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Vremea este în răcire, cu precipitații 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Moi t de la o lumânare
dimineața la prânz seara

■ Un bărbat de 69 de 
ani a murit, în urma 
unui incendiu, intoxicat 
cu monoxid de carbon.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 
69 de ani, din Deva, și-a pier
dut viața în mod tragic, into
xicat cu monoxid de carbon,

emanat în urma unui incen
diu produs în locuința sa. Ște
fan Gyongyosi a fost găsit ieri 
dimineață, în jurul orei 7:00, 
în imobilul cu numărul 21, de 
pe Strada 22 Decembrie, din 
Deva, de pompierii militari, 
ajunși la fața locului pentru 
a lichida incendiul. Odată a- 
junși la locul incendiului,

pompierii l-au găsit pe bărbat 
mort și au anunțat o echipă a 
Poliției Municipiului Deva, 
care s-a deplasat la fața locu
lui. Din primele cercetări efec
tuate s-a constatat că incen
diul a izbucnit din cauza unei 
lumânări lăsate, peste noapte, 
nesupravegheată. Corpul neîn
suflețit al bărbatului a fost

transportat la Morgă, unde 
medicii legiști urmează să 
efectueze necropsia, pentru a 
stabili cu exactitate cauzele 
morții bărbatului. Valoarea to
tală a pagubelor materiale a 
fost de 500 de lei RON, iar în 
acest caz, se pare că nu există 
suspiciuni de comitere a vre
unei fapte penale, /p.3

La sediul redacției Cuvântul liber a 
avut loc, ieri, extragerea pentru concursul 
puzzle. Domnul Hașca Alexandru, din Deva, 
în vârstă de 65 de ani, este fericitul câș
tigător al bibliotecii. Felicitări! (Foto: Traian Mânu)

Cetăți salubrizate
Deva (S.B.) - O jumătate de remorcă de gu

noaie a fost strânsă dintre monumentele din 
Munții Orăștiei. O campanie declanșată în 
urma unei sugestii, adresată într-un mod 
extrem de convingător autorităților locale 
și județene ce trebuie să protejeze în acest 
județ monumentele istorice, de strângere a 
gunoaielor ce invadau Munții Orăștiei, a fost 
finalizată în cursul acestei săptămâni. Jur
nalistul Vladimir Brilinsky a fost inițiatorul 
ei, iar Direcția Județeană pentru Cultură, 
Culte și Patrimoniu Național Cultural Hune
doara a hotărât punerea sa în parctică. /p.3

la-țî primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen-

'Astăzi, începând de la ora 18.00,1 
^colectivul Teatrului „I.D. Sârbu” diij 
[Petroșani sărbătorește 100 de ani dej 
Ba înființarea instituției. Prilejul 1 
fceunește oameni ai scenei, de ieri șl 
pe astăzi, într-o mare festivitate la » 
pcare vor fi prezente și hume sonorei 
Idin teatrul românesc. Aceasta va 3

(ebuta cu spectacolul cu piesa 
l^Nora”, de G. Ibsen. (Foto: Traian Mand
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tru a fi rezolvate cât mai re
pede cu putință. Ai vreo între
bare pentru primarul localității

în care trăiești? Telefonează între orele 09.00
și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- 
dresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro . Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Cererea de autoturisme noi pe piața 
românească pe primele 10luni aleanului

1II. 1111
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1 8 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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■ După deveni, locui
torii Călanului sunt ur
mătorii care vor rămâ
ne fără apă potabilă.

Deva (C.P.) - Măsura de 
sistare a furnizării apei reci 
către consumatorii casnici și 
agenții economici va conti
nua în municipiul Deva pe 
parcursul săptămânii viitoa

re. De luni, și orașul Călan 
se va confrunta cu aceeași 
problemă, locuitorii având 
facturi neachitate către Apa- 
prod în sumă de aproximativ 
patru miliarde de lei vechi.

„Lumea trebuie să conști
entizeze că alimentarea cu a- 
pă este un serviciu public 
pentru care trebuie să plă
tească, așa cum face pentru 
gazul metan ori energia elec

trică pe care le consumă”, a 
declarat Victor Arion, direc
torul Apaprod SA Deva.

Nemulțumiți sunt cei care 
își achită la zi cheltuielile. So
luția ar fi branșamentele sene 
rate, cum sunt la gaz, spre e- 
xemplu. Locatarii trebuie să 
întocmească un proiect și să 
achite contravaloarea lucrări
lor, care variază între două și 
opt milioane de lei. /p.3

Lovita de tren
Bretea Mureșană 

(M.T.) - Q angajată a 
CFR a fost lovită mortal 
de un tren accelerat în 
punctul de oprire din 
Bretea Mureșană. Feme
ia de 38 de ani, s-a apro
piat prea mult de linia 
ferată, a fost acroșată și 
ucisă de tren, /p.5

a crescut cu

vânzările de autoutilitare

Cererea de autorisme noi

Cuvântul Lber, utr$<v Mcrfafax

Guvernul face promisiuni
■ Guvernul nu a găsit 
formula care să 
mulțumească dole
anțele profesorilor.

Deva (R.I.) - După mitingul 
din Capitală, liderii federați
ilor sindicale din educație au 
fost din nou invitați la Guvern 
pentru o înțâlnire cu minis
trul de stat Gheorghe Pogea, 
delegat să conducă negocierile 
cu cadrele didactice, aflate în 
a doua săptămână de grevă ge
nerală. „Nu a fost o discuție 
serioasă, s-a încheiat un pro
iect de acord, dar sindicatele

nu îl vor semna”, precizează 
Paul Rusu, liderul sindicaliș
tilor hunedoreni. „S-a discutat 
doar o altă distribuire a pro
centului de 8% dar nimic bl 
plus. Luni și marți urmeas ă să 
hotărâm ce facem mai de
parte. Deocamdată greva 
continuă”.

Instanța Tribunalului Bucu
rești a hotărât suspendarea 
procesului dintre minister și 
profesori până când jude
cătorii Curții Constituționale 
se vor pronunța cu privire la 
excepția de neconstituționali- 
tatea ridicată, vineri, de 
juriștii sindicatelor.

Locuitorii din Corregimiente de Genoy, Columbia, 
au fost evacuați pentru că se așteaptă erupția iminentă 
a vulcanului din apropierea localității, aflată înlr-o 
regiune seismică foarte activă. (Foto: epa)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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•Grav rănit. Premierul cecen prorus, 
Serghei Abramov, a fost grav rănit într-un 
accident rutier la Moscova, în noaptea de 
joi spre vineri. El a fost operat, iar starea sa 
e gravă, dar stabilă. Convoiul lui Abramov a 
fost vizat în trecut de un atentat la Groznîi, 
dar premierul a scăpat atunci cu viață.

Kwasniewski, 
îngrijorat

Varșovia (MF) - Polo
nia, țară în care dreap
ta politică a câștigat ale
gerile legislative și pre
zidențiale, riscă să fie 
marginalizată in cadrul 
UE, a apreciat, ieri, pre
ședintele polonez în e- 
xercițiu, Aleksander 
Kwasniewski. „Cu sigu
ranță există anumite 
semne de întrebare în 
ceea ce privește viziu
nea proeuropeană a par
tidului Lege și Dreptate 
(PiS), învingător în ale
geri”, a spus Kwas
niewski, care va fi înlo
cuit în fUncție de con
servatorul catolic Lech 
Kaczynski. „Punctul de 
plecare nu este unul 
confortabil Polonia este 
un membru important 
al UE, dar trebuie să ai
bă argumente concrete 
în dialogul cu partenerii 
săi. Dacă va da dovadă 
de spirit de frondă, sin
gură contra tuturor, va 
fi marginalizată în ca
drul Uniunii”, a adăugat 
el.
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Aleksander Kwasniewski
(Foto: EPA)

Abu Musab al-Zar
qawi (Foto: EPA) 

Vrea să-i ia I 
locul lui
Osama
Londra (MO - Liderul 
organizației al-Qaida 
in Irak, Abu Musab 
al-Zarqawi, intențio
nează să-și asume 
rolul de șef al rețelei 
internaționale tero
riste și să-și extindă 
operațiunile 1h țări

• din Orientul Mijlociu, 
Europa și Africa, in
formează The Times. 
Considerat inițial o 
figură brutală, dar 
relativ minoră în ie
rarhia al-Qaida, al- 
Zarqawi, în vârstă de i 
38 de ani, și-a depă
șit mentorul, pe Osa
ma ben Laden, de
spre care nu se mai 
știe nimic de aproa
pe un an. Zarqawi 
are în subordine mai 
mulți oameni, are ac
ces la fonduojnai ■ saț 
mari și sfbucură ae i
un sprijin din ce în ce î 
mai mare printre ti
nerii musulmani, a- 
trași de site-urile sale 
care conțin detalii 
morbide ale atacuri
lor", scrie ziarul.

Dublu atentat
Două mașini-capca- 
nă au explodat ieri 
dimineață la Jadri- 
yah, sudul Bagda
dului, atacul sol- 
dându-se cu șase , 
morțl și 40 de ră
niți. Dublul atentaț 
sinucigaș a vizat 
centrul de detenție’ 
care a intrat în a- 
tenția presei de 
câteva zile, după 
ce au fost descope
rite cazuri de rele 
tratamente aplicate 
deținuților.
(Foto: EPA)
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La șefia Comitetului de Miniștri5

întrevedere Bush - Putin
Pusan (MF) - Președintele american 

George W. Bush s-a întâlnit, ieri, în Coreea 
de Sud, cu omologul său rus, Vladimir Pu
tin, în vederea unei discuții în care Wash
ingtonul dorea să fie abordate subiectele 
Iran și Coreea de Nord, au declarat surse 
americane.

George W. Bush vrea să câștige sprijinul 
președintelui rus pentru a împiedica Iran
ul să se înzestreze cu arma nucleară și pen
tru a aplana diferențele de opinie dintre 
ei în ceea ce privește cea mai bună cale 
de a convinge Coreea de Nord să renunțe 
la programul de înarmare nucleară.

Cei doi șefi de stat participă la summit- 
ul Forumului de Cooperare Economică 
Asia-Pacific (APEC), care se desfășoară de 
ieri până azi la Pusan, în Coreea de Sud.

George W. Bush și Vladimir Putin (Foto: epa)
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■ România, președintele 
CM al Consiliului Euro
pei, va fi gazdă a Comi
siei Permanente APCE.

București (MF) - România, 
care a preluat președinția Co
mitetului de Miniștri al Con
siliului Europei, va găzdui, în 
perioada 24-25 -noiembrie, se
siunea de toamnă a Comisiei, 
Permanente a (APCE), la care 
va participa atât secretarul 
general GoE, Terry Davis, cât 
și președintele APCE, Rene 
van der Linden.

Aceasta este, practic, primă 
acțrtme concretă a Bucureș- 
tiului după ce a preluat ofi
cial, joi, președinția Comite

tului de Miniștri.
Conform ministrului de Ex

terne, Mihai Ungureanu, Adu
narea Parlamentară a Consili
ului Europei reflectă foarte 
bine punctele de vedere și o- 
piniile Parlamentelor naționa
le ale țărilor membre, inclu
siv ale celor care fac parte 
din UE și de la care România 
așteaptă ratificarea rapidă a 
Tratatului de Aderare la UE.
Discuții la Strasbourg

De altfel, calendarul de ade
rare la UE s-a numărat print
re temele discuțiilor de la 
Strasbourg. Ministrul a subli
niat că, drept urmare a „ra
portului bun de monitorizare 
din octombrie și a faptului că

România a înregistrat în 
scurt timp un progres specta
culos, neașteptat”, așteptările 
față de București sunt tot mai 
mari, iar domeniile de maxim 
impact sunt cele economice - 
agricultură, capitolul sanitar- 
veterinar, respectarea dreptu- 
n.......................

Se cere foarte mare atenție pe 
implementarea legislației specifice 

și respectarea angajamentelor.

Mihai RAzvan Ungureanu

•.........  w
rilor de proprietate intelectu
ală și industrială, protecția 
mediului.

Șeful diplomației române a 
insistat și asupra legăturilor

dintre scrisoarea de avertiza
re a CE, raportul elaborat de 
raportorul PE pentru Româ
nia, Pierre Moscovici, și inte
resul APCE. în opinia sa, am
bele fac referință la subiecte 
importante din perspectiva 
celor două organizații, cum ar 
fi cel al situației copiilor cu 
handicap fizic și mental.

Pe de altă parte, el a dat a- 
sigurări că va colabora strâns 
cu APCE în încercarea de a 
ajunge la un text convenabil 
pentru Memorandumul de în
țelegere între CoE și UE, do
cument despre care se speră, 
că va putea fi semnat în peri
oada președinției semestriale 
române a Comitetului de Mi
niștri. ~

Manifestanții antiglobalizare i-au atacat pe polițiștii sud-coreeni
(Foto: EPA)

Violențe la forumul APEC
Pusan (MF) - Manifestanții 

antiglobalizare de la summit- 
ul Forumului Asia-Pacific 
(APEC) i-au atacat cu drugi 
de fier și cu bastoane de bam
bus pe polițiștii sud-coreeni, 
ciocnirile soldându-se cu mai 
mulți răniți.

Mai mulți protestatari, par
ticipant! la un miting ce reu
nise circa 10.000 de persoane, 
au încercat să treacă de barie
rele de securitate ridicate în 
fața unui pod care făcea legă
tura cu zona unde are loc 
summitul anual al APEC.

Forțele de ordine au răs
puns la atac folosind tunuri 
de apă și scuturi.

Cu puțin timp înainte, poli
ția fusese nevoită să recurgă 
la aceleași mijloace - tunuri 
cu apă - pentru a-i ține la dis
tanță pe manifestanții care în

cercau să pătrundă în perime
trul de securitate instalat pe 
o rază de circa un kilometru 
de locul unde are loc summi
tul. Protestatarii au aruncat 
cu pietre în polițiști.

Manifestanții, cu precădere 
agricultori sud-coreeni, consi
deră APEC un fel de OMC re
gional, dar ei l-au criticat și 
pe președintele George W. 
Bush.

Poliția afirmase, ieri dimi
neață, că se așteaptă la o par
ticipare de circa 30.000 de per
soane și la izbucnirea unor 
incidente violente.

Aproximativ 46.000 de 
membri ai forțelor de securi
tate au fost desfășurați în Pu
san, al doilea oraș ca mărime 
din Coreea de Sud, transfor
mat într-o veritabilă fortărea
ță cu ocazia summitului.

Marinarii români au fost eliberați
Constanța (MF) - Cei trei 

marinari români răpiți de pi
rați în apele Somaliei împreu
nă cu toți membrii echipaju
lui navei „San Carlos”, pavili
on Malta, au fost eliberați, 
ieri dimineața, și își continuă 
drumul spre Africa de Sud, a 
declarat Anda Chioveanu, re
prezentantul firmei constănțe- 
ne care i-a trimis în voiaj.

Potrivit sursei, cei trei ma
rinari români - Cornel Rarin- 
ca, Marius Păun și Constan
tin Costea - și-au anunțat tele
fonic familiile din țară, ieri

dimineața, că sunt sănătoși și 
că tot echipajul navei a fost 
eliberat.

Anda Chioveanu afirmă că 
a fost sunată de soția șefului 
mecanic, Corneliu Rarinca, și 
că pentru verificarea informa
ției a luat legătura cu proprie
tarul navei, care i-a confirmat 
vestea.

Nava „San Carlos”, care e- 
ra încărcată cu combustibil și 
la bordul căreia se află 25 de 
marinari, între care trei ro
mâni, a fost atacată și seches
trată de pirați în apele teri

toriale ale Somaliei.
Potrivit unei radiograme 

transmise în 24 octombrie Au
torității Navale Române de 
către autoritățile maritime 
din Malta, proprietarii navei 
au fost contactați de către ră
pitori, care au confirmat că 
petrolierul este ancorat la câ
teva mile de coasta somaleză 
și că întreg echipajul este în 
sigurață.

Din informațiile obținute 
de Autoritatea Navală Româ
nă, tancul petrolier ar fi fost 
atacat în 20 octombrie.

Dezvăluiri
Washington (MF) - Un 

fost director CIA a de
clarat că nu crede de
clarațiile oficiale potri
vit cărora Statele Unite 
ale Americii nu practică j 
tortura, confirmând că . / 
închisorile secrete ale J 
CIA sunt cunoscute ca 
zone negre, într-un in
terviu acordat ITN, care 
indică baza Mihail Ko- 
gălniceanu drept posibi
lă locație pentru o ast
fel de închisoare.
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• Control. Acțiunea de control a inspecto
rilor Oficiului pentru Protecția Consumatoru
lui Hunedoara a vizat comercializarea mierii. 
Pentru abaterile constatate, au fost oprite 
temporar de la comercializare 124,5 kg 
miere și au fost aplicate trei amenzi contra
venționale de 600 de RON. Neregulile con
statate au vizat etichetarea produsului. (IJ.)

• Spectacol de foaier. Teatrul de Artă Dra
matică Deva a pregătit devenilor primul 
spectacol, cu piesa „Iubire nemărturisită", ce 
va avea loc în foaierul instituției (Studio 
Arta). (S.B.)

