'45 
Editorii realității 1800 Reali
tatea de la 18:00 18:45 Real
itatea zilei 1900 Realitatea de 
la 19:0019:15 Realitatea zilei 
2000 Realitatea de la 20:00 
20:15 Reaporterii realității 
21:45 Greșelile noastre 2200 
Zece fix 2300 Realitatea de 
la 23

07:00 Cazinouri americane 
08.00 Reich-ul subteran 0900 

Mașini extreme 10:00 
Supraviețuire în condiții 
extreme 11.00 Călătorii pe 
glob 1200 Motociclete amer
icane 1300 Cazinouri amț'l1) 

cane 14.00 Reich-ul subteran 

15:00 Mașini extreme 16:00 

3-2-1 Vegas! 17:00 Mașini 
extreme 1800 Spionii 1900 
Motociclete americane 2000 
Vânătorii de mituri 2100 Cele 

mai mari superlative, Arme 
22:00 Mașini pe alese, MGB 

GT (Partea 1) 2230 Mașini pe 
alese, MGB GT (Partea 2) 
2300 S-a născut un 4x4 2330 

S-a născut un 4x4
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• Pensii facultative. Persoanele Ieșite la 
pensie vor putea beneficia de sume supli
mentare, prin intermediul sistemului de pen
sii facultative, cu condiția să fi împlinit vârsta 
de 60 ani și să fi contribuit la acest sistem 
minimum 90 de luni, potrivit unul proiect de 
lege aprobat în ședința de Guvern de Ieri. 
(MF)

Rău-platnicii rămân fără apă

• Apel la profesori. Ministrul Educației șl . 
Cercetării, Mihai Hărdlu, a făcut, Ieri, un 
nou apel către cadrele didactice aflate în 
grevă, prin care roagă protestatarii să revină 
la catedră. Hărdău afirmă că săptămânile de 
școală pierdute vor fi recuperate greu și 
orice zi în plus de grevă ar putea duce la 
imposibilitatea recuperării materiei. (MF)

■ Acțiunea de debran- 
șare a datornicilor a 
început în aceste zile în 
întreg municipiul.

Clara Hi

Deva - Mal multe blocuri de 
locuințe, cămine de neftunlliști 
șl sedii de firme au rămas deja 
fărâ apă din cauza neachltărll 
in termenul legal a facturilor 
emise.

Primii pe lista celor cărora

t

.0

Iosif Blaga (Foto: T Mânu)

Ioan David

A început baiul!
Vor primi apă 
cei care vin sA 
plătească 
facturile 
restante!

li s-a sistat furnizarea 
potabile au fost asociațiile de 
proprietari nr. 17, 317 și 47, 
care totalizează datorii de 268 
de milioane de lei vechi,

căminele de nefamillștl ale 
Minexfor și Filialei de Dru
muri și Poduri cu datorii 
totale de 65 de milioane de lei 
și Service Automobile cu 66 de 
milioane de lei.

Pe lista „neagră” sunt asoci
ațiile nr. 326 (campioană la da
torii cu 583 de milioane de lei), 
33. 34, 35, 312, 313, aflate în 
cartierul Micro 15 și zona Be- 
jan, complexul de en-gros-uri 
din zona fostei fabrici de con
serve - cu 219 milioane de lei 
datorii, Condor SA -172 de mi
lioane de lei, Appolo SA cu 132 
de milioane de lei. „Toți vor 
rămâne fără apă! Operațiunile 
de debranșare le vom termi
na până la finele acestei săp
tămâni", a declarat Ioan Da
vid, directorul Apaprod-Sucur- 
sala Deva.
Nemulțumiri

Imediat după ce locatarii au 
rămas fără apă (mulți aflați în 
situația nefericită de a fi cu 
cheltuielile de întreținere plă
tite la zi), majoritatea admi
nistratorilor s-au prezentat să 
achite o parte din facturile

restante. Unii sunt nemulțu
miți de decizia Apaprod, „A- 
W.............. .
Acum voi nwrgE! 
din ușă în ușă

’ să Încasez 
urgent banii 
cte la locatari

Monica Duca

vem de plată 44 de milioane de 
lei, din care 10 milioane este 
valoarea facturilor refuzate de 
asociație la plată. Am fost deja 
și am achitat 14 milioane din 
datorie. Ceea ce nu mi se pare 
corect este faptul că nu am 
primit somație emisă pe nu

mele asociației, iar pe ușile de 
acces în blocuri nu au pus a- 
vertlsmente că se va opri apa, 
ceea ce contravine legilor din 
domeniul sanitar”, spune 
Monica Duca, administratorul 
Asociației de Proprietari Nr. 
17 Deva,

Răspunsul Apaprod
„Somația de plată, pentru 

care d-na Duca a șl semnat de 
primire, a fost emisă in data 
de 7 noiembrie, iar in calitate 
de administrator avea obli
gația să întocmească și să afi
șeze anunțul prin care în
știința locatarii despre sis
tarea apei potabile pentru ne
plată”, susțin reprezentanții 
Apaprod.

Valoarea datoriilor la 31.IQ.tOM
J * V V J 4*  * < < < > v . J v < < 7 4 J . , , , < „ . . . , » , * < . «VteV te te tete ► «JVv teVV'te'te te

Datorii totale 

din care:
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Agenți economici

Unități de învățământ 

Consiliu! Local Deva 

Abonați stradali
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Alianța continuă
Deva (M.S.) - Alianța PNL-PD va conti

nua pe bazele protocolului semnat la nivel 
național, intre cele două partide, a declarat 

ieri președintele exe
cutiv al PD Hune
doara, Iosif Blaga. El 
a remarcat că au exi
stat mai multe as
pecte care nu s-au 
conformat documen
tului, printre care 
cel referitor la faptul 
că atacurile publice 
între membrii Ali

anței nu sunt permise. în opinia președin
telui executiv al PD Hunedoara, Alianța DA 
ar trebui să aibă acțiuni comune, cu care 
să iasă în fața electoratului.

Iosif Blaga a recunoscut că, în trecut, a 
avut mai multe opinii care i-au deranjat pe 
colegii săi din PD și PNL, dar a dat asi
gurări că, din noua funcție, va avea o cola
borare foarte bună cu liberalii și că se va 
„subordona” protocolului PNL-PD.

Gâlceava în Consiliul
Județean Hunedoara Deva cu miros de tei

Aproximativ 20000 de locuitori din 
orașul italian Val de Susa au protestat împotri
va construirii unei linii ferate de mare viteză
în zonă. Linia ar urma să asigure legătura 
între localitățile Turin (Italia) și Lyon (Franța) 
și ar permite reducerea timpului de călătorie 
de la patru la două ore. (Foto epa)
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Frunza de canabis
Deva (S.B.) - Un simbol ca oricare altul 

ar spune, probabil, cei care au pus pe străzile 
Devei afișe având desenată o frunză de ca

nabis. Este adevărat 
că aceste simboluri 
nu dau oricui un 
imbold către viciu, 
însă tinerii sunt 
morți după desenul 
acesta. De aici și 
până la încercatul 
drogului, nu mai 
este mult. în pri
vința afișelor, coor
donatorul Centrului 
Antidrog - Deva, 
Adriana Almășan, 
spune că „nu mi se

Reclamă la... canabis pare un lucru nor- 
• mal, chiar dacă

afișul respectiv anunță o petrecere și pre
zența unor artiști. Nu mi se pare un lucru 
indicat să apară astfel de mesaje pe străzi”.

4'

■ Consilierul Costel A- 
vram nu a fost de a- 
cord cu unele prevederi 
dintr-un act adițional.

Deva (D.I.) - Consiliul Ju
dețean Hunedoara a supus 
spre aprobare, în ședința ex
traordinară de ieri, două pro
iecte de hotărâri ce vizau a- 
doptarea unor acte adiționale 
la contractele de parteneriat 
public-privat privind con
struirea aeroportului și a dru
mului Sântuhalm - Hunedoa
ra. Consilierul PRM Costel 
Avram a fost însă nemulțu
mit de una dintre prevederile 
actului adițional, care specif
ică obligația investitorului de

în administrație
Deva (M.S.) - Subprefectul 

județului Hunedoara, Dan 
Pricăjan, a anunțat ieri că a 
ales să rămână, djn ianuarie 
2006. pe funcția pe care o o- 
cupă în prezent, din acest 
motiv urmând să renunțe la 
activitatea politică. El a ex
plicat că decizia a fost luată 
după consultări avute cu 
membrii PNL din județ, care 
l-au asigurat de sprijinul lor.

Dan Pricăjan a fost vicepre
ședinte al organizației jude
țene a PNL din anul 2002. La 
recentele alegeri din cadrul 
filialei județene el nu a mai 
candidat pentru nici o funcție 
de conducere.

Acuzat de fraudă
Hunedoara (T.S.) - Polițiș

tii din cadrul Biroului de In
vestigare a Fraudelor Hune
doara îl cercetează, în stare 
de libertate, pe Aron S., de 38 
de ani pentru sustragerea de 
la plata TVA-ului. Polițiștii 
hunedoreni i-au documentat 
lui Aron, că în calitate de ad
ministrator al unei societăți 
comerciale, în perioada apri- 
lie-septembrie 2003, nu a virat 
la bugetul Asigurărilor Soci
ale de Sănătate și Șomaj con
tribuția în valoare de 800 de 
lei RON, iar în lima februarie 
2004 nu a înregistrat o factură 
fiscală în valoare de 4.520 lei 
RON, sustrăgându-se de la 
plata TVA-ului în sumă de 
7.200 lei RON și 9.495 lei RON, 
imnnrrit nA »-»4-

a executa lucrări de între
ținere și reparații până la 
recuperarea investiției, dar 
nu mai puțin de 20 de ani. 
„Nu știu dacă este legal să 
obligăm o firmă să presteze a- 
numite servicii, pe care tot 
noi le plătim. Consider că 
pentru asemenea lucrări tre
buie organizate licitații și să 
câștige firma care oferă cel 
mai bun preț”, a spus Costel 
Avram. La rândul său, con
silierul Ion Pitulescu a pre
cizat că „firma are la dispo
ziție 20 de ani să-și recupere
ze investiția, timp în care este 
normal ca ea să asigure și în
treținerea, pentru că știe cel 
mai bine care este calitatea 
lucrărilor”.

URGENTE
HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-* 717659. 

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd.

Republicii, nr. 8.©-» 748199. 

l-armada „Amica", str. George Enes

cu, nr. 7. ©-► 713045.

DEVA
Farmacia „Sensibili", non stop, str.

Victoriei, nr. 1. ©-> 222380

Deva (I.J.) - Primii 50 de 
tei din cei 5.000 promiși de 
viceprimarul Florin Oan- 
cea, să îmbunătățească ae
rul poluat din Deva au fost 
plantați ieri pe strada A- 
xente Sever. Acțiunea s-a 
realizat cu ajutorul Romsil- 
va Deva și este supervizată 
de Agenția pentru Protecția 
Mediului Hunedoara. „în 
Deva există doar 0,9 mp de 
zonă verde pe cap de locu
itor față de 12 mp cât există 
în UE. Să-i ajungem pe ei 
este imposibil, dar putem 
îmbunătăți calitatea aerului 
prin plantarea acestor ar
bori. Voi veghea ca acești 
copaci să se planteze la

timp”, declară Elena Bădes- 
cu, director APM Hune
doara. Acțiunea va continua 
și în următoarele 10 zile 
pentru a se ajunge la cei 500 
de tei promiși să fie plantați 
în această toamnă. Potrivit 
viceprimarului Oancea, s-a 
ales acest moment ca fiind 
optim pentru plantare, ur
mând ca acțiunea să conti
nue în primăvară.

în pepinierele Romsilva, 
agentul economic care asi
gură arborii pentru plan
tație, se mai află și paltin și 
frasin, arbori care se adafcs*  
tează mediului citadin, *̂  
care vor fi plantați în Deva, 
alături de tei.

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

224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas ii", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 

211949.
ORĂȘTIE

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

lancu, nr. 48. ©-» 612887.

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 Adinei&Elena, Hune

doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 

0744-556016
Cabinet Chirurgie maxilo-faciaiă, dr. 

Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 

Eliberării, nr. 5. ©-* 717686.
Cabinet dr. Bâidea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ©-» 242461.

ri da munca - inferauMU la tel. 02M/2I6IBI AJ.0.F.M. Hunmfcom >'

Nr. crt. Postul Total Localitatea

1. lucrător comercial 15 Hunedoara 3 Lupeni 8
2. muncitor necalificat 20 Orăștie 20
3. agent de pază 71 Hunedoara 40 Brad 30

4. confectioner-asamblor 150 Deva 63 Hunedoara 50 Brad 15
5. cusător piele 32 Deva 30 Hunedoara 2
6. muncitor necalificat agricultură 54 Deva 14 Hunedoara 24 Lupeni 7
7. manipulant mărfuri 31 Deva 3 Orăștie 12 Brad 16

8. necalificat ambalaje 76 Hunedoara 1 Simeria 74 Brad 1
9. operator răsucitor fire 100 Hunedoara 50 Orăștie 50

Cursul de referință al BNR în data de 18 noiembrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,6310 3,1105 5,3436

Ca^&ui valutar gjrpcțjcat 1® bănd'e din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

e v C V C V
Banc Post 3,6200 3,6650 3,0950 3,1450 5,3200 5,4200
BRD 3,6020 3,6720 3,0750 3,’159O 5,2770 5,4240
Banca Transilv. 3,6085 3,6635 3,0921 3,1471 5,3105 5,3930
Raiffeisen Bank 3,6000 3,7000 3,0700 3,1500 5,2500 5,4300
Carstil Halafar:Btactîaat de.osete de sefiimo la'tsSar din Be»
Star Exchanqe 3,6300 3,6500 3,1000 3,1300 5,2000 5,4000
Herdan Exchange 3,6200 3,6400 3,1000 3,1300
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• Cursuri antidrog. Coordonatorul Centru
lui de Asistență Psihopedagogică din Deva, 
Dan Olteanu, va participa, timp de trei zile, 
la Bran, la un curs pe tematica practicilor 
antidrog. în decursul lunii decembrie va fi 
lansat în școlile hunedorene și un concurs pe 
tema luptei antidrog. (R.l.)

Se înmoaie greva dascălilor

Proză de debut
București (M.F.) - Editura Humanitas va 

lansa în cadrul Târgului Gaudeamus (23-27 
noiembrie) primele trei titluri dintr-o nouă 
colecție, „Proză debut”: „Arhanghelii nu 
mor” de Anca Maria Mosora, „A toi cuan- 
do tu no estas” de Mihnea Rudoiu și „Nu 
toată iarba e la fel” de Alain Gavriluțiu.

Statuia lui Petru Groza va fi, probabil, 
ș reampiasată în fața casei sale, mărturisea Li- 
i viu Groza, fiul omului politic. Vrea să rezolve 
I această problemă în concordanță cu deciziă 
i Primăriei Deva și a Prefecturii. (Foto: Traian Mânu)

Concurs „lama pe uliță"
Deva (V.R.) - Poșta Română a lansat con

cursul de desen cu tema „Iama pe uliță”, 
destinat copiilor până la 15 ani. Desenele 
trebuie expediate până la data de 12 decem
brie, pe adresa Poștei Române, Splaiul Uni
rii nr. 6, bl. B3A, sector 4, 040031 București. 
Regulamentul concursului poate fi consul
tat pe site-ul www.posta-romana.ro sau la 
serviciul de relații cu clienții INFOPOST 
numerele 9393 (pentru București) și 
021/9393111 (pentru celelalte localități). 
Câștigătorii vor fi anunțați și premiați în 
20 decembrie.

■ „N-am obținut nimic 
în urma negocierilor", 
spun sindicaliștii din 
învățământ.

Raluca Iovescu__________________
raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - încă două școli au 
renunțat ieri la grevă la noi 
în județ: Colegiul Național 
„Decebal” din Deva și Cole
giul Național „Iancu de Hune
doara”. Per total, greviști au 
mai fost 4297 de cadre didac
tice din 249 de școli.

Viceliderul de sindicat de 
la Colegiul „Decebal”, Sorina 
Popa, explică gestul colegilor: 
„Nu se poate spune că am 
renunțat definitiv la grevă, 
suntem solidari cu colegii 
noștri. Pe de o parte copiii 
pierd prea multă materie și 
e ridicol să venim apoi 
sâmbăta să recuperăm orele 
gratis. Pe de altă parte nu 
toți profesorii își permit, din 
punct de vedere financiar, să 
„stea”.

