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Cerul va fi mai mult acoperit și se vor 
semnala ninsori.

dimineața la prânz seara

Viata fără apă si curent
A ■ A

■
Greva Ci
Lacă afișe]

GREVĂ 
GESERALÂ

■MP*
Greva continuă și astăzi în școli, chiar 
_acă afișele postate luni la intrări spun 
altceva, In timp ce profesorii urmează să 
se întâlnească azi pentru a stabili un punct 
dffî vedere comun. /p.3 (Foto: Traian Manti)

Deva (I.J.) - Lipsa apei 
curente, dar mai ales a curen
tului electric i-a revoltat pe 
cei peste 200 de chiriași ai

5
■ Locuitorii Căminului 
C3 aparținând Condor 
SA s-au revoltat pentru 
că nu au apă și curent.

Găminului G3, aparținând SC 
Condor SA Deva, care au 
cerut, ieri, sprijin Primăriei 
Deva pentru remedierea 
situației.

Apa curentă și energia elec
trică nu mai sunt furnizate 
căminului de peste doi ani, 
iar chiriașii dovedesc cu chi
tanțe că plătesc pentru aces-

A
te condiții mizere 300.000 
lei/lună pentru chirie. „Am 
găsit o situație dezastruoasă, 
în septembrie, de când admi
nistrez eu căminul. Dar cu 
eforturi, am reușit să adun 
toate restanțele la chirie, care 
depășeau peste 60 de milioane 
de lei. Oamenii s-au mobilizat 
și au zugrăvit camerele și le-

au aranjat. Nu le convine să 
plătească atâția bani și să nu 
aibă minimul necesar pentru 
chiria pe care o plătesc”, pre
cizează Marian Ochea, admi
nistrator.

Căminul are 85 de camere 
în care locuiesc peste 200 de 
persoane care nu au acte pe 
camerele ocupate, /p.3

• Tarife aprobate. CL Deva a aprobat ta
riful pentru distribuția energiei termice de 
către SC Calor SA Deva pentru anul 2006. 
■Astfel, prețul gigacaloriei pentru populație 

' ,a fost stabilit la 54,80 RON, inclusiv TVA, în 
1• timp ce subvenția se ridică la 68,44

RON/gigacalorie. (D.l.)
4U1_______________________________
AStt<’

Tensiuni în CL Deva
| Deva (D.L) - Primarul Mircia Muntean, 
a atacat dur, la începutul ședinței Consili
ului Local de ieri, mai mulți consilieri locali 
și pe viceprimarul PD, loan Inișconi. 
Motivul tensiunilor l-a constituit avizul 
negativ dat de comisiile de specialitate pen
tru două din proiectele de hotărâri inițiate 
de Mircia Muntean, care în cele din urmă 
au fost retrase de pe ordinea de zi. Acestea 
se refereau la trecerea unui teren, aflat în 
in-cinta Stadionului „Cetate” Deva, în su
prafață de 368 mp, din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului, și conce
sionarea lui prin licitație publică în vederea 
construirii unui imobil cu destinația 
birouri. Consilierii nemulțumiți au apreci
at că o asemenea construcție nu trebuie 
realizată intr-un loc cu destinație sportivă.

Prima zăpadă căzută în 
acest an în județul Hune
doara a deschis ieri “sezo
nul” 2005-2006 la desză- 
peziri./p.3

(Foto: Traian Mânu)
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Prima victimă a frigului
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■ Un boschetar a fost 
găsit mort, din cauza 
frigului și a bolii, ieri 
dimineață, în Deva.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 
51 de ani, care locuia pe 
stradă și își câștiga existența 
din colectarea și vânzarea 
deșeurilor de hârtie, a fost 
găsit mort ieri dimineață, în

curtea blocului 1, de pe stra
da Elena Văcărescu din 
municipiul Deva.

Unul din locatarii blocului 
a anunțat Poliția Municipiu
lui Deva, iar echipa de po
lițiști ajunși la fața locului au 
constatat că este vorba despre 
Simion Petrar, din Mara
mureș.

Bărbatul suferea de o formă 
gravă de TBC, fiind internat

în repetate rânduri la Spitalul 
Județean Hunedoara Deva. 
Din primele cercetări se pare 
că Simion a băut mult, luni 
spre marți noaptea, ca să nu 
mai simtă frigul de afară, iar 
în cursul nopții, băut fiind s- 
a înecat cu vomă și a murit. 
A fost transportat la Morgă, 
unde medicii legiști vor sta
bili cu exactitate cauzele dece
sului.

Nimic în plus 
pentru mineri

București (Mf) - Sta
tul nu va aloca, prin pro
tocolul încheiat cu liderii 
minerilor, nici un ban în 
plus pentru plățile com
pensatorii acordate celor 
11.000 de mineri ce vor fi 
disponibilizați în urmă
toarele luni.

PiiiVitiparea populației la forță de muncă, 
pe sexe și medii, în trimestru! II 2005

«opulația 
te ocupată

Populația 
activă

718
414
304 
11601 
5032
6569

Populația 
inactivă

5530
4528
9340
5116
4224

i masculin

feminin

Grata: CuvanM liber, ara:

S-a deschis o poartă
■ Teatrul de Artă Dra
matică deschide o 
poartă către public: 
Sala Studio Arta.

Deva (S.B.) - Amenajată 
prin mijloace proprii ale 
instituției, cu doar 70 mii. lei, 
în foaierul clădirii, sala are 
80 de locuri și o scenă „care- 
i va aduce pe actori lângă 
spectatori prin spectacole 
prezentate cel puțin o dată pe 
săptămână. „Primul specta
col, ce va deschide și sta
giunea acestui an. care

cuprinde 4 producții, este 
piesa „Iubire nemărturisită”, 
de E. E. Schmitt, în regia lui 
Turi Zoltan Adrian - direc
torul teatrului.

Premiera va avea loc în 25 
noiembrie, ora 19.00. Această 
opțiune a lui T. Zoltan a fost 
pusă în practică și finalizată 
pentru că „piesa transmite 
emoții profunde și pentru că 
citind textul am descoperit că 
se pot transmite anumite sen
timente care pot face ca omul 
să fie mai bun pentru o zi, 
două sau chiar și mai mult.” 
6T. Zoltan)

Bazinul de înot din Hunedoara găzduiește pentru al 
treilea an consecutiv Campionatul Național de Natație 
în bazin scurt. Ea competiție și-au anunțat participarea 
peste 130 de sportivi de la 25 de cluburi din țară /p.7

(Foto: T. Mânu)
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•Asigurări. Parlamentul suedez va ratifica 
Tratatul de aderare a României la UE până 
în luna iunie a anului viitor, fără nici un vot 
împotrivă, l-a asigurat președintele Parla
mentului de la Stockholm, Bjorn von Sydow, 
pe premierul Călin Popescu Tăriceanu.