Cu chirpiciul, 
în Europa
Tiberiu Stroia
tiberiu,stroia@informmedia.ro

Sufocat cu monoxid de carbon
■ Din cauza unei lu
mânări, lăsată nesu
pravegheată, un bărbat 
a murit intoxicat.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@infarmmedia.ro

Deva - Bărbatul locuia pe 
Strada 22 Decembrie, la 
numărul 21, în condiții greu 
de imaginat.

în imobil nu exista energie 
electrică și nu avea nici o 
sursă de încălzire și este, pro
babil, una din primele victi
me ale frigului. în toată în
căperea erau aruncate deșe
uri de hârtie și vechituri.

Ștefan Gyongyosi era pen
sionar și a lăsat, joi spre 
vineri noaptea, o lumânare

aprinsă pe masă. Din neferi
cire, în cursul nopții, masa 
a luat foc de la acea lu-

Ajutorul a venit prea târziu (Foto: Traian Mânu)

Cetățile dacice salubrizate

l

mânare, iar din cauza mono1 
xidului de carbon, bărbatul 
s-a sufocat. *

Pompierii militari au ajuns 
primii la fața locului și aii 
reușit să stingă flăcările iz*  
bucnite în încăpere. t

Valoarea totală a pagubelor 
materiale a fost de aproxima
tiv 500 de lei RON, iar în 
incendiu au ars o masă, un 
scaun, multe deșeuri de hâr
tie și textile.

Corpul neînsuflețit al 
bărbatului a fost transportat 
de medicii legiști care ur
mează să efectueze necropsia,1 
în urma căreia se va stabili 
cu exactitate cauzele decesu
lui.

v

Dacă pe la jumătatea lui 2007 îl veți vedea 

pe președintele Franței ieșind dimineața pe 
balcon și strâmbând din nas de la mirosul de 
baligă, să știți că ne-am integrat în Europa. Iar 
izul de băligar vine de la ultima restaurare a 
reședinței sale cu renumitele cărămizi ecolog
ice românești. Cărămizi cunoscute în toată 
țara Moldovei drept... chirpici. Pentru că, băi, 
frate, satul Negrești din Vaslui a primit 70.000 
de euro, din fonduri europene, pentru a dez
volta o fabrică de... chirpici!. Vizitată de 
Jonathan Scheele, șeful delegației Cc&iisiei 
Europene la București (care a vrut să vadă cu 
ochii lui cum frământă rumânu' baliga de cal 
și lutul pentru a da naștere chirpiciului), „fa
brica" este de fapt o hală, dotată cu 10 rromi 
putere. Iar ăia 70.000 de euro au fost folosiți 
pentru înființarea unor birouri ultramoderne 
pentru șefi!

Deva (S.B.) - Un sprijin im
portant în această acțiune de 
salubrizare a cetăților dacice, 
monumente înscrise pe Lista 
UNESCO a monumentelor din 
întreaga lume, a venit din 
partea Primăriei Orăștie, a 
primarului Iosif Blaga, care a 
ajutat campania cu punerea 
la dispoziție a unui tractor cu 
remorcă și a oamenilor care 
au efectuat strângerea gunoa
ielor. Rezultatele acestor efor
turi constau în faptul că „sus, 
în Munții Orăștiei s-a făcut 
lună! S-a strâns o jumătate de 
remorcă de gunoaie dintre 
zidurile Sarmizegetusei Regia 
(Incinta sacră), găsite îngro
pate de cei care au făcut săpă
turi în vară dar și de turiști”

(loan Sicoe - DJCCPNCHd). 
Pentru ca acest fenomen să se 
reducă la minim, I. Sicoe lan
sează un apel de civilizare că
tre toți cei care vizitează ce
tățile dacice din Munții Orăș
tiei: „Nu aruncați gunoaie! 
Respectați-vă străbunii!”

Iosif Blaga (Foto: Traian Mânu)
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Vina administratorilor
Deva (C.P.) - într-o sin

gură zi, Apaprod-Sucursala 
Deva a încasat de la asocia
țiile de proprietari din mu
nicipiu peste 700 de milioa
ne de lei. „Acesta a fost e- 
fectul debranșărilor. Con
cluzia este simplă: adminis
tratorii nu-și fac treaba! 
Cred că aceștia în loc să a- 
chite facturile de utilități la 
timp, „întorc” banii. Altfel 
nu-mi explic cum, după ce 
sistăm apa, fac rost de bani 
peste noapte și vin și plă
tesc. Locatarii ar trebui să 
aibă un control mai strict 
asupra celor care le admi

nistrează asociațiile și să-i 
schimbe pe cei care nu co
respund cerințelor”, susține 
Victor Arion, directorul 
Apaprod. De la 1 decembrie, 
Apaprod va avea reguli mai 
dure în privința încasării. 
Facturile vor trebui achitate 
în termen de 30 de zile de la ’ 
data emiterii. între a 31-a 
și 54-a zi se vor calcula 
penalități de întârziere, iar 
în a 55-a zi se va emite o j 
somație de plată, pentru ca 
în a 60-a zi să se treacă la 
sistarea furnizării apei pota
bile pentru asociațiile și 
firmele rău-platnice.

Astfel, după integrare, România va intra 

M „puternic" pe piața occidentală a materialelor 
de construcții cu cărămizile din chirpici. Iar 
europenii vor construi cazinouri și hipermar- 
keturi folosind cărămizi ecologice cu mirosuri 
de baligă de cal sau de vacă. Și dacă tot am 
primit bani pentru chirpici, oare n-ar fi intere
sați europenii de niște WC-uri ecologice din 
scândură de frasin (cu posterul naționalei 
României de fotbal, inclus în preț), montate-n 
fundu1 curții? Da' de niște hârtie igienică din 
frunză de brusture ce ziceți?

Profesorii au voie, 
dar nu mai pot

Apă curentă pe Horea
D«va (I.J.) - Finalizarea integrală până 

la 20 decembrie a rețelei de apă pe Strada 
Horea, din Deva, va aduce apă curentă pen
tru aproape 200 de familii din cartier, 
afirmă viceprimarul municipiului Deva, 
Florin Oancea. „Lucrările au început în 
forță la rețeaua de apă pe strada Horea. 
Estimăm că pentru circa 150 de case pe 
partea dreaptă a străzii și pentru 37 pe 
partea stângă, sărbătorile de iarnă vin cu 
un cadou la care visează de zeci de ani: 
apă curentă în case”, susține Oancea.

■ Greva din 
învățământ poate con
tinua, dar profesorii nu 
și-o mai permit.

Deva (R.I.) - Iritați de ati
tudinea autorităților și încu
rajați de hotărârea de vineri 
a instanței, profesorii nu par 
dispuși să cedeze, indiferent 
de cine și câte apeluri lan
sează pentru reluarea cursu
rilor. în cele din urmă însă 
lipsa oricăror venituri în 
preajma sărbătorilor de iarnă

s-ar putea să fie factorul deci
siv pentru reînceperea cursu
rilor.

Denisa, clasa a X-a, 
Colegiul Național „Decebal”: 
„Cred că profesorii sunt 
îndreptățiți să recurgă la 
grevă pentru a primi salarii 
mai mari. Deocamdată nu am 
pierdut prea mult din materie 
pentru că s-a predat mai mult 
înainte de începerea grevei. 
Oricum se va recupera pe 
parcurs”.

Lorena, clasa a X-a, Liceul 
Teoretic „Traian” crede că

sAptAmAm k... abAtvbA

Lorena Denisa

profesorii: „nu și-au ales bine 
momentul să facă grevă; dacă 
erau uniți puteau să o de
clanșeze înainte de Bacalau
reat, de exemplu; acum mo
mentul nu-i foarte fericit: s-a 
schimbat și ministrul, se a- 
propie sărbătorile și vor avea 
nevoie de bani...”

Cornelia

Cornelia din Deva crede că 
„greva are un scop foarte 
bine definit și profesorii ar 
trebui să continue greva până 
când vor obține aprobarea 
tuturor revendicărilor”.

Deocamdată primul-mi- 
nistru insistă că statul nu 
poate da mai mult educației.

Luni

Mai mult de jumătate 
dintre pensionarii hu- 
nedoreni au aflat, pe 
pensia lor, că treaba aia 
cu recalcularea a fost 
un mare fâs electoral. 
Și asta când, după mili
oane de calcule făcute 
de tot felul de „finan- 
țiști” laolaltă cu minis
trul Muncii Gheorghe 
Barbu pensionarii au 
primit... mai nimic. Lu
cru de înțeles atâta 
timp cât ministrul Bar
bu a fost numit șef pes
te cei ce muncesc. Iar a- 
tunci când, pensionarii 
de azi, munceau pentru 
România de mâine mi
nistrul era undeva pe 
țeavă. Deci nu avea 
cum să-i vadă la lucru.

Ne-au recalculat sărăcia

Mă doare-n imunitate

Marți

Președintele Consi
liului Județean, Mircea 
Moloț susține că, pe 
vremea când Cosmin 
Nicula era director pes
te Direcția Generală de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului ar fi 
făcut niște... copilării. 
Adică ar fi semnat niște 
acte fără ca ele să fie 
înregistrate și datate. 
Că actele alea însem
nau bani publici e o 
treabă. Dar, la ora actu
ală, Nicula e deputat și 
are ceva imunitate par
lamentară. Așa că-1 doa- 
re-n cot de acuzațiile lui 
Moloț. Sau de banii 
noștri aruncați prin 
buzunarele nu știu cui.

Miercuri

Minerii din Valea Ji
ului au învățat o lecție. 
După ce te-ai ars cu 
Miron Cozma sufli în 
orice miroase a mine- 
riadă. Așa se face că, 
deși ortacii lor din Ol
tenia se gândesc să 
protesteze prin Bucu
rești, minerii hune- 
doreni nu mai pun bo
tul la așa manifestare. 
Stau liniștiți și protes
tează la fața locului lor. 
Prin urmare bucureș- 
tenii pot răsufla ușu
rați. Și totuși, dacă cio
mag va fi, din Oltenia 
el este!

Mineriadă? Piei, ispită!

Nu trage dom' Semaca!

Joi

Ziariștii huneodreni 
n-au avut de lucru și au 
provocat polițiștii la o 
partidă de paint-ball. 
Așa se face că, în miez 
de seară, polițiștii hu- 
nedoreni au avut ocazi- 
a, într-o bătălie pe viață 
și pe noapte, să umple 
de vopsea toată presa 
hunedoreană. Un fel de 
„răzbunare” la gândul 
că noi i-am „umplut” 
cu cerneală tipografică 
atâta vreme. Oricum 
pentru a nu mai fi ne- 
voiți, noi ziariștii, să 
fim ciuruiți de către po
lițiști ar fi cazul ca, ur
mătorul concurs, să fie 
unul de compuneri de... 
procese verbale!

Vineri

După scandalul cu 
ascultarea telefoanelor 
edilului Devei, Cuvân
tul liber a cerut părerea 
celor de la SRI pentru a 
afla cum stă treaba. L< 
aproape două săptă-’ 
mâni de la eveniment 
am primit un răspuns 
din care nu am înțeleg 
nimic. Un fel de limbaj 
de lemn iliescian din 
care nu rezulta dacă 
Mircia a fost ascultat în 
dormitor sau în altă 
parte. E adevărat că, la 
ora actuală, încă nu ne
am lămurit asupra unei 
probleme mult mai sum 
plă. Și-a dat Tăriceanu 
demisia? Sau nu?

Tu bi or not tu bi... ascultat

f
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1836 - S-a născut Cesare Lombroso, medic șl «“‘r-oolog 
Italian (m. 1909),_____________________________________
1906 - S-a născut pictorul Cornelia Baba.___________
192i - A murit scriitorul francez Maircei Proustin. 1871), 
19*1  - S-a născut actorul britanic David Hemmings 
(«Blom»») (m. 2003),_______________ '
1952 - « murit Paul Eluard, poet șl scriitor francez (n. 
1895). _______________ _____________________
1862 - A murit Niels Bol», fizician danez, laureat Pw 
mkdui Nobel pentru teoria sa privind structura «tomtdul 
(n, 188S) _____________‘.
2002 -Ataatat din viață James Cobum, cMfiafStiN 
de film (Premiul Oscar, In anul 199B, pentru cel mai bui 
actor ta rol secundar pentru prestația din filmul „Afflic
tion') (n. 1928).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Vreme în răcire, cu cer acoperit și preci

pitații sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Temperatura maximă înregistrată este de 
2 grade Celsius iar cea minimă de - 8 grade 
Celsius.

Prognoza meteo pentru două zile:
Duminică. Cerul va fi mai mult noros. 

Vremea se răcește înregistrându-se o tem
peratură maximă de 2 grade Celsius și o 
minimă de -10 grade Celsius.

Luni. Vremea se menține rece, cu cer 
noros și cu posibile precipitații sub formă 
de ploaie și lapoviță. Temperatura maximă: 
1 grad Celsisus, iar minima: - 9 grade Cel- 
sisus.

Berbec
4» 
!

Energie electrică
> Astăzi ți In următoarele, două zile nu sunt programate 

întreruperi ta furnizarea energiei electrice în Deva,

! Gaz metan
Astăzi îi mâine nu se întrerupe furnizarea gazului metan 

ta Deva.____________________________________________________________

I Apă
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea, apei în Deva.

f .............      -.................~

Soluția Integramel din nu
mărul precedent: M - B - 
DAT - REGINA - Rl - LASE
- LAN - TIZ - CRUNT - 
FANTE - TE - NE - AA - 
DOP - RP - ROURA - CERC
- AC - T - E - IET - EMU
- PASARE - OR - PA - API- 
DA - TICSI - CAT - FORUM
- LIPI

.nunutwu?’.
Dlsjroeerat apă rece

- w'w' w‘w •

227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227O9X
Informații CFR 212725
Urgențe y
Etompteri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Derar^amente lift 235090
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Vă plictisiți cu ușurință, motiv care vă face să căutați per
manent variații sentimentale, în schimb,, farmecul personal 
vă ajută să rezolvați multe.
Taur  

Ați găsit resurse remarcabile pentru a pune în practică un 
proiect apaKte. Aveți o mare mulțumire sufletească ce con- 
stă în norocul în dragoste și nu numai.

JgSffiMl________ ______ ___________ _____
In familie, s-ar putea stârni unele discuții sau chiar con
flicte eu unele persoane cărora nu le puteți impune nici 
părerile șl nici dorințele dv.

...... -___ _____ _________ __________________ :____ —-

Dacă aveți ascendentul în Fecioară înseamnă că 
modest și aveți tendință de a analiza unele 
detalii, adesea inutile.
Leu

J&jk

I
k

...Vă tot încearcă ideea de a învăța cum tisbule Nwtă 
puterea. O întâmplare neașteptată legată de un risc Wfejn- 
duce la aflarea unui dușman ascuns.
Fecioară_______ _________ __ ___________________ . -

Profitați de climatul de armonie cu rudele, dar și de o nou
tate care sugerează o schimbare de orizont. Ferlți-vă de 
persoanele duplicitare aflate în anturaj.

 
Chiar dacă ambițiile dumneavoastră deranjează uneori m 
plecați capul întrucât în relațiile personale veți avea Q 
armonie greu de atins.
Scorpion___ ___ _______________________

instabilitatea emoțională ar putea aduce certuri « vor 
accentua unele conflicte suspicioase, referitoare ia averea 
adunată prin hazard.
Săgetător____________________ ________ ________________ ____

Ziua de astăzi trebuie să vă facă să fiți atent la ispite șife 
pierderi, deoarece va trebui să luptați neobosit pentru ceea 
ce doriți să vi se împlinească.
Capricorn__________________ ;____________ '______________ __

Vigoarea s-ar putea să vă scadă, tocmai de aceea evitați 
să nu aveți necazuri cu legea. îndreptați-vă atenția spre o 
schimbare a modului de viață.
Vărsător_____________________________________________

■ CV

In eventualitatea că relația cu partenerul de viață 
scârțâie, aveți grijă S3 nu devină delicată. Hotărârea, | 
să vă apsg’nă numai dumneavoastră.
PeȘtl ' ________ ;______ . __ __

Păstrațl-vă simțul realității și, pentru a nu fi înjelat, BoloSițl 
ocazia prielnică spre a limpezi lucrurile care vă încurcă pla
nurile în viață.

TVR2

i 
i

Calendar ortodox
19 noiembrie - Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam
20 noiembrie - Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie de

la Durostorum______________________________ _____________________
Calendar greco-catolic

19 noiembrie - S Abdia, pf; S Varlaam, m _____________

20 noiembrie - S Grigore Decapolitul________________________

Calendar romano-catolic
19 noiembrie - Ss Epimah și Alexandru, m_________________
20 noiembrie - Cristos, regele universului; Ss Felix de 

Valois, pustnic; Edmund, rege

Mâncare de fasole verde
Ingrediente:
800 gr fasole verde conservată, 1 ardei 

capia roșu, 1 ardei verde, 1 ceapă potrivită, 
1 roșie, 3 căței de usturoi, pătrunjel, piper, 
sare.

Mod de preparare:
Se pune la călit ceapa tăiată mărunt 

solzișori, ardeii curățați și tăiați julien cu 
sare până se înmoaie puțin. Se adaugă roșia 
tăiată în cuburi mai măricele, usturoiul 
tăiat mărunt și fasolea verde. Se adaugă 
două pahare de apă și se lasă să fiarbă până 
scade apa. La sfârșit se adaugă pătrunjelul 
tocat mărunt. Se piperează după gust și se 
servește caldă!