Nu s-au făcut nici un fel de 
presiuni asupra noastră. 
Miercuri a fost ședință de 
sindicat, a votat fiecare după 
cum l-a îndemnat conștiința: 
60% pentru începerea școlii, 
40% pentru grevă. Așă că

Elevii susțin greva
Deva (R.l.) - Site-ul

www.greva.uv.ro a fost lansat 
în urmă cu câteva zile, de 
către un elev din Satu Mare, 
pentru a da posibilitatea ele
vilor Să își exprime părerea 
în legătură cu greva. Ei s-au 
declarat în proporție de 62% 
de acord cu continuarea 
grevei profesorilor până la în
ghețarea anului școlar. 95% 
din respondenți hu sunt însă 
de acord ca zilele de vacanță 
să se scurteze pentru ca orele 
pierdute să poata fi recupe
rate și 87% ar participa chiar 
la o grevă a elevilor. De la 
data lansării site-ul a avut 
3.274 de accesări.

(Foto: Traian Mânu)Încet-încet, profesorii revin în școli

minoritatea s-a supus ma
jorității...” La Colegiul Spor
tiv „Cetate” Deva se fac ore 
de câteva zile, aici înregis- 
trându-se însă o situație mai 
specială datorată copiilor ve- 
niți din alte zone și care stau 
la internat.
Protest la Parlament

Ieri seară 65 de dascăli 
hunedoreni au luat drumul

Bucureștiului pentru a par
ticipa la un protest mai ori
ginal: vor forma un lanț 
uman în jurul Parlamentului. 
Tot astăzi se va da verdictul 
și în procesul intentat de min
ister profesorilor.

„Am prefera să ne o- 
prească instanța”, spune 
Paul Rusu, liderul Sindica
tului din învățământul Pre- 
universitar Hunedoara. „Gu-

Titlu de Excelență
Deva (S.B) - Personali

tate marcantă a vieții cul
turale hunedorene, cu o 
bogată activitate publicis
tică, profesorul colonel (r) 
Dumitru Susan a fost ono 
rat prin acordarea Titlului 
de Excelență de către Con
siliul Județean Hunedoara. 
Această recunoaștere a me
ritelor sale vine în preajma 
zilei sale de naștere - 19 
noiembrie, când va împlini 
vârsta de 82 de ani. Du
mitru Susan a fost învă
țător și profesor de limba

română timp de 30 de ani, 
a participat la bătăliile de 
la Radna, pentru eliberarea 
Ardealului, pe frontul de la 
Păuliș.

prof. Dumitru Susan

vernul ne-a amăgit până 
acum: diferența de 1000 de 
miliarde nu există, cei 8% 
promiși reprezintă oricum 
rata inflației. Orele nu le re
cuperăm dacă nu se plătesc. 
Ministrul vorbea de o reeșa- 
lonare a materiei, dar profe
sorii au cerut scoaterea ul
timelor capitole. Probabil 
vom continua materia de un
de am lăsat-o”. -j.
Sărbătoarea 
satului

Deva (S.B.) - La Căinelu de 
Jos, cu prilejul sărbătorii reli
gioase - Intrarea în Biserică a 
Maicii Domnului - va avea loc 
o sărbătoare a întregului sat. 
Luni, 21 noiembrie 2005, când 
locuitorii din Căinelu de Jos 
sărbătoresc hramul bisericii *.
din sat, imediat după slujba * 
religioasă, ce va începe la ora 
9.00, se vor derula diverse 
manifestări în care va fi 
prezentat istoricul localității. 
Cei interesați vor afla de când 
există, în documente, Căinelu 
de Jos și cine au fost eroii sa
tului.

Iatan do arid
Deva:"" Galeria"de" Artă' 
.Forma”. Artistul loan 
Herman invită iubitorii de 

artă să vizioneze expo
ziția personală de pictură. 

Lucrările de pe simezele 

galeriei devene transferă 

privitorul în mirajul muzicii 
sferelor nuanțate cald și 

calm, perfecte pentru o zi 
de toamnă liniștită sau în 

amintirea unei asemenea 

zile. Deci, expoziția invită 

la melancolie, balsam al 

sufletului.

Hunedoara: Galeria de 
Arte Hunedoara prezintă 
celor care îi trec prșgul 

expoziția de pictură a 

artiștilor plastici Aurel 
Nedel și Vladimir Nedel, 
tată și fiu, recunoscuți ca 

maeștri ai culorii și pe

isajului stilizat.

Petroșani. Sâmbătă, 19 
noiembrie 2005, cu în
cepere de la ora 18.00, 

când va avea loc specta

colul omagial cu piesa 

„Nora" de G. Ibsen (în 

rolul principal: Nicoleta 

Bolcă - directorul insti
tuției) la Teatrul „I.D. Sâr- 

bu", va avea loc o amplă

manifestare dedicată 
împlinirii a 100 de ani de 

la înființarea instituției. 

Aceasta cuprinde decer
narea unor premii celor 

care s-au dedicat, de-a 

lungul deceniilor, teatru

lui și au activat, mai mult 

sau mai puțin timp, și în 

Valea Jiului, La festivitate 

vor fi prezenți actori, regi
zori și scenografi, dintre 

care îi amintim pe Mag
da Catone, Claudiu 

Bleonț și regizorul Marcel 
Șoma, cel care în urmă 

cu 41 de ani a pus în 

scenă, la Petroșani, pie
sa „Nora”. Duminică, la 

ora 12.30, are loc pro

gramul de prezentare a 

poeților Văii Jiului.

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 

muzică pentru toate gus
turile și casete cu filme 

de ultimă oră. Acestea se 

pot achiziționa pentru ca 

timpul liber să fie petre
cut confortant, după ale
gerea fiecăruia, indiferent 

de vârstă.
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Cinema
Deva, Cinema „Patria’. în 

perioada 18 - 24 noiem
brie 2005 rulează filmul 

„Spărgătorii de nunți". 
Prețul biletului: 45.000 lei 
vechi lunea Și 35.000 lei 

în restul zilelor. Joia este 

închis. - „Spărgătorii de 

nunți” (The Wedding Cra

shers) John și Jeremy, 
burlaci trecuți de treizeci 
de ani, au un mod ciudat 

de a se distra pe timpul 

verii: distrug nunți. Apar la 

petreceri și încearcă să 

agațe femei pentru aven

turi de-o noapte. Nu con
tează dacă femeia respec

tivă este chiar o mireasă. 
John se gândește să re
nunțe la acest mod de a 

agăța, dar prietenul său 

îl convinge să mai „dis
trugă” o nuntă. Ocazia 

perfectă apare sub forma 

nunții uneia dintre fiicele 

șefului Trezoreriei din Wa

shington, ceea ce înseam
nă că petrecerea va fi una 

extrem de fastuoasă, iar 

cei doi prieteni vor avea 

de unde să își aleagă vic

timele. Fiecare pune ochii 
pe câte una dintre fiicele 

gazdei petrecerii, doar că 

John vrea să aibă o relație 

adevărată cu Gloria, cea 

pe care vrea să o cuce

rească la această petrece
re, și îl convinge pe Jere

my să nu își ducă planul 
la îndeplinire. Cei doi 

acceptă să petreacă un 

weekend cu „victimele”, 
ceea ce se va dovedi a fi 

o adevărată aventură.

Sport
Lupeni: Sâmbătă", 19'no- 

iembrie, ora 11.00. Fot

bal: Minerul Lupeni - 

Corvinul Hunedoara. Eta
pa a XlV-a a Diviziei B3

Deva. Sala Sporturilor. 
Duminică, 20 noiembrie, 
ora 11.00. Futsal: FC CIP 

Deva - AS Odorheiu Se
cuiesc. Derbiul Etapei a 

XIl-a a Diviziei A de futsal. 

Intrarea: 20.000 lei 

vechi.

Globul
.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. Rezervări: 
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 Cafă". 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 păs
trăvi. Ca obiective turis
tice: Cetatea Colț, Sar- 

mizegetusa Ulpia Traiana, 

amfiteatrul roman și mu
zeul arheologic, castele 

și biserici medievale, dar 

și unul dintre cele mai 

mari baraje de anroca- 

mente din Europa. De 

asemenea, există posi
bilitatea unor plimbări pe 

cărări de munte, vizitarea 

„Parcului Național Re
tezat” Rezervație a Bios

ferei.

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 tu
ristice 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 OSALVAMONT. Ape
lantul trebuie să indice 

locul producerii acciden
tului și ora, numărul 
răniților,‘condițiile mete

orologice și date person
ale.

http://www.posta-romana.ro
mailto:raluca.iovescu@informmedia.ro
http://www.greva.uv.ro
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• Concurs. Profesorii care vor realiza 
întrebările pentru concursul de Rezidențiat 
de anul acesta pe care urmează să-l susțină 
absolvenții de medicină au fost desemnați, 
în premieră, prin tragere la sorți. Lista cu cei 
nominalizați va fi securizată, urmând să fie, 
făcută publică pe 20 noiembrie. (IJ.)

fj Deva (I.J.) - Faringita are ca simptom 
’ principal durerea in gât cu iradieri spre zo

na urechilor, iar laringita este determinată 
simptomatologie de inflamația laringelui în
soțită de răgușeală, arsuri, uscăciune, tuse 
iritativă și febră. Medicul generalist Sonia 
Ionuț recomandă tratamentele naturiste. 
Cele mai recomandate sunt ceaiurile calde 
din plante medicinale precum cel din flori 
și frunze de nalbă mare. Este un ceai emo
lient, antiinflamator și calmant. Cel din 
flori de mușețel, antiseptic, antiinflamator, 
emolient și cicatrizant; ceaiul de cimbru sau 
cimbrișor este un ceai calmant, antiviral, 
antiseptic expectorant și cicatrizant; ceaiul 
de frunze de pătlagină emolient, bacteri- 
cid, hemostatic și cicatrizant; ceaiul de 
fructe de fenicul, un ceai diuretic, antisep
tic, sedativ, carminativ și antiinflamator. 
Ceaiul se bea după mesele principale ale 
zilei, preparat sub formă de infuzie.

Vaccin antigripal
Deva (I.J.) - Din cele 100.000 de doze de 

vaccin antigripal solicitate de DSP Hunedoa
ra, Ministerul Sănătății a repartizat doar 5. 
„Cantitatea de vaccin împotriva gripei este 
cu mult mai mică decât necesarul unui 
județ, iar din acest motiv cei care au benefi
ciat de doză în mod gratuit au fost persoa
nele care provin din localitățile județului ca
re au avut de suferit anul acesta din cauza 
inundațiilor”, precizează dr. Dan Magheru, 
directorul DSP Hunedoara.

Copii investigati cu raze X
■ Invectiriatiile ru ra7P gație se știe cât de mare e o ad^ți. în curând vom avea faringele, toracele
■ Investigațiile cu raze 
X ajută la stabilirea 
diagnosticului cu mai 
multă ușurință.

Ina Jurcone

lna.Jurcone«lnformmtdlt.ro

Deva - Există situații când 
diagnosticul este mai impor
tant decât riscul iradierii. CT- 
ul (computer tomograf) și 
RMN-ul (rezonanță magnetică 
nucleară) simt aparate perfor
mante de diagnostic, capabile 
să redea imagini detaliate din 
interiorul organismului. Unul 
vede bine structura oaselor 
din corp și modificările apăru
te la nivelul acestora, celălalt 
surprinde milimetric, părțile 
moi ale organismului, struc
turile vasculare fine și nervii.
Hernia de disc

Cu ajutorul acestor aparate, 
radiologii îi ajută pe chirurgi 
să opereze cu mai puține ris
curi. După o astfel de investi-

gație se știe cât de mare e o 
tumoră, ce structură are, ce 
artere sunt în vecinătatea ei 
și cum ar putea fi ocolite aces
tea, afirmă specialiștii radio
logi deveni. Investigațiile sunt 
permise inclusiv la copii, dar 
numai în cazuri speciale: acci
dente de circulație, trauma-

W ....................... —
Aparatele care există în spitalul 

nostru sunt performante și nu ira
diază puternic

dr. Dan Florea,
DIRECTORUL SPITALULUI JUDEțEAN DEVA 

...... •* .........   w 
tisme, tumori, malformații, 
fracturi de craniu sau ale co
loanei vertebrale. „Chiar dacă 
micuții sunt iradiați, în astfel 
de situații contează mai mult 
să se pună un diagnostic co
rect. Trebuie precizat faptul că 
orice iradiere se efectuează cu 
protecția gonadelor (organelor 
genitale). Expunerea este 
scurtă și nu implică riscuri 
pentru copii și nici pentru

—Iți. - ------------ .—------
cartele pentru toți pacienții și 
se va nota pe acestea câte 
expuneri la raze X a suferit un 
pacient, pentru a nu se depăși 
limita de risc”, susține dr. 
.Dan Florea, directorul Spi
talului Județean Deva.

Computerul tomograf (CT) 
este util în cazul unor hernii 
de disc, fracturi, tumori osoa
se (inclusiv cancer de oase), 
dar poate examina și alte seg
mente ale organismului - cre
ierul, ochii, urechea internă,

faringele, toracele și abdome
nul. Spre deosebire de com
puterul tomograf, rezonanța 
magnetică nucleară funcțio
nează fără raze X, fiind exclus 
riscul iradierii. Medicii spun 
că este un dispozitiv deosebit 
de important pentru stabilirea 
diagnosticului in bolile sis
temului nervos. Prin tomogra
fie pot fi recunoscute tumorile 
cerebrale, ale nervului audi
tiv, inflamații de orice fel, pre
cum și accidente vasculare 
cerebrale.

Numărul de echipamente 
de 10,6 computere într-o

un milion de locuitori este 
la UE (Foto: arhivă)

Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara
scoate la CONCURS, în vederea încadrării, 2 posturi de subofițer (femei):

Cerințele posturilor: - rezistență la eforturi prelungite; - capacitate de lucru în echipă; - condiție fizică foarte bună.

Condiții de
- Să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în .România;
- Să cunoască limba română scris și vorbit;
- Să îndeplinească cerințele postului scos la concurs;
- Să aibă vârsta de până la 40 de ani împliniți în anul în curs;
- Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- Să prezinte acte doveditoare că au practicat sport de performan
ță (atestat, legitimație club, diplomă de absolvire a unei instituții 
de învățământ superior sau liceal în domeniul sportiv);

participare:
■ Să fie declarați apți medical, fizic și psihic:
- Să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită 
admise și practicate în societate;
- Să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de urmărire 
penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
- Participă doar candidați! care au dosarul de înscriere complet, 
până la data de 02.12.2005.

Cererile de înscriere la concurs se depun la reședința Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Vic
tor Șuiaga, nr. 10 (lângă Morile Boromir), până în data de 23.11.2005, ora 14.00.
Dosarele pentru concurs se depun până în data de 02.12.2005, ora 14.00, la reședința Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 10 (lângă Morile Boromir).
Bibliografia de concurs și documentele solicitate pentru dosarul de înscriere se găsesc la sediul unității.
Data susținerii concursului: 05.12.2005, ora 08.00, la sediul unității.
Peritriî relații sUpîinieiîl:ăr£ Vă prijtețî ădrbsa la reședința Inspecțofatuliii de'Jandarmi Juddțul Hunedoara $au tei
228910, interior 125, zilnic, de luni până'vineri, între orele 09.00-14.00. (34696)

SC EUROCONSULT 
SRL ARAD 

-FIUALA DEVA, în calitate de lichida
tor al SC COM PANI SRL Rapolfo 

Mare, în conformitate cu prevederile 

art. 116, alin. 4, din Legea nr. 

64/1995 republicată, face public fap

tul câ, prin încheierea pronunțată în 
ședința publică, din data de 

11.11.2005, pronunțată în dosarul de 
faliment nr. 7475/2003, s-a dispus 

încuviințarea vânzării directe a imo
bilului, înscris tn CF nr. 2806/1 

Rapolt, către cumpărătoarea SC 

JUNE AU PROD SRL Rapolta Mare, 
potrivit clauzelor cuprinse în antecon- 

fractal de vânzqrercumpărpre încheiqt 
' ' de 'pâdi ți depus la dosarul’cauzei.