• Eliberat. Unul dintre cei trei afgani răpiți 
sâmbătă împreună cu un indian, într-o pro
vincie din sud-vestul Afganistanului, a fost 
eliberat, a anunțat ieri Ministerul de Interne 
de la Kabul.

lulia Timoșenko 
avertizează

Kiev (MF) - lulia Ti
moșenko era în urmă cu 
un an alături de partici- 
panții la „revoluția por
tocalie” de la Kiev, dar 
acum dorește să redevi
nă premier și avertizea
ză în legătură cu o re
vanșă a susținătorilor 
fostului regim la alegeri
le legislative, ceea ce ar 
putea împiedica refor
mele noii puteri. „Nu a- 
vem dreptul de a ne slă
bi atenția, pentru că cea 
mai importantă și ris
cantă luptă va avea loc 
la 26 martie (ziua alege
rilor legislative - n.r.)”, 
a spus ea. „Dacă nu vom 
înțelege că este posibilă 
o revanșă a fostului re
gim, atunci nu vom pu
tea păstra ceea ce s-a ob
ținut în timpul revoluți
ei”, a spus Timoșenko.

lulia Timoșenko (Foto: epa)

Ariel Sharon
(Foto: EPA) 

Obiectivul 
lui Sharon, 
pacea 
lencalm (MF) - Pre
mierul israelian Arie) 
Sharon a anunțat 
luni, că noul său par
tid va acționa în sen
sul păcii cu palestini
enii, neexduzând po
sibilitatea de a desfi
ința unele colonii din 
Cisiordania. „Aborda
rea noastră va garan
ta un guvern .stabil, 
prosperitate econo
mică, pace și ordi
ne", a dedarat Sha
ron. „Am intenția să 
pun 'm aplicare Foaia 
de parcurs în integra
litatea ei și nu am in
tenția să aplic un alt 
plan de retragere", a 
spus el. „Noul partid 
va pune bazele care 
vor permite definirea 
frontierelor israelului, 
continuând să lupte 
împotriva terorismu
lui", a subliniat Sharon.

Dorea sa atace Al-Jazeera
Londra (MF) - Președintele american, 

George W. Bush, intenționa în anul 2004 să 
bombardeze postul arab de televiziune Al- 
Jazeera, cu sediul în Qatar, arată un docu
ment „ultrasecret” al Guvernului Tony 
Blair, citat de cotidianul britanic Daily Mir
ror.

O transcriere de cinci pagini a unei con
versații între Bush și Blair dezvăluie că cei 
doi au discutat despre o posibilă acțiune 
militară asupra postului qatariot de televi
ziune.

Stenograma, datată 16 aprilie 2004, când 
Blair a efectuat o vizită la Washington, dez
văluie că Bush dorea să atace sediul postu
lui de televiziune, acuzat de Washington că 
sprijină insurgența irakiană. Blair se temea 
însă că o astfel de acțiune, în cartierul afa
cerilor din Doha, capitala statului Qatar - 
un aliat-cheie în războiul din Golf - ar pu
tea declanșa represalii violente.

Potrivit unui responsabil guvernamental 
britanic, care a dorit să își păstreze anoni
matul, amenințarea lui Bush nu avea un 
fundament serios și a fost făcută pe un ton 
de glumă.

Dar o altă sursă consideră că Bush era 
foarte serios, ca de altfel și Blair.

George W. Bush (Foto. EPA)
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Președintele Traian Băsescu a fost foarte bine primit de omologul său, Jacques Chirac (Foto: epa)

0 nouă axă: Paris - București
■ Vizita lui Băsescu la 
Paris ne-a adus asigu
rarea lui Chirac în privin
ța ratificării Tratatului.

Paris (MF) - Președintele 
Traian Băsescu a declarat 
luni presei că la întâlnirea cu 
omologul său francez, Jaques 
Chirac, acesta i-a propus rea
lizarea unei axe Paris - Bucu
rești, care să aibă în vedere 
dezvoltarea relațiilor econo
mice și politice dintre cele 
două țări.

„Propunerea a venit din 
partea președintelui Chirac și 
nu văd nici o suprapunere cu 
axa Washington - Londa - Bu

curești", a spus președintele. 
El a explicat că axa cu SUA 
și Marea Britanie se referă la 
domeniul siguranței naționa
le, iar cea cu Franța are în 
vedere cooperarea României 
cu Franța, în interiorul UE.
Despre Mareâ Neagră

Băsescu a mai discutat cu 
Chirac despre zona extinsă a 
Mării Negre. „Este prima da
tă când președintele francez a 
avut o atitudine extrem de po
zitivă, manifestând un interes 
major pentru implicarea 
Franței în soluționarea con
flictelor din zonă”, a spus Bă
sescu.

Potrivit șefului statului,

Chirac a mulțumit României 
pentru colaborarea „excelen
tă” în cazul crizei ostaticilor.

Băsescu a declarat, după în
tâlnirea cu șeful statului fran
cez, că Jaques Chirac l-a asi
gurat de faptul că nu vor fi 
probleme în ratificarea, de că
tre Franța, a tratatului de a- 
derare a României la UE.
Soluția românească

La rândul său, președintele 
Băsescu i-a prezentat omolo
gului său francez soluția ro
mânească de rezolvare a con
flictului din Kosovo, cu care 
președintele Franței s-a decla
rat de acord.

Băsescu a declarat presei,

după întâlnirea cu Chirac, că 
propunerea României privind 
rezolvarea situației din Koso
vo este adresată comunității 
internaționale și pleacă de la 
premisa că nici o frontieră 
din Europa nu poate fi modi
ficată.

„De asemenea, soluția ro
mânească se bazează pe pre
misa că UE trebuie să asigure 
evoluțiile viitoare, în această 
provincie, printr-o soluției 
ceptabilă atât pentru sârbi, 
cât și pentru albanezii din Ko
sovo”, a continuat președin
tele. TJU j

El consideră că în Kosovo 
„nimeni nu mai are răbdare 
să accepte non-soluții”.

Grevă generală, „cu orice risc"
■ Peste 80% din sindi
catele afiliate la cele pa
tru federații sunt pentru 
continuarea grevei.