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Ceasul 
deșteptător 
Emisiune interactivă de 
divertisment și infor
mații

8:20 Teleshopping
830 I>ene 

Inanimate

930 Mic, 
da1 voinici 

10:00 Eurovision 

Junior 2005. 
Vldeodipuri 

11:00 Satul 
românesc 

sat european 
12XX) Lumea-n 

care trăim 

13:00 Orizont 2007 
14:00 Jurnalul TVR.

Sport 
Meteo 

14:15 0 vedetă...
populară 

16:00 Parteneri de 
week-end 

1630 Cu Irina 
la cafea 

18:00 Tefeenddopedia 

19:00 Jurnalul TVR. Meteo.
Sport

2tt00 Surprize, suiprize. Pri

ma parte
23:00 Jurnalul TVR 
23:30 Profesioniștii

030 OmuLbombă (thriller, 
13 coprod., 1998) Cu: Jur

gen Prochnow, Patsy 

Kensit, Robert Spitz, 
Dorian Healy. Regia 

Anthony Page. Marcia 
Weller este noua edu
catoare a copiilor unor 
diplomați străini acre
ditați la Berlin. La 

numai două zile de la 
începerea activității, ea 
se confruntă cu o tra
gică situație limită: un 

bărbat înarmat cu o 
bombă intră in clasă, 
luând ostatici copiii și 
pe Marcia

2:10 Jurnalul TVR (r) 
3:10 Orizont 2007 (r) 
400 Profesioniștii (r) 
5:00 Parteneri de weekend 

(reluare)

8XJ0 0 familie trăsnită 

H(aventură, SUA 2003, 
r)

830 Uriașul Harry (s) 
9:00 By Looney Tunes 

(d.a.)
930 Invadarea Amendi 

(da.) 
10:00 Câinele 
r f a meu Skip (dramă, 

coprod., 2000) 
12:00 Promotor. Emisiune 

auto
1230 Magazin UCL 

t 13:00 Știrile ProTv 

13:15 Bucătăria 
lui Radu (r)

14:00 Un sălbatic la New
▼ «York
15:00 Unul nu aude, celălalt

1 r«nu vede (comedie, 
SUA 1989) Cu: 
Richard Pryor, Gene 

Wilder, Kevin Spacey, 
Joan Severance. Regia: 
Arthur Hiller

17:00 Tu ești, tu câștigil 
18:00 Stilul Oana Cuzino 
18:30 Te vezi la Știrile ProTv 

19:00 Știrile Pro Tv. Sport 
Vremea

2030 Omul cu masca de fier 
«(aventuri, SUA, 1998) 

Anul 1662. în timp ce 

parizienii se luptă cu 
sărăcia și foametea, ti
ranul Ludovic XIV risi
pește averea regatului 
în războaie inutile și 
hărțuiește tinerele con
soarte ale supușilor 
săi. Din vechea gardă, 
care l-a slujit cu cre
dință pe regele Ludo
vic XIII, doar D'Artag
nan a rămas fidel lui 
ludovic XIV. Athos, 
Porthos și Aramis, 
camarazii de arme ai 
lui D'Artagnan și pri
etenii lui de-o viață, s- 
au retas în viața civilă 

23:45 0 acoperire secretă 
«(acțiune, SUA, 1998) 

2:00 Câinele meu Skip 

(dramă, coprod., 2000) 
3:45 Stilul Oana Cuzino (r) 
4:15 Bucătăria lui Radu (r)

730 Gillette Worid Sport \ 
8:00 Jim Button
830 Desene animate: I
0 Astro, roboțelul j

9XX) Desene animate: 
QRățoideoraș 

9:45 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 
11XX) Nava spațială Odyssey 
12:15 Incredibil, dar 

«adevărat

13XX) Știri
13:15 întâmplări hazlii 
14:00 Valeții mușchetarilor 

v «(comedie, Franța, 
1974) Cu: Jean Val
mont, Yvan Tanguy, ’ 
Gib Grossac. O parodie 
după filmele ce ne pre
zintă aventurile muș
chetarilor, numai că, * 
acum, ne vom distra 
urmărindu-i pe slujitorii 
lor. Mușchetarii nu mai 
au nici o valoare... 
Sunt leneși și bețivi... 
Acum, totul depinde 
de slujitorii lor!

16:30 Cei mai frumoși ani (r) 
1830 Săptămâna financiară ) 
19:00 Observator. Spoit

2030 Animat Planet 
21XX) Gogomanii 
2130 Vinerea neagră

«(acțiune, SUA 2003). j 
Cu: Gary Daniels. într- 

o seară, Dean Camp- > 
bell, un avocat de suc
cess, faimos și cu o 1 
avere considerabilă, se 
întoarce acasă și își 
găsește membrii fami- , 
liei ținuți ostatici de un 

grup terorist
2330 Slăbiciuni (thriller, 

I3SUA 1998) Cu: Julia 
Stiles, Louise Myrback, 
William R. Moses, 
Chelsea Fifed. Ellie 

Christianson în fiecare 

zi fuge de acasă, dar i 
seara se întoarce.

130 Concurs interactiv
230 Observator 
5:15 Nava spațială 

Odyssey (r) 
6:15 Incredibil, dar 

adevărat! (r)

07XX) Pescar hoinar (r) 0725 
Top sport 07:55 Teleshopping 

08:25 Euro-Dispecer 08:30 
Universul cunoașterii 09:00 
Arca lui Noe 0930 împreună 

pentru natură 10X0 Natură și 
aventură 1030 Oaia sub pre
siune 12:00 Televiziunea, dar- ’ 
gostea meal 13:00 Agenția 
de plasare 14:00 Fotbal: Oțe
lul Galați - Poli Timișoara 
16:00 Fascinația modei 1620 
Aventuri secrete (film serial, 
Statele Unite ale Americii) 
17:00 Via sacra 18XXJ Mira
cole (film serial, Statele Unite 
ale Americii) 19XX) Istoria Im
periului Britanic. Partea întâi 
20:00 Trăsniții din Queens 
(film serial) 2030 Amy (film 

serial) 2130 Jurnalul TVR 

22:00 Petru cel Mare (dramă

06:45 țara Iu' Papură Vouă 
07XX) Teleshopping 08.XX) Jur
nal de dimineață 0830 Den
ver - ultimul dinozaur 09XX) 
Omul rachetă (f) 11:00 Totul 
despre casa mea 1130 Agen
ția de turism 12:00 Fashion 
1230 Raven (s) 13:00 A treia 

planetă de la Soare (s) 1330 
Un partener fantomă (s) 1430 

Danny și Brett: Conspirația 
(aventuri, Marea Britanie, 
1976) 16:30 Taxi Driver (r) 
1730 Cuscrele (r) 1830 Jur
nal de seară 19:45 țara Iu' 
Papură Vouă

10:00 Pokemon (r) 10:30 

Descoperă România 11:00 
Teleshopping 11:15 Misterele 
planetei albastre 12:00 
Teleshopping 12:15 Cupluri 
celebre la Hollywood 12:45 
Teleshopping 13XX) Scandal în 

Boemia 15:00 Doctorul de 
suflete 16:00 Cheers 17:00 

Ape ostile 19XX) Telefonul de 

la miezul nopții (s) 20:00 
Marfa și banii 22.00 Lege și 
fărădelege 23XX) Saturday

06XX) Bandiții (r) 08:00 Trupul 
dorit (r) 09:15 Uzurpatoarea 
(s) 11X10 Amazoana (s) 12:00 
înger rebel (s) 13.00 Sărmana 

Mana (r) Cu: Thalia, Fernan
do Colunga, Irăn Eory, Ricar
do Blume 15:15 Bandiții (s) 
1720 Rețeta de acasă 1730 

Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de acasă 1830 împotri

va destinului (s) 1930 Ino
cență furată (s) 20.30 Păca
tele Evei (s) 2130 Trapul dorit 
(s) 2330 Uzurpatoarea (r) 
01:15 Poveștiri adevărate (r) 
02:30 Păcatele Evei (s, r) 
0330 Acasă în bucătărie (r) ,

07XX) Teleshopping 0730 De
sene animate 08:30 Sărit de 
pe fix (s) 09:00 Un taxi numit 
dreptate (s) 10:00 Orizonturi 
europene 1030 News Radio 

(s) 11.00 Sport, dietă și o ve
detă 11:30 Tele RON 13:00 
Viață de vedetă 1330 în te

ren (s) 1430 Săptămâna neb
ună (r) 1530 Super Nany (r) 
17:00 Aventurile familiei Vije
lie (r) 18.-00 Focus 19XX) Cam
era de râs 1930 Hugo 20:00 
Total Recall (acțiune, SUA, 
1990) 22:00 Poliția în acțiune 

(r) 23:00 Trădați în dragoste 
(r) 00:00 Desires of Innocence

07:00 Euromaxx (d) 07:30 
Euroblitz - Fabricat în Germa
nia (r) O8XX) Calendar ecume
nic 0830 Teleshopping 09XX) 
Marș forțat (r) 10:00 La limită 

1030 Vis de vacanță (reluare) 
11XX) Euroblitz - Jurnal Euro
pean (reluare) 1130 Jet set - 
best of 12:00 Fan X13.00 Eco
nomia în 60 de minute 14XX) 
O casă de nebuni (s, r) 1430 
Pasul Fortunei (r) 16:00 Esențe 

17:00 Highlife (r) 1800 Brief
ing 19:00 Știri 19:30 Lucas 
(comedie romantică, SUA, 
1986) 21:30 Fotbal II Calcio 
23:30 Pețitoarea (film serial)

0630-07.00 Observator ■ 
Deva (r) 

1630-16.45 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

06X30 Realitatea de la 06:00 

0645 Ziarul realității 11:15 
Kilocraciada 12XX) Realitatea 

de la 12:0013:00 Realitatea 

de la 13:00 13:15 Autoshow 
(r) 14XX3 Realitatea de la ora 
14:00 16:00 Realitatea de la 

ora 16:00 17:00 Realitatea de 
la Ora 17:00 18.00 Realitatea 

de la 18:00 1845 Deschide 

România! 19XX) Realitatea de 
la 19:00 20X30 Realitatea de 
la 20:00 20:15 Deschide 

România! 22:00 Realitatea de 

la 22:00 22:15 Am o știre pen
tru tine! 23:00 Realitatea de 

la 23:00 23:15 Documentarele 
Realității OOXX) Realitatea de 

la 00:00

07XX) Mașini extreme: Motoa
re de un milion de dolari 
0800 Mega-războaie cu fiare 
vechi 09XX) Motociclete ame
ricane 1000 Pasionat de pes
cuit 11XX) Secretele imperiilor 
străvechi 12XX) Vânătorii de a 
mituri 13XX) Mașini extrem^ 
Motoare de un milion de 

dolari 14:00 Mega-războaie 
cu fiare vechi 15X30 Motoci
clete americane 16.-00 Explo
ratori urbani 17:00 Brainiac: 
Maniaci ai științei 18X30 Su
praviețuitori în condiții ex
treme 19:00 Proiecte de vis 

20X30 Mari oameni de stat și 
problemele lor 21XX) Tu alegi 
azi OOXX) Ora Zero
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• Curs. Camera de Comerț și Industrie a 
Județului Hunedoara organizează un curs de 
inițiere în profesia de operator introducere, 
prelucrare și validare date. Cursul este auto
rizat și se desfășoară pe parcursul a 126 de 
ore. (C.P.)

• Sancțiuni fiscale. Firmele care nu achită 
la termen obligațiile de plată la buget 
datorează dobânzi și penalități de întârziere.

>. Dobânzile sunt de 0>05% pentru fiecare zi 
W de întârziere, iar penalitățile sunt de 0,6%

bentru fiecare lună și/sau pentru fiecare 
Tracțiune de lună de întârziere. (C.P.)

Nu vor
M Nici una dintre aso
ciațiile de proprietari 
din Deva nu vrea tarif 
binom la plata căldurii.

Clara Păs__________________
clara.piS8lnformmtdla.ro

să plătească in rate

Deva - Furnizorul local de 
agent termic a expediat in 
municipiul Deva peste 300 de 
adrese asociațiilor de propri

Evaluare în PNRetezat
Deva (S.B.) - Parcul Național Retezat 

(PNR) a trecut, ieri, printr-un nou examen 
de evaluare. După ce a fost primit în rân
dul parcurilor europene, membre PAN 
Parks, PNR trebuie să treacă peste niște 
obstacole pentru a atinge standardele înalte 
cerute unui parc-obiectiv eco-turistic euro
pean. Evaluările efectuate de PAN Parks 

j în Retezat se fac pentru delimitarea stadiu
lui, de progres sau regres, din managemen
tul PNR. Se vetifică dacă Retezatul îndepli
nește criteriile necesare pentru a rămâne în 

t rândul membrilor PAN Parks, care sunt
șansele cabanelor și pensiunilor din zona 
Retezatului de a intra în circuitul turistic 
internațional și mai ales dacă există un 
viitor pentru locuitorii din zona Retezatu
lui prin dezvoltarea turismului. La această 
evaluare participă trei evaluatori PAN 
Parks (2 străini și 1 român). Ei au fost 
însoțiți de directorul executiv al PAN Parks, 
Vlado Vancura și directorul coordonator 
pentru Zona de Sud-Est a Europei - WWF 
(Wild World Fund), Erika Stanciu.

He

ii
Prin acest unic 
răspuns suntem 
informați că aso
ciația nu dorește 
tariful binom
Ioan Cristea, 
DIRECTORUL CALOR

Deva

.....................................II
etari/locatari, pentru a-și 
exprima opțiunea în legătură 
cu modul de achitare a căl
durii: integral (pe tarif mo
nom) sau în rate (pe tarif bi
nom). Cu două zile înaintea 
expirării termenului limită

Oficiul de Consultanță dă relații (Foto: Traian Mânu)

Utilaje agricole pe alese
Deva (L.L.) - Toată gama de utilaje agri

cole propuse agricultorilor hunedoreni poate 
fi achiziționată și cu ajutorul fondurilor 
SAP ARD și Fermierul. Fermierii au putut 
vedea 185 de modele de pluguri, în construi
rea cărora s-a ținut cont de caracteristicile 
solului din România, 85 de tipuri de grape 
și 145 de tipuri de freze, discuri și semănă
tori. Toate utilajele agricole pot fi atașate 
tractoarelor, societatea importatoare având 
obligația, prin contract, de a asigura service 
și piese de schimb timp de 10 ani din mo
mentul încheierii contractului. Informații su
plimentare privind oferta de utilaje agricole, 
prețul și modul de achiziționare pot fi găsite 
la Oficiul de Consultanță Agricolă Hune
doara sau la Direcția Agricolă Hunedoara.

TRANZACȚII FIF <*I£RE - 18.II.200B

1 dolar 3,1150 lei
1 euro 3,6390 lei
1 liră 5,3342 lei
1 franc 2,3518 lei
100 forinți 1,4386 lei
1 gr. aur 48,8595 lei

5. IMPACT 0,4480 +0,67

Societatea

1. SNPPETROM

Preț 
închidere 
0,4250

Variație 
(lei/acț)(%) 

+0.24
SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,9500 +3,17

>■ i*3.  TLV 1,2000 +0,84
4. BRD 13,4000 0

10. BCCARPATICA 0,5450 0

6. AZOMUREȘ 0.2770 -0,36
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9800 +0,51

/ 8. R0MPETROL 0,1130 0
RAFINARE (RRQ

9. HABER 0,3600 +20

11. DECEBAL 0,0095 0
12. ARGUS CT 3,2000 -0,31
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Devenii au ales să plătească factura integral (Foto: Traian Mânu)

pentru anunțarea de către 
asociații a tarifului pentru 
care optează, la Calor Deva a 
fost înregistrat un singur răs
puns la adresele trimise admi
nistratorilor.

în aceste condiții se pare că 
fie populația are suficienți 
bani să plătească lunar întrea
ga factură de căldură (care 
pentru această iarnă se anun
ță a fi cuprinsă între 1,7 și 3,3 
milioane de lei, în funcție de 
numărul de camere ale locuin

ței), fie administratorii evită 
să se complice cu „ratele” din 
neîncredere în buna funcțio
nare a sistemului eșalonat sau 
din comoditate.
Tarif binom

Tariful binom cuprinde do
uă componente distincte: o su
mă fixă și una variabilă, pro
porțional cu consumul de e- 
nergie termică. O dată făcută 
opțiunea pentru acest tarif, va 
rămâne neschimbată timp de

un an. Introducerea tarifului 
binom la plata facturii de e- 
nergie termică și apă caldă a- 
re menirea de a eșalona chel
tuielile pe întreg parcursul a- 
nului și, în plus, cei care re
curg la acest tarif se „bucură” 
de o reducere cu 2,5% a tari
fului. Dar, pentru ca toate a- 
cestea să funcționeze eficient, 
e nevoie de încheierea conto- 
rizării măcar la nivel de scară, 
ca să nu mai vorbim despre 
repartitoarele de căldură.

Lucrător al CFR, ucis de tren■
M O angajată a CFR a 
murit, după ce a fost 
lovită de un tren, la 
Bretea Mureșană.