(34674)

( Suntem o rețea de magazine de tip discount ce aparține concernului.german Tengelmann, grup cu vechime și experiența la nivel mondial, având în 
Europa nu mai puțin de 3.600 magazine și 37.500 angajați. în perspectiva expansiunii noastre în BUCUREȘTI, DEVA, CONSTANȚA, BRAȘOV și SIBIU 
căutăm:

BEZIRKSVERKAUFSLEITER/-IN
Stellenbeschreibung:

Als verantwortliche/-r Managerei® eines Bezirks von 4-5 Filialen entscheiden 
Sie uber die Besetzung und den Einsatz Ihrer Mitarbeiter in Ihrem Bezirk und 
tragendie VerantwortungfurUmsatz und Kostenentwicklung.

Ihr Plus:

a

Abgeschlossenes kaufm.Studium bzw. erfolgreiche Tătigkeit als 
Fiihrungskraft
Anajytisches Denken und Entscheidungsfâhigkeit 
Zielorientiertes Fiihrungsverhalten
Geschick im Umgang mit Menschen
Mobilitât, Flexibilitât
Engagement, Belastbarkeit

36 7
-‘iqi.

Wenn Sie noch nicht im Handel tătig waren oder als Nachwuchskraft eine 
neue Herausforderung suchen, qualifizieren wir Sie in einer mehrmonatigen 
intensiven Ausbildung fur diese anspruchsvolle Aufgabe.

INGINER CONSTRUCTOR
Descrierea postului:

• 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 ca leu lației
• 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!e
Oferta noastră: • Procese de muncă optime pe baza unor tehnologii de ultima oră • Loc de muncă sigur și de, viitor într-o companie de anvergură șî 
de succes * O echipă tânără și motivată • Bune șanse de formare a unei cariere pentru angajați! cu rezultate bune • Salariu motjvănt

■ ' - ■ : ' '

• ,'ț
Vă rugăm să trimiteți scrisoarea de intenție și CV-ui cu mențiunea postului pentru care optați și așteptările dumneavoastră salariate până la data de 25 noiembrie 2005 
la următoarele coordonate: PLUS DISCOUNT ROMÂNIA SCS, Sediul Central, DN 72- „Crângul lui Bot”, 107025 Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova; Fax: 0244 408 109; 
e-mail: rbanu@plus-discount.ro. Numai candidați selectați vor fi contactați.

ormmtdlt.ro
mailto:rbanu@plus-discount.ro
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STATUL Și 
FAMILIA

Cum ocrotește statul familia?
4^

■ Sute de familii din 
județ se află ne listele 
de așteptare pentru o 
locuință de la stat.

este șansa ca o familie nou- 
întemeiată să primească de la 
stat o locuință.
Plouă cu... cereri
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• Mai puțini. Potrivit datelor furnizate de 
Direcția Județeană de Statistică, numărul 
elevilor este în continuă scădere. Astfel, 
dacă în 1995 figurau în evidențele școlare 
105.477 elevi, la sfârșitul lui 2004 numărul 
acestora s-a redus cu aproximativ 10.000. La 
capitolul preșcolari, în 1995 existau 14.397, 
iar în 2004 doar 13.019. (T.S.)

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Hunedoara
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Anul Nr. căsătorii Nr. divorțuri

2001 2157 1241

2002 2165 1433
2003 2993 1463

2004 3104 1377

Tiberiu Stroia ;_____________
tiberiu.stroia@informnredia.ro

Deva - în România, statul 
ocrotește familia și căsătoria. 
Acesta este primul lucru pe 
care îl aude orice cuplu care 
ajunge în fața ofițerului de 
stare civilă. Și pentru ca „sur
priza” să fie totală, noua fa
milie mai află și că statul se 
angajează să sprijine prin 
măsuri economice și sociale 
dezvoltarea și consolidarea

Jumătate din 
solicitările pen
tru audiențe sunt 
pentru obținerea 
unei locuințe’',
Florin Cazacu, 
PRIMARUL MUNICIPIU

LUI Brad

Florin Cazacu, primarul 
municipiului Brad, susține că 
aproximativ 50 la sută din 
audiențele solicitate de ce
tățeni au ca motivație obți
nerea unei locuințe. „Sunt de
puse aproximativ 300 de ce
reri pentru obținerea unor lo
cuințe care se vor construi 
prin ANL. Până în primăvara 
anului viitor, Primăria va 
oferi un teren unde acest bloc 
să fie ridicat. Nu știu însă 
dacă ANL-ul va avea fonduri 
pentru a-1 construi. De aceea 
sunt puține șanse ca cererile 
tinerilor să fie rezolvate într- 
un viitor apropiat”, susține
primarul Bradului Fericirea de la nuntă e deseori urmată de probleme financiare

Cu copilul la serviciu
Deva (T.S.) - Greva întregului sistem de 

învățământ a dat mari bătăi de cap părin
ților care își țineau copiii la creșă. Practic, 
părinții s-au văzut puși în situația de a nu 
avea cu cine să-și lase copiii pe perioada 
cât sunt la serviciu. „Am doi copii, de doi, 
respectiv patru ani. Când a început greva 
am crezut că înnebunesc. Pur și simplu nu 
aveam cui să-i las copiii cât suntem la lucru. 
A trebuit să caut o femeie dispusă să stea 
cu ei”, afirmă Corina Irimie din Deva.

Am luat copilul cu mine la lucru, susține 
Dana M., din Deva. „Și asta pentru că locul 
meu de muncă face posibil acest lucru. 
Oricum, a fost foarte greu. Și asta pentru 
că trebuia să fiu tot timpul cu ochii pe el”, 
susține femeia. Din fericire, grădinițele cu 
program prelungit și-au început activitatea. 
„Ne-am gândit la părinți, pentru că noi, 
oricum, nu primim nici un ban pentru 
munca prestată”, afirmă Istina Mirescu, 
directoarea Grădiniței cu Program Prelun
git Nr. 7 din Deva.

w
familiei. Cât adevăr se mai 
află în acest Cod al familiei 
intrat în vigoare în 1954?

Plecând de la ideea că 
locuința este absolut necesară 
pentru formarea „celulei de 
bază a societății”, Cuvântul 
Liber a încercat să afle care

Promisiuni, promisiuni

Potrivit primarului orașu
lui Simeria, Petru Radu Păun 
Jura, există aproximativ 40 
de cereri din partea tinerilor 
sub 35 de ani pentru obți
nerea unei locuințe. „Noi am 
încercat să le oferim o alter
nativă și anume terenuri pe 
care să-și construiască sin
guri casele. Au existat promi
siuni din partea ANL de a 
construi un bloc de locuințe, 
dar nu s-au finalizat. Există 
însă posibilitatea ca anul vi

itor să înceapă construcția u- 
nui astfel de bloc”, susține 
primarul Simeriei.
Speranțe slabe

în municipiul Hunedoara 
sunt depuse 49 de cereri pen
tru obținerea de terenuri, în 
vederea construirii unei lo
cuințe, și 104 cereri pentru 
obținerea unei locuințe de la 
stat. „Avem două blocuri 
ANL, aflate în diferite stadii 
de construcție. Unul e termi
nat pe jumătate, celălalt are 
rezolvată doar fundația. Nu

pot să spun când aceste 
blocuri vor fi terminate”,

Nicolae Schiau, 
PRIMARUL MUNICIPIU

LUI Hunedoara

Există 2 blocuri
ANL a căror con
strucție a înce
put. Na știu când 
vor & terminate

susține primarul municipiu
lui Hunedoara.

Sprijin insigr
Deva (T.S.) - în România so

cialistă, alocația pentru copii 
s-a dorit a fi un sprijin puter
nic pentru familie. Se încerca, 
de fapt; compensarea salari
ilor, puțin diferențiate și men
ținute la nivele scăzute. De a- 
ceea, această alocație repre
zenta aproximativ 10 la sută 
din salariul mediu, crescând 
în funcție de numărul de co-

pii. La ora actuală, alocația 
pentru copii, prevăzută de 
stat, este de 230.000 de lei 
vechi. Procentual, această su
mă nu reprezintă nici măcar 
10 la sută din salariul minim 
pe economie. Dacă s-ar men
ține principiul „socialist”, un 
copil ar trebui să primească 
o alocație de aproximativ 
800.000 de lei vechi.

La două căsătorii, 
un divorț

5

Din fericire, grădinițele cu program prelungit 
și-au început activitatea

Fără nici o șansa
Deva (T.S.) - S-au căsătorit 

în urmă cu patru ani. Au un 
copil și, de trei ani, stau în 
chirie. „Am depus o cerere la 
Primărie pentru a ni se repar
tiza o locuință. La început am 
fost optimiști, însă pe măsură 
ce timpul trece ne gândim tot 
mai mult că vom fi obligați să 
stăm toată viața în chirie”, po
vestește I.C. din Deva. O altă 
problemă este că amândoi se 
apropie de 33 de ani. „în doi 
ani nu vom mai avea dreptul 
la o locuință pentru tinerii că-

sătoriți. în acești trei ani de 
când stăm în chirie, am 
schimbat patru apartamente. 
Ne gândim cu teamă că, în ca
zul în care unul dintre noi va 
rămâne fără serviciu, vom a- 
junge pe drumuri. Lunar, plă
tim aproape 300 RON chirie, 
iar salariile noastre ajung la 
aproape opt milioane. Cât des
pre un împrumut bancar, nici 
vorbă! Nici o bancă nu stă de 
vorbă cu cineva care câștigă 
minimum pe economie”, sus
ține capul familiei.

Deva (T.S.) - Potrivit da
telor furnizate de către Di
recția Județeană de Statis
tică Hunedoara, anul tre
cut, în județ au fost înregis
trate 3.104 căsătorii. Gu 111 
mai multe decât în 2003 și 
cu 553 mai multe decât în 
urmă cu patru ani. De par
tea cealaltă a baricadei, în 
2004, au fost pronunțate 
1.377 sentințe de divorț. 
Mai puține cu 113 decât 
anul trecut și mai multe cu 
136 decât în 2001.

Principala ț^uză a divor
țurilor (aproximativ 60 la 
sută din cazuri) o reprezintă 
problemele financiare. Prac
tic, cuplurile nou - formate 
nu rezistă din cauza greu
tăților materiale cu care se i 
confruntă. Reamintim că 1. 
statul, prin Codul Familiei, ' 
le promitea tine crilor, atun
ci când se căsătoreau, că îi 
va sprijini prin măsuri eco
nomice și sociale pentru ca 
familia să se dezvolte și să 
se consolideze.

Concurs de desene 
în Cuvântul liber
„r—___ i- _ -â i . a __ .. a& • i. dA * < ..i ?

FII INSPIRAT, ALEGE

J
PRIMUL ANUAR

DE AFACERI DIN ROMANIA

CARTEI GALBENACARTEA GALBENA—-----------------------------u--------------------
?005 - 2006 

solitaire I.Francizor pentru Jud Hunedoara
Sunâ acum la W, 0254-712255: 0788-6392X5:’ 

0788-633861:0788-633862 
curv-iB- tim kt ii» HTA<o)ncxnser.ro

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei 
tale!

Cea mai reușftă carte poștală va fi fălcitarea Be Crăciun a ziarului nostru

Premii și mențiuni pentru fiecare categorie de concurenți.

Lucrările premiate - publicate in ziar

Condiții: desene originale, dimensiunea: 10/15 cm, trimise până în 6 decembrie

Categorii de concurs: preșcolari - școlari mici; elevi de gimnaziu; pentru Liceul 
„S. Toduțâ": școlari, elevi Se gimnaziu. Se got trimite una sau mai multe 

desene (picturi) având ca temă Sărbătoarea Crăciunului.

Trimite cartea poștală de Crăciun pe adresa ziarului Cuvântul liber: Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 A. Nu uita să ne scrii numele tău, vârsta (clasa) șl locali

tatea. Pe plic ment^neazi: „Cartea poștală de Crăciun". Dacă locuiești in Deva 

poți aduce desenele la redacție (în clădirea CEPROMIN, parter, la Viorica 
Roman). Numele premianților vor apărea în ziarul nostru de joi, 8 decembrie. 'ini’- 

Câștigătorii vor fi premiaji cu prilejul vernisării expoziției din data de 9 decern- • ’f 

brie, la Galeriile de Artă „Forma" Deva.

CUVA«M

mailto:tiberiu.stroia@informnredia.ro
nser.ro
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Cupa DCMT fără vestici
■ Cluburile din Franța■ Cluburile din Franța 
și Germania, prezente 
la primele 2 ediții, vor 
absenta în acest an.

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ro

• Cartaș, la Supercupă. Carmen Cartaș de 
la CSS Cetate a evoluat pentru naționala 
României în ambele întâlniri pe care trico-

p lopăte le-au susținut în Danemarca în turneul 
» Sgyjercupei Mondiale, de handbal feminin.

Ffeiânia a învins, marți, Coreea de Sud, me- 
cfifetă cu argint la JO, cu 34-23, și a remi- 
zgț (28-28), miercuri, cu Danemarca (C.M.)

• Meciuri amânate. Partida dintre FCM 
Bacău și Jiul Petroșani, din cadrul etapei a 
13-a a Diviziei A, nu se va mai juca vineri 
seară, așa cum era prevăzut, ci sâmbătă, 19 
noiembrie, de la oră 17.00. De asemenea, 
meciul Rapid - Jiul a fost amânat pentru 10 
decembrie. (C.M.)

• Victorie la masa verde. Divizionara C 
Minerul Uricani a refuzat să joace partida cu 
Gilortul Tg. Cărbunești, pentru că terenul 
echipei gazdă nu respecta condițiile 
prevăzute în regulament, porțile fiind cu 10 
cm mai mici. Comisia de Disciplină a FRF a 
omologat meciul cu 3-0 în favoarea echipei 
din Valea Jiului. (C.M.)

Deva - A treia ediție a 
Cupei DGMT la gimnastică, 
denumită astfel după eurore- 
giunea Dunăre-Criș-Mureș- 
Tisa, se va desfășura sâm
bătă, la Deva, cu un număr 
mai mare de concurente decât 
la primele două ediții, dar cu 
o participare internațională 
mai modestă. întrecerea va 
alinia la start un număr re
cord de sportive (59) de la șap
te cluburi din țară și de la 
patru cluburi din Ungaria (1), 
Serbia și Muntenegru (1) și 
Slovenia (2).

Absentează însă cluburile 
din Franța și Germania, pre
zente la primele două ediții, 
care au declinat invitația, pre
tinzând că au alte competiții
în această perioadă, deși cel
mai probabil motivul real a

• Jiul se teme de arbitri. Conducerea Jiului 
Petroșani și antrenorul lonuț Chirilă se tem de 
arbitrajul de la meciul cu FCM Bacău. „Am 
informații că la Bacău ni se pregătește un 
măcel din punct de vedere al arbitrajului. Invit 
lumea fotbalistică și factorii de decizie să pri
vească cu atenție meciul", a spus Chirilă. (MF)

fost gripa aviară din Româ
nia.
Concurs unicat

Cupa DCMT reprezintă sin
gurul concurs internațional 
organizat în țară pentru juni
oarele din grupele de vârstă 
8-14 ani. Concursul va avea 
loc la Sala Sporturilor Deva, 
unde va fi montat, în pre

/ ■ ■ I

V

Arbitrii si observatorii etapei a Xl-a, 20 noiembrie 
Ponorul vața - Minerul Aninoasa: Sorin Ciotlăuș - centru, 
Cosmin Danciu și Cristian Petrean (toți din Deva) asistenți. 
Observator - Sever Bogdan.____________________________________

Universitatea Petroșani - Dacia Orăștie: Daniel Tihrt cen
tru, Alexandru Bogdan (ambii din Călan) ți Cristinel Pas- 
cal (Hunedoara) asistenți. Observator, Dorel Tîrsa._________

Metalul Crișcior - Aurul Brad: Constantin Dănllâ - centru 
(Hunedoara), Constantin lordache (Simeria) ți Florentin 

Văcaru (Hunedoara) asistenți. Observator, Mirel Biriș, 

Constructorul Hunedoara - Victoria Câlan: Adrian Lina - 
centru. Adrian Popa ți Aurelian Panaite (toți din Lupeni), 
asistenți. Observator, Emil Munteanu._____________ _____

Gloria Geoaglu - Retezatul Hațeg: Florin Anca (centru), 
Emilian Petrișor ți Cornel Damian (toți din Deva) asistenți. 