București (MF) - Liderii 
sindicatelor afiliate la cele pa
tru federații din învățământ 
au decis ieri continuarea gre
vei generale declanșate în 7 
noiembrie și respingerea pro
iectului de acord propus de 
Guvern, considerând că se pot 
găsi bani pentru educație, așa 
cum s-au găsit și pentru alte 
categorii profesionale.

Peste 80 la sută din sindica
tele din învățământ afiliate la 
cele patru federații s-au pro

nunțat, ieri, într-o ședință co
mună la București, pentru 
continuarea grevei generale, 
intrată în cea de-a treia săptă
mână, dar și pentru respinge
rea acordului propus de Gu
vern la ultimele negocieri, ți
nute vineri.

Sindicaliștii consideră re
voltător faptul că au fost gă
siți bani pentru alte, categorii 
profesionale, în timp ce pen
tru majorarea salariilor anga- 
jaților din educație nu există 
resurse financiare, astfel că 
s-a decis continuarea grevei 
„cu orice risc”.

Cei patru lideri ai federații
lor sindicale din educație afir
mă că sunt în continuare des

chiși la dialog și așteaptă Gu
vernul cu o ofertă care să le 
permită profesorilor un trai 
decent.
Guvernul, dispus la dialog

Guvernul este dispus la ori
ce alte propuneri din partea 
sindicatelor educației, dar își 
menține decizia de alocare a 
cinci la sută din PIB pentru 
proiecte de investiții în siste
mul de învățământ, iar limi
ta maximă de majorare a sa
lariilor va fi de opt la sută, a 
declarat ministrul de stat 
Gheorghe Pogea, cel care a 
condus, din partea Guvernu
lui, negocierile cu sindicatele 
din învățământ.

Grup tactic
București (MF) - Mi

niștrii Apărării din Ro-1 
mânia, Bulgaria, Grecia * 
și Cipru au semnat luni, *' 
la Bruxelles, o scrisoare 
de intenție care prewtje 
înființarea unui grup I 
tactic de luptă ce Va fi 
parte a capacității de re
acție rapidă a UE și va 
deveni operațională îr 
2007. Anterior, în mai 
2005, România a semnat 
o altă scrisoare de inten
ție pentru participarea 
la un grup tactic de lup
tă care va fi constituit 
împreună cu Italia și 
Turcia și va fi operațio
nal în 2010.

Atac cu obuze în Irak
Tikrit (MF) - Un obuz a 

explodat ieri în orașul ira
kian Tikrit, în timpul cere
moniei de preluare de către 
forțele irakiene a controlu
lui asupra unor palate ale 
lui Saddam Hussein, eveni
ment la care asista și am
basadorul american Zalma- 
ny Khalilzad. Atacul s-a 
soldat cu rănirea ușoară a 
unei persoane.

La ceremonie mai parti
cipau comandantul forțelor 
americane din Irak, gene
ralul George Casey, și res
ponsabili irakieni, printre 
care guvernatorul provini- 
ciei Salaheddin, Hamad 
Mahmud al-Qaissi, și mi
nistrul Justiției, Abdel 
Hussein Chandal.

Obuzul a explodat în a- 
propierea locului în care se 
desfășura ceremonia, pro

vocând panică printre par
ticipant.

O persoană a fost ușor 
rănită, iar festivitatea a 
fost întreruptă.

Complexul din Tikrit, 
unde se află 136 de clădiri, 
printre care 18 palate, a 
servit drept bază militară 
americană după înlocuirea 
de la putere a lui Saddam 
Hussein.

„Predarea controlului a- 
supra complexului către 
Ministerul irakian al Fi
nanțelor și guvernoratul 
din Salaheddin va fi un e- 
veniment important, care 
va demonstra capacitatea 
tot mai mare a Guvernu
lui irakian de autoadminis- 
trare”, afirma luni colone
lul Billy Buckner, purtător 
de cuvânt al armatei ame
ricane.

Merkel - cancelar, oficial
® Angela Merkel a 
fost aleasă ieri în 
funcția de cancelar 
al Germaniei.

Berlin (MF) - Liderul con
servator german Angela Mer
kel a fost ales ieri în funcția 
de cancelar german,'cu o ma-

Angela Merkel i-a luat locul lui 
Gerhard Schroeder (Foto: epa)

joritate de 397 de voturi, de
venind astfel prima femeie 
din istoria Germaniei care o- 
cupă această funcție.

Dintre cei 612 deputați din 
Bundestag, 397 au votat pen
tru, 202 împotrivă, iar 12 de
putați s-au abținut, în timp ce 
un vot a fost declarat nul.

„Domnule președinte al 
Bundestagului, accept alege
rea”, a declarat Angela Mer
kel, foarte emoționată după a- 
nunțarea rezultatelor. Cance
larul social-democrat Gerhard 
Schroeder, al cărui mandat a 
expirat, a fost primul care i-a 
strâns mâna.
A depus jurământul

Merkel a depus jurământul, 
ieri, în fața deputaților. Cu 
mâna dreaptă pe Constituție, 
Angela Merkel a jurat că./ î 
va exercita funcția făcând „mt 
ceea ce îi va sta în putere”, 
„cu ajutorul lui Dumnezeu”.
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• Cerșetori. în urma unei acțiuni pe linie de 
cerșetorie și vagabondaj, polițiștii deveni au 
aplicat 25 sancțiuni contravenționale, în va
loare totală de 3.550 lei RON. Au fost 
sancționați, Ghizela R., de 36 ani cu 25 lei 
RON, Mihail M., de 33 ani cu 100 lei RON și 
Nicolae V., de 55 ani - 1.000 lei RON, toți 
din Deva, fără ocupație. (M.T.)

pregătiți de iarnă

Cu puțin timp în urmă „lotul Electrica", 
alcătuit dintr-o gașcă de directori ares
tați pentru o gaură de mai multe miliarde de 

lei a fost eliberat. Motivul: avocații apărării au 
invocat un viciu de procedură. Practic, un 
judecător a „uitat" să anexeze o hârtie la 
dosar. Așa se face că instanța a decis cerce
tarea grupului în stare de libertate. Urmând 
același scenariu, ieri, fiul generalului Chelaru, 
arestat după ce a fost prins în flagrant, în timp 
ce lua o mită de câteva mii de euro, a fost 
eliberat. Motivul: un viciu de procedură rea
lizat de magistrații bucureșteni. Iar exemplele 
de acest fel, în care apar vicii de procedură 
atunci când e vorba de dosarele unor mahări, 
pot continua.