MlHAELA ȚăMAȘ__________________
mihaela.tamas0lnfonnniedla.ro

Bretea Mureșană - Femeia 
aștepta, joi dimineața, trenul 
și se pregătea să plece la 
Deva. în jurul orei 6:45, S.A., 
de 38 de ani, din Bretea Mure
șană, comuna Ilia, s-a apropi
at prea mult de linia ferată

și a fost acroșată de trenul 
accelerat 1821, care circula pe 
ruta București Nord - Arad. 
S.A. locuia împreună cu con
cubinul ei la cantonul CFR 
din Bretea Mureșană și era 
angajată a societății comer
ciale „Adelini”, din Deva, răs
punzătoare de îngrijirea lini
ilor ferate.
Accident de muncă
, La fața locului au fost che
mați și inspectori ai inspec
toratului Teritorial de Muncă 
Hunedoara, tragicul eveni

ment fiind considerat acci
dent de muncă. Cercetările în 
acest caz sunt continuate de 
către Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara.

„Accidentul s-a petrecut 
probabil și din cauza stării 
avansate de oboseală și dato
rită faptului că la un moment 
dat, lucrând de multă vreme 
în acest domeniu intervine 
rutina și devii prea încrezător 
că nu ți se poate întâmpla un 
astfel de accident”, declară 
șeful Poliției TF, Vasile 
Hrițac.

Fără mîneriade
Petroșani (M.S.) - Mi

nerii din Vale nu vor par
ticipa la nici una dintre 
proiectatele acțiuni de 
protest ce ar urma să fie 
organizate în București 
de Confederația Meridian 
sau de Centrala Națio
nală Minieră, în 24, res
pectiv 25 noiembrie. Pre
ședintele Ligii Sindica
telor Miniere Valea Jiu
lui, Zoltan Lakatos, a de
clarat ieri că minerii pre
feră calea dialogului.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Sunteți de acord ca rău-platnicilor să li se taie apa?

Da, cu excepția apei 
reci. Chiar dacă 

sunt rău-platnici tre
buie să li se asigure 
condițiile minime de 
igienă și fără apă rece 
este imposibil de rea
lizat acest lucru.
Mihai FOlop, 
Deva

Ț~»a. Altfel, cei care
LJsunt în perma
nență restanțieri, dar 
beneficiază în conti
nuare de toate servici
ile la fel ca cei buni 
platnici, nu vor avea 
niciodată conștiința 
plății.
Ioana CioarA, 
Deva

Premieră
Deva (C.P.) - Un număr de 

149 de firme din județul 
Hunedoara se află pe un CD 
care include cele mai perfor
mante afaceri din Regiunea V 
Vest. „Asociația Camerelor de 
Comerț și Industrie din Re
giunea Vest a lansat ieri la 
Timișoara prima ediție a CD- 
ului - Topul firmelor din Re
giunea Vest. „Cea mai mare 
pondere a firmelor din top o 
deține județul Timiș cu 54%, 
urmat de județul Arad cu 24%, 
județul Hunedoara cu 16% și 
Caraș Severin cu 6%.

CD-ul se adresează atât a- 
genților economici cât și po
tențialilor parteneri care do
resc să colaboreze și să între
țină legături economice cu 
cele mai importante firme din 
regiune”, a declarat Călin Po- 
găciaș, CCI Hunedoara.

Da. Eu trăiesc dintr- 
o pensie, dar fac 

în așa fel încât să nu 
rămân niciodată 
restanțier la 
întreținere. Dacă le 
tolerăm comportamen
tul, niciodată nu se 
vor îndrepta.
Avram, 
Deva

Mi se pare normal 
acest lucru. Din 

cauza unor rău-plat
nici, toți locatarii 
unui bloc au de sufe
rit și nu este corect 
acest lucru. Fiecare 
trebuie să plătească 
ceea ce consumă. 
Remus Magda, 
Deva

Cred că este o 
măsură prea dură. 

Sunt persoane care au 
bani și persoane care 
nu au. Cred că ar tre
bui să se facă o dife
rențiere în funcție de 
posibilitățile mate
riale.
Claudia, 
Deva

II INSPIRAT, ALEGE

PRIMUL ANUAR
DE'AFACERI DIN R&MÂNIA

CAFTEA GALBENĂ ;
2006

Suna acum la tel: 0254/712.055: 6:
0788/633.861 : 0788/633.862 |

e-mail: unusolitaire@comser.ro:.unusolitaire@yahoo.com ®

clara.piS8lnformmtdla.ro
mihaela.tamas0lnfonnniedla.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com


SOCIAL ■ ECONOMIC /5sâmbătă, 19 noiembrie 2005

r

CUVÂW

• Curs. Camera de Comerț și Industrie a 
Județului Hunedoara organizează un curs de 
inițiere în profesia de operator introducere, 
prelucrare și validare date. Cursul este auto
rizat și se desfășoară pe parcursul a 126 de 
ore. (C.P.)

• Sancțiuni fiscale. Firmele care nu achită 
/ la termen obligațiile de plată la buget

datorează dobânzi și penalități de întârziere.
> Dobânzile sunt de 0,05% pentru fiecare zi 

. de întârziere, iar penalitățile sunt de 0,6% 
pentru fiecare lună și/sau pentru fiecare 
fracțiune de lună de întârziere. (C.P.)

Evaluare în PNRetezat
Deva (S.B.) - Parcul Național Retezat 

(PNR) a trecut, ieri, printr-un nou examen 
de evaluare. După ce a fost primit în rân
dul parcurilor europene, membre PAN 
Parks, PNR trebuie să treacă peste niște 
obstacole pentru a atinge standardele înalte 
cerute unui parc-obiectiv eco-turistic euro
pean. Evaluările efectuate de PAN Parks 
în Retezat se fac pentru delimitarea stadiu
lui, de progres sau regres, din managemen
tul PNR. Se verifică dacă Retezatul îndepli
nește criteriile necesare pentru a rămâne în 
rândul membrilor PAN Parks, care sunt 
șansele cabanelor și pensiunilor din zona 
Retezatului de a intra în circuitul turistic 
internațional și mai ales dacă există un 
viitor pentru locuitorii din zona Retezatu
lui prin dezvoltarea turismului. La această 
evaluare participă trei evaluatori PAN 
Parks (2 străini și 1 român). Ei au fost 
însoțiți de directorul executiv al PAN Parks, 
Vlado Vancura și directorul coordonator 
pentru Zona de Sud-Est a Europei - WWF 
(Wild World Fund), Erika Stanciu.

i Jp

Oficiul de Consultanță dă relații (Foto: Traian Mânu)

Utilaje agricole pe alese
Deva (L.L.) - Toată gama de utilaje agri

cole propuse agricultorilor hunedoreni poate 
fi achiziționată și cu ajutorul fondurilor 
SAP ARD și Fermierul. Fermierii au putut 
vedea 185 de modele de pluguri, în construi
rea cărora s-a ținut cont de caracteristicile 
solului din România, 85 de tipuri de grape 
și 145 de tipuri de freze, discuri și semănă
tori. Toate utilajele agricole pot fi atașate 
tractoarelor, societatea importatoare având 
obligația, prin contract, de a asigura service 
și piese de schimb timp de 10 ani din mo
mentul încheierii contractului. Informații su
plimentare privind oferta de utilaje agricole, 
prețul și modul de achiziționare pot fi găsite 
la Oficiul de Consultanță Agricolă Hune
doara sau la Direcția Agricolă Hunedoara.

Cumri Dădui» BN
4 -j 4 4 j j 4 4 4 J 4 4444444 4444 j j > 4 4 4 J J 4 i J’S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4'4 4 ,

1 dolar 3,1150 lei
1 euro 3,6390 lei
1 liră 5,3342 lei
1 franc 2,3518 lei
100 forinți 1,4386 lei
1 gr. aur 48,8595 lei

i

Societatea Preț Variație

1. SNPPETROM
închidere
0,4250

(lei/acț)(%) 
+0,24

ecrZ. S1F1 SANAT-CRIȘANA 1,9500 +3,17
3. TLV 1,2000 +0,84
4. BRD 13,4000 0
5. IMPACT 0,4480 *0,67
6. AZOMUREȘ 0,2770 -0,36
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9800 +0,51

i? 8. ROMPETROL
RAFINARE (RRQ

0,1130 0

9. HABER 0,3600 +20
10. BCCARPATICA 0,5450 0
11. DECEBAL 0,0095 0
12. ARGUS CT 3,2000 -0,31
Rubrică realizată de S\? M IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Nu vor
■ Nici una dintre aso
ciațiile de proprietari 
din Deva nu vrea tarif 
binom la plata căldurii.

Clara Păs_________________
clara.pasQlnformmodia.ro

Deva - Furnizorul local de 
agent termic a expediat în 
municipiul Deva peste 300 de 
adrese asociațiilor de propri

ii
Prin acest unic 
răspuns suntem 
informați că aso
ciația nu dorește 
tariful binom 
lOAN CRISTEA, 

DIRECTORUL CALOR 

Deva

etari/locatari, pentru a-și 
exprima opțiunea în legătură 
cu modul de achitare a căl
durii: integral (pe tarif mo
nom) sau în rate (pe tarif bi
nom). Cu două zile înaintea 
expirării termenului limită

să plătească în rate

Devenii au ales să plătească factura integral (Foto: Traian Mânu)

pentru anunțarea de către 
asociații a tarifului pentru 
care optează, la Calor Deva a 
fost înregistrat un singur răs
puns la adresele trimise admi
nistratorilor.

în aceste condiții se pare că 
fie populația are suficienți 
bani să plătească lunar întrea
ga factură de căldură (care 
pentru această iarnă se anun
ță a fi cuprinsă între 1,7 și 3,3 
milioane de lei, în funcție de 
numărul de camere ale locuin

ței), fie administratorii evită 
să se complice cu „ratele” din 
neîncredere în buna funcțio
nare a sistemului eșalonat sau 
din comoditate.
Tarif binom

Tariful binom cuprinde do
uă componente distincte: o su
mă fixă și una variabilă, pro
porțional cu consumul de e- 
nergie termică. O dată făcută 
opțiunea pentru acest tarif, va 
rămâne neschimbată timp de

un an. Introducerea tarifului 
binom la plata facturii de e- 
nergie termică și apă caldă a- 
re menirea de a eșalona chel
tuielile pe întreg parcursul a- 
nului și, în plus, cei care re
curg la acest tarif se „bucură” 
de o reducere cu 2,5% a tari
fului. Dar, pentru ca toate a- 
cestea să funcționeze eficient, 
e nevoie de încheierea conto- 
rizării măcar la nivel de scară, 
ca să nu mai vorbim despre 
repartitoarele de căldură.

Lucrător al CFR, ucis de tren
■ O angajată a CFR a 
murit, după ce a fost 
lovită de un tren, la 
Bretea Mureșană.

MlHAELA TăMAȘ__________________
mlhaela.tamKQlnfarmmedla.ro

Bretea Mureșană - Femeia 
aștepta, joi dimineața, trenul 
și se pregătea să plece la 
Deva. în jurul orei 6:45, S.A., 
“de 38 de ani, din Bretea Mure
șană, comuna Ilia, s-a apropi
at prea mult de linia ferată

și a fost acroșată de trenul 
accelerat 1821, care circula pe 
ruta București Nord - Arad. 
S.A. locuia împreună cu con
cubinul ei Ia cantonul CFR 
din Bretea Mureșană și era 
angajată a societății comer
ciale „Adelini", din Deva, răs
punzătoare de îngrijirea lini
ilor ferate.
Accident de muncă

La fața locului au fost che
mați și inspectori ai Inspec
toratului Teritorial de Muncă 
Hunedoara, tragicul eveni

ment fiind considerat acci
dent de muncă. Cercetările în 
acest caz sunt continuate de 
către Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara.

„Accidentul s-a petrecut 
probabil și din cauza stării 
avansate de oboseală și dato
rită faptului că la un moment 
dat, lucrând de multă vreme 
în acest domeniu intervine 
rutina și devii prea încrezător 
că nu ți se poate întâmpla un 
astfel de accident”, dfeclară 
șeful Poliției TF, Vasile 
Hrițac.

Fără mineriade
Petroșani (M.S.) - Mi

nerii din Vale nu vor par
ticipa la nici una dintre 
proiectatele acțiuni de 
protest ce ar urma să fie 
organizate în București 
de Confederația Meridian 
sau de Centrala Națio
nală Minieră, în 24, res
pectiv 25 noiembrie. Pre
ședintele Ligii Sindica
telor Miniere Valea Jiu
lui, Zoltan Lakatos, a de- 
clarat ieri că minerii pre
feră calea dialogului.

Da, cu excepția apei 
reci. Chiar dacă 

sunt rău-platnici tre
buie să li se asigure 
condițiile minime de 
igienă și fără apă rece 
este imposibil de rea
lizat acest lucru.
Mihai FOlop, 
Deva

Da. Altfel, cei care 
sunt în perma

nență restanțieri, dar 
beneficiază în conti
nuare de toate servici
ile la fel ca cei buni 
platnici, nu vor avea 
niciodată conștiința 
plății.
Ioana CioARă, 
Deva

Premieră
Deva (C.P.) - Un număr de 

149 de firme din județul 
Hunedoara se află pe un CD 
care include cele mai perfor
mante afaceri din Regiunea V 
Vest. „Asociația Camerelor de 
Comerț și Industrie din Re
giunea Vest a lansat ieri la 
Timișoara prima ediție a CD- 
ului - Topul firmelor din Re
giunea Vest. „Cea mai mare 
pondere a firmelor din top o 
deține județul Timiș cu 54%, 
urmat de județul Arad cu 24%, 
județul Hunedoara cu 16% și 
Caraș Severin cu 6%.

CD-ul se adresează atât a- 
genților economici cât și po
tențialilor parteneri care do
resc să colaboreze și să între
țină legături economice cu 
cele mai importante firme din 
regiune”, a declarat Călin Po- 
găciaș, CCI Hunedoara.

Da. Eu trăiesc dintr- 
o pensie, dar fac 

în așa fel încât să nu 
rămân niciodată 
restanțier la 
întreținere. Dacă le 
tolerăm comportamen
tul, niciodată nu se 
vor îndrepta.
Avram, .
Deva

Mi se pare normal 
acest lucru. Din 

cauza unor rău-plat
nici, toți locatarii 
unui bloc au de sufe
rit și nu este corect 
acest lucru. Fiecare 
trebuie să plătească 
ceea ce consumă. 
Remus Magda,
Deva

Gred că este o 
măsură prea dură.

Sunt persoane care au 
bani și persoane care 
nu au. Cred că ar tre
bui să se facă o dife
rențiere în funcție de 
posibilitățile mate
riale.
Claudia,
Deva

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ -
2006

Saraei aeum Io Tel: 0254/712.255: 0788/639.216:
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com

clara.pasQlnformmodia.ro
mlhaela.tamKQlnfarmmedla.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

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

distribuitori de presă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

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

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

caută pentru dezvoltarea echipei în Deva 

designer 
reclamă

Cerințe:

e 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 modem și sigur.

1

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

(32135)

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 (34770)

'WlezîcienCF Caeisrt îi persenaf,tale

AGENJ1A IMOBILIARĂ ROCAN 3000 SRL

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul0, etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/985256.
(29833)

care vor solicita serviciile agenției vor înțelege ove 
conferă colaborarea cu agenția imobiliari ROCAN 3000 SRL
■ :onsultanțâ Imobiliarii și asistență juridică gratuită 

•publicitate diversa și gratuita

■ bazâ ae date compb»x< permanent actua-

credit ii

NORA Agenția Imobiliară
Deva. I.L Caragiaie, nr.20 (în spate ia U.M. Pompieri) 

223400
<4 0723/020207 

0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdsllnlc.ro
“... aproape de tine...” | 
e-mail: casabetania@rdslink.ro

AICI POATE
FI RECLAMA

It« ÎCK.'C* T»Otl«ri«>k ȘAH /V\ZXT„...i 
........... ........................ - • ’• ...........

Naw *.?/

,4h Garant Consulting
11 ani de experiență

wws garantxoRsulhng.de

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

Tranzacții imobiliare avantajoase. 
In cel mai scurt timp! (2983])

oJkMUMiwaMm 
usutiw

- ■ ' '  ■

AGENȚIA IMOBILIARA

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR 

ATESTAT SI LICENȚIAT

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMAS0N

vă așteaptă în Deva 
pe Aleea Salcâmilor,

bl. 41, parter Hm â
(lângă Lie. Auto) ’ 51 |

Tel. 230324, 206003.
<29832)

RECLAME

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
http://www.casabetania.rdsllnlc.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
garantxoRsulhng.de
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• Promisiune. Jucătorii Jiului au avut zilele 
acestea o întâlnire mai specială cu antreno
rul lor lonuț Ghirilă. Aceștia au spus că 
așteaptă ca tehnicianul petroșănean să-și 
respecte promisiunea făcută față de ei și să

^le dea cei 2.000 de dolari pe careChirilă i-a 
;1ț>us la bătaie pentru egalul din meciul cu

Dinamo. (V.N.)

• Aproape de sută. Meci la discreția 
Stelei, la Sibiu, în prima partidă a sferturilor 
de finală ale Cupei României. Campioana en- 
titre a jucat relaxată cu Știința Petroșani și a 
învins cu scorul de 97-8, după ce la pauză a 
avut 59-8. Mai aveau puțin până la suta de 
puncte, dar probabil că jucătorii nu plănui
seră să treacă de acest prag. (V.N.)

mU/ Mvtata
Deva (C.M.j - Programul etapei a 13-a, (19-20 noiem

brie): Farul — Gloria; Rapid - CFR Cluj; Steaua - Sportul;

FCM Bacău - Jiul Petroșani; Poli lași - FC Vaslui; Dinamo

- FC Argeș; Pandurii 
Timișoara.