Observator, Adrian Radu._______________________________________

CFR Marmosim - CS DeVa: Daniel Dudaș, Ionel Cîrstea ți 
Emilia Lazea (toți din Petroșani), asistenți. Observator, Lazâr 

Kelemen.

Gogean nu e interesata de 
alegerile de la FRG

Deva (C.M.) - Fosta campioană mondială 
și olimpică la gimnastică, Gină Gogean, a 
anunțat, ieri, că nu va candida la funcția de 

președinte al Federației 
Române de Gimnastică. 
Fosta sportivă a apreci
at totuși că „este nevoie” 
de o schimbare la ni
velul forului conducător 
al gimnasticii românești. 
„Este nevoie de alte idei. 
De aceea, cu cât sunt 
mai mulți candidați la 
Federația Română de

Gimnastică, cu atât este mai bine”, a spus 
Gogean.

Gina Gogean
(Foto: Traian Mânu)

Cel mai dificil aparat pentru junioare este bârna (Foto: Traian Mânu)

mieră, un nou sol, aflat în 
proprietatea DSJ Hunedoara. 
„Suprafața de concurs a fost 
adusă la Deva de Octavian 
Belu și Mariana Bitang înain
tea Olimpiadei de la Atena și 
îndeplinește toate condițiile 
de siguranță impuse de nor
mele internaționale”, preciza 
Marieta Ilcu, directorul DSJ 
Hunedoara. Celelalte aparate

vor fi asigurate de Colegiul 
Național Sportiv „Cetate” 
Deva.

„Prin acest concurs dorim 
să le dăm posibilitatea mi
cilor gimnaste să participe la 
cât mai multe competiții de 
talie internațională.

Acest lucru este bun pentru 
cluburi și pentru sportive, în 
contextul în care competițiile

pentru acest segment de 
vârstă sunt foarte puține”, 
aprecia fosta gimnastă Gina 
Gogean. Competiția se desfă
șoară pe trei etape, în Româ
nia, Serbia și Ungaria.

în acest an, prima etapă a 
avut loc la Novi Sad (Serbia), 
a doua e aceasta de la Deva, 
iar ultima va avea loc la 
Bekescsaba (Ungaria).

Transilvania, din nou lideră
■ CT Transilvania a 
câștigat faza locală a 
Olimpiadei Sportului 
Școlar la fotbal.

Valentih Neagu______________
valentin.neagu@inforfnmedia.ro

Deva - Direcția Județeană 
pentru Sport Hunedoara, în 
colaborare cu Inspectoratul 
Școlar, a organizat faza muni
cipală Deva a Olimpiadei Na
ționale a Sportului Școlar la 
fotbal. La acest nivel al între
cerilor s-au prezentat 10 e- 
chipe de băieți. Organizatorii 
apreciază că această compe
tiție s-a desfășurat la un bun 
nivel tehnic și spectacular.

Deși competiția nu a fost 
lipsită de surprize, până la 
urmă, conform așteptărilor, 
pe primul loc s-a situat echipa

'BMcnlt&to

lată rezultatele obținute de Colegiul Tehnic „Transilvania":
13 - 1 cu Liceul Pedagogic;
4-3 , ,, cu Colegiul Național Decebal;

11-1 cu Liceul de Muzică și Arte Plastice

3 -1 cu Colegiul Tehnic Energetic.

Colegiului Tehnic „Transil
vania”, antrenor, Marius Sîr- 
bu. în finală, aceasta a învins 
cu 1-0 echipa Grupului Școlar 
„Grigore Moisil”.

în partida disputată pentru 
locurile III - IV, Liceul Ener
getic a învins cu 6-1 pe cei de 
la Liceul „Horea”. Așadar, 
primele trei locuri ale clasa
mentului arată astfel: 1. 
Colegiul Tehnic „Transilva
nia”; 2. Grupul Școlar „Gri
gore Moisil”; 3. Colegiul 
Tehnic Energetic „Dragomir 
Hurmuzescu”. Mircea S'irbu (Foto: Traian Mânu)

Derby-ul se 
joacă la Deva

Deva (C.M.) - întâlni
rea de gradul zero a fot
balului de sală românesc, 
dintre campioana, AS O- 
dorheiu Secuiesc, șl vice- 
campioana României, FC 
CIP Deva, actuala lideră 
a clasamentului, care tre
buia să se joace dumini
că, la Odorhei se va deru
la la Deva. Locul de des
fășurare a meciului a fost 
schimbat, cu acordul FRF 
și al clubului devean, la 
cererea campioanei națio
nale, care nu poate juca 
acasă în acest tur de cam
pionat, întrucât Sala 
Sporturilor din Odorhei e 
în renovare. Derby-ul se 
va desfășura duminică, 
de la ora 11.00, la Sala 
Sporturilor din Deva.

Arbitrii și observatorii etapei a IX-a, 20 noiembrie 
Seria Valea Mureșului 
Guler Deva - Zarandul Crișcior: Florin Velea (Hunedoara) - centru, loan Hritcu 

(Orăștie) și Florin Cibian (Deva), asistenți. Observator; Cornel Mihăiesc.
Streiul Simeria Veche - Victoria Dobra: Nicolae Albuleșcu - centru, Stelian 

Chiriță (ambii din Brad) și Paul Stănculescu, asistenți. Observator, Zoltan 

Gergely.__________ ' _____________________________________________________ '

Agrocompany Băcia - Olimpia Ribița: Sorin Ciotlăuș - centru, Cristian Petre- 

an și Marius Necșulescu (toți din Deva), asistenți. Observator, Doru Tom; 

Victoria Brad - Casino Ilia: loan Mîndru (Simeria) - centru, Petru Voica (Deva) 

și Flavius Timofte (Hunedoara), asistenți. Observator, Tiberiu Nistor._______

Moții Buceș, stă.

FOTBAL / Campionatul Judoțoan
u - Jw - V u v V — -- --------------- !

Arbitrii și observatorii etapei a IX-a, 20 noiembrie
Seria Valea Streiului ________________ __ __ ________
Știința lancu de Hunedoara - Unirea Berthelot: Fiorin Anca - centru, Robert

Pop Și Florin Cibian (toți din Deva), asistenți. Observator, Stan Hanzi., 

Minerul Teliuc - Cerna Lunca Cernii: Daniel Roman (centru), Cristi Măluțan 

și Bogdan Ardelean (toți din Deva), asistenți. Observator, Petru Sperios 

Streiul Baru Mare - Victoria Păclișa: Sergiu Perta (centru), Florin Bulgaru și 
Claudia Berbecar (toți din Lupeni), asistenți. Observator, Petru Zlate.

AS Boșorpd - Sîntămăria Orlea: Victor Cojocari (centru), Florentin Văcaru 
și Ramses Stanca (toți din Hunedoara), asistenți. Observator. Marian Dima 

Cerna Toplița - Gloria Bretea Română: Claudiu Kremer (centru), Adrian Popa 
și Aurelian Panaite (toți din Lupeni), asistenți.

Primăria Comunei Densuș, județul Hunedoara, organizează, în data 
de 28.11.2005, ora 10.00, licitație publică deschisă în vederea închirierii / 

spațiului comercial «Stație autobuz Densuș 1» 
Relații la telefon 0254-775010.

(34652)
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• Inaugurare. Ieri, la Doha (Qatar), a fost 
inaugurată cea mai mare sală de sport din 
lume, în cadrul unui ambițios program de 
formare a unei elite sportive qatariene și în 
vederea Jocurilor asiatice din 2006. Pele și 
Maradona au primit, fiecare, câte 500.000 
dolari, pentru a participa la inaugurare, 
afirmă organizatorii ceremoniei. (MF)

• Calificare. Andrei Pavel s-a calificat în op
timile de finală ale turneului de tenis de la 
Dnepropetrovsk (Ucraina), dotat cu premii în 
valoare de 125.000 dolari, învingându-l în 
trei seturi, 7-6, 5-7, 6-1, pe germanul Mi
chael Berrer. în optimi, Pavel va juca împo
triva belgianului Dick Norman, care a dispus 
cu 6-1, 7-6 de Michal Mertinak. (MF)

Anchetă FIFA
Ziirich (MF) - Comisia disciplinară a Fe

derației internaționale de fotbal va des
chide o anchetă asupra violențelor manifes

tate la meciul Tur- 
cia-Elveția, returul 
barajului de califi
care la Mondialul- 
2006, disputat mier
curi seară la Istan
bul, a anunțat joi, la 
Zurich, Joseph Blat
ter, președintele 
FIFA.

Comisia discipli
nară va deschide o 
anchetă asupra tutu
ror celor implicați: 
jucători, staff tehnic

și responsabili ai federațiilor, a declarat 
Blatter în cadrul unei conferințe de presă. 

„Toți cei care au fost implicați se vor afla 
pe lista persoanelor ce vor fi audiate”, a 
adăugat Blatter. Președintele FIFA a insis
tat asupra caracterului „grav” al acestor in
cidente. „Comportamentul nerespectuos față 
de echipa elvețiană a fost grav de la sosirea 
sa Turcia,.până iâ final", o. jnai sjms pre-j
ședințele FIFA.: - ' T* 4** ‘

Joseph Blatter

rnwĂRîri

*

Elvețienii, bătuti la vestiare:
■ Polițiștii i-au lovit pe■ Polițiștii i-au lovit pe 
oamenii de la televi
ziunea turcă pentru a 
nu filma agresiunile.

Geneva (MF) - Fotbalistul 
elvețian Stephane Grichting, 
care a evoluat miercuri seară, 
la Istanbul, în meciul retur al 
barajului dintre Turcia și El
veția, a fost rănit serios la 
vestiare, după încheierea jo
cului.

Grichting a fost spitalizat, 
având canalul urinar perfo
rat, după ce a primit o lovi
tură de picior în zona geni
tală. Și alți jucători elvețieni, 
printre care Johann Vogel și 
Benjamin Huggel, precum și 
antrenorul portarilor, Erich 
Burgener, au fost agresați de 
membrii serviciului de secu
ritate turc sau de jucătorii 
reprezentativei țării-gazdă.

„Este un adevărat scandal, 
a declarat antrenorul selec
ționatei helvete, Kobi Kuhn. 
Nu am văzut tot ceea ce s-a

(Foto: EPA)Tensiunea din teren s-a mutat și în vestiare

întâmplat la vestiare, dar fap
tul că polițiștii turci nu au 
ezitat să-i lovească chiar și pe 
oamenii de la televiziunea 
turcă, pentru a-i împiedica să 
filmeze, este relevant pentru 
climatul în care s-a derulat 
acest joc”. Joi dimineață, la

un post de radio elvețian, 
purtătorul de cuvânt al FIFA, 
Andreas Herren, a precizat că 
organizația pe care o repre
zintă așteaptă să intre în po
sesia probelor privind faptele 
incriminate, înainte de a 
sesiza coipisia de disciplină

Ultimele calificate la mondiale
■ Miercuri au fost afla
te și ultimele patru e- 
chipe ce vor participa __ 
la CM din Germania.

Paris (MF) - După ce Aus
tralia a obținut calificarea la 
turneul final al CM de fotbal 
de anul viitor, miercuri la 
prânz, miercuri seara au fost 

^Ute și (iltffiW țjatihiMlfge

Unul dintre cele mai dra
matice meciuri a fost la Istan
bul, unde Turcia s-a văzut 
condusă după numai un mi
nut de joc, dar a revenit spec
taculos, conducând cu scorul 
de 3-1 la un moment dat. 
Streller a marcat golul de apr 
pentru elvețieni, în min. 84, 
și chiar dacă turcii au reușit 
să refacă diferența, au ratat 
Wificarea din cauza golurilor 
ffl&nite pe teren propriu.

Cehia și-a materializat su- 
go. '' perioritatea și în manșa a

doua a confruntării cu Norve
gia, tot cu 1-0, ca și în tur. 
La rândul său, Spania a re
mizat în Slovacia, după ce 
câștigase la scor, sâmbătă, cu 
5-1.

Un alt meci foarte intere
sant s-a disputat în Bahrein, 
unde gazdele, deși păreau 
favorite după egalul obținut 
în deplasare cu Trinidad 
Tobago (1-1), nu au reușit să 
profite de avantajul terenu
lui propriu, pierzând meciul 
(0-1) și calificarea.

a Federației Internaționale de 
Fotbal. Selecționata elvețiană 
a fost întâmpinată cu multă 
ostilitate la sosirea pe aero
portul din Istanbul, autocarul 
în care au călătorit fotbaliștii 
din Țara Cantoanelor fiind 
„bombardat” cu ouă și roșii.

Echipe participante
v *.  w Wv ». W V W « — W V — V V V w W

lată care sunt cele 32 de parti
cipante la turneul ce va avea toc 

între 9 iunie și 9 iulie._____________

Europa: Germania ({ară organi
zatoare), Ucraina, Olanda, Polo- . 
nia, Anglia, Croația, Italia, Paf-, I 

tugalia, Suedia, Serbiă-Muntefl^*  

gru, Franța, Spania, Cehiazv 

Elveția._____________
America de Sud: Argentina, '• 

Brazilia, Ecuador, Paraguay. 

Asia: Japonia, Iran, Coreea de

■ Sud, Arabia Saudită; . :

Oceania: Australia._________________
Concacaf: SUA, Mexic, Costa 

Rica, Trinidad Tobago;____________ ..

Africa: Angola,: Cte d'Ivoire, . 
Ghana, Togo, Tunisia.

. /'... ■■ . ’ . . ‘ .. \ ? ?
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AGENȚIA DOMENIILOR STATULUI
Str. Știrbei Vodă, nr.43. sector I București, tel. .3! 5.13.0-1 Tax. 313.00.27 

www.donieniilestatuliji.ro E-mnl:agenUa «domeniilorstalului.ro

ANUNȚ PUBLICITAR 
pentru primirea de candidaturi in vederea concesionării activilății de neutralizare a deșeurilor de origine animală, activitate 

publică de interes național.

prin licitație publică deschisă cu preselecție

ROMANIA

-■

în conformitate ca prevederile Legii 268 2001. Normelor Metodologice aprobate prin I lotararea Guvernului n>. 626 2001.1.egii nr. 219 1998. lî.G. nr. 216 1098. i ).G. nr 47 20(15. H.G. nr. 1210 2005. precum »i < ■> dinului M A P. A.M nr. 723 

2OO3, Agenția Domeniilor Statului, cu sediul in Str. Știrbei Vodă, nr.43» sector I București. in calitate de coti cedent. organizează licitația publica deschisa cu preselecție in vederea concesionarii activ ității de neutralizaie a.dcșeunloi de origine animală.
Obiectul concesiunii il reprezintă:

Nr 
iert

Zona de dezvoltare 
regională nr. /cod 

regiune/jndete 
componente

Activitatea de 
neutralizare a deșeurilor 
de origine animală (anexa 

la H.G. 1210,20051

I .ocul de depunere a 
candidaturilor

Perioada de 
depunere a 
candidaturi 

-lor

Data 
deschiderii 
candidaturi 

-lor

Ora deschiderii 
candidaturilor

Locul deschiderii
candidaturilor

Valoarea 
garanției de 
participare 

(curo)

Valoarea 
minima a 
redevenței 
euro/ltniă

Valoarea 
investiției 
minime 

obligatorii 
mii. eurri

1

Zona V, V: 

Arad, Caras- 

Severin, Hunedoara.

Tunis

Activitatea de neutralizare a 

deșeurilor de origine 

animală (anexa la 11 G 

1210 2005)

Agenția Doineniiloi 

Statului, str Știrbei Vodă, 

rsr 43. sect 1. București. 

Cabinet Director General

21 11 2005

12.12.2005

1'5 12 2005 10 00

Agenția Domeniilor 

Statului.

str. Știrbei Vodă. nr.