în acest context o întrebare planează în 
mintea oricărui român de rând. Răspunde 
cineva pentru aceste „vicii" de procedură? Și 
de ce acest fenomen nu se întâlnește în cazul 
unor persoane de rând care sunt expediate 
urgent în pușcăriile din România.

De aceea, ar trebui ca ministrul Sănătății 
să mai introducă o taxă de viciu pe... 
vicii de procedură. Numai că, din păcate, 

pentru aceste vicii trebuie să plătim noi con
tribuabilii. Pentru că așa-i bugetul României. 
Suportă orice!

■ Autoritățile precizea
ză că, în urma acestei 
prime zăpezi, nu au 
fost probleme în județ.

Deva (M.T., D.I.) - Repre
zentanții Secției de Drumuri 
Naționale (SND) Deva și ai 
Direcției Județene a Drumu
rilor Hunedoara ne-au decla
rat că nu s-au înregistrat dru
muri blocate pe teritoriul 
județului în urma primei nin
sori din această iarnă. „Nu au 
fost probleme deosebite pentru 
că nu a nins prea mult. Acci
dentele au fost cauzate de 
neatenție”, a precizat Mihai 
David, șef sector în cadrul 
SND Deva, instituție care 
administrează aproximativ 330 
de km de drumuri naționale 
pe teritoriul județului. Mihai 
Ghidineci, șef aprovizionare 
în cadrul DJD Hunedoara, a 
spus că circulația nu a fost 
întreruptă nici pe drumurile

Singurii care s-au bucurat de venirea iernii au fost copiii (Foto: Traian Mânu)

județene. „S-a acționat la 
Brad, Petroșani, Păuliș, Balșa, 
Geoagiu-Băi, Săcărâmb și 
Costești”, a mai afirmat Mihai 
Ghidineci. Datorită căderilor 
de zăpadă, polițiștii sfătuiesc

conducătorii auto să adapteze 
viteza la condițiile de drum și 
trafic, să nu frâneze brusc, să 
folosească frâna de motor în 
locul celei de serviciu, să 
păstreze distanța regulamen

tară față de mașinile angajate 
în trafic. Recomandat e să nu 
plecați la drum decât cu 
autovehiculul echipat cores
punzător (lanțuri antidera
pante, lopată, nisip).

Spânzurat în curtea casei
Crișcior (M.T.) - Un tânăr de 24 de ani a 

fost găsit mort, de concubina sa, spânzurat 
în salcia din curtea casei unde locuiau. 
Adrian C. și Florentina B., de 18 ani, din 
Crișcior, locuiau de trei ani împreună cu 
părinții fetei. Cei doi obișnuiau să se certe 
din când în când, pentru că Adrian era 
foarte gelos. Luni dimineața, tânărul a ieșit 
din casă spunându-i fetei că pleacă la 
muncă. După câteva ore Florentina a ieșit 
în curte și l-a găsit pe tânăr spânzurat. Fata 
a încercat în zadar să îl salveze, era mort. 
La fața locului au fost chemați polițiști și 
medici legiști care vor face în continuare 
cercetări pentru a stabili cu exactitate 
cauzele și împrejurările în care a decedat 
bărbatul. Oamenii legii susțin că în acest 
caz nu există suspiciuni de comitere a vre
unei fapte penale.

Boala macină chiriașii 
Căminului Condor
■ 100 din cei peste 
200 de chiriași ai 
Căminului C3 din Deva 
sunt bolnavi.

Deva (I.J.) - în Căminul C3 
locuiesc familii care au între 
3 și 9 copii, majoritatea aces
tora fiind bolnavi de pneu
monie. Pentru că nu au 
curent și apă, se încălzesc cu 
butelii de aragaz care li se 
termină într-o săptămână, iar 
diferențele de temperatură au 
făcut condens pe pereții 
camerelor în care stau și au 
îmbolnăvit copiii.

„Avem copii bolnavi de 
TBC. Când ne-am mutat aici, 
căminul era într-o condiție 
jalnică. Am investit bani și 
unele camere arată chiar 
bine. Am 9 copii, toți bol
navi”, spunea Iuliana Sin- 
gurelu.

„Nu avem forme legale și 
în fiecare noapte vine poliția 
și ne amendează”, afirmă 
Marian Ochea.

întâlnirea dintre chiriași și 
viceprimarul loan Inișconi s- 
a materializat într-o soluție 
oferită de Primăria Deva: 
„Căminul este privat și nu 
putem interveni acolo. Le-am

loan Inișconi Iuliana Singurelu Marian Ochea

oferit consultanță și singura 
soluție este un proces. Am 
văzut hârtiile că și-au plătit 
chiriile și procesul le va oferi 
posibilitatea de a încheia con
tracte de închiriere”, declară 
loan Inișconi.

La Condor, conducerea 
instituției nu le dă dreptate. 
„Au ocupat abuziv căminul. 
Locuiesc acolo fără forme

legale. Avem peste 30 de pro
cese pentru evacuarea lor din 
acel spațiu impropriu. De 
aceea nu au nici apă și nici 
curent electric. Dorim eva
cuarea lor, pentru a putea 
crea condiții să-l închiriem 
corespunzători Nu știu să fie 
plătită vreo chirie de cineva 
de acolo”, precizează dl Itu, 
director adj. Condor SA Deva.

după or», sau in wse&en&urî?

Părerea mea, ca și 
cadru didactic, este 

că recuperarea 
materiei pierdute de 
elevi din cauza grevei 
profesorilor ar trebui 
făcută prin comasare. 
Și asta mai ales la 
anumite materii.

Elena Șorban
Hunedoara

Nu am copii și nu 
pot să-mi dau sea

ma cum este mai 
bine. Acum, că a ve
nit și zăpada cred că 
nu le mai vine copi
ilor să meargă la ore, 
mai ales în week-end. 
Nu le mai arde de 
școală!
Mihaela Marcia, 
Deva

Ca profesor, îmi 
doresc ca aceste 

recuperări să fie 
făcute în week-end-uri 
pentru că atunci am 
fi și noi, profesorii, 
plătiți pentru munca 
noastră. Și așa 
avem salarii prea 
mici.
Claudia Anca 
Deva

Din punctul meu de 
vedere profesorii 

au dreptate pentru că 
au niște salarii de 
mizerie. Orele de 
recuperare a materiei 
pierdute din cauza 
grevei ar trebui 
plătite, oricum s-ar 
face!
Iulia Anca, 
Deva

Nu știu când ar fi 
mai bine să se 

facă aceste ore. Poate 
după orele de pro
gram. Eu cred că nici 
una dintre cele două 
variante nu este bună. 
Dacă aș fi elev aș ști 
ce variantă mi-ar 
plăcea!
Ioan Sorin Iancovici, 
Deva

Guvernul îi sfidează pe dascăli
■ Sindicatele fac un 
apel către părinți și 
profesori pentru încă o 
zi de grevă.