Clasamentul
1. Dinamo

Tg. Jiu

12 9

FC Național

îâ i

: Oțelul -

34-9

Poli

29
2. Steaua 12 7 - 3 2 18-6 24
3. CFR Cluj 12 6 ' 4 . 2 17-10 22
4. Poli Timișoara 12 5-i 5 2 16-8 20
5. FC Național 12 6 2 4 11-14 20
6. Sportul 12 5 4 3 18-11 19
7. Rapid 12 5 4 a 15-13 19
8. FC Arqeș 12 5 4 3 12-10 19
9. Poli lași 12 5 2 9 9-10 17
10. Farul Constanța 12 5 2 5 16-18 17
11. Gloria Bistrița 12 4 3 S 11-16 ; 15
12. Pandurii 12 3 2 7 8-16 11
113. Jiul Petroșani 12 1 6 5 7-14 9
14. FCM Bacău 12 2 2 8 5-17 8
15. Oțelul Galați 12 1 5 6 7-20 8
16. FC Vaslui 12 0 4 8 4-17 4

Etapa a 14-a: CFR Cluj - Gloria; Sportul - Rapid; Jiul 

Petroșani - Steaua; FC Vaslui - FCM Bacău; FC Argeș - Poli 
lași; FC Național - Dinamo; Poli Timișoara - Pandurii Tg. 
Jiu; Oțelul - Farul.

J.’l -.... îr'.‘ ; O- '•■
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■ Partida FC CIP -
AS Odorheiu constituie 
ultimul mare derby al 
turului Diviziei A.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprlan.m4rinut0UifofTnfnedia.ro

Deva - Cele mai galonate e- 
chipe ale fotbalului de sală ro
mânesc se vor duela din nou 
pentru supremație în Divizia 
A, duminică, de la ora 11.00, 
la Sala Sporturilor din Deva. 
Meciul va fi extrem de aprig, 
pentru că FC CIP, de două ori 
vicecampioană națională, a 
început sezonul cu obiectivul 
de a câștiga în sfârșit campio
natul, iar AS Odorheiu Secu
iesc, dublă campioană a Ro
mâniei, le-a suflat devenilor 
titlul anul trecut și constitu
ie și acum principala piedică 
în calea acestui vis.

Oficialii și suporterii de
veni așteaptă partida cu sufle
tul la gură, pentru a vedea da- 

Jiul acuză,
■ Oficialii minerilor au 
afirmat că au informații 
că vor fi „executați" de 
arbitri la Bacău.

ClPRIAN MARINUȚ 
clprian.marinut@iinforniniedia.ro

Petroșani - Tensiunea și 
așa mare a partidei dintre 
FCM Bacău și Jiul Petroșani 
a fost amplificată de decla
rațiile oficialilor Jiului care 
au afirmat că se tem că vor 
fi „taxați” de arbitri.

„Am informații că la Bacău 
ni se pregătește un măcel în 
privința arbitrajului”, a de
clarat antrenorul lonuț Chi- 
j-jlg. M.P,acă, voi <pbser.ya JÎ&fc. 
guli grave și decizii de arbi
traj tendențioase, îndreptate 
împotriva Jiului, voi retrage 
echipa de pe teren. Nu o să

Jucătorii FC CIP sunt obligați să marcheze cât mai mult (Foto: Traian Mânu)

Până la această întâlnire
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că noua formulă de echipă, 
îmbunătățită în vară prin a- 
chiziționarea a cinci jucători 
de top, va reuși să le vină de 
hac campionilor. „E un test 
pe care-1 așteptăm de la star
tul campionatului. Băieții se 
mobilizează de obicei foarte 
bine împotriva adversarilor 
puternici și nu ar trebui să 
avem surprize neplăcute. Nu 
au o primă specială pentru a-

cest joc, dar cred că sunt sufi
cient de motivați să câștige”, 
afirma Paul Grecu, vicepreșe
dintele FC CIP. „Abordăm 
meciul cu maximă' seriozitate 
pentru că adversarul impune 
respect. Nu avem voie să căl
căm strâmb sau să ne rela
xăm cum s-a întâmplat în fața 
unor adversari mai modești”, 
preciza antrenorul devean, 
Marius Rupacici.

directă, AS Odorheiu n-a pier
dut nici un meci, obținând 
șase victorii și trei remize (5- 
5 cu Silvanus, 4-4 cu MGA și 
3-3 cu FM Constanța) și ocupă 
locul 3 în clasament, însă are 
un meci mai puțin disputat 
FC CIP e lidera clasamentului, 
cu nouă victorii, o remiză (3- 
3 cu Silvanus) și o înfrângere 
(2-3 cu Energoconstrucția).

pentru a se scuza?
accept ca arbitrii să își bată 
joc de Jiul”, a completat pa
tronul Alin Simota. Rămâne 
de văzut dacă, acuzațiile vor 
fi confirmate de realitatea din 
teren sau dacă jiuliștii s-au 
apucat să acuze doar pentru 
a scuza apoi o eventuală 
înfrângere. Teoretic, Jiul e 
favorită, întrucât în urmă cu

două săptămâni a învins 
Bacăul cu 2-0 pe teren neu
tru în Cupa României și 
ocupă un loc mai bun în 
clasament. Practic, și gazdele 
au atuurile terenului propriu 
și al mobilizării extreme date 
de disperarea că, dacă pierd, 
sunt ca și condamnate la re
trogradare.

1

19

FCM Bacău ■ Jiul Petroșani, sâmbătă, ora 17.00 - Telesport
Palmares________________________ 52 2J 8 20 75-59

Jiul la Bacău_______________________ 26 1 2 23 13 -58

Jiul la Petroșani___________________ 26 19 6 1______________46-17

Primul meci: 1-1 la Petroșani, în 8 aprilie 1956_________________________________

Scor maxim: 4-0 la Bacău, în 1978________________________________________________
Singura victorie a petroșănenilor la Bacău: 1-0 în 8 martie 1987

. Ultimul meci jucat ta Bacău: 3-0 în 21 martie 1998 . , u w: *
. &liitri:3sprih Corpodean (Ălb'a'luîia)- ionel Pnpa fe^ații)1’ CaHWOSOWliP’’ 

(București)., ,

26
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Observatori: Alexandru Popescu, George lonescu (ambii București).

Victorie la scor
Deva (C.M.) - După 11 

etape în care a înscris 
doar șase goluri, CS Deva 
s-a impus, ieri, pe teren 
propriu, cu 5-1 în fața e- 
chipei CS Ineu, într-un 
meci contând pentru eta
pa a 12-a a Diviziei C7. 
Meciul a început prost 
pentru deveni, pentru că 
ineuanii au reușit să des
chidă scorul prin Negrită 
(min. 19), deși erau în in
ferioritate numerică, du
pă ce Kiss a fost eliminat 
în minutul 6 pentru două 
cartonașe galbene. Totuși 

. elevii lui Titi Alexoi au 
•reușit o revenire specta
culoasă și au marcat de 
cinci ori prin Suciu (22 și

JL/lMUxTT*  "4X7 v*

Corobea (85), obținând o 
victorie categorică.

Cupa DCMT la gimnastică
Deva (V.N.) - Astăzi, la Sala Sporturilor 

din Deva se desfășoară a IlI-a ediție a Cupei 
DCMT la gimnastică. Inițiatoarea concursu
lui internațional de gimnastică artistică este 
multipla campioană olimpică și mondială, 
Gina Gogean. Competiția este rezervată seg- 

■ mentului de vârstă cuprins între 8 și 15 ani 
care se desfășoară în România și a fost ini
țiată în anul 2003. La ediția din acest an și- 
au anunțat participarea sportive care vor re
prezenta 12 cluburi din România, Serbia, Un
garia și Slovenia. Din țara noastră vor con
cura gimnaste de la cluburi din Deva, Onești, 
Focșani, Cluj, Sibiu, Arad și Timișoara.

10,30 - 12,30, categoria 8-10 ani;_________________

14.30, festivitatea de deschidere; __________________
14,45 - 16,30, categoriile 11 - 12 și 13 - 14 ani;

16.30, demonstrație de gimnastică aerobică;
17,00, festivitate de premiere;

„Minerii" - obligați 
să câștige cu Corvinul Deva (C.M.) - Programul etapei a 14-a, sâmbătă, 19 noiembrie, ora 11.00: 

CFR Timișoara - FCM Reșița; Unirea Sânnicolau M. - FC Bihor Oradea; U. 
Cluj- Gaz Metan Mediaș; Gloria II Bistrița- Liberty Salonta; Apulum A.l. - 

ISC Turzii; Minerul Lupeni - Corvinul 2005; UTA Arad - Olimpia S.M.; Unirea 

Dej - stă.Lupeni - (V.N.) - Deși pare 
un meci „în familie”, partida 
dintre Minerul și Corvinul 
Hunedoara, care se dispută 
astăzi la Lupeni, nu este deloc 
așa. Și acest lucru pentru 
simplul fapt că ambele echipe 
au nevoie de puncte ca de aer. 
După cum se știe, hunedo- 
renii se află pe ultimul Ioc în 
clasament, iar „minerii” în 
zona nisipurilor mișcătoare, 
după cum se exprima Mircea 
Ciripelu, președintele for
mației din Lupeni.

„Probabil că astăzi vom a- 
vea cel mai greu joc, pentru 
că suntem obligați să câști
găm. Nu avem voie să facem 
nici un pas greșit, mai ales pe

teren propriu, pentru că si
tuația noastră în' acest mo
ment nu este deloc roză”,, a 
mai spus Mircea Ciripelu.

Din discuția cu dânsul a 
mai reieșit faptul că jucătorii 
sunt conștienți de acest lucru, 
iar în afară de vechile in
disponibilități, toți jucătorii 
sunt apți pentru partida de 
astăzi.

De partea cealaltă „Cor- 
vinul” se deplasează la Lu
peni obligată să scoată puT 
te dacă vrea să scape de ul
timul loc. Or, se știe, loan 
Petcu, antrenorul hunedore- 
nilor a declarat de mai multe 
ori că se dorește cu toată ar
doarea acest lucru.

Clasamentul
1. Gaz Metan 12 8 2 2 21-8 26
2. U. Cluj 12 6 5 1: . 15-5 23
3. Liberty Salonta 12 6 4 2 12-6 22
4. ISC Turzii 12 5 6 1 15-8 21
5. CFR Trmișoara 13 6 1 6 13-17 .19
6. FC Bihor 12 5 2 5 17-11 17
7. Gloria II 12 4 ' 4 4 9-10 16
8. Unirea Dej 13 4 4 5 14-16 16
9. Minerul Lupeni 12 4 3 5 10-11 15
10. FCM Reșița • 12 4 3 5 9-11 15
11. U.T. Arad ’ 12 : 3 4 5 12-13 13
12. U. Sânnicolau 12 3 4 5 8-16 13
13. Unirea A.l. 12 2 5 5 8-13 ■ 11
13. Olimpia S.M. 12 3 2 7 9-18 11
15. Corvinul 12 1 5 6 12-21 8
Armătura Zalău s-a retras din, campionat, iar rezultatele i-au fost anulate. 

Etapa a 15-a, sâmbătă, 26 noiembrie: Olimpia S.M. - Unirea Dej; FCM Reșița 

- Unirea Sânnicolau M.; FC Bihor Oradea - U. Cluj; Gaz Metan Mediaș - 
Gloria II Bistrița; Liberty Salonta - Apulum A.I.; ISC Turzii - Minerul Lupeni;

53% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Pret/ziar pentru abonament lunar

27 bani
CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)

Pret/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești

JUR /fii cel mai complet supliment 
de televiziune.

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

rr-

o-

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

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) pret/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Prenumele

Strada

Numele

Localitatea

Telefon (opțflfr

Adresa la cape ctorest să primesc abonamentul:

ciprlan.m4rinut0UifofTnfnedia.ro
mailto:clprian.marinut@iinforniniedia.ro
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• Eliminați. Perechea Andrei Pavel/Răzvan 
Sabău, cap de serie numărul 4, a ratat, ieri, 
calificarea în semifinalele probei de dublu 
din cadrul turneului challenger de la Dne
propetrovsk (Ucraina). Pavel și Sabău au fost 
învinși, în sferturile de finală, cu scorul de 5- 
7, 7-6 (8/6), 6-3, de cuplul rus Pavel 
Ivanov/Evgheni Smirnov. (MF)

Bodu
■ Nu sunt cei mai mari 
datornici în fotbal, dar 
ostentația de a nu plăti 
este maximă.

• Arbitri austrieci. Partida Dinamo
București - ȚSKA Moscova, care se va dispu
ta pe 1 decembrie, în grupa F a Cupei UEFA, 
va fi arbitrată de o brigadă din Austria, 
avându-l la centru pe Fritz Stuchlik. Fritz
Stuchlik va fi ajutat la cele două linii de Woj
ciech Gorgon și Alain Hoxha, ÎOimp ce re
zervă va fi Robert Schorgenhof^^gj

Belletti ratea
ză derby-ul

Barcelona (MF) - 
Fundașul brazilian Juli
ano Belletti nu va evo
lua in meciul pe care FC 
Barcelona îl va disputa, 
sâmbătă, pe stadionul 
Santiago Bernabeu, în 
compania formației Real 
Madrid, în etapa a XH-a 
a campionatului. Belle
tti, care a fost acciden
tat timp de o lună, a pri
mit acceptul medicilor 
de a evolua, sâmbătă, în
să nu a fost reținut în 
lot de antrenorul Frank 
Rijkaard. Principala no
utate în lista jucătorilor 
convocați pentru acest 
meci este Gabri, în timp 
ce Maxi Lopez și Santi 
Ezquerro nu au fost con
vocați, iar Mark Van 
Bommel este accidentat.

Juliano Belleti (Foto: epa)

fotbalul la zid

Roy Keane

București (MF) - Președin
tele ANAF, Sebastian Bodu, a 
declarat, ieri, că ostentația de 
a nu plăti impozitele la stat 
este maximă la grupările de 
fotbal, chiar dacă acestea nu 
sunt cei mai mari datornici. 
„Nu sunt cluburile de fotbal 
cei mai mari datornici dar, 
din păcate, ostentația de a nu 
plăti este maximă în acest 
domeniu”, a menționat preșe
dintele ANAF. Bodu a decla
rat că o parte din cluburile de 
fotbal au început să-și plăteas
că datoriile.
Au început plățile

Roy 
Keane 
pleacă 
Londra (MF) - Căpi
tanul Roy Keane, în 

vârstă de 34 de ani, 
și-a reziliat de comun 

acord și cu efect 

imediat contractul cu 

Manchester United, 

echipă la care evolua 

de 12 sezoane, 
informează site-ul 

oficial al clubului 
englez. „Acordul îi 

permite lui Roy să 

semneze un contract 
pe termen lung cu 

alt club,", scrie site- 
ul oficial al „Diavo

lilor Roșii". „Roy 

Keane a fost un sluji

tor fantastic pentru 
Manchester United. 

Cel mai bun mijlocaș 

din lume, din gen

erația sa, el este deja 

una dintre person
alitățile importante 

din istoria clubului 

nostru", a spus Alex 

Ferguson.

El a precizat că Dinamo a 
plătit 750.000 de euro și că a 
înțeles că „zilele acestea” 
vrea să mai plătească încă 
250.000. FC Rapid a plătit 
„cam jumătate din datoria 
veche”, iar „la Vaslui se pare 
că nu vor mai avea datorii ca 
urmare a unor compensări - 
au TVA de recuperat”, spune 
Bodu.

Oficialul ANAF a mențio
nat, în glumă, că C.S. Nădlac

Ronaldinho (Foto: EPA)

Nicu Vlad mulțumit și nu 
prea

București (MF) - Președintele FR de Hal
tere, Nicu Vlad, a declarat, ieri, la sosirea 
de la Campionatele Europene de la Doha, că 
evoluția campionului mondial din 2003, 
Valeriu Calancea, care nu a reușit să urce 
pe podium la competiția din Qatar, nu a fost 
pe măsura așteptărilor. „România a avut o 
participare bună la CM, unde ne-am înde
plinit obiectivele. Sportivii noștri ău concu
rat bine, cu o rezervă vizavi de Calancea, 
al cărui rezultat nu a fost pe măsura aștep
tărilor noastre”, a spus Vlad. Președintele 
FRH a adăugat că este mulțumit că halte
rofilul -și-a revenit după accidentarea din 
2003. „Cel mai mult ne bucură că după acci
dentul pe care l-a avut la sfârșitul anului 
2003 s-a refăcut, a concurat bine și sperăm 
ca pentru Beijing să-și aducă aportul mult 
mai serios la cucerirea unei medalii”, a pre
cizat oficialul FRH.

ItlferflSțiOlidlllI român Daniel Pancu 
a fost pus pe lista de transferări de tehnicianul 
mipei Beșiktaș, Jean Tigan. Antrenorul finan

ces intenționează să mai renunțe și la Sergen 
Yalcin. Tayfiir Havuteu, Mustafe Dogan și Vey- 
sel Cihan. (Foto: EPA)

Chiar și echipele care joacă în Cupele europene au datorii mari la Fisc (Foto: EPA)

nu are datorii, probabil dato
rită faptului că este „o echipă 
de vameși”.