43. sect. 1. București.
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Iha-ata concesiunii este de 10 ani.
Candidaturile se depun la sediul concedentidui, in plicuri închise, sigilate, și se înaintează comisiei de evaluare după expirarea termenului de depunere a candidaturilor, cu respectarea datelor din prezentul antatnț publicitar și vor 

cuprinde:
A. Pentru persoane fizice, asociații familiale si persoane fizice autorizate, romane sau străine:
1) . Declarație <fe participare semnata de candidat (fata ștersături sau modificări ):
2) . Persoanele fizice pot participa la licitație personal sau prin reprezentam desemnat printr-o procura notariala dala in fonna autentica: in cazul asociațiilor familiale trebuie sa se prezinte o procura notariala dala in forma autentica, prin care este 

desemnata persoana care le reprezintă. In am bele cazuri împuternicirea se acorda pentru toate etapele licitat iei de concesionare a activitatii de neutralizare a deșeurilor dc origine animala.
3) . Declarație pe proprie răspundere însoțita de documentejustifieative in copii legalizate traduceri legalizate privind experiența de minim. 3 atu in domeniul activitatii de neutralizarea deșeurilor dc origine animala:
4) . Persoanele fizice trebuie sa prezinte: a), dovada asocierii cu un agent economic i copii legalizate traduceri legalizatei. b). situația financiara a asociatului pentru ultimul exercițiu financiare bilanțul contabil pcnîiu anul anterior), din caresareiasaca 

agentul economic are octfra de afaceri sau venituri de cel putut 3.000.00(1 curo.
5 J.I’etsoana fizica autorizata sau asociațiile familiale trebuie sa prezinte situația financiara pentru uit imul exercițiu financiari bilanțul contabil pentru anul anterior), din care sa reiau» ca are o cifra dc afaceri sau venituri decel puțin 3.000 000 em o 

NOTA: Persoanele fizice pot depune candidaturi in vederea concesionai ii activ itatii dc neutralizare a descuriliu de origine animala, numai in asociere cu un agent economic care face dovada unei cifre deafăceri sau a unui \euit de in mim .v.OOO.OOO.euro. j
B. Pentru persoane juridice autorizate ( romane sau străine):
1). Declarație de participare semnata de candidat (fata ștersături sau modificăril.
21 Candidatul poate fi reprezentat de către reprezentantul legal al societal ii sau de o persoana împuternicita prin procura notariala dalain forma autentica de către reprezentantul legal al societății sa participe la licitație: 9
3 ).l>xlai^e pe proprie răspundere insolita dc documente justificative in csipii legalizate traduceri legalizate privind experientade minim. 3 ani in domeniul activitatii de neutralizare a dcscuriloi de origine animala; împuternicirea se acorda pcntrujtoats 

etapele licitației de concesionare a activitatii de neutralizarea deșeurilor de origine animala
Situația financiara pentru ultimul exercițiu financiar (bilanțul contabil pentru anul anterior), din care sa reiasa ca agentul economic arc o cifra de afaceri de cel putut 3.1)00.000 curo

Comis ia de evaluare a candidaturilor poate solicitași alte da te (explicații referitoare la documentele de participare X'uresa-i dea garanția ea respectivul candidat t a desfășura activitatea concesionata in condițiile prevăzute in contract. 

Prezentarea unor declarații pe proprie răspundere falsesau incomplete, da dreptul AI )S sa excludă candidatul in oricefaza «procedurii, sau după caz sa desființeze eventualul contract cu ofertantul respectiv urmând reluarea procedurii 
Desființarea contractului in aceste condiții se realizează fara restituirea sumelor plătite pana la data notificării de desființare a contractului. care vor fi reținute cu titlul de daune interese.
Documenteiedeprecalificare vor fi introduse intr-un plic oare se sigilează si earesedepunehscdtul Agenției Domeniilor Statului, in perioada de depunere a candidaturilorpretazutainprezentul anunț.
Pe acest plic vorIrln

Numele'denumireacandidatului .adresa sediul social al acestuia.
Numărul dc telefon sisau fax

l -

f
-j-

I -ieitatia publica cu preselecție pentru care este depusa candidatura.
Pentru desfășurare» licitației publice cu preselecție etapa selectării candidaturilor, este obligatorie prezentarea a cel putui 2 (doua) candidaturi.
Comisia de selectare a candidaturilor v a deschide plicurile oandidatilor prezenti la data s i ora (revăzute in prezentul anunț. f
Cvmcedentul va comunica Maritalul presckctiei prin afișarea listei la sediul sau. precum si. in scris, fiecărui candidat in parte in termen de 5 zile calendaristice In termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării dc respingere a candidaturilor. îl 

candidată tespmsi pot solicita, in scris o copie « procesului-verbal de selectare de candidaturi. Candidată resputsi pot depune contestata la sediul coaoedcntului in termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe proeesul-verbal de selectare de 
candidaturi, ta tennen de 10 zile calendaristice de la primirea contestației, concedentnl este obligat sa soluționeze contestația si sa comunice răspunsul sau oontestatarului.

CaMlHațjl care vor fi selectați de câne comisia de selectare a candidului ilor urmează să fie notificați cu privire la locul, perioada de cumpărare a caietului de sarcini, data, ora și locul de depunere și de deschidere a ofertelor ta vederea concesionării, prin 
licitație publică deschisă cu pivselecție, a activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, activitate jmblică de interes național.

Candidați setactefi de către comisia de selectare a candidaturilor urmează să achiziționeze documentația ce condiționează participarea la licitația publică deschisă cu peaclectw de la Agenția Dcoteniilor Statului-Biroul Publicitate si Relații cu 
Publicul, pe baza unnăt oarelor documente, copie dup» dovada achitării prețuim caietului dc sarcini, t înunent prin ortfin de plată ta contul ADS deschis la Trezoreria Sector 1 București: RO77TREZ7015025XXX0W1335 sau factură și chitanță in cazul plății la 
casieria AD8.b«HS(de nloitiMeși aîmpul<mnimni date dc ofertant pemxmei desemnate in v ederea achiziționării documentației de participare la licitație.

Caietul de sarcini se ponte achîrițtona prin achitarea sumei de 2.000 Ici RON.

Garanția de particulare se poate constitui ta următoarele forme: virament prut ordin dc plată la Trezoreria Sector 1. cont: RDS5TREZ7015OO6XXXO9O124.
Plicurile eontmand documentele de participare si ofertele tehnice si financiare v or fi sigilate si se depun la comisia de evaluare, in ziua licitației.
Informatn suplimentare se pot obține de la persoana de contact Camelia CI IIPER-TOFAN, tel 0213151304.. Direcția Privatizare și Concesionare Activ itati si Serv iuti din oadrol Agenției Domeniilor Statului.

(EZSK
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Felicitări (67)

• Cu prilejul aniversării zilei de naștere, soția 
Doina și fiul Alin urează „La mulți am", sănătate 
și fericire celui care le este mereu aproape, 
Cornel Nasta.

Vând ap. 1 cameră (01)

• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17. •

Vând ap. 2 camere (03)

zona Gojdu, etaj 1, bloc cărămidă 34 mp, 
parchet, gresie, faianță geam la baie, fără 
balcon, liber, preț negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.
• wgent, circuit, balcon închis, parchet, 
contorizări, gaz 2 focuri, Deva, zona Dacia, preț 
760mflioane lei. Tel. 0742/290024,223555.

cărămidă multiple îmbunătățiri, balcon, 
Zamfirescu, preț 29.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
»fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona LBaadui, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg„ tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresd, et. intermediar, dea, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid., neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• iigent, zona Al. Streiului, centrală termică et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut, 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• 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)
• etal 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• bd. Decebal, decomandate, parchet faianță, 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
4 bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2, circuit faianță gresie, centrală 
termică balcon, parchet laminat. Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 camere, circuit parchet balcon, et inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)

• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et. 1, semidec., 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788.361782. (Garant Consulting)

• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiană, preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală et intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică parchet, 
faianță mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1,200 mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona UHacului, 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 Bălcescu, dec., et. 1, modificat 
îmbunătățit, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat, preț 830 mii., 
tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zona Bălcescu, et. intermediar, 
semidec., parchet, apometre. Preț 850 mii. lei. 
Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• Câlan, et intermediar, dec., s 55 mp, balcon 
închis, C.T., instalații sanitare noi, ușă metalică 
Preț 570 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374, 718833, 0745- 
695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Zamfirescu, semidec., 52 mp, parchet 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, dea, apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Piață etaj 1, dec., 60 mp, 
termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet gresie, faianță baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Liliacului, dec., gresie, faianță ușă 
metalică apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Minerului, etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștită balcon închis, apometre, gaz contorizat 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
232808. (Fiesta Nora)
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• zona Zamfirescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificări la 
bucătărie, ușă metalică în curs de renovare, 
preț 105.000 lei tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 

Nora)
• zona Decebal, dec., 60 mp, 2 balcoane, unul 
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 Mărâști, etaj intermediar, dec., 
modificări, parchet balcon închis, apometre, gaz 
2 focuri, repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745-
302200.232808. (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 liliacului, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232 809. (Fiesta Nora)
• dec. Deva, str. Nicolae Bălcescu, etaj 2, 
parchet, balcon mare închis, st 54 mp, 
contorizări, îmbunătățiri, preț: 830 mii. lei, nego
ciabil, tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent dec, parchet, balcon închis, gresie, 
faianță contorizări, repartitoare, et 2, preț 1,150 
mid. lei, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• urgent semidecomandate, contorizări, et. 
intermediar, zonă bună Deva, preț: 920 mii. lei, 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)

• urgent Deva, b-dul luliu Maniu, dec., st 55 mp, 
amenajat, preț: 960 mii. lei, negociabil, tel.: 
0722/564004. (Prima-lnvest)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă braiă nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona centrală parter, pentru privatizare. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști, 
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. 0745-02200, 
232808. (Fiesta Nora)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 70 mp, etaj 3 din 5, 2 băi, 2 
balcoane, garaj, centrală termică gresie, 
faianță parchet, mobilat și utilat, preț 210.000 
ron, negociabil. Tel. 212979.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1320 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.
• Deva, Dada, etaj 4 din 4, acoperit cu terasă 
garanție 10 ani, contorizări, ușă schimbată 
bucătărie mobilată 40 mp, balcon închis, preț 
76.000 ron, negociabil. Tel. 212979.
• Deva, urgent, zona pieței, contorizări, etaj 2, 
preț 1350 mid. lei. Tel. 236510.
• foarte urgent et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64000 euro, țel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona & Enescu, et. 1, 98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fară 
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. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)
• zona Gojdu, dec., et. 2, parchet contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut, preț 1350 mid., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
• zonă centrală modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat et intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)
• ap. 3 cam. dec., 2 băi, balcon de 22 mp, vedere 
în 3 părți, zonă ultracentrală parchet peste tot 
bine întreținut Preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
211075,0745666447,0726.130557. (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 118X300 lei, tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)

califii]

• zona A. lancu, etaj 1, dea, 110 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, preț 61.500 euro, 
negociabil, tel. 078865702,232808. (Fiesta Nora)
• T. Maioreicu, 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. 0743-5(19654 (Garant Consulting)
• vând ap. 3 camere semidea, 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)
• urgent, dec, et 1, 2, balcoane închise, CT, 
parchet gresie, faianță, zona Decebal, preț: 13 
mid. lei, neg., 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent dec, etaj intermediar, contorizări, 
gresie, faianță, zona hotel Deva, preț: 13 mid. lei, 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună dea, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• zona M 2, Str. Munteniei, et. 1, 2, 3. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, LBacuhă bl. 20, ap. 25, sc. C, etaj 2, totul 
contorizat, preț 1,450 mid. lei, negociabil.Tel. 
0721/980357,0724/022659.

• Deva, zona pieței centrale, etaj 4, bloc 
acoperit, parchet, cărămidă centrală termică 
interfon, ocupabil imediat, preț 39.000 euro. Tel. 
233473.
• foarte urgent decomandate, etaj 1,2 băi, 2 
balcoane, 112 mp, bloc de cărămidă centrală 
termică fără intermediari. Tel. 0788/497895, 
228775.
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul noii, proiect pt. 
centrală termică, preț 47X00 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise. 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994 (Casa 
Blanca)
• zona Bălcescu, et 1, amenajat frumos, parțial, 
termopan, semimobilat, bucătărie mobilată la 
comandă garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel.1 
0745/173103. (Mimason)
• zona Emlnescu (pol. jud.), et 1, dea, 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Banca Transilvania, et. 3, parchet 
laminat gresie, faianță, termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modern recent, preț 55.000 
euro, neg., tel. 0745/159608. (Mimason)

• zonă centrală st 100 mp, dea, et intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724620.358 (Rocan 3000)
• zonă bună dea, st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et. interme
diar, preț 1350 mld„ tel 235.208, 0724.620358. 
(Rocan 3000)

WIM:
fațade termo- 
sisfem, tencuieli 
mecanizate, 
decorafiuni 
dehjx

>«.T1111 al] 11
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cuceri
Autorizate

Copiator A4 / A3 
Melinda 
Str. 1 Decembrie, 
nr. 19, parter 
(In fața Colegiului - ____ .
■Decebal”) & su S't» .ufâjllit

tel. 235.310. ca ffl ‘
219.796 «mx or. in

Orar: 9 - 16 32910)

SCDARlANIfi

Str. N. Bălcescu (vis-a-vis de biserica din Ceangăi)

PLOUĂ CU 
BONUSURIf

la 17,5B ROM
1B3« ROM

T«l. 0254/220313,235533 (29852)

INTERCAR - dealer autorizat pe Județele Sibiu șl Alba
Foarte muți oameni au dorit să afle cum sa poate achiziționa un autoturism da la noi, astfel că vă prezentăm:

DRUMUL GEL MAI SCURT CĂTRE 
AUTOTURISMUL OUMN WbAȘȚtRX

(valabil pentru persoane fizic - și juridice) 
' *̂ Dvs.  alegeți varianta optimă de leasing 
împreună ne dealeral:
Avans • 15% -50%- leasing financiar 

intern
*15%- 25% -leasing 
operațional

Durata *12-60  luni - leasing financiar 
Intern
•36 luni-leasing ope.uțional 

-Timiterea actelor necesare dosarului 
de leasing

■/ Verificarea bonității (circa două zile 
lucrătoare)
✓ 5 omnarea contractului 
«''Plata avansului
✓Livrarea autovehiculului
Condiție prealabilă - persoane fizice 
■Venit lunar net disponibil pe familie: de 
2 ori rata de leasing fără tva
■Venit lunar net disponibil pe familie: 
1,5 ori rata de leasingfărâ tva * un girant 
ce îndeplinește cel puțin aceeași 
condiție

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII CONTRACTULUI DE LEASING:
Persoane juridice:
^Formularele de leasing completate (vă sunt puse la dispoziție de către dealer) 

^Oferta de leasing semnată
Certificat constatator In original, nu mal vestii de 3 luni

/Copie după certificatul unic de înregistrare al fimrei dumneavoastră (c.u.i.) 
/MȚ Copie după actul de identitate al persoanei împuternicite să semneze 
contractul de leasing, cu specimen de semnătură
«^Copli după ultimele două bilanțuri anuale {inclusiv anexe, bilanțul 
31.12.2004 și 31.06.2005), precum șl balanțele aferente * ultima balanță 
disponibilă (vizate de autorități)
Persoane fizice:
v< Formularele de leasing completate (vă sunt puse te dispozi^e de către deafer) 
/Oferta de leasing semnată
«^Gople după cartea de muncă actualizata

Copie după actul de identitate
Adeverință de la angajator cu specificația funcției, vechimii și a venitului 

anual net
Dovadă penta alte venituri vizată de Fisc (dacă este cazul)

^Copie după actul de spațiu
^Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
^Aceleași acte sunt necesare și penta girant sau soț, soție, după caz.
PORCHE LEASING
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la adresa noastră:
DN1, KM 303*750,  Șellmbăr, Sibiu
Tel.; 0269/560.606,0269/560.688
www.intercar.ro

NOU IN ROMÂNIA!