Raluca Iovescu
raluca.iovescu@informmedia.ro

Deva - Deși luni seară 
dascălii anunțaseră posibila 
încetare a grevei, la școli 
fiind postate afișe ce anunțau 
acest lucru, după negocierile 
de marți, de la București, con-, 
flictul s-a radicalizat din nou. 
„Am vrut să suspendăm gre
va, stabiliserăm să înceapă 
cursurile”, spune Paul Rusu, 
liderul Sindicatului din 
învățământul Preuniversitar. 

dnnâ întâlnirea rn

guvernanții, dascălii s-au 
simțit ofensați. „Toată ziua 
am stat și am văzut cum se 
votau bugete pentru tot felul 
de probleme; pentru mineri 
au găsit soluții în 24 de ore. 
Numai pentru învățământ nu 
se găsesc bani; asta e sfidare! 
în concluzie, s-a votat hotărât 
pentru continuarea grevei”.
Astăzi e grevă generală

Președintele CNSLR Frăția, 
Lacrima Minișca, face un apel 
către părinți și profesori pen
tru a nu merge mâine la 
școală. „Mâine vom decide, de 
comun acord, dacă vom con
tinua greva sau nu”.

Pe parcursul zilei de azi vor 
avea loc întâlniri cu profe- 
cnrii în tnnto nrocalo

județ, organizate la Casele de 
Cultură din localitățile respec
tive. Prima întâlnire va avea 
loc la Hunedoara, începând cu 
ora 8,30, următoarea la Deva, 
de la ora 9,30. Liderii de sindi
cat vor explica în ce constă 
ultimul acord încheiat cu 
guvernul și se va stabili dacă 
vor continua sau nu greva.
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1876 - S-a născut compozitorul spaniol Manuel de Falia 
(m. 1946).
1887 - S-a născut actorul britanic Boris Karloff (William 

H. Pratt), celebrul interpret al Iul 
Frankenstein.
1905 • s-a născut criticul literar Petru 
Comamescu, memorialist (m. 1970).
1966 - X încetat din viața pictorul $1 
graficianul Jean Alexandru Sterladi (n. 
1880).

1976 - A încetat din viață Andrt Malraux, scriitor francez 
(n. 1901).
1991 - A înotat uHn viață Freddie Mercury, solistul for
mației Queen (n. 1945).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cerul va fi acoperit și va ninge. Maxi

ma termică va fi de 2°C, iar minima de 
-5°C. Vânt moderat din Est.

Prognoza meteo pentru două zile:
JoL Cerul va fi acoperit, iar vântul scade 

în intensitate fată de ziua precedentă. Ma
xima va fi de 3°C, iar minima de 0°C.

Vineri. E posibil să plouă. Vânt slab. 
Temperaturile vor înregistra valori 
maxime de 3°C și minime de 0°C.

Calendar ortodox______________________________
23 noiembrie - Cuv. Antonie de la lezeru-Vâlcea; Sf. Ie
rarh Amfilohie,

Calendar greco-catolic_________________________
23 noiembrie - S. Anfilohiu, ep; S. Grigore, ep.

Calendar romano-catolic_______________________
23 noiembrie - Ss Clement I, pp. m.; Columban, abate

Energie electrici __ ______________________
Sunt programate următoarele întreruperi: 
08.00-14.00 Brad, Str. Luncii

Gaz metan __ ____________________ ________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-16.00 Bd. Decebal, bl. 15, sc. F, G 
09.00-13.00 Bd. Decebal, bl. 110 
09.30-12.30 Str. M. Eminescu, bl. 22, sc. A, B

Apă _ ___________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva: 
08.00-15.00 PT 9 (din Dacia), zona înaltă și joasă

Str. P. Maior, Coziei, Călugăreni (parțial), 
O. Densusianu, S. Bărnuțiu, Str. Horia (de la fosta fa
brică de nasturi la Zahana)

PRO TV ANTENA 1

REȚETA ZILEI

Pilaf cu ciuperci
Ingrediente:
300 g orez; 5 cepe; 1 morcov; 1 ardei gras; 

400 g ciuperci (de preferință hribi, deși 
merge cam orice soi); ulei, sare și piper.

Mod de preparare:
Ciupercile se curăță, se spală bine și se 

opăresc, apoi se pun într-o tigaie cu două 
cepe mari, tăiate peștișori, ulei și apă cât 
să le acopere. Se fierb la foc mic până scade 
toată apa, apoi se adaugă ulei, dacă este 
nevoie să se prăjească puțin (tot la foc mic) 
circa 20 de minute. Se sărează după gust. 
Separat se iau 3 cepe tăiate cubulețe, se 
călesc în puțin ulei, se adaugă morcovul și 
ardeiul gras, tăiate tot cubulețe. Deasupra 
se toarnă cam un litru de apă și orezul. Se 
lasă pe foc până orezul este bine fiert. Se 
condimentează după gust și se consumă 
împreună cu ciupercile prăjite.

7:00 Jurnalul 
TVR

7:55 Euro-dispecer 
8:00 Isabel în căutarea 
0 iubirii

8:55 Călătorii 
culinare

930 Teleshopping 
10.00 Interes general (r) 
11:00 Cu Irina 

la cafea (r) 
1225 Euro-dispecer 
1230 Travelling 

drcular (r) 
13:30 Desene animate:

13 Club Djsney 
14:00 Jurnal. Sport. 

Meteo 
1430 Teleshopping 
1500 Oameni ca noi 
1530 Tribuna 

partidelor 
parlamentare 

1600 Conviețuiri 
16:55 Imperiul

B Reginei Victoria. 
Partea a doua 

1800 Puncte pe 
ARTA lumii 

19:00 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

j 700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ? 