Bodu a anunțat că ANAF 
va face recurs la sentința prin 
care instanța a ridicat seches
trul asupra averii patronului 
FC Steaua, Gigi Becali. „Sun

tem obligați să facem recurs. 
Nu renunțăm”, a afirmat 
Bodu. Instanța Judecătoriei 
sectorului 3 București a ad
mis, pe 7 noiembrie, în ședin
ță publică, contestația lui Gigi 
Becali față de măsura dispusă 
de ANAF privind instituirea

sechestrului asigurător asu
pra averii sale. Totodată, in
stanța a dispus anularea deci
ziei de sechestru și ridicarea 
acestuia. Hotărârea instanței 
este atacabilă cu recurs în 
termen de 15 zile de la anun
țarea deciziei.

Ronaldinho ia Balonul de Aur
București (MF) - Jucătorul 

echipei FC Barcelona, Ronal
dinho, a participat, ieri, la șe
dința foto pentru publicația 
France Football, care îi va de
cerna Balonul de Aur, pe 28 
noiembrie, într-o gală organi
zată la Paris, informează pre
sa spaniolă. „Deși Ronaldinho 
intenționa să se îmbrace în 
echipament de sport, în final 
a fost convins să se îmbrace

elegant pentru că aceste foto
grafii vor rămâne pentru pos
teritate”, notează Mundo De- 
portivo. Sursa citată a subli
niat că Ronaldinho a fost foar
te emoționat în momentul în 
care avea trofeul în mână, de
oarece și-a îndeplinit unul din
tre obiectivele propuse atunci 
când s-a transferat la FC Bar
celona. „Nu este o glumă, nu- 
i așa?”, i-a întrebat Ronaldi

nho pe ziariștii francezi, potri
vit Mundo Deportivo. La gata 
din 28 noiembrie au fost invi
tați 35 de jucători care au câș
tigat Balonul de Aur de-a lun
gul celor 50 de ani de când es
te decernat de France Foot
ball, iar unul dintre aceștia'îi 
va oferi premiul lui Ronaldi
nho. ‘în 2004; Balonul de’Aur 
a fost câștigat de atacantul 
echipei AC Milan, Șevcenko.

V.Simion și-a asigurat bronzul
■ Pugilistul român s-a 
calificat în semifinalele 
Campionatului Mondial 
de box din China.

București (MF) ■ Pugilistul 
Viorel Simion s-a calificat, 
ieri, în semifinalele categoriei 
57 kg ale Campionatelor Mon
diale de box de la Mianyang 
(China), după ce l-a învins în 
sferturi, la puncte, scor 33-12, 
pe germanul Andreas Propp. 
Simion, care și-a asigurat me
dalia de bronz, vă boxa, sâm
bătă, în semifinale, cu rusul 
Alexei Tișenko, campion o- 
limpic al categoriei la JO de 
la Atena.

„Nu am avut un meci prea 
greu. îmi cunoșteam adver
sarul, pentru că am fost în

Germania la niște sparring- 
uri unde am mai boxat cu el. 
L-am condus încă din prima 
repriză și apoi m-am detașat 
la peste 20 de puncte. în semi
finală va fi mult mai greu,

dar mă simt foarte bine și 
sper să ajung în finală”, a de
clarat Viorel Simion. Simion 
este singurul pugilist român 
rămas în competiție la CM 
din China.

Viorel Simion, singurul pugilist român medaliat la CM din China
(Foto: EPA)

Olandezii și argentinienii 
domină, ca antrenori, CM

Paris (MF) - Aproape jumă
tate dintre selecționerii celor 
32 de echipe calificate la Cupa 
Mondială din 2006 provin din 
patru țări: olandezii și argen
tinienii cu câte patru repre
zentanți, iar Brazilia și Fran
ța cu câte trei, se arată într- 
un material al agenției Fran
ce Presse. Astfel selecționeri 
olandezi pregătesc următoa
rele patru echipe: Olanda - 
Marco van Basten, Trinidad 
Tobago - Leo Beenhakker, 
Australia - Guus Hiddink și 
Coreea de Sud ■ Dick Advo
caat. Argentinieni sunt Jose 
Pekerman - Argentina, Gabriel 
Calderon - Arabia Saudită, 
Horacio Elizondo - Paraguay

și Ricardo Lavolpe - Mexic. 
Brazilia și Franța numără câte 
trei selecționeri. Carlos Alber
to Parreira - Brazilia, Luiz Fe
lipe Scolari ■ Portugalia și Zico 
- Japonia sunt cei trei selec
ționeri de origine braziliană. 
Roger Lemerre - Tunisia, Hen
ri Michel - Coasta de Fildeș și 
Raymond Domenech - Franța 
sunt cei trei antrenori francezi 
ce vor fi prezenți la CM.

Ceilalți „străini” vor fi sue
dezul Sven-Goran Eriksson 
(Anglia), croatul Branko Ivan- 
kovici (Iran), nigerianul Ste
phen Keshi (Togo), sârbul Ra- 
tomir Dujkovici (Ghana) și 
columbianul Luis Suares 
(Ecuador).

lordănescu 
vrea brazilieni

București (MF) - Gru
parea saudită Al Ittihad, 
unde antrenează Anghel 
lordănescu, este pe punc
tul de a transfera doi ju
cători brazilieni, în vede
rea Campionatului Mon
dial al cluburilor, care .se 
va desfășura în decem
brie, în Japonia. Atacan
tul Lima și fundașul late
ral stânga Macao, ambii 
de la Atletico Paranaense 
(Brazilia), sunt jucătorii 
pe care Anghel Iordănes- 
cu dorește să îi transfere 
pentru CM al cluburilor. 
Formația saudită a câș
tigat Liga Campionilor 
țărilor Arabe.

Pele avertizează
Doha (MF) - Echipa Bra

ziliei va trebui să învețe 
din trecut și să nu se în
creadă în statutul său de fa
vorită la Cupa Mondială de 
fotbal, din Germania, a a- 
preciat, vineri, la Doha, fos
tul internațional brazilian, 
Pele. Brazilia, care a câști
gat de cinci ori Cupa Mon
dială, are unii dintre cei 
mai buni jucători din lume, 
însă, Pele crede că aceste 
individualități trebuie să-și 
găsească automatismul ne
cesar pentru ca echipa să 
beneficieze de talentul lor. 
„Noi avem jucători buni, 
iar cu nouă luni înainte de 
Cupa Mondială, Brazilia es

te cea mai bună echipă. în
să, să nu uităm ce s-a în
tâmplat în 1982, în Spania. 
Brazilia avea cea mai bună 
echipă, nu era nici o 
îndoială, dar nu a câștigat”, 
a spus Pele.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, Bdd Decebal, decomandate, reparti
toare. gaz contorizat, gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413 sau 229783.
• Deva,zona Gojdu, etaj 1, bloc cărămidă, 34 mp, 
parchet, gresie, faianță, geam la baie, fără 
balcon, liber, preț negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.

k • etaj 1 plus două camere la parter, zona Maga
zinului Tineretului; prelată pentru terasă, 
“completă, dozator de bere cu două capete și 

râcrtor. Tel. 0723/514133,235570, după ora 19.
• wnMecomandate, etaj 1, parchet lamelar, 
bloc cărămidă, contorizări, zona Gojdu, preț 
58.000 ron, negociabil. Tel. 0743/689344.
• legeni, decomandate, etaj 2, bloc de 
cărămidă, multiple îmbunătățiri, balcon, 
Zamfirescu, preț 29.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• peste + 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)
• dec, parchet, bucătărie modificată, totul 
contorizat, zona Minerului, preț820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)

• făiă îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• zona liliacului, dec, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii, neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid,, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Propesul, et. intermediar,dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• lagont, 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, șt 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică, termopan, parchet. Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• ap. 2 camere, circuit parchet, balcon, et. 
intermediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743- 
549654. (Garant Consulting)

• bd. Decebal, decomandate, parchet, faianță, 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 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)
• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică, amenajări. Preț 57.000 
RON. Relații la telefon 0740-013971. (Garant 
Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et. 1, semidec., 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii., tel 235.208, 0721.985.256. 
(Rocan 3000)

• zonă centrală, et intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat termopan, centrală termică, parchet 
faianță, mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1,200 mid, 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, 
0724.620.358 (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)
• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei, neg. 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 Zamfirescu, semidec., 52 mp, parchet, 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498,232808 (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)

geanta cwtatu

CADOU

• zona Decebal ■ Piață, etaj L dec., 60 mp, 
termopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet gresie, faianță, baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona URacuhri, dec., gresie, faianță, ușă! 
metalică, apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• 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 tei. 0723-251498 232808. (Fiesta 

Nora)

Dr. Z Schmidt

Ea atare, pentru a-i ferțpe ceilalți,

geografie

Psihologie
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Aia POATE
FI RECLAMA TA!

CONSULTAȚII COMPUTERIZATE 
Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter 
Telefon: 221.250 * rlotom tn

OPTICĂ MEDICALA
OCHELART LENTILE DECONT ACT

U Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 
(lângă fosta piață a rugilor).

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00
Duminică: 09.00-14.00 g

Relații la telefonul: 219749 g
Programul “inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

FARMACIA TACOMÎ
Situată în Deva, Aleea Transilvaniei, 

x bl. 7, parter.
ERA: Tel: 211.949

■ de vitamine produse

î'T

Situată pe b-dui Decebal, bl, K, parter. I 

Kteeraaxâ reȘefe b* «aim gratuit și compensat.

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi ’

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

gJOANIM EXPERIENȚĂ

• tel : 748199: 748080 g

Unt pentru

’•cealurijgPc,», - «i' -ițiî; ■.< | al‘
■produse tehnlco-medlcale 

gXfjtoatApama'de vitamine ' ■■
□ ^produse cosmetice 
' -produse pentru copil,.

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

ompensat și gratuit! ncKTTftU O

- SSSMT WfSSowK

tfwmadile Green Una 
li (fin Hunedoara 

, '£u jtfogram d< ita^enare NON-STOP:
■ egtereaal z&ifcirețrte gâtuite și compensate 
Sau siaCunil deputat de medicamente din Hunedoara
■ servirea va fi promptă și in cantitatea dorită

P E W T R U

FARMACIA LU-KA FARM

NOI 4UNTSM SOLUȚIA

HOMEOPATIC SI ACUPUNCTURA

Cabinet medical. "ECHINACEA” 
dr. GHIȚÂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctura,

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, || 
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 
0254-234815,0722/567208.
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• zona Gokki, etaj intermediar, dec., apometre, 
gaz Contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745-
302200.232808. (Fiesta Nora)
• zona Minorului, etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștită, balcon închis, apometre, gaz contorizat, 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal dec., 60 mp, 2 balcoane, unul 
Dichis, 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 Mărăști, etaj intermediar, dec., 
modificări, parchet, balcon închis, apometre, gaz
2 focuri, repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745-
302200.232808. (Fiesta Nora)
o zona LMacteuL 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)
• irgent, dec, parchet, balcon închis, gresie, 
faianță, contorizări, repartitoare, et 2, preț: 1,150 
mid. lei, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• urgent, eemidecomandate, contorizări, et. 
intermediar, zonă bună, Deva, preț: 920 mii. lei, 
țel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)
• agent, Deva, b-dul luliu Maniu, dec., st 55 mp, 
amenajat preț: 960 mii. lei, negociabil, tel.: 
(3722/564004. (Prima-lnvest)
• Deva, Sir. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună, nu contează starea, de preferat et 
Intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona centrală, parter, pentru privatizare. Tel. 
«254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec. cu/fără 
amenajări, se oferă preț bun cu plata pe loc 
chiar azi, este urgent nu ezita, tel. 0745-02200, 
232808. (Fiesta Nora)
• agent Deva, zonă bună, plata imediat tel.: 
215212. (Prima-lnvest)
• ap.2 cam., Deva, str. Bejan, parter, cu vedere 
ta stradă, ofer prețul pieței, tel. 0746-225726, 
«254-213050. (Casa Majestic)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, 80 mp, zona Bejan, preț 830 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0741/301548,0743/689344.
• decomandata, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală, preț 1320 mid. 
iei, negociabil. Tel. 228615.

• Deva, Dorobanți, etaj 2, faianță, parchet 
contorizări, lavabil alb, 2 băi, balcon. Tel. 
0744/363700.
• Deva, urgent zona pieței, contorizări, etaj 2, 
preț 1350 mid. lei. Tel. 236510.
• Smerii, centra, etaj 3/4. interfon, decoman
date, centrală termici, cdntoffzări complete, 
preț 100.000 ron. Tel. 0726/737953.
• foarte agent 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 Wad Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona a Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă ora, preț 139 mid., neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant consulting)

aim DIRECȚIA SILVICĂ 
DEVA

Organizează 
„Licitație de masă lemnoasă” 

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

, nr.10, în data de 28.11.2005, ora 10.00, pentru masă lemnoasă fasonată și prestări servicii 
’ de exploatare.

Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 1.790,982 mc, 
aparținând următoarelor grupe de specii:

- Cireș furnir estetic 22332 mc
- Cireș furnir tehnic 113 mc

> - Cireș cherestea 133,75 mc
- Cireș lemn fix 30 mc
- Fag furnir tehnic 26 mc
-Fag cherestea 450 mc
-FagPAL,PFL 250 mc
- Gorun cherestea 191,7 mc
- Gnmn lemn mfnS 20 mc
-Tei cherestea 23,7 mc
- Carpen cherestea 10 mc
- Lance cherestea 130 mc

î -Pin cherestea 12 mc

r - Mobd furnir estetic 20 mc
3 -Molid cherestea 285 mc

- MhlM lemn mm3 60 mc
I - Molid lemn celuloză 50 mc

- Molid lemn fix 30 mc
- Brad cherestea 15 mc
-DT lemn foc 20 mc

TOTAL 1.790,982 mc
Licitația șe va desfășura conform .Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către 
deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici*,  aprobat prin HG 
nr.85/2004.

* Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industri
alizarea și comercializarea lemnului, potrivit HG nr.70/1999 și Ord.MAPPM nr.71/1999. 
Documentația care indude caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat 
poate fi consultată la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine 
și pe Internet la adresele: http://www.silvahd.ro și http://www.rosilva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva 

. și ocoalele silvice din subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională 
a Pădurilor -Romsilva.

j Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data de 
24.11.2005, ora 10.00.
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru 

. respectarea dauzelor contractuale vor fi achitate în avans în contul 
R046RNCB3000000000160001 deschis la BCR Deva sau R017RZBR0000060001246149 
deschis la Raiffeisen Bank Deva.
Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior 
datei anunțate pentru ținerea licitației.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199,0254/224.649, fax 0254/224.599, 

k 0254/222.481 și la ocoalele silvice. (34735)

• vând ap3 camere semidec., Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)
• vănd ap. 3 camere semidec, Al. Armatei, preț 
85.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)
• vănd 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)
• eta)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, 
0721.986256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, modificat din 4 camere, centrală 
termică, termopane, living, bucătărie modi
ficată, foarte bine amendat et intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)

• ap. 3 cam. dec, 2 băl, balcon de 22 mp, vedere 
în 3 părți, zonă ultracentrală, parchet peste tot, 
bine întreținut. Preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
211075,0745666447,0726.130357. (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 118000 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)
• zona A. lancu, etaj 1, dec, 110 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, preț 61.500 euro, 
negociabil, tel. 078865702,232808. (Fiesta Nora)
• agent, doc, et 1,2, balcoane închise, centrală 
termică, parchet gresie, faianță, zona Decebal, 
preț: 13 mid. lei, negociabil, tel.: 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
• urgent, dec, etaj intermediar, contorizări, 
gresie, faianță, zona hotel Deva; preț: 13 mid. lei, 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zonă uttracontrală, bl. 4 etaje, et 3,4 camere, 
amenajat deosebit ultramodern, pentru 
pretențioși. Preț 60.000 euro, ușor negociabil, tel. 
0745/159608 (Mimason)
• str. Bsjan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă, în 
Brănișca sau Șoimuș, preț 820300.000 ROL, nego
ciabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat șl din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri ia baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225728 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• în Deva, zonă bună dec., 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, 0745695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, etal intermediar, zona Zamfirescu, 100 
mp, 2 băi, amenajat ireproșabil, centrală ter
mică preț 155.000 ron, negociabil. Tel. 
0720/670305.
• Deva, Ulacukd, 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.
• transformat în 3 camere, garaj, toate 
facilitățile, Deva, Ion Creangă etaj 3, preț 60.000 
euro, negociabil. Tel. 0723/284005.