WEB
Formare profesională Web 
cu atestare elvețiană

DESIGNER
MASTER 
PROGRAMATOR

Institutul Internațional Multimedia 
experiență româno-elvețiană 

www.iim.ro,offkeOiim.ro
(33840) 0254.206.211,0254.206.210

http://www.intercar.ro
offkeOiim.ro
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• dec. etaj 2, zona Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
(rarchet st 102 mp, contorizâri, oret 1,7 mid., tel.: 
0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• 3 camere, In Hunedoara, Sir. Pomilor, nr. 
9B, lângă Castel, bucătărie, baie superbă, 
centrală, parchet, gresie, pivniță, 2 garaje, 
canalizare, curte si grădină 1200 mp, preț 
644)00 euro, negodabiL TeL 0254/710406, 
0788/394796.

o Deva, zonă centrală, casă, curte și grădină, 500 
mp, ideală pentru locuit și afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toati facilitățile, gaz, apă, canalizare, 
construcție modestă, preț 1,7 mid., tel. 
(1745/164633. (Mimason)
o vilă, construcție 2000, pe 2 nivele, p+ 
bucătărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et 
iu 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, 
(iving, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină, sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și moderne. Se vinde 
mobilată, la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Mărăști, construcție renovată 2005,2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
pcupabilă imediat, st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 cameret diferență, preț 73.000 euro, tel. 
Q745/64O725. (Mimason)
• zona peste linie, construcție nouă parter, et, 
mansardă parter cu cameră hpl, 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)

• zonă centrală, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță CT, tavane false, spoturi, sc 80 
tnp, st 453 mp, garaj, grădină curte, anexe, preț 
2,600 mid., telefoane 235.208, 0724.620.358. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală, p+1, 4 cam., 3 băi, 2 garaje, 
șcară interioară gresie, faianță CT, grădină 
curte, st 350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 
fn Id., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent, preț 10.800 euro, negociabil, Tel. 211075, 
0747.779.751,0726.130557. (Mondial Casa)

■ urgent, casă in Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț 3 mid. lei, neg., tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)

■ central, Deva, 2 nivele, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică curte, teren, preț: 
110.000 euro, negociabil, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• vilă P+2,7 camere, bucătărie. 3 băi, bar, living, 
centrală termică, 2 garaje, s.c. 330 mp, st 1100 
mp, toate utilitățile, preț: 350.000 euro, nego
ciabil, tel.: 0740/210780. (Prima-lnvest)

• p+1,6 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, toate 
utilitățile, complet mobilată preț: 6,5 mid. lei, 
negociabil, tel.: 0740/210780. (Prima-lnvest)
• 4 camere, bucătărie, baie, încălzire centrală 
garaj, apă curentă curte, grădină 300 mp, preț: 3 
mid. lei, negociabil, tel.: 0740/210780. (Prima- 
lnvest)

• casă nouă cu dependințe, în Boholt. Tel. 
229256,226352,0720/677035.

• la 5 km de Vața, satul Prăvăieni, nr. 11, 
familia Madu, 4 camera, anexe gos
podărești, grădină mare, curent electric, 
preț negodabiL TeL 0256/357796. COhNEX

Cumpăr casă (14)

• tn Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• Deva, P+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică SC - 300 mp, grădină S - 500 mp, 
garaj, preț 90.000 euro negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• zona Cătagăreni, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tei. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• urgent, cu plata imediat, cu grădină în Deva 
sau în Simeria, tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

■ 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 >e lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Măgura Certejului, construcție modestă 
cărămidă 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână curent, curte, grădină 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță camere podite, 
preț 500 mii., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)

• Certul, casă bătrânească 2 camere, grajd, 
șură fântână curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)

• Boholt, construcție 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică, 
curte, grădină garaj, 5000 mp, preț 1,05 mid., tel. 
0745/253413. (Mimason)

• la 7 km de Deva, recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+e+m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală fosă septică hidrofor, 
fântână teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg., tel. 
0745/253413. (Mimason)

vodafone

■ 2 camere, hol, bucătărie, terasă grajd, anexe, 
800 mp, satul Sântandrei, preț 800 milioane lei. 
Tel. 236655,0742/218376.
■ 2 corpuri, în Bălata, I: una cameră baie; II: 
bucătărie de vară apă curent, anexe, grajd, 
garaj, gaz la poartă grădină 2240 mp, preț90.000 
ron, negociabil. Tel. 212979.

• 3 camere, în Șoimuș, bucătărie, baie, apă 
curentă gaz, sc 110 mp, curte, grădină s 2500 
mp, preț 250.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• casâ bătrânească plus teren 0,15 ha, în Vețel. 
Tel. 0254/237819.
• casă din cărămidă 3 camere, anexe, 25 ari 
grădină și curte, lângă șoseaua Oradea ■ Deva, în 
satul Cărăstău, preț 18500 euro. Tel. 
0359/417755.
• casă to Chimindia, nr. 81, la șosea, preț nego
ciabil și casă în Hărău, nr. 256, curte și grădină 
0,23 ha Relații în Chimindia, la nr. 110.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmal6smart.ro

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

tineret
(33380)

ÎN FIBII! ZI, PRIMEȘTI UN CADOU LA ALEGERE!
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Str. Independenței nr. 24, Tel: 0359.427.370/ 0359.427.369, e-mail: cgoradea@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro

OetâOi d&spre atena campleta dt*  și wvteil g/wț» la wgâzlMk CGtiGC din teatâ țara.
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KENT LUCKY STRIKE PALL MALL VICEROY

AGENT COMERCIAL
(în sistem cu lzw«re iiwdtatâlPu JoeaicHiul'iS: 

CARANSEBEȘ

INTEltBMNDS
British American Marketing & Distribution SRL

Tobacco B-A.TLDinSION
ROMANIA

Demrad Bithermic
• puteri termice de 24, 28 kW
• versiune basic
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p
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Având peste de ani de experiența mondiala in domeniul tutunului ri a pnxiiisdor dm lulun, British American
prezente in 180 de ian. Ca un portofoliu de 320 de march suntem hderi de piața in mai mult de 50 de tari si producea sdlms 

miliard de «earrtc. Afacerea nnastra este sustmu& de mai muft de de angajați la nivel mottdiak 
Succes. prezente globala si cresicre continua acesta este British American Tobacco.

INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL Distribuitorul exclusiv al produwluâ 
BRITISH AMERICAN candidați dinamici si ambițioși pentru următoarea poziție®

Principiile teapaiislbfhlatl' .
. Asigwam JSKta«.i gnOmcu 8®ia mezine
« Atragerea iducctn elor de dismhutic din punct de vedere 

al volumelor de vânzare, acoperire tvrilonu. freci enla <lc 
.utcire expunere prodine vi mala ia!e publicilare

• Menținerea si inibuiMUtirea relației cu chvnlii
• Menținem si actualizarea tarei dedaic xȘft

I
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• 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 rriicrocentrală murală Demrad și primești
CADOU
un radiator Ekorad (dimensiune 22x600x800)

Orinte minune:
. Murim studii medii

• CutKtstuXe de unlizare a calcuîatorolui ț Windows. MSOIIke) ,
• Evretaite ahfflteti >fe «wnunteare
. Orientare. atre eNem
• Abilitau de luem in echipa
• Driporobtl pentru un program flexibil
• Permis de conducere categoria “B“- rei puțin im» vot hun.*

Lhaa ■.iniieti mlcresau 'arogamsa tnmiteti CV-uf.o senaoarv de intefWeJj.i o «Mognrite recenta în maxim™, Sleite de la spariiiș, 
anurmituî, ui atenua departamentala de Resurse timade, *■  umailoait*  adresa

Sus. Bucurestr-Ploierti nr. IA. Corp clădire B2. sectar I. București sau la fax 51 17. e-nuiH ro_reetuutnent4> ak.com *
Su/fwî twji «t/MacuHi pwiru iruerw*.  .

I
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Continuitate în inovației!
____________________________________________________ I

I

slmal6smart.ro
mailto:cgoradea@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro
ak.com
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Vana garsoniere (19)

• Deva,zonaKogălniceanu, cu balcon închis sau 
schimb cu Timișoara. Tel. 232905.
• stare buni, în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)

• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent, sdec, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat, 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608,215113. (Mimason)

- • zona Mâiăștiul Nou, et. 2, dec., liberă, 27 mp,
- balcon, preț 748 mii., neg., tel. 0745/163445. 
' (Mimasor)

MICĂ PUBLICITATE /13

i
I
II 
l.

V

*

e

» zonă centrală, et. intermediar, 35 mp, parchet, 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• etaj intermediar, st 47 mp. balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
oreț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj L dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• Mârățtiul Nou, decomandate, faianță gresie, 
parchet, contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)
• Zamfirescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)

• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)
• bd. luliu Maniu, etaj intermediar, semidec.. s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)

• b-dul Decebal, etaj 7, dec., amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând garsonieră semidec., apometre, balcon, 
etaj intermediar, Gojdu, preț 65.000 RON. Tel. 
0743-549654. (Garant Consulting)
• urgent, zona Decebal, etaj intermediar, 
balcon, contorizări (apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel. 
0740-013971. (Garant Consulting)
• confort 1, decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara (Garant 
Consulting)
• zonă centrală, semidec., contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
•zona Dorobanți, et intermediar, dec., st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat, preț 
860 mii,, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, et. intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută, preț 850 mii., tel. 
235.208,0721.985.256 (Rocan 3000)
•zona Emănescu, et intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț 
550 mii, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii, tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zona Decebal,gresie, faianță apometre, 
balcon închis. Preț 750 mii. lei. Tel. 0254/745374, 
718833, 0745-695473, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Micro 6-sud, bucătărie, baie, zugrăvit, 
ușă ștejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii. lei. Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 
0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• Micro 2, balcon închis, 40 mp, boiler, 
apometre, convector, faianță geam-baie. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona 22 Decembrie, etaj 3, dec., balcon, 
parchet gresie, faianță contorizări, preț 75.000 
lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)

• zona Eminescu (poliția județ), etaj interme
diar, dec., 40 mp, confort 1, balcon, vedere la 
stradă parchet, gresie, faianță renovată recent 
amenajată și modificată contorizări, preț 83.000 
lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora) ’

• zona Dada, etaj 3, dec., parchet, gresie, 
faianță, contorizări, preț 51.000 lei, teU0723- 
251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 1, semidec., parchet, instalații 
sanitare și electrice noi, contorizări, tel. 0723- 
251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 4 cu acoperiș, posibilitate 
de mansardare, dec., 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei. tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zonă bună Deva, 32 mp, cu balcon, parchet, 
et 3, preț: 450 mii. lei, tel.: 215212. (Prima-lnvest)

• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept zonă liniștită preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• loturi de 650 mp și 1000 mp, în zona str. 
Sadoveanu ■ Zăvoi, preț 35 euro mp. Tel. 
0745/253413.
• urgent teren 3200 mp, apă gaz, curent în 
apropiere, zona Boholt, preț 250 milioane lei, 
negociabil. Tel. 223555,0742/290024.

• urgent, 1000 mp, preț 32 euro mp, 22 Decem
brie.Tel. 0721/110330.

• zona Zăvoi, 3000 mp, preț 10 euro mp. Tel. 
0723/562744.
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika) .
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
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)
• 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 
construcție veche pe teren, toate facilitățile, apă 
curent în curte, gaz la poartă preț 9 euro/mp, 
tel. 0745/163445. (Mimason)
• loc de casă 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)
• vând teren Bretea Mureșană st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)

• 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, 0724.620.35a 
(Rocan 3000)
• intravilan, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 9 m, 
apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 9 
euro/mp, tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 2600 mp, fs 
20 m, acces auto, gaz, apă curent, idea! 
construcție casă sau 4 parcele a 650 mp. Preț 35 
euro/mp. Tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, Simeria, st 2900 mp, utilități, gaz, 
curent, apă la 150 metri distanță Preț 4 euro mp. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• intravlan, Sâritamko, S.T. 2500 mp, fs 13 mp, 
utilități: apă curentă gaz, curent electric, preț 12 
euro/mp, negociabil, Tel. 0746 - 225.726; 
0254/213005. (Casa Majestic)
• extravilan, Cristur, St 6000 mp, utilități: gaz, 
curent electric, în apropiere. Preț: 2 euro/mp, 
negociabil, fel. 0746 - 225.726,0254/213050. (Casa 
Majestic)

• extravilan, Deva, str. Prelungirea Depozitelor, 
s 3549 mp. Preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• intravian, to zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• tobavdan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37- euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, rieg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)

• Intravilan, it 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)

• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
■ intravilan la DN 7, în zonă industrială, la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, st 3000 mp, posibilități apă, gaz, 
curent, zonă bună, Deva, preț: 7 euro/mp, tel.: 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• intravilan, DN 7, 7300 mp, fs 55 mp, pțeț: 12 
euro/mp, neg., tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• intravilan, Deva, zona Eminescu, st 760 mp, fs 
15 m, toate utilitățile în zonă preț: 45 euro/mp, 
tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)

Cumpăr terenuri (22)

• 2 ha, fs 100 m, facilități, zona fabrica de bici
clete, Macon, DN 7, Deva - Sântuhalm. Tel. 
0721/110330.
• pentru construcție, zona Zăvoi, 1000 mp, fs 20 
m, ofer 25 euro/ mp. Tel. 0721/110330.

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona l Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
•zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară, gresie, faianță 
termopane, centrală termică acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat Preț 
vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp + TVA, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 
3000)
• zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, telefoane 235.208,0724.620358. (Rocan 
3000)
• zonă ultracentrală, st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit încălzire, preț 46.000 euro, 
tel. 211075, 0726130557, 0747.779.751. (Mondial 
Casa)
• 42 mp, în Deva, apă, gaz, curent preț: 6000 
euro, negociabil, tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)

Imobile chirii (29)

vând locuri de veci (23)
• ofer cu chirie casă ultracentral, 2 camere, 
bucătărie, hol central, curte, centrală termică 
preț 300 euro, negociabil. Tel. 215244.

• închiriez vilă p+1,4 camere, scară interioară 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță garaj 
încălzit, curte, grădină, bucătărie vară zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă Tel. 
249047,0721/192684.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
Deva, Str. 1 Decembrie, etaj 2, amenajat, utilat, 
aer condiționat, preț 250 euro/lună Tel. 
0721/110336.

• ofer pentru închiriat apartament 4 camere, 
zona Decebal, etaj 1, amenajat, utilat, aer 
condiționat, pentru firme, preț 450 euro/lună 
Tel. 0721/110330.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
ultracentral, decomandate, centrală termică 
renovat, mobilat, utilat complet, pe termen lung, 
chirie și garanție în avans. Tel. 212580,215468.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
nemobilate. Deva, Progresul, plata anticipat, 70 - 
80 euro/lună Tel. 213994.
• ofer spre închiriere casă 2 camere, baie, 
bucătărie, garaj, centrală termică preț 250 euro. 
Tel. 0745/253413,218234.
• ofer spre închiriere casă 2 camere, zonă ultra
centrală mobilată utilată curte, preț 250 euro. 
Tel. 215244,0740/315050.
• 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)

Cumpăr garsoniere (20)

• in zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• in zonele: Libertății, I. Creangă Teatru, cu sau 
fără centrală termică Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Huneoara)

• urgent, zona piață Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec/semidec., cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• urgent, pe Decebal, exclus ultimul etaj, ofer 
800 mii. lei, tel.: 0742/019418. (Prima-lnvest)

Vând terenuri (21)

• 10pareeleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
0254/211124.

• 1000 mp, zona Deva, pentru construcție casă 
cabană facilități gaz, curent Tel. 0726/158688.

• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.
• 700 mp teren în Hunedoara, poziție ultracen
trală (magazin Artima). Tel. 0722/563959, 
0746/125465.
• Intravilan 3 parcele de 1200 mp, în zona Zăvoi, 
la ieșire din Deva, toate facilitățile, preț 15 euro 
mp. Tel. 0743/011772.
• intravilan ki Tâmpa, 1 km de Simeria, st 1700 
mp, fs 17 m, gaz, curent apă canal, preț 6 euro 
mp. Tel. 0354/402235,0726/118427,0721/818917.
• intravilan pe DN7, vizavi de fabrica de bici
clete, 1 ha, fs 100 m, preț 20 euro mp, negociabil, 
facilități. Tel. 0721/110330.
• intravilan, 23 ari în Uroi; 2 parcele teren 10 ari 
și 12 ari în Cărpiniș, 1 ha pădure zona Cărpiniș. 
Tel. 260582 după ora 20 sau 0741/253791.

t-

t
• Intravilan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, rară 
intermediari. Tel. 0724/388452.

• Intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269,0746/029058.
• Intravilan, pentru construcție casă in Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
220269 sau 0746/029058.
• intravilan, zona Sântuhalm, 5300 - 2 ha, fs 20 - 
100 m, preț 10 euro mp. Tel. 0721/110330.

• In cimitirul Bejan vechi, amenajat cu plăci 
despărțitoare și placă exterioară pentru 2 
persoane, preț 2500 ron, negociabil. Tel. 212979.

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

caută pentru dezvoltarea echipei în Deva

designer reclamă
Cerințe:

• solide cunoștințe de Adobe Photoshop, Corel 
Draw;
• imaginație;
• seriozitate;
e dinamism.

Oferim:

• program flexibil;
• salarizare în funcție de realizări;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur.