9:10 Omul care 
aduce cartea

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
t ev Eric Braeden, Joshua

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

■ 10:15 Doctoral 
n de suflete 

11:T5 Apropo Tv (r) 
12:15 Zâmbete 

fritr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 
1400 Și îngerii se 
„, .îndrăgostesc (dragoste, 
’ “SUA, 1987) 

1600 Tânăr $i neliniștit. Cu: 
Eric Braeden, Joshua 

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Teo
1900 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

fPrYtrv arhivî)

20:15 Prim plan 
2100 Ochiul magic 
22:00 CSI- Crime și investi-

Bgați
2300 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2330 Reconstituire ...la 

secundă. Cu Adrian 
Fulea

030 Brigada Omucideri.
0C u: Tom Sizemore, 

David Cubitt, Klea 
Scott, Barry Shabaka 
Henley. Regia Barry 
Schindel

120 Puncte pe ARTA lumii 
(r)

2:15 Euro-dispecer
2:10 Jurnalul

TVR(r)
320 Călătorii 

culinare (r)
330 CSI- Crime și investi- 
“gații (r)

440 Reconstituire ...la 
secundă (r)

535 Destine secrete

19-45 Șlefuitorul de dia- 
«rainantB (acțiune, SUA 
"2005) Cu: Chuck Nor

ris, Joanna Pacula^ 
Daniel Bernhardt.
Chuck Norris, cunoscu
tul interpret al perso
najului Walker, polițist 
texan, difuzat în 
fiecare marți seara la 
Pro Tv, este John 
Shepherd, un detectiv 
din Los Angeles, care 
acceptă să se ocupe 
de un caz în aparență 
fără complicați: dis
pariția unui bătrân 
șlefuitor de diamante 

2145 Fotbal: Liverpool -
Beds Sevilla, med din 
Liga Campionilor 

23:45 Știrile ProTv 
0:15 Fotbal: Rezumat Liga

Campionilor 
2.00 Omul care aduce 

cartea 
205 Știrile Pro Tv 
230 Și ihgerii se

Măgostesc (dragoste,

I I
630 In gura presei j 
7:00 Obervator
800 Canalul 

de știri 
lOOOlngura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca 
1300 Observator

Cu: Simona 
Gherghe 

13:45 Din dragoste.
Emisiune de 
divertisment 
cu Mircea Radu i

i 15:15 Vivere- .j
0A trăi cu

pasiune 
1600 Observator

Sport 
Meteo

16:45 Anastasia ▼
17:45 9595-Te învață ce să • 

fad
18:55 Știrile 

sportive 
1900 Observator Sport 

Meteo Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian j 
Mândruță

20:15 Ziua judecății Emisi
une de divertisment cu ’ 

J Dan Neqru
22:00 Secretul Măriei

. 23:00 Observator cu Letița ' 
Zaharia

OOO Alias. Cu: Jennifer 1 
EjGamer, Ron Rifkin, 
^Michael Vartan, Victor j 

Garber, Lena Olin, * 
Amy Irving Spionaj. 
Furt. Crimă. Tu crezi că 
familia ta are pro
bleme ? Nu e doar un 
agent secret, ci o ‘ 
armă secretă. Așa 
mamă, așa fiică...

j Două afurisite I Ea ; 
poate fi oricine I

10O Spitalul bântuit Cu: 
0Andrew McCarthy, j 

• Bruce Davison, Diane < 
Ladd, Brandon Bauer 

ș 2:00 Concurs interactiv
3:00 Observator (r) 

Vivere - A trăi cu 
“pasiune (r)

Puteți să vi faceți clanuri da viitor |l il Tnțjepeți noi acti
vități în domeniul social, cari vl vor «duca latlifacțll, Spre 
seari, vâ simțiți toarta bine în compania persoanei dragi.
Taur . ____ ____ ___ ,__ ________
Aveți o 11 toarta înclrcati, cu multa probleme da rezol
vat. Dimineața sunteți puțin agitat « încercați si rezolvați 
mai multe treburi. Spre seari, vi linIftlțl țl simțiți nevoia 
si vă întâlniți cu prietenii.
Ger, -*i ... ........................................ ................. ......... |
Din cauza straiului, sunteți predispus la urnbl ma 
sănătate, chiar accidente. Ar II bine si evItatl ctitoriile 
lungi |l petra șurile, pentru că sunteți Mul de obosit.
«■c ____________ ______ :______(______
Dlmlneijja s-ar putea ea un co<eg il vi daI M 1 care 
vă va tEiloura.»fl bine si nu «I esîerleriu I, Bă M au le 
transmiteți șl celor din jur stana dumneavoastrt ÎMI agi
tație.
Leu ______ . ... ■_____________________ _._____ ■ ._______

Se întrevede o 11 aglteti. Dlmlnea|i sunteți fmdI si II 
spuneți unul prieten care vă vizitează că nu aveți timp de 
el. Vi pregătiți pentru o alMtorla |l vi enervați i Ins con
stanți ci vă lipsesc lucruri.

Dimineața sunteți obosit șl nervos, după un drum lung. Vă 
recomandăm si nu mergeți la v'ilta, cbilar oacâ partenerul 
de viața Insistă. QlllHljl-al |l recuperați orele ie somn 
pierdute.
Milanll ______ ___ _________ *_________ '___
Nu ava|l răbdare ia «I analizați pralectele |l ril grăbiți si 
le puneți In practică. Vă recomandam să nu va ambiționați 
să vă rezolvați singur Joatr problemele. Ar II bine să accep
tați puțin ajutor,
Scorpion_________________________ ___________
Oboseala acumulata va face s3 devemțl agitat. Ar trebui 
sâ vă odihniți mal mult, Fiți toarte prudent, pentru că exista 
riscul să Ilțl Implicat Intr-un accidentl

sagaSMai _____________ _ ______________r____
Dimineața plecați Intr-o călătorie toarte Importanta, din 
care vă veți întoarce cu o sumă de bani. Pe drum, vl se 
propune sa va asoclajl intr-o afacere. încercați sa evitați 
unele discuții.
Capricorn ___ ._____ ______ ________________________
începeți ziua toarte agitat, alergând după un împrumut 
urgent. Vi recoma idăm sl vă păstrați calmul, pentru că 
sunteți predispus la accidente sau Infarct. Aveți răbdare!
Vărsător....... .......... .................. .________ _ _________________
Vă simțiți excelent, sunteți relaxat șl nimic nu va tulbură.
Reușiți să calmați o persoană foarte agitata S-ar putea ea 
partenerul de-viață si vă reproșeze c8 sunteți Indiferent 
față le familie.

Pești .
Un prieten vă propune să plecați fatr-o excursie, Iar fap
tul că nu aveți bani «a face să fiți Irascibil |l să căutați cear
ta cu lumânarea. Nu 9 cSutațl noi In papura persoanei 
iubitei Fiți toarte atent la volan.