• dec, gresia + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• 2 Ml, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină, preț 
1400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
•zonă centrata, st 100 mp, dec., et. Intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă, 
bloc din cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
■ zonă bună, dec., st 90 mp, 2 băl, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid., tel 235.208, 0724.620358 
(Rocan 3000)
• dec, etaj 2, zona Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet, st 102 mp, contorizări, preț: 1,7 mid., tel.: 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, ap, 4 camere, Bălcescu, et. 3, supera
menajat semidecomandate, centrală termică, 
termopan, garaj. Preț: 45.000 euro.Tel. 
0740/173103; 203003. (Mimason)
• B-dul 22 Decembrie, et 3 din 4, amenajat mo
dem, totul nou, st 100 mp, posibilitate plată 2 
rate, se vinde cu eliberare în martie. Preț: 55,000 
euro neg. Tel. 0745/159608. (Mimason)

Vând case, vile (13)
• Dm, zonă centrală casă, curte șl grădină, 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548
• 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 contrată, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță, CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină, curte, anexe, preț 
2,600 mid., tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală, p+1,4 cam., 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară, gresie, faianță, CT, grădină 
curte, st 350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 
mid., tel. 235.208, 0721.985.256 (Rocan 3000)
• casă do vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent, preț 10300 euro, negociabil, Tel. 211075, 
0747.779.751,0726.130557. (Mondial Casa)
• urgent, casă în Deva, zona Mărăști. 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț 3 mid. lei, neg., tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)
• contrai, Deva, 2 nivele, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică curte, teren, preț: 
110.000 euro, negociabil, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• rita, p+2,7 camere, bucătărie, 3 băl, 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, i camere, 2 băi, bucătărie, garaj, toate 
utilitățile, complet mobilată preț: 6,5 mid. lei, 
negociabil, tel.: 0740/210780. (Prima-lnvest)
• 4 camera, bucătărie, baie, încălzire centrală
garaj, apă curentă curte, grădină 300 mp, preț: 3 
mid. lei, negociabil, tel.: 0740/210780. (Prima- 
lnvest) ,
• zona Vulcan, construcție nouă P+1,6 camere, 
2 băi, scară interioară de marmură garaj, curte, 
grădină st 1.000 mp. Preț: 230.000 euro. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Cătagâranl D+P; la demisol, 2 camere, 
bucătărie, baie, parchet, gresie, faianță centrală 
termică curte, st 320 mp. Preț: 120.000 euro neg. 
Tel.: 206003; 230324. (Mimason)
• zona Judecătoriei construcție modestă din 
cărămidă cameră bucătărie, baie, garaj dublu, 
se pot face două camere din garaj, curte mică 
gaz, apă canalizare. Preț 1,6 mid., negociabil. 
Tel. 206003; 230324. (Mimason)
• str. Horea, casă modestă 2 camere, bucătărie, 
necesită renovare, st 500 mp, fs 30 m. Preț 1,1 
mid., negociabil. Tel: 0740/173103. (Mimason)

Cumpăr casă (14)
• to Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• agent, cu plata imediat cu grădină în Deva 
sau în Simeria, tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)
• casă cu piscină construcție nouă teren, în 
Deva Tel. 0745/640725. (Mimason)

Vând case la țară (17)
• 2 canare, hol, bucătărie, terasă grajd, anexe, 
800 mp, satul săntandrei, preț 800 milioane lei. 
Tel. 236655,0742/218376.
• 3 canare, bucătărie, hol, pivniță, grajd, 
grădină apă curentă sobe teracotă 5 ha teren 
arabil, 05 pădure stajar, comuna Mărtinești, nr. 
173, preț 15.000 euro, negociabil. Tel. 246421.
• 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.
• casă bătrânească plus teren 0,15 ha, în Vețel. 
Tel. 0254/237819.
• casă In Chi mindia, nr. 81, la șosea, preț nego
ciabil și casă în Hărău, nr. 256, curte și grădină 
023 ha. Relații în Chimindia, la nr. 110.
• vănd/schlmb casă recent renovată satul 
Batiz, 3 camere, baie, sobe teracotă lemne, apă 
curentă st 5400 mp, cu apartament 2 ■ 3 camere, 
Deva preferabil zonele Eminescu, Bălcescu, Lili
acului, Dorobanți. Tel. 228788 0723/581441.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 
10500 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garai, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228 
0720/387898 (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)
• decomandate, etaj 2, Zamfirescu, bl. Q2, 
balcon, contorizări, vedere la stradă preț 740 
milioane lei. Tel. 0743/689344.
• semidecomandate, etaj intermediar, una 
cameră zona Dacia contorizări, preț 370 
milioane lei. Tel. 0720/062014.

Primaria Municipiului Brad
organizeazâ CONCURS în data de 12.12.2OO5, ora 10.OO, pentru ocuparea umnâtoarelor posturi contrac
tuale vacante și unice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenfâ a Persoanelor Brad:

- inspector de specialitate gr. IA (studii superioare de lungii duratfi);
■ inspector gr. IA (minim studii superioare de scurlfi duratfi);
- referent gr. IA (minim studii medii).

Condițiile de participare a candidafilor la concurs, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul 
de înscriere sunt afișate la sediul Primâriei Municipiului Brad.
Relații suplimentare se pot obfine la camera 16 - Compartimentul resurse umane din cadrul Primâriei Municipiu
lui Brad, cu sediul în Brad, Str. Republicii nr.l 8, jud. Hunedoara, tel./fax 0254/612.665, 0254/612.669.

(34734)

• urgent, etaj 2, contorizări, balcon închis, 
gresie, faianța 30 mp, zona Crlșului, preț 420 
milioane lei. Tel. 0741/301548,0720/062014.
• ugent, etaj 2, Deva Micro 15, contorizări, stan
dard, ocupabilă imediat, preț 400 milioane lei. 
Tel. 0745/582117,231284.
• stare bună în Deva preț 450.000 mil., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 șl 3, amenajate, contorizări, ocupatele imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel.. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etal 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia 
Deva preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• Măiăftkil 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, 
bale șl bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)
• bd. Mu Maniu, etal Intermediar, semidec., s 
30 mp, bale șl bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• Mul Decebal, etaj 7, dec., amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)

• vând gaiwntariî semidec., apometre, balcon, 
etal 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. 18 bd. 
Decebal. Tei, 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• zonă centrata, semidec., contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224298 0783-361782. (Garant Consulting)
•zona Dorobanți, et. Intermediar, dec., st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat preț 
860 mil., tel. 235.208 0721365.256. (Rocan 3000)
• zona Go|du, et. Intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută preț 850 mil., tel. 
235.208 0721985.256 (Rocan 3000)
•zona Eminescu, et intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț 
550 mii., tel. 235.208 0721.985.258 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii., tel. 235208 
0721.985.258 (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 Emlncscu (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, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 1, semidec, parchet instalații 
sanitare și electrice noi, contorizări, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți etaj4cu acoperiș,posibilitate 
de mansardare, dec, 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zonă bute, Deva, 32 mp, cu balcon, parchet 
et 3, preț: 450 mii. lei, tel.: 215212. (Prima-lnvest)
• Deva, Aleea Crișului, et 2, semidecomandate, 
balcon, contorizări, ocupabil imediat, stare 
bună Preț: 440 mii. lei. Tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• Dada, et 2, o cameră hol, baie, parchet 
gresie, faianță contorizări, repartitoare. Preț: 
380 mii. lei, ușor neg. Tel. 0745/640720. 
(Mimason)

Cumpăr garsoniere (20)
• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• te 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 milioane lei, telefon 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• Deva, Mkro 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726:0254-213050.  (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.
• 3000 mp, în Geoagiu, șl 5600 mp extravilan, 
tarla la cruce, pe șoseaua Geoagiu ■ Rapolt Tel. 
211916.
• agricol 15 ha, 2 parcele, situate între Hațeg și 
Unirea Tel. 217888

• Intravflan 3 parcele de 1200 mp, în zona Zăvoi, 
la ieșire din Deva toate facilitățile, preț 15 euro 
mp. Tel. 0743/011772
• htravfian to Tâmpa 1 km de Simeria st 1700 
mp, fe 17 m, gaz, curent, apă canal, preț 6 euro 
mp. Tel. 0354/402235,0726/118427,0721/818917.
• intravflan, 3600 mp, în Băcia toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț5 euro mp, rară 
Intermediari. Tel. 0724/388452.
• Intravflan, ta Hărău, preț avantajos. Tel. 
221811.
• Intravflan, In Simeria în spatele Marmosim, 
1400 mp, acces la toate utilitățile, fs 10 m, preț 
11 euro mp. Tel. 0745/343093.
• Intravilan, la DN 7,2200-8000 mp, fs 26-80 m, 
utilități: apă curent, gaz, canalizare, preț 8 -16 
euro mp șl intravilan, zonă turistică lângă Deva 
1000 ■ 4000 mp, preț 6 ■ 12 euro mp, 0720/670305.
• Intravflan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269,0746/029058
• Intravilan, pentra construcție casă în șoimuș, 
1200 mp, fa 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
220269 sau 0746/029058.
• loc da casă Hunedoara 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• loturi da 650 mp și 1000 mp, în zona str. 
Sadoveanu - Zăvoi, preț 35 euro mp. Tel. 
0745/253413.
• urgent Intravilan, în Deva loc de casă Str. 
Coziel ■ zona roci, cu cabană din lemn, curent, 
acte la zl, st 1800 mp, sau schimb cu garsonieră 
apartament Tel. 231284.
• In Deva, mal multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, Ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• Intravlan, Intersecția Sântuhalm-Hunedoara 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Smerii, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• Intravflan, 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)
• Intravflan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• Intravflan, 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)
• Intravlan, to Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• Intravlan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• 140 parcata, 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)
• Intravlan, 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)
• intravlan, 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 parcate 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)
• Intravflan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577368 0742/005228 (Casa Betania)
• intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravlan la DN 7, în zonă Industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366 (Casa Betania)
• Intravlan, la DN7, Deva st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• 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)
• vând teren Bretea Mureșană st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)
•zona Sântuhakn, st 85000 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 0724620358 (Rocan 3000)
• zonă botă, intravilan, st 5.100 x 3, apă gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208 
0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă bună Intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208 0724.620358. 
(Rocan 3000)
• Intravflan, 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, ideal 
construcție casă sau 4 parcele a 650 mp. Preț 35 
euro/mp. Tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravlan, at 3000 mp, posibilități apă gaz, 
curent, zonă bună Deva, preț 7 euro/mp, tel.: 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• Intravlan, DN 7, 7300 mp, fs 55 mp, preț. 12 
euro/mp, neg., tel.: 0722/564004 (Prima-lnvest)

• Intravlan, Deva, zona Eminescu, st 760 mp, fs 
15 m, toate utilitățile în zonă preț: 45 euro/mp, 
tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)
• Eminescu, Intravilan, toate facilitățile, gaz, 
apă canalizare, curent la gard, st 900 mp, fs 17 
mp. Preț: 140.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Prelungirea Vtecan, deschidere la 2 străzi, la 
Vulcan deschidere 14 m, facilități: gaz, curent la 
marginea terenului, teren intravilan. Preț: 36 
euro/mp. Tel. 0745/640725. (Mimason)
• pa DN7, la Intrarea dinspre Arad, st 3700 mp. 
Tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona Fabrica de mătase, st 1500 mp, fs 245 m, 
facilități. Preț: 30 euro/mp. Tel 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Zăvoi 2 parcele, de 2700 mp, respectiv 
2250 mp, cu deschidere de 18 m, respectiv 15 m. 
Preț: 35 euro/mp. Tel. 0740/173103. (Mimason)»
• vând 1060 mp teren intravilan, cu fs 13 nv 
toate facilitățile, topografie plană zonă de vile, 
în Săntandrei. Preț: 11.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)

Cumpăr terenuri (22)

• arabi, Hflirafațâ mare, în județul Hune
doara. Tel. 0746/034195.

• extravilan, arabi, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravlan, situai între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 șl 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746■ 

225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• cunpăr teren intravilan (minim 1000 mp) sau
spațiu comercial (500 mp), Deva, situate pe DN 7, 
între gară și sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726,0254-213050. ( —

Vând spații comerciale (25)
• bata 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. 0741/070108 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, tel. 235.208 0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă idbacentrata, 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)
• caut ugent de închiriat apartament 2 
camere, zona Eminescu, Bălcescu, nemobilat 
ofer plata anticipat 4 ■ 5 luni. Tel. 231284.
• Închiriez garsonieră 2 camere și bucătărie, 
preț 100 euro, preferabil pereche tânără Tel. 
215487.
• Închiriez ta regim hotelier apartament 2 
camere, Deva, mobilat, 60 ron/zi, cheltuieli 
incluse. Tel. 0746/351734.
• incNriez vflâ 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 spre închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, superamenajat pentru 1 ■ 2 luni, 
sărbători de iarnă preț 250 euro. Tel. 
0721/985256.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
zona Lido, preț avantajos. Tel. 0740/222466.
• ofer ipra închiriere casă 2 camere, baie, 
bucătărie, garaj, centrală termică preț 250 euro. 
Tel. 0745/253413,218234.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
utilată contorizări, ocupabilă imediat preț 100 
euro, zonă centrală. Tel. 231284,0727/773142.

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 80 mp, 
ultracentral, Deva, termopane, preț 300 
euro/lună Tel. 0722/564004.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vflâ mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garaontaiâ mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer gareonfetâ mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0742075994. (Casa Blanca)
• ofer camoiâ în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ganonlert, confort 1, mobilată complet 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
Imobiliară Iris)
• garsoniera, semknobflaU, contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906;
0723/829060. (Agenția Imobiliară Iris)
•*?  cam,, stil occidental complet mobilată șl 
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
Imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția Imobiliară iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat mașină 
spălat dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agențla 
Imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semlmobllat contorizări, reparțif' 
toare, preț 100 euro, tel 0722/2099Qă 
0723/829060. (Agenția Imobiliară iris)
• ap 1 camere, semidecomandate, nemobilat 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenț'a Imobiliară 

Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne) mobilat, pe termen lung, ofer plata In 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• «fer vflâ supermobllată cu garaj, în Deva 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel, 211587, 
0746/253662. (Evrika)

http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro


MICĂ PUBLICITATE /lisâmbătă, 19 noiembrie 2005

• 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. 
(GasaBetania)
•Itelhchlriat hală pentru depozitare, zona Mihai 

■țmibescu, st 120 mp, parțial încălzită, înălțime 
dP4,80 m, parcare, păzită. Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 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 pt închiriat ap. 2 cam. dec., zona piață, 
mobilat utilat occidental, temopan, 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 pt închiriat 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 Casa)
• oier ap. 2 cam., mobilat utilat zona Gojdu, etaj 
2, contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726.130.557,0745.666.447. (Mondial Casa)
• ap. 2 camere. Deva, complet mobilat șl utilat 
100 euro/lună, tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)
• închiriez vlă, zona Casa de Cultură, superbă, 
piscină, jacuzzi, mobilă, șemineu, garaj. Preț: 
1000 euro.Tel, 0740/173103; 206003. (Mimason)
• casă, central, 2 camere, ct, curte, Preț: 300 
euro. Tel 0740/173103; 206003. (Mimason)
• garsonieră, suprafață mare, B-dul 22 Decem
brie. semimobilată. Preț: 100 euro. Tel 
0745/159573; 206003. (Mimason)
• ap3 camere + garaj, Cuza Vodă, ct mobilat 
Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)

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 break, stare excepțională, af 1996, 
țițp.h£gociabil. Tel. 248739.

• vând Dada papuc, af 1998, preț80 milioane lei, 
RfiftjCiabil. Tel. 0722/663724.

Auto străine (37)
• vând autoturism Seat Cordoba, af 1998, aer 
condiționat închidere centralizată, geamuri 
electo ce, abs, airbag-uri, consum 5%, motorină, 
prețSiOO euro. Tel. 0724/560870.
• vând Citroen C5, HDI, Di Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă, "adio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, ăbs, servo, 8 airbag, 
consum 6,5%, preț 10850 euro, computer bord. 
Tef.W22/693683.
• vând Ford Granada, stare foarte bună, cd 
Sony, cauciucuri noi, servodirecție, acte la zi, 
închidere centralizată, preț 1000 euro. Tel. 218399 
seara.
• vând Opel Astra G Caravan 1,7 TDI, af 2001, 
climă, închidere centralizată, geamuri electrice, 
oglinzi electrice, cârlig remorcare, 4 airbag, 
cK-Stpfon MP3,120.000 km, cu carte service, 
recent adus. Tel. 231740,0722/211525.
• vând Opd Corsa 1,7 DTI din 2001, climă, servo, 
abs, esp, 4 airbag,termometru bord, cas, 105.000 
km, culoare albă, preț 6500 euro, negociabil. Tel. 
0254/241412.

• vând Renault 21. af 1987, vt 2007, injecție, 
geamuri electrice, p. eț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot./min. de 5 kw și 8 kw, preț negociabil. Tel. 
248340.
• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând plug nou sau second-hand, import, 
pentru tractoare 15 ■ 65 CP. Tel. 731494.

• 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 utilaje agricole: tractor U 650,2 remorci 
RM 2, plug, disc mare, preț negociabil. Relații la 
tel. 0743/693527.

Moto-velo (41)
• vând Hddetâ BMX nouă, 2,5 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.

Mobilier și interioare (47)
• vând dulap 3 uși, masă sufragerie, demon- 
tabilă, 4 scaune, 2 fotolii mici, cărucior gemeni, 
tip sport foarte convenabil. Tel. 0254/215995.
• vâind fotoliu, preț 60 ron, mobilă bucătărie cu 
sertare și masă bucătărie, preț 130 ron, 2 

covoare persane 2,5/3 m, preț 60 ron, aspirator, 
40 ron. Tel. 223405.
• vând mobilă bucătărie, preț negociabil, Hune
doara, tel. 0354/402612, după ora 18.
• vând mobilă de bucătărie, stare foarte bună, 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând pătat metalic pentru copii, stare foarte 
bună, cu baldachin, perdeluță, leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.
• vând urgent mobilă: canapea extensibilă, ma
să extensibilă furnir mahon, 6 scaune tapițate, 
masă sufragerie extensibilă, birou elev, bucă
tărie suspendată, 4 scaune, mască chiuvetă 
mobilă hol. Tel. 218084.0743/211074,0724/643045.
• vând vitrină cu oglindă bibliotecă mică 
pentru elev, cu birou atașabil, mobilă bucătărie, 
masă bucătărie, 4 scaune tapițate, covor persan 
3/25 m, negociabil. Tel. 224891.