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: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR 
PUBLICE A ORAȘULUI CĂLAN 

în temeiul articolului 157 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003- 

privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, vă facem cunoscut 
că în ziua de 30.11.2005, ora 12.00, organizăm LICITAȚIE PUBLICĂ 

la sediul nostru din Călan, str. Traian, bl. Al, parter, pentru 
următoarele bunuri imobile, proprietate a SC PRELUCRĂRI 
MECANICE SA cu sediul în Călan, Str. Furnalistului, nr. 17H, cod 
fiscal 10381042, dosar de executare nr. 1/2000:

BUNURI IMOBILE:
-Atelier mecanic
în suprafață de 1860 mp; valoare 52.800 lei RON
- Hală forjă și teren

în suprafață de 1689,578 mp; valoare 90.517 lei RON
-Depozit descoperit cu pod rulant și teren ■ '
în suprafață de 860,168 mp; valoare 31.593 lei RON
- Atelier mecanic și teren
în suprafață de 4748,824 mp; valoare 311.140 lei RON
-Teren intravilan - clădire birouri
în suprafață de 337,522 mp; valoare 77.887 lei RON 
-Punct trafo și teren
în suprafață de 758,246 mp; valoare 4.517 lei RON
Prețurile nu conțin TVA.

BUNURI MOBILE
- Mașină de frezat prin copiere valoare 7.500 lei RON
- Autobasculantă ROMAN valoare 4.500 lei RON
Prețurile nu conțin TVA.
Pentru participarea la licitație ofertanții trebuie să depună cu cel 
puțin o zi înainte de data licitației, oferta de cumpărare, dovada 
plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației, precum și celelalte documente prevăzute la art. 157 alin. 
(7) din Ordonanța. Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată.
Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor mai sus 
menționate sunt invitate să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare înainte de data stabilită pentru vânzare.
Informații suplimentare se pot obține de la biroul AVS din cadrul 
AFP Călan, telefon 02 54/73 0 5 80. (34654)

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie, 
lichidator al SC REFRACTARA S.A. Baru 

Mare, organizează vânzarea la licitație publică 
a activelor societății (bunuri imobile, mobile și 
produse finite), în data de O9.12.2OO5, la ora 

1200, la sediul Tribunalului Hunedoara, 
în această fază a lichidării activele societății nu 
se vor vinde cu destinația de fier vechi. Caietul 
de sarcini și orice informații sunt la dispoziția 

eventualilor cumpărători, la sediul lichidatorului 
din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel 0254- 

240807, 0744861 763, fax 0254-206241. 
în cazul neadjudecării licitația se repetă în 
fiecare zi de vineri, la ora 12.00, la sediul 

Tribunalului Hunedoara.
(34648)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziare
~ și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul

Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

distribuitori de piesă
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 Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

Vrei o afacere profitabilă? 
Vino în parteneriat cu Shell Găsi

ae rewânzătoiri pentru distribuirea sau
Iul AutoGas destinat vehiculelor care funcționează cu Instalație

Ce îți oferim: 
know-how și

tinere Hnaricia^ pentru investiție, asistență tehnică și legislativă, 
>rt pentru obținerea autorizațiilor.

Ce așteptăm de la tine: spirit antreprenorial, experiem 
minim 400 mp, preferabil într-o zonă cu vad comercial

nță comercială și un teren de

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

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

RFfl AMF

(69910

mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:clientisgr@shell.com
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•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)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 

I centrală preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
' 0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră, semlmobilată, contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
07237329060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam, stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, ame
najat modem, aragaz, frigider, zonă bună preț 
150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam, dec, complet mobilat mașină spă
lat dormitor complet preț 150 euro, negociabil, 
tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906: 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)

• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 0723/ 
829060. (Agenția imobiliară Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg, tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg, tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)
• de închiriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 4,80 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg, telefoane 235.208, 0724.620.358. (Rocan 
3000)
• închiriez ap3 camere, zona Teatru, etaj inter
mediar, centrală termică semidec, mobilat Preț 
120 euro/lună neg. Tel. 0254/745374, 718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• ofer pț închiriat ap. 2 cam. dec, zona piață 
mobilat, utilat occidental, termopan, centrală 
termică totul nou, preț 250 euro. Tel. 2110750, 
0745666447,0726130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat garsoniere, zonele Dorobanți 
și Kogălniceanu, mobilate, utilate, decoman
date, etaj 2. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726130557,0747779751. (Mondial Casa)
• ofer ptînchiriat ap. 2 cam. dec., zona I. Maniu, 
etaj intermediar, mobilat totul nou, automată, 
aragaz, frigider, mobilier bucătărie Cu toate 
dotările, centrală termică termopan peste tot, 
lamelar, gresie, faianță baie renovată garaj. 
Preț 300 euro, se închiriază și în regim hotelier, 
preț 20 euro/zi de persoană (Mondial Casă)
• ofer ap. 2 cam, mobilat, utilat zona Gojdu, etaj 
2, contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726.130557,0745.666.447. (Mondial Casa)
• apartament Str. Minerului, decomandate, 2 
camere, etaj 2, centrală termică mobilat. Preț 
100 euro/lună Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• garsonieră Deva, Dorobanților, complet 
mobilată și utilată s 44 mp. Preț 100 euro/lună 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa 
Majestic)
• ap. 2 camere, Deva, complet mobilat și utilat 
100 euro/lună telefon 0721/055313. (Prima- 
Invest)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă asigurare, stare bună preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• vând Dada Solenza, af 2004, în garanție, 
metalizat km puțini sau schimb cu Dacia olus 
diferență Tel. 747266.

Auto străine (37)

• vând Citroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 6,5%, preț 10.850 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.
• vând Rai 131 Mirafiori Diesel, af 1983, 
tamponat aripa stângă sau pentru piese de 
schimb,preț negociabil. Tel.0723/382534, 
0726/251731.
• vând Ford Granada, stare foarte bună cd 
Sony, cauciucuri noi, servodirecție, acte la zi, 
închidere centralizată preț 1000 euro. Tel. 218399 
seara.
• vând Renault Safrane 2,1 TD, af 1994, central, 
telecomandă geamuri și oglinzi electrice, jenți 
Al 15“, cass, boxe, numere Franța, preț 2300 euro. 
Tel. 0723/227569.
• vând Opel Agila, af 2001, Euro 4, extrase full 
sau schimb cu Matiz, Clelo sau Dacia, plus 
diferență Tel. 0745/789789.
• 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 V40,1,9 TDI, af 2001, fuIl-electric, 
MP3 player, jenți 18 inch Al, înmatriculat, preț 
11.000 euro. Tel. 0723/301857.

• vând Opel Corsa 1.0,12 V/af 2001, 973 
cmc, benzină 5,6 1/100 km, abs, eps, 4 
airbag, înmatriculat persoană fizică 
albastru, trapă radio casetofon Blaupunkt 
cu 6 boxe, preț 5.900 euro, negociabil. Tel. 
0722/751552.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând plug nou sau second-hand, import 
pentru tractoare 15 ■ 65 CP. Tel. 731494.

• vând semănătoare mixtă 17 rânduri, 
tractor 35 CP, mașini erbiddat 300 - 400 ■ 600 
Irtri, mașină scos cartofi, prășitoare 
porunb și cartofi. IMafi la feL 0723/237400, 
0254/221075.

• vând tractor 35 CP, german, plug cu 2 
Drazoare, remorca ș* * grapa, preț negocia o*.  
Relațl BriWșca, sat Rovtaa, nr. 15t

• vând tractor U 650, PP3, GD 3,4 SUP 21 și 
combină Class Matador și cartofi de 
sămânță Relații la tel. 0740/839308.

• vând tractor, din import preț 1700 ■ 2700 euro, 
negociabil. Tel. 0741/918619,0726/743274.
• vând 4 tractoare germane, cu 3 și 4 pistoane, 
Stare bună de funcționare, preț 2500 euro ■ 3300 
euro, negociabil. Tel. 0724/053231.
• vând tractor U 445 cu cabină cauciucuri noi, 
instalație electrică nouă motor standard. Tel. 
0742/074162.
• vând mașină recoltat porumb. Tel. 
0724/399269.

Moto-velo (41)

• vând bicicletă BMX, nouă preț 25 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0741/003074.

Piese, accesorii (42)

• vând 2 planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari, de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af .1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând piese de schimb pentru Renault 9. Tel. 
0723/236949.
• vând piese din dezmembrarea unui motor de .
tractor 45 CP, nemțesc, în 4 pistoane, și cositoare 
laterală Tel. 0726/022417. Z‘-

Vând garaje (43)

• ultracentral, preț 355.000.000 ROL, negociabil,
Tel. 0746 -225.726,0254/213050. (Casa Majestic).,

Mobilier și interioare (47)

• 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 geamuri cu sticlă în stare foarte bună 
Tel. 0726/158688.
• vând mobilă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând pătuț metalic pentru copii, stare foarte 
bună cu baldachin, perdeluță leagăn, saltea, 
aoărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.

P ofesioniștii ambalajelor din carton ondulat

(30048)

INSTALAȚII
PRODUCĂTOR DIRECT

CALITATE EXCEPȚIONALĂ LA PRH MIC

(29851)

AGENȚIA DE RJRISM 

$1 BILETE DE AVION

• Depozit materiale de construcții

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

sc MMXFOR sa 
^»OfVA >feJ

irea ferestrelor

Contact: - www.cabaneledorulet.ro 
-cabaneleaorulet @ yahoo. com 
S.G. ONEA AGROTUR S.R.L.
Loc. Hațeg, str. Ovid Densusianu, nr.3
Tel./Fax: 0254-772244, 0788-000277, 0744-288183

Ferestre și uși din lemn 
stratificat cu geam termopan

Obloane din lemn 
cu lamele mobile sau fixe

SC CONSSER SRL OEVA
Str.Victor țuiaga. nr. 22
Tel/fax: 02*4/220.4*1
Mobil: 0744/219.B4«

www.maximalcam.ro

TAMPiAME DIN
Indiferent dacă renovați sau construiri o casă nouă, 

potrivite este importanta.
în ultimii ani, cerințele ca ferestrele să ofere o cât mai bună izolare 

termică au crescut. într-o clădire obișnuită, majoritatea pierderilor de energie 

termică se înregistrează prin ferestre.
I oi venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu: 

TĂMPLĂRIE din aluminiu grecia

UUMÎ1 
ixcxnioNAti

AGENȚIA IMOBILIARĂ
„PARTENER"

'f/\Hunedoara, Str. Victoriei, 
fcamOTKrț nr. 9 Bis
— Tel. 0254/719833: 745374

0740/130413: 0720/542223 
email: ptuterier.MMirwiai.ro

PARTENERUL DV. DE ÎNCREDERE!
ALUMINIU GREGA1

flPVCOWj 
(29854) GERMANIA

SC INSTANT INTERNAȚIONAL SRL 
Deva: sir. M. Kogâlnkaanu, Bl. 14, parter, 

tel./fax: 0254/229090
Sinroria: sir. A. lancu, bl. B7, tel. 0254/263216 

Str. an mi, bl. 104 el. 0722/469113

www.4cokr2ft.ro

ICOMPLțlXUL TURISTIC „DORVL5T” 
VĂ OFERĂ:

0 VACANȚĂ DE VIS ÎN CARP AȚI
Localizare: ÎN „ȚARA HAȚEGULUI” - Ia 10 km de satul Clopotiva, pe un 
versant însorit de munte, cu vedere panoramică spre Munții Retezat, într-un 
decor conturat de culmile munților și șerpuirea Râului Mare, COMPLEXUL 
„DORULEȚ” este amplasat la poarta de intrare a „PARCULUI NAȚIONAL 
RETEZAT
Facilitățile complexului: - restaurant pentru mic dejun, restaurant a la carte cu 
meniu românesc. Sală eu TV în circuit și satelit.
Gratuit: Sală cu <55 de locuri pentru seminare, training sau reuniuni festive, 
acces la foișor pentru barbecue, terase, teren de joacă și sport.
Capacitate cazare: 42 de locuri + 19 locuri în pat suplimentar (total 61 locuri). 
La solicitare: Deplasare la partida de schi Râușor (22 km).

Plimbări cu sania trasă de cai.

Executăm

CRISTUR 330, TEL.: 0254/236.231, 0744/780318, 0744/771.565

' ■FtlNBĂpiKORKiW
i -MANSĂHDÂRi

- ACUPțRtUfit

/• - CASE RE TRUCTURA IIȘQARĂ LA PREȚ DE GARSONIERE 

Se asigerl prefațare și avizele necesare pentru execuție.

el CTțFriSTJVS fi fflis tth-

S 0254(719231, d720-aSD468. 0724-767096

http://www.cabaneledorulet.ro
http://www.maximalcam.ro
http://www.4cokr2ft.ro
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• vând urgent mobilă: canapea extensibilă, 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune țapi - 
țațe, masă sufragerie extensibilă birou elev, bu
cătărie suspendată 4 scaune, mască chiuvetă 
mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074,0724/643045.

• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 tabu
rete rotunde, toate stare perfectă preț nego
ciabil. Tel. 220025.
• vând urgent 2 covoare persane 2,5/3 m, 70 ron 
bucata, fotoliu, 75 ron, mobilă bucătărie cu 
sertare și masă 120. ron, negociabil. Tel. 223405.
• vând ușă de intrare, nouă ramă pvc, culoare 
albă cu geam termopan,. 230/90 cm, import 
Germania, deschidere pe stânga, preț 200 euro, 
negociabil, inclusiv feroneria. Tel. 0745/096675, 
0744/561810,218308.

K. • vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
735/2000 mm, deschidere dreapta, import 

• Khania, preț 80 euro, negociabil. Tel. 
«409(675.218308.
O. oHă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.

Televizoare (48)
• vând tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 2 
milioane lei; masă de bucătărie cu 2scaune, preț 
800.000 lei. Tel. 214814.
• vând tv digital Mitsubishi, diag. 70 cm, tub 
black, stereo, 100 W cu tub Woofer, ost, txt, 2 
euroscart, multisistem, bistandard, reglaj 
temperatură tub, etc, preț 5,2 milioane lei. Tel. 
0723/455092.
• vând tv Panasonic, model 2002 și amplituner 
Grundig și Sony. Tel. 218234 seara, 0745/253413.

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

• vând convenabil video Panasonic, preț 3,5 
milioane lei. Tel. 221431, seara.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând două aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nokia 2300, stare perfectă preț 180 ron. 
Tel. 0723/227569.
• vând Nokia 3200, stare perfectă preț 180 ron. 
Tel. 0723/227569.

Calculatoare si accesorii 
(51)

, «vând 4 în 1:. imprimantă color, scaner, fax și 
copiator xerox Work Centre 450 CP, preț 3,5 

-»■ milioane lei, negociabil. Tel. 0723/455092.
• vând birouri uz calculator și 3 calculatoare 
iPentium 4, noi. Informații tel. 0254/682152.

;'• vând calculator AMD Semprom 2800, memorie 
512 DDR, DVD RW, CD RW, HDD 160 GB, TV, tuner, 
monitor 17 inch, plat, imprimantă preț 14 
milioane lei. Tel. 0741/003074.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând convenabil schiuri Blizzard, 1,8 m, cu 
legături și clăpari Nordica împreună, preț 2,3 
milioane lei. Tel. 221431, seara

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

Materiale de construcții (53)

• vând distanțieri pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/27569.214664.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând <Mertio numere din revistele Chip și 
Level la jumătate din prețul de pe copertă. Tel. 
712274,0744/546801.

Electrocasnice (56)

• vând congelator Arctic, 5 sertare, stare foarte 
bună preț 2,3 milioane lei. Tel. 221431, seara
• vând cuptor cu microunde digital, stație 
amplificare Sony, deck digital Pioneer și stație 
auto 500 W. Tel. 711063,0723/455092.
• vând frigider Arctic 240 litri și mobilă compusă 
din vitrină cu oglinzi, bibliotecă cu ladă, masă cu 
6 scaune tapițate, carpete, covoare, preț nego
ciabil. Tel. 224325.
• vând frigider cu 2 uși, 320 I, dezghețare 
automată preț3 milioane lei și tv color Goldstar 
cu telecomandă, preț 3 milioane lei. Tel. 214814.

• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• donăm spre adopție un pisoi negru, castrat, 
adult, 7 kg, foarte frumos și cuminte, educat, cu 
carnet de sănătate, numai unor iubitori de 
animale, din Deva. Tel. 225044,0723/973283.

Instrumente muzicale (60)

• vând orgă Keyboard Roland E15, putere 2x5 
W și difuzoare încorporate, secție ritmică acom
paniament pian excelent, strings, brass și efecte 
excelente, preț convenabil. Tel. 0747/223733,
• vând pian vienez „Wirth". coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara

Altele (61)

• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă, 3 brațe, șî un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-maiî: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

SC TRIDENT TUNS TUȘUL 
angajează în vederea deschiderii unui HYPER
MARKET in Deva:

AGENȚI DE PAZĂ
(femei și bărbați)

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de 
lucru dinamic și modern.
CV-urile se trimit la sediul firmei, pe str. Arad, 
nr.42, Sibiu, prin fax la 0269/ 219338 sau e- 
tnail ru tridenttranstex.ro. Informații supli
mentare la telefonul 0269/24 13 11.

• S Este un credit pentru nevoi personale;

■ Nu existe limite de sumă;
S Se obține simplu și rapid;

*Nu necesită avans din partea solicitantului;

■ Perioada de creditare:maxim 10ani.

Comemorări (76)

Un gând pios de recunoștință și prețuire la împlinirea a 
șase luni de la trecerea în neființă a dragei mele mame

ELENA GOȚA
Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 19 noiembrie, * 
ora 9, la Catedrala „Sf. Nicolae” din str. A. Iancu, Deva. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Codruța, fiică

Lacrimi, flori și neuitare le aducem într-un pios omagiu, la 
4 ani de când ne-a părăsit dragul nostru

SIMAIOAN
Comemorarea sâmbătă, ora 9,30, la Biserica Adormirea 
Maicii Domnului. Veșnică pomenire.

Familia

Se împlinesc 10 ani de când ne-a părăsit buna noastră 
mamă

TOMA SUSANA
din Pojoga. Parastasul, duminică 20 noiembrie în Dobra.

Fiica Lenuța

oecese(75)

Familia Flavia, Adelia și Valeriu Costa anunță că astăzi se 
împlinesc 7 ani de când a trecut în neființă cel care a fost

Ing. DORIN TEODOR COSTA
Duminică 20 noiembrie va avea loc slujba de pomenire 
pentru DORIN COSTA și mama

EUSABETA
Ia Biserica ortodoxă din satul Băiești. Veșnică amintire.

• cumpăr europaleți. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• vând2bazineinox dreptunghiulare, pe suport 
metalic, 250/180/70 cm, 2000 litri fiecare, posi
bilități răcire lichide alimentare, preț 300 euro 
bucata, negociabil. Tel. 0745/096675, 218308, 
212057.
• vând 2 covoare basarabene, superbe, vechime 
de peste 100 de ani, nefolosite, bine conservate, 
lucrate manual, culori naturale, lână 100%, și 
costum bărbătesc-.Gianni Versace”, mărimea 50> 
■521. Tel. 222441,0723/973283.
• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0.80/0.80 m, stare ireproșabilă, preț nego
ciabil. Tel. 212272 0723/732560.

• vând cărucior pliant ușor, pentru persoane cu 
handicap locomotor, ajutător de mers cu 3 roți, 
reglabil la înălțime persoane de peste 7 ani. Tel. 
229256,226352,0720/677035.
• vând societate comercială cu profil auto, fără 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lacob Florinei Dan. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

• ofer servid de calitate pentru reparat mașini 
de CUSUt Tel. 0254/224182,0723/499284.
• 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.

• firmă autorizată efectuez lucrări de 
amenajări Interioare, gresie, faianță, etc. 
Relați la teL 0254/232052 074V174342

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

• SC Cydev Internațional SRL oferă 
consultanță pentru locuri de muncă In 
străinătate. Deva, bloc Casial etaj 3, ap. 7. 
Relații suplimentare la tel 0254/235211, 
0722/570219,0724/309805.

Un ultim omagiu celui care a fost
STANCIU PETRU

din partea fraților, surorilor, cumnaților, nepoților și 
strănepoților. înmormântarea astăzi 18 noiembrie, ora 13, 
la Câinelu de Sus.

Un ultim omagiu pentru cea care a fost
DORINA FARCAȘ

Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Nepoții Mirela și Dorel Bretean

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

• Reaizăm hscripțfonâii, gravări, decupări 
in materiale: ABS, plexiglas, durai alamă, 
inox, mmmuă. Pentru plăci personalizate 
pentru apartamente, firme; plachete b 
defip: DIRECTOR; ETAJ, numere de casă, de 
rnmni J v4a inuArttar îimihdîiuiJfrf ne • .Li) iiisinpwnan -.prWoțio0aleJ)dchete.1H&67i346» 4

• SC Reflexo Viral Sibiu organizează 
înscrieri pentru a doua serie acursurilor de; 
maseur. Cursurile încep în data de 
25.11.2005. Tel. 0726/323236,0722/756092.

Oferte locuri de muncă (74)

• Școala Generală Nr. 11 Hunedoara orga
nizează concurs pentru ocuparea postului 
de muncitor de întreținere, In data de 
2122005, ora 12 TeL 713922

• Companie austriacă angalează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare, gratuită In 
cadrul firmei salarizare atractivă+bonuri; 
bacalaureat Așteptăm CV-uri cu poză In 
Udul 22 Decembrie, bL Dl+02 Informați la 

I tel #254/232747.

• distribuitor produse cosmetice profe
sionale angajează agent de vânzări pentni 
județul Hunedoara; minim studii medii; 
autoturism propriu și domiciliul stabil In 
județul Hunedoara. Relații la teL 
0251/418855,

: *«•  A-taigram-fiMbitâ producătoare a 
pastelor făinoase Monte Banato, angajează 
șoferi profesioniști cu experiență, minim 5 
ari. CV-urfie se depun la tel/fax 0254/234736 
sau la sedM din Deva, Str. Depozitelor, nr. 1, 
până la data de 28J 22005.

• societate de transport cu sediul în Deva 
angajează conducător auto, cat. C + E, 
pentru transnort intern. Relații la tel. 
0254/221190.

i • SC Danis Com Exprod SRL angajează 
operator calculator (femei). Relațfi la tel 

i jz< 237br.

Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 

nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 

evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 

chenar+bold și chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 

trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 

într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 

impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 

adresa de e-mail laura.contra@informmedia.ro.

ANUNȚURILE GRATUITE 
(varianta 1)

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

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3 4)

* sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât și JURIDICE ,

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

Sperăm că 
produsul riostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

EVIDENTIAZA-1E!
F

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

• chioșcul de ziare de lângă Conuim;
• chioșcul de ziare din stația de autobuz 
Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de 
Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara

i Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfîrescu - B dul Decebal:
• Cepromin;
• Cooperat iva da consum Dobra:
• Centrul de schimbare a buteliilor lila.

CUVÂNTUL

PWMA APAFOTIE......J-A.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 9 șl 15 la sediul redacției șl ee vor publica în pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îți asumi responsabilitatea pentru

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
tridenttranstex.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
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• Pe orbită. Racheta Ariane-5 ECA, lansată 
de la centrul spațial Kourou (Guyana), a 
plasat pe orbită doi sateliți de telecomuni
cații și televiziune care cântăresc opt tone, 
cea mai mare greutate transportată vreo
dată în spațiu de o rachetă europeană.

• Echipă norocoasă. Șapte angajați ai unei 
clinici din apropierea orașului Los Angeles vor 
împărți un premiu de 315 milioane de dolari, 
unul dintre cele mai importante câștiguri din 
istoria loteriilor din Statele Unite.

Cel mai atrăgător bărbat

„Marșul împăratului" spre Oscar
Los Angeles (MF) - Filmul francez „Mar

șul împăratului" rămâne în cursa pentru 
statueta Oscar decernată „celui mai bun 
documentar”, a anunțat Academia ameri
cană de Arte și Științe Cinematografice.

Filmul lui Luc Jacquet despre viața pin
guinilor imperiali din Antarctica face parte 
dintre cele 15 documentare semifinaliste 
alese de Academia americană dintr-un total 
de 82 de producții înscrise în concurs. 
Numele celor cinci filme dintre care va fi 
ales câștigătorul premiului va fi dat pub
licității la 31 ianuarie, o dată cu Analiștii 
celorlalte 24 de categorii de la Oscar.

„Marșul împăratului” a devenit cel mai 
mare succes francez al tuturor timpurilor 
pe piața nord-americană, unde a obținut 
venituri de peste 76 de milioane de dolari 
de la sfârșitul lui iunie până în prezent.

■ Actorul Matthew 
McConaughey a fost 
pus în fruntea clasamen
tului de revista People.

Los Angeles (MF) - Actorul 
american Matthew McConau
ghey este cel mai atrăgător 
bărbat în viață, potrivit top
ului anual realizat de revista 
americană People și dat pu
blicității marți.

McConaughey (36 ani) s-â 
făcut cunoscut în filmul „Drep
tul de a ucide” regizat de Joel 
Schumacher în 1996, apoi a

lama încurcă șoferii nemți

în semn de 
recunoaștere

Los Angeles (MF) - Ac
torul britanic Anthony 
Hopkins va primi un 
Golden Globe special la 
Hollywood, în semn de 
recunoaștere a întregii 
sale cariere, au anunțat, 
miercuri, organizatorii 
evenimentului anual Gol
den Globe.

Hopkins (67 de ani) a 
primit premiul Oscar pen
tru „cel mai bun actor” 
în 1992, pentru modul în 
care a dat viață perso
najului Hannibal Lecter 
din „Tăcerea Mieilor”.

El va primi premiul 
special Cecil B. DeMille 
în timpul ceremoniei 
Golden Globe de la 16 
ianuarie. în cursul cari
erei sale, Hopkins, care 
s-a născut în Țara Ga
lilor, a fost de șase ori 
nominalizat la Golden 
Globe, cel mai prestigios 
premiu de la Hollywood 
după Oscaruri.

Coroana (Foto: EPA)

Berlin (MF) - Poleiul din 
nordul Germaniei și căderile 
de zăpadă din sudul țării au 
provocat peste o sută de acci
dente de circulație în cursul 
nopții de miercuri spre joi, au 
anunțat autoritățile locale. în 
nordul Germaniei, s-au înre-

Cea mai 
scumpă 
Geneva - Cea mai 
scumpă coroană din 
lume a fost vândută 
la licitație miercuri, la 
Geneva, de către 
casa Christie's.
Coroana este 
împodobită cu dia
mante și perle, albe 
și galbene, de 1.000 
de carate.
Prețul de 6,138 de 
taBOane de dolari 
(5,26 milioane de 
euro) cu care s-a 
vândut coroana 
reprezintă cel mai 
mare preț oferit în 
acest an pentru o 
bijuterie. La acest 
preț, este cea mai 
scumpă coroană 
vândută, din lume.

La deszăpezit (Foto: epa)

Albert al ll-lea a fost înscăunat

Puiul de maimuță Mangabey cu burtă aurie, 
în vârstă de trei luni și jumătate, s-a născut Ia 
Metropolitan Zoo din Budapesta. (Foto: epa)

M Prințul Albert al ll-lea 
de Monaco a preluat 
ieri, oficial, conducerea 
principatului.

Monaco (MF) - Prințul Al
bert al ll-lea a preluat oficial, 
ieri, tronul principatului Mo
naco, în timpul unei cere
monii desfășurate la Palatul 
Grimaldi. Ceremonia prin 
care Albert al ll-lea a preluat i 
oficial tronul va fi urmată de 
două zile de festivități.

Prințul, care a preluat con
ducerea principatului, prac
tic, imediat după decesul ta
tălui său, și-a făcut cunoscu
te „emoțiile” în momentul în 
care a primit omagiul princi
palilor responsabili ai princi
patului. Prințesele Caroline și 

Bob Geldof, premiat
Strasbourgh (MF) - Premiul Nord-Sud 

acordat de Consiliul Europei a fost decer
nat, anul acesta, rockerului irlandez Bob 
Geldof, figură marcantă a acțiunilor uma
nitare, și lui Bogaletch Gebre, militant pen
tru drepturile femeilor etiopiene, a anunțat, 
ieri, organizația pan-europeană. Ceremonia 
de decernare a premiului va avea loc luni, 
la Lisabona.

Premiul Nord-Sud este decernat anual 
începând din 1995 și este primit de două 
personalități care s-au remarcat prin 
atașamentul și rezultatele excepționale în 
domeniul protecției drepturilor omului.

Dennis Quaid (Foto epa)

ya sunt prezentate în ex
poziția „The Mayas”, ver
nisată miercuri, Ia Mu
zeul de preistorie din 
Valencia. (Foto: epa)

jucat în „Amistad” de Steven 
Spielberg și „Contact” de Ro
bert Zemeckis. Actorul a jucat 
mai ales în comedii roman
tice și filme de acțiune.

încă necăsătorit, actorul a 
fost văzut foarte des în ulti
ma vreme în compania lui 
Penelope Cruz, cu care a jucat 
în filmul „Sahara”.

Topul People este publicat 
în fiecare an începând din 
1985. Poziția a doua a clasa
mentului a fost ocupată de 
Patrick Dempsey, vedeta seri
alului de televiziune „Grey’s 
anatomy”, el fiind urmat de 
Terrence Howard, actor care 
a jucat în „Crash” și „Hustle 
and flow”. Viggo Mortensen, 
care a jucat în „Stăpânul 
Inelelor”, se află pe poziția a 
patra a topului, în timp ce 
Vince Vaughn, noul iubit al 
lui Jennifer Aniston, ocupă 
locui al cincilea.

Brad Pitt este singurul care 
a ocupat prima poziție a to
pului de două ori, în 1995 și 
în 2000.

gistrat peste 100 de accidente, 
în special pe poduri, soldate 
cu rănirea ușoară a patru per
soane și avarierea mai mul
tor mașini.

Mulți dintre șoferi nu s-au 
pregătit suficient pentru ve
nirea iernii, în pofida aver
tizărilor meteorologice. Poli
ția a precizat că principalele 
cauze ale coliziunilor șunt 
neadaptarea vitezei și lipsa 
echipamentelor de iarnă.

Un blocaj de zece kilometri 
s-a format în cursul dimineții 
pe autostrada care leagă 
orașul austriac Salzbourg de 
Munchen, în sudul Germaniei.

Prințul Albert al ll-lea a primit cheile principatului (Foto: fan)

Stephanie au fost primele 
care l-au felicitat.

„Omagiul vostru mă emo
ționează profund”, a declarat 
prințul, care a ascultat o vari
antă modernă a .jurământu

A primit o stea la Hollywood
Los Angeles (MF) - Actorul 

american Dennis Quaid a 
primit o stea pe Bulevardul 
Gloriei de la Hollywood, 
devenind al 2.295-lea membru 
al lumii spectacolului care 
intră astfel în istorie.

Quaid, care s-a născut în 
Texas și are 51 de ani, și-a 
început cariera în cine
matografie în 1975, urmând 
exemplul fratelui său, Randy. 
Cu toate acestea, el a cunos
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lui de credință” rostită de 
premierul Jean-Paul Proust, 
de șeful administrației prin
ciare, secretarul de Stat Rene 
Novella, și de directorul ser
viciilor judiciare, Alain Guil- 

cut succesul abia la începutul 
anilor 1980.

„Sunt la Hollywood de cir
ca trei decenii și cred că se 
poate spune că acesta este 
orașul meu natal”, a declarat 
actorul în timpul ceremoniei.

Actorul a fost acompaniat 
la ceremonie de soția sa, Kim
berly Buffington, și de actorul 
Topher Grace, cu care a jucat 
anul trecut în filmul „In Good 
Company”. 

lou. Cei trei demnitari și-au 
reînnoit jurământul de fideli
tate și loialitate față de su
veran.
Ceremonie sobră

în afară de rolul de garant 
al justiției, Albert al ll-lea 
are puteri extinse în ceea ce 
privește constituția. El poate 
acorda cetățenie, poate 
grația sau amnistia per
soanele condamnate și are 
dreptul să inițieze și să pro
mulge legi.

în Sala Tronului a avut loc 
o ceremonie sobră, la care au 
luat parte circa 100 de per
sonalități și care a durat 
jumătate de oră. Ceremonia a 
fost urmată de un dejun ofi
cial pentru personalitățile 
importante.

ExpO Valori ale cul
turii pre-columbiene Ma