£
V

08:30 CeZar și Tipar 09:00 
Rebelii (s, r. Statele Unite ale 
Ameridi) 1000 Tonomatul DP 
2 1140 Pasiuni (s) 12:40 Star
gate: Atlantis (s) 1330 
Teleshopping 14:00 Desene 
animate 1430 Aventurile lui 
Shirley Holmes (s, Statele 
Unite ale Americii) 15:00 
Împreună în Europa 1600 Jur
nalul TVR 2 16:30 Zona de 
conflict 17:00 Moșteni
toarea (s. Statele Unite ale 
Americii) 18:00 Jurnalul 
Euronews 18:15 Euro- 
dicționar 1830 Minorități sub 
trei dictaturi 19:05 A fost 
odată hoț (s) 20:00 Trăsniți 
din Queens 20:30 Misterele 
Bibliei 2100 Omul între soft 
și moft 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Casa surorilor (dramă, 
Germania, 2002)

0700 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și -■ 
Dani 1130 Agenția de turism
(r) 1300 Ochi negri (r) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 Țara 
Iu’ Papură Vouă 15:00 Miezul 
problemei (r) 1630 Ochi negri
(s) 1730 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 1920 
Sport Național TV 19:45 Țara 
Iu' Papură Vouă 20:00 
Culoarul nopții (dramă, 
coprod., 1995) 2200 Miezul 
problemei 2330 24 de ore 
Național Tv 00:30 Jude 
(dramă, Marea Britanie, 1996)

10:00 Teleshopping 10:15 
Cristi Tabără pe ei (r) 11:20 
Pantoful Cenușăresei (come
die muzicală, România, 1968 
,r) 13:45 Desene animate: 
Pokemon 1445 Doctorul de 
suflete (s) 16:00 Jack, agent 
secret (s) 17:00 Doamna din 
Shanghai (dramă, SUA 1947) 
19:00 Doctorul de suflete (s) 
20:00 Echipa de elită. 22:00 
Cei mai buni dintre cei mai 
buni 3 OOflO Cristi Tabără pe

0600 Bandiți (r) 0800 Trapul , 
dorit (s, r) 09:15 De trei ori 
femeie (r) 11:00 Cristina 
Show: Cealaltă față a Ama
zoanei 12:00 înger rebel (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Bandiții (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 
Vremea de Acasă 1830 
împotriva destinului 1930 
Inocență furată (s) 2030 
Lacrimi de iubire (s) Cu: Adela 
Popescu, Dan Bordeianu, 
Nicole Gheorghiu 21:30 
Trupul dorit (s) 2230 De trei 
ori femeie 01 £0 Lacrimi de 
iubire (r)

08:00 Sport cu Florentina 
08:05 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s, r) 
09:40 Sunset Beach (s, r) 
10:40 Oamenii vorbesc 1130 
Tele RON 1230 Teleshopping s 
13:00 Garito (I) 14:10 
Teleshopping 1445 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
1645 Oamenii vorbesc 1725 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 
19:30 Da sau nu. Cu Virgil 
lanțu 20:00 Cronica 
cârcotașilor 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
2330 Da sau nu.(r) 00:00 
Călătorii în lumi paralele

07:00 Viața dimineața 09£0 
Verissimo 1000 Lumea cărților 
10:15 Misterul piramidelor (d) 
12:15 Calendar ecumenic 
13X75 Euromaxx 1335 Fan X 
13:50 Jet Set 14:00 Teleshop
ping 1430 Euroblitz: Oamenii 
și politica 15:00 Teleshopping 
1535 Euroblitz: Jumal Euro
pean 16.00 Nașul (r) 1800 6! 
Vine presa! 2000 Brigada 
Diverse intră în acțune (come
die, România, 1970) 22:00 
Nașul. Cu Radu Moraru 2345 
Știri 00:QO Brigada Diverse 
intră în acțiune (comedie, 
•» «m-vza 4—i 1

0630-07.00 Observator -
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
08.30-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE IV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

06:00 Realitatea de la 06:00 
0645 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (r) 
1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Realitatea medicală 
16:00 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realități 18:45 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:45 Bani 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buziunar 22:00 Zece fix 
23:00 Politica, frate! 23:30 
Știri 00:00 Realitatea de la 
00:00 01:15 Realitatea bursi
eră (reluare)

07:00 Cazinouri americane 
08XX) Stalin - Cel mai mare 
dictator 09:00 Mașini de vis 
10:00 Față în față cu pericolul 
11:00 Spectacolul rulotelor 
12XX) Motociclete americane 
13:00 Cazinouri americare* ; 
14:00 Stalin - Cel mai mart/ 
dictator 15XM) Mașini de vis 
16:00 Mașini extreme: Forțe 
militare 17:00 Drumul spre Le 
Mans 18:00 Spionii 19E00 
Curse și fiare vechi 20:00 
Vânătorii de mituri 21riX) 
Reconstruirea unui automo
bil de curse legendar 22:00 
Cei mai diabolici oameni din. 
istorie 23:00 Ora Zero OttOO
8 Anftrwv-Lvfta amorv-Mw>
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• Fără scumpiri. Ministrul Economiei și 
Comerțului, Codruț Sereș, apreciază că 
prețul energiei electrice nu va crește de la 
ianuarie 2006, data la care vor avea loc 
majorări de tarife la gaze naturale. Ministrul 
a subliniat că eventualele modificări care vor

, fi operate anul viitor vor viza acoperirea 
^inflației. CT.S.)

• Aniversare. Colocviul jubiliar „Dialog 
peste timp" va marca, sâmbătă, 26 noiem-

' brie 2005, împlinirea a 50 de ani de exis- 
” tență a Filialei Deva a Uniunii Artiștilor Plas

tici. Evenimentul va fi susținut la Galeria de 
Artă „Formă" din Deva, cu începere de la 
ora 11.00. (S.B.)