Televizoare (48)
• 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 color Electronica, diag. 37 cm, preț 2 
milioane lei; masă de bucătărie cu 2 scaune, preț 
800.000 lei. Tel. 214814.
• 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 35 
milioane lei. Tel. 221431, seara.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Comemorări (76)

O floare, o rugăciune, o lumânare aprinsă, multe lacrimi și 
o adâncă durere în suflet acum la împlinirea a patru și 
cinci ani de la trecerea în neființă a dragilor noștri părinți, 
bunici și străbunici

PETRIC TRLFAN și ANICA
Familia îndurerată

• vând calctoator 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.
• vând copiator Canon, covor persan 3/2 m, 
tablouri în ulei. Tel. 0721/490949.
• vând birouri uz calculator și 3 calculatoare 

' Pentium 4, noi. Informații tel. 0254/682152.

ImDrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând convenabil schiuri Blizzard, 13 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.
• vând haină blană nobilă, nouă, pentru damă 
Tel. 210900,0744/611145.

Materiale de construcții (53)
• vând dHanderi pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/27569,214664.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 4 ochiuri și frigider Arctic cu 
congelator. Tel. 210900,0744/611145.
• vând congelator 5 sertare, haină scurtă 
astrahan, neagră mărimea 52 ■ 54, preț avan
tajos. Relații Hațeg, tel.' 770735, 770367, 
0722/876141.
• vând congelator Arctic, 5 sertare, stare foarte 
bună preț 23 milioane lei. Tel. 221431, seara.
• vând cuptor cu microunde digital, stație 
amplificare Sony, deck digital Pioneer și -stțție 
auto500w.Tel 711063,0723/455092.
• vând frigider Arctic mic, 1401, stare foarte 
bună 200 ron, negociabil. Tel. 0722/857732.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 33 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.
• vând mașină de spălat nemțească stare 
perfectă și butelie de aragaz normală Tel. 
225422,0723/778804.
• vând combină frigorifică Privileg, 4 sertare, 
preț 4 milioane lei, pernă electrică pentru masaj, 
preț 400.000 lei. Tel. 0254/718852..:
• vând frigider cu 2 uși, 320 I, dezghețare 
automată preț 3 milioane lei și tv color Goldstar 
cu telecomandă preț3 milioane lei. Tel. 214814.

• vând frigider Arctic 240 litri ți mobilă compusă 
din vitrină cu oglinzi, biblioteca cu ladă masă cu 
6 scaune tapițate, carpete, covoare, preț nego
ciabil. Tel. 224325.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând pord mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.
• 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.
• vând porumb boabe la 4000 lei kg și porumb 
știuleți la 2000 lei kg. Tel. 0722/570218.

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 plan vienez „ Wirth", coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Altele (61)
• cumpăr ouropafețl. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• 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 candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030/030 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 fermă pentru găini ouătoare, în Orăștie. 
Tel. 0744/603138.
• vând ieftin 3 jaluzele, noi, pentru geamuri cu 3 
canate. Tel. 262106.
• vând Inel vechi deosebit, din aur, cu safir și 12 
diamante. Tel. 234401,0723/562744.
• vând mașină de tocat carne, manuală nr. 20, 
pentru măcelari, cu piese austriece, și una elec
trică pentru casă Tel. 225067,0724/451762.
• vând urgent sobă de gătit sau încălzit nouă 
cu motorină sau petrol, preț 1 milion lei. Tel.. 
262106.
• vând xerox, covor persan 3/2 m, tablouri în 
ulei. Tel. 0721/490949.

Decese (75)

Cu inima zdrobită de durere anunțăm decesul celei Care a 
fost

SAMFIRA AVRAM
Corpul neînsuflețit este depus în satul Cărăstău, nr. 116, 
comuna Baia de Criș. înmormântarea duminică, ora 13. 
Dumnezeu să o odihnească. Familia loan și Adrian Avram

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, greu 
încercată de decesul celei care a fost

AVRAM SAMFIRA
Dumnezeu să o odihnească în pace.

Familia Cimponer Răzvan și Raluca

Un ultim omagiu pentru cea care a fost
AVRAM SAMFIRA

Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Cuscrii Ana și Constantin Zăvoi

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Domnarlu Beniamin. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Jurj Fevronia. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moldovan Cristina Elena. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

• SC Reltexo Viral Sibiu organizează 
înscrieri pentru a doua serie a cursurilor de 
maseur. Cursurile încep în data de 
25.112005. Tel. 0726/323236,0722/756092.

• AUTORI DE CĂRȚI Șl CURSURI! Tipărim 
cărți chiar șl în tiraj foarte mic Prețuri fără 
concurență, avans zero, plata după 
vânzare! Tipografia digitală ApHSoft, tel 
0254/234048.

• ateiend de tâmplărie din Micul Dalas, Str. 
Florilor,nr. 1, confecționează huse pentru Logan, 
Solenza, Skoda, Peugeot, Renault, Cielo, Golf 4. 
Tel. 0727/756681.
• efectuez transport local și interurban cu 
autoutilitară VW, preț negociabil, în funcție de 
dishm.RHabiUM07aȘ|^. „
• rigips, aijM friuraîe. părchet șl podele, 
tavan fals, electricitate, sanitare, seriozitate, 
rapiditate. Tel. 0727/657545.
• 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.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut loc de muncă în domeniul vânzare 
produse industriale, alimentare, din județ, țară 
sau străinătate. Tel. 0254/740367.

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

• SC Danis Com Ei 
operator calculator 
0254/237577.

• 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.

• vând două aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733. INFORMAȚII DE UTILIZARE A TALONULUI
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Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând Peugeot 505 Diesel, climă, închidere 
centralizată, geamuri electrice, alarmă, oglinzi, 
turelă, casetofon Blaupunkt cu cartelă, preț 3400 
euro sau schimb. Tel. 231740,0723/400612.

• vând 4 în 1: imprimantă color, scaner, fax și 
copiator xerox Work Centre 450 CP, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0723/455092.

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

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 cat șl JURIDICE

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

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

Informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

caută pentru dezvoltarea echipei 

coordonator 
de abonamente noi

Condiții:

• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare și organizare;
• cunoștințe foarte bune de PC (Word, Excel);
• cunoașterea Devei reprezintă un avantaj;
• en§leza este un avantaj.

6i* * Oferim:

• SC Darlane Instal SRL Deva angajează 
personal dinamic pentru magazin ame
najări interioare. CV-urile se depun In 
dădrea Cepromin, etaj 3, camera 312 sau 
la fax 0254/220313.

• SC Pangram SA, firmă producătoare a 
pastelor făinoase Monte Banato, angtȘează 
șoferi profesioniști cu experiență, minim 5 
ari. CV-uiie se depui ta tel/fax0254/234736 
sau la sedul din Deva, Sir. Depozitelor, nr. 1, 
până la data de 2M12005.

• Societate comercială angajează maistru 
constructor, izolatori, zugravi-finisori, Zidari 
cu experiență CV-urile se depun la sediul 
societății, din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 
37 A^jtaj 2. camera 219, clădirea Cepromin. 

țn suplimentare latei. 0726/157883.

• societate comercială angajează vânză
toare pentru chioșc nonstop, In Deva. 
Relați la teL 0722/148473,0254/263472.

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

hl!,- • salariu atractiv;
' • atmosferă de lucru deschisă alături de un 

colectiv tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• posibilități de training.

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, până luni, 21.11.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
CV-urile se primesc până la data de 21.11.2005.

EVIDENTIAZĂ-TE:
F

LOCAȚII CLml POȘTALE
•

• chioșcul de ziare dc lângă Coratim;
• chioșcul de -ziare din stația de autobuz 
Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de 
Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara 
Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfircscu - B-dul Decebal:
• Cepromin:

i • Cooperativa de consum Dobra:
• Centrul de schimbare a buteliilor lila.

CIWÂfflW.

TEXT

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

PRIMA APARIȚIE

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

mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Conflicte la nivel înalt
• Potter în America. Cinematografele din 
Statele Unite trebuie să se aștepte la un 
adevărat asediu în acest weekend, când al 
patrulea episod al aventurilor lui Harry Potter 
va fi lansat pe piața americană, avertizează 
un site specializat în vânzări de bilete.

î’T’SSS*»

Prototip Summitul internațional al Soci
etății informaționale a avut loc la Kram, 
In Tunisia. în cadrul acestuia, Massachu
setts Institute of Technology Media Lab a 
creat un laptop al cărui preț este de numai 
100 dolari și care este destinat emuArii copi
ilor. . (foto: EPA)

■ Regina Elizabeth și 
Tony Blair sunt protago
niștii unui film despre 
moartea Dianei.

Londra (MF) - Regizorul bri
tanic Stephen Frears a în
cheiat lucrul la filmul referi
tor la atitudinea avută de pre
mierul Tony Blair și regina 
Elizabeth a Il-a în săptămâna 
care a urmat morții prințesei 
Diana, care a survenit la 31 
august 1997, transmite

Filmul, intitulat „Regina”, 
va pune accentul pe relația 
dificilă dintre cei doi lideri în 
perioada imediat următoare 
decesului Dianei, în condițiile 
în care Tony Blair a exercitat 
presiuni asupra reginei pen
tru ca aceasta să își exprime 
public regretul.

Filmul va ieși pe piață în 
a doua jumătate a anului 2006 
și are trei actori britanici în

Mirosuri de 
pe Internet

Tokyo (MF) - NTT Com- 
munications, filială a 
companiei nipone de te
lecomunicații NTT, a 
anunțat lansarea unui 
serviciu care le va per
mite utilizatorilor să des
carce diferite „arome” de 
pe Internet, grație unui 
sistem care reconstru
iește local parfumurile 
selectate.

Serviciul va funcționa 
pe orice fel de computer 
conectat la Internet. To
tuși, calculatorul trebuie 
conectat la un dispozitiv 
special care conține esen
țe mirositoare a căror 
combinare va permite 
crearea mai multor par- 
fumuri.

Utilizatorii serviciilor 
vor trebui să se conec
teze la serviciul NTT 
Commmunications pen
tru a selecta ambianța 
olfactivă pe care o do
resc. Dispozitivul de cre
are a parfumurilor este 
comercializat în Japonia 
la un preț de 73.500 yeni 
(525 euro).

Pălăria 
preferată 
Londra (MF) - Elton 
John a scos la 
licitație una dintre 
pălăriile sale prefe
rate pentru a strânge 
bani pentru o orga
nizație care 
desfășoară activități 
pentru combaterea 
SIDA. Cântărețul s-a 
alăturat unul grup de 
celebrități care își 
vând din bunuri pen
tru a contribui la 
activitățile de com
batere a SIDA. 
Licitația „Bid 2 Beat 
Aids" va avea loc pe 
site-ul eBay, la 1 
decembrie.
Licitația le va oferi 
doritorilor circa 100 
de obiecte rare 
aparținând starurilor 
din lumea muzicii, fil
mului, teatrului și 
televiziunii. La vân
zare sunt scoase 
bunuri aparținând 
vedetelor care au. 
luat premii la MTV 
2005, precum și 
obiecte ale lui Tom 
Cruise, Nicole Kid
man și Katie Holmes.

încheie contract prenupțial
Londra (MF) - Brad Pitt și 

Angelina Jolie au semnat un 
contract prenupțial după ce 
au decis să se căsătorească în 
luna decembrie, relatează 
Female First online. Angelina 
a insistat asupra încheierii 
acestui act pentru a se așigu-

Angelina și Maddox (Foto: epa)

■ Urmarea fiitnului lui . 
Theo Van Gogn va abcw| 
da acest subiect, , și se vâ 
numi „Submission II".

Haga (MF) - Urmarea fil
mului „Submission”, realizat 
de cineastul Theo Van Gogh 
și care se referea la statutul 
femeii în lumea islamică, se 
va referi la homosexualitatea 
in lumea musulmană, a 
declarat scenarista noului 
film, deputata olandeză de 
origine somaleză Ayaan Hir
si Aii.

în cadrul „Submission II”, 
„voi face referire la statutul 
homosexualilor în lumea 
islamică”, a declarat Ayaan 
Hirsi Aii, într-un interviu 
acordat cotidianului De Volk-

Zece filme rămân în cursă
Los Angeles (MF) - Zece filme vor con

tinua cursa pentru premiul Oscar la cate
goria „cel mai bun film de animație”, a 
anunțat, joi, Academia americană de Arte 
și Științe Cinematografice.

„Madagascar” și „ Wallace & Gromit: Bles
temul Iepurelui Rău”, două filme de ani
mație de succes scoase pe piață de Dream
Works, precum și „Robots”, „Călătoriile lui 
Gulliver”, „Steamboy” și „Tim Burton's 
Corpse Bride” au fost selectate să contin
ue cursa pentru Oscar.

în competiție au rămas și „Vaillant” și 
„Puiu' Mic” - ambele produse de studiourile 
Disney -, „Adevărata poveste a Scufiței Ro
șii”, adaptare polițistă a cunoscutei povești 
de Charles Perrault, și „Castelul ambulant” 
realizat de japonezul Hayao Miyazaki.

E ziua lor
Tokyo - Mâine se sărbăto

rește în lumea întreagă, Ziua 
Universală a Drepturilor Co
pilului, când vor avea loc nu
meroase activități sub egida 
Națiunilor Unite. Asia este 
zona cu cea mai rapidă creș
tere demografică de pe glob, 
motiv pentru care se acordă 
o atenție deosebită protecției 
copilului, educației și mediu
lui de creștere. Așa se întâm
plă și la celebra grădiniță

CUVÂO.

Helen Mirren (Foto: fan)

rolurile principale. Rolul re
ginei va fi interpretat de He
len Mirren, Michael Sheen va 
da viață premierului britanic, 
în timp ce prințul Philip, 
soțul reginei, va fi interpretat 
de James Cromwell.

Filmările au avut loc mai 
ales la Balmoral (Scoția), 
reședința de vară a familiei 
regale, și la Downing Street, 
unde locuiește și muncește 
premierul britanic. Filmul 
„Regina” este produs de 
Granada, iar drepturile de 
distribuție aparțin companiei 
americane Miramax.

ra că Maddox și Zahara, cei 
doi copii pe care i-a adoptat, 
vor avea viitorul asigurat în 
cazul în care se va despărți 
de Pitt.

Potrivit informațiilor exis
tente pentru moment, Brad 
Pitt și Angelina Jolie se vor 
căsători la 1 decembrie în 
cadrul unei ceremonii care va 
avea loc la vila din Italia a lui 
George Clooney.

Brad Pitt a fost de acord să 
semneze un act prin care cei 
doi copii ai Angelinei, Mad
dox și Zahara, nu vor trebui 
să își facă niciodată griji din 
cauza banilor. Brad vrea să 
adopte mai mulți copii împre
ună cu Angelina și abia 
așteaptă să aibă proprii copii.

Theo van Gogh, co-scenarist la „Submission II"

skrant. Ea a precizat că sce
nariul noului film a fost scris 
în 2004, cu ajutorul lui Theo 
van Gogh, care a fost asasinat 
la 2 noiembrie 2004. „Actorii

Copii fac masaj (Foto: epa)

Sunshine, unde se aplică 
politica „Naked Education”.
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(Foto; FÂN)

s-au prezentat singuri, pentru 
că sunt de părere că trebuie 
să putem realiza un astfel de 
film într-o țară cum este 
Olanda”, a declarat ea.

Colierul țarinei
Geneva (MF) - Un colier ca

re i-a aparținut împărătesei 
Ecaterina cea Mare, care a 
domnit în perioada 1762-1796, 
a fost vândut la licitație, joi, 
la Geneva, în schimbul sumei 
de 2,03 milioane de franci 
elvețieni (1,53 milioane de 
dolari), a anunțat casa de lici
tații Sotheby's. Potrivit Sothe
by's, colierul a fost cumpărat 
de o persoană care și-a păs
trat anonimatul. Colierul este 
din diamante.

Filmul va ieși pe piață în 
2006. Toți,membrii echipei 
care va realiza filmul - actori, 
tehnicieni sau producători - 
își vor păstra anonimatul.
Reacții

Hirsi Aii se afiă sub pro
tecția poliției olandeze după 
lansarea filmului „Submis
sion” în vara lui 2004, de 
către postul public de tele
viziune.

Cineastul Theo van Gogh, 
un nepot al celebrului pictor 
Vincent van Gogh, a fost
asasinat la 2 noiembrie 2004 
în centrul Amsterdamului.

Moartea lui Theo van 
Gogh a șocat societatea olan
deză și a suscitat reacții neg
ative față de comunitatea 
musulmană.

Premieră Actorul
Viggo Mortensen a fost f 
prezent joi la lansarea f 
noului său film, „A His
tory of Violence”, în 
Mexico City. Petrecându- 
și coDilăria în Venezuela 
și Argentina, vorbește , 
fluent spaniola. (Foto: epa) .