T

+< >

Repetenți la testul de 
limbă germană

Petroșani (I.J.) - Preselecția pentru lo
curile de muncă în domeniul agriculturii, 
desfășurată pe parcursul a două zile la 
Primăria Petroșani și organizată de AJOFM 
Hunedoara cu OMFM București n-a dat 
roade. Aceasta pentru că din cele 45 de per
soane prezente la preselecție, doar una a tre
cut testul de limbă, obligatoriu de altfel.' 
„Cred că în licee s-a pus mai mult accentul 
pe limbile engleză și franceză și de aceea a 
fost o prezență atât de slabă la preselecție. 
Dintre cei prezenți doar unul a trecut tes
tul de limbă. Au mai existat câteva persoane 
care vor fi primite la București pentru pre
selecție, dar n-au avut dosarele complete”, 
susține Imre Baboczi, director adj. AJOFM 
Hunedoara. Cei care s-au prezentat la pre
selecție au fost în mare parte din Valea Jiu
lui, nu făceau parte dintre minerii disponi- 
bilizați și aveau meseriile de bază lăcătuș, 

■ șofer și confectioner. în plus, femeile au fost 
cele care au solicitat slujbele pentru Ger
mania.

#■ ■

iii .

Cursul vsfatar BMBf - 23 noiembrie 1W J J W-U w W W J W w * a a a-a a j

1 dolar 3,1309 lei

1 euro 3,6663 lei

1 liră 5,3613 lei

100 forinți 1,4430 lei ,ț

namicțu
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț)(%)
1. SNPPETROM OPRIT AGA
2. SIF1 BANAT-CRiȘANA 2,1000 +4,48
3. TLV___________________1,2500 +2,46
4. BRD________________ 14,0000
5. IMPACT______________ 0,4550 40,89
6. AZOMUREȘ 0,2830 -0,35
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9900 +0,51
8. ROMPETROL 0,1140 -0,87

RAFINARE (RRC)_____________________________
9. HABER _________ 0,3000___________ 0
10. BCCARPATICA 0,5550 +0,91
11. DECEBAL 0,0102 -4,67
Rubrica realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
Mul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

+2,19

Vlădescu pe urmele lui Remeș
■ O variantă cosmeti- 
zată a taxei pe scaun 
ar putea fi inclusă în 
Codul Fiscal din 2006.

Clara PAs
clara.paitlnformmedla.ro

Deva - Patronii de baruri și 
restaurante ar putea pl&ti, 
începând de anul viitor, o 
taxă anuală de până la 30 mi
lioane de lei vechi pentru 
autorizarea funcționării.

Propunerea, inclusă în cea 
mai recentă variantă de mo
dificare a Codului Fiscal, 
prevede că valoarea acestei 
taxe va fi stabilită de consili
ile locale care vor încasa 
sumele astfel obținute.
Pro și contra

„Inițiativa fiscală
bună, iar sumele s-ar putea 
folosi pentru a efectua in
vestiții la nivelul comunității, 
dat fiind faptul că aceste taxe 
intră la bugetul local. în plus, 
odată cu descentralizarea fis
cală, ca primar ești mai 
interesat să colectezi banii și

este
(Foto: arhivă)Finanțele pregătesc taxe pentru alimentația publică

să exerciți un control mai 
sever, pentru că zi de zi con
siliile locale au de făcut plăți 
și au nevoie de bani”, afirmă 
Mircia Muntean, primarul 
municipiului Deva.

„Este o aberație.' Și așa 
plătesc la taxe și impozite de-

mi vine rău! Nu înțeleg de ce 
trebuie să dau atâția bani 
pentru o semnătură. Nivelul 
taxei este foarte mare și apoi 
propunerea fiscală lasă loc la 
tot felul de interpretări”, 
susține Cornel Hodoșiu, 
administratorul unui club din

Deva. „Plătim tot felul de taxe 
aiurea pentru că banii pe 
care îi dăm nu-i regăsim 
nicăieri. Și apoi să lași 
fiecare primărie să decidă 
nivelul taxei nu mi se pare 
corect”, spune un alt admi
nistrator devean.

Salonul de inventică
București (I. J.) - Desfășurat 

în perioada 23-27 noiembrie, 
Salonul Național de Inventivă 
pentru Tineret va avea loc Ia 
București sub organizarea 
ANT. Din județul nostru va fi 
prezent la Salon un singur 
inventator, marele câștigător 
de anul trecut, Gabriel Pintea, 
din Petroșani.

c,Gabriel este singurul par
ticipant la Salon din județ și 
sperăm să obțină rezultate la 
fel de spectaculoase ca și anul 
trecut când a venit acasă cu 
locul I”, susține Lorincz Szell,

directorul Direcției Județene 
de Tineret Hunedoara. La cei 
20 de ani ai săi, Gabriel Pin
tea are în palmares mai multe 
invenții, toate axate pe 
economisirea energiei de orice 
tip sau pe ecologizare. „La 
Salon voi prezenta trei 
invenții: instant de apă caldă 
cu costuri reduse, sistem de 
monitorizare a aprinderii buji- 
ilor și sistem de monitorizare 
a presiunii de aer a cauciu
curilor. Sper să câștig măcar 
un premiu”, spunea Gabriel 
Pintea.

Tabere de iarnă
Deva (R.I.) - Pentru va

canța de iarnă, elevii pot 
opta să meargă în taberele 
organizate fie de Autoritatea 
Națională pentru Tineret, 
fie pentru taberele particu
lare. La noi în județ vor 
funcționa două centre de 
agrement ale ANT: Căpri
oara și Lăpușnic, cu 20 și 
respectiv 50 de locuri pe 
serie. Prima serie de elevi 
care își va petrece vacanța

de iarnă în aceste tabere va 
sosi în 23 decembrie, unde 
va rămâne până în 28 
decembrie, sejur pentru 
care se vor plăti 2,2 mii. lei, 
cu masă festivă de Crăciun. 
Cea de a doua serie.. între 29 
decembrie - 2 ianuarie, va 
plăti 2,5 mii. lei, în preț 
fiind incluse și două mese 
festive. Pentru ultima serie, 
din 3 în 8 ianuarie, biletul 
va costa 1,825 mii. lei.

Bani pentru sărbători
Deva (D.I.) - Consiliul Local 

Deva a adoptat ieri alocarea 
de la bugetul local a sumei de 
35.000 RON în vederea orga
nizării manifestărilor din luna 
decembrie 2005, prilejuite de 
sărbătorile Crăciunului și ale 
Anului Nou. Din acești bani, 
cea mai mare sumă (29.000 
RON) este atribuită pachetelor 
pentru copiii de la casele de 
copii și bătrânii aflați în evi
dența Serviciului Public de 
Protecție și Asistență Socială. 
Restul fondurilor sunt desti
nate altor acțiuni la care 
Primăria este solicitată să par
ticipe sau pe care instituția le 
va organiza.

z
pm 1'72'000™
până la 15 ani!

Nu renunța la visele tale. Se vor îndeplini.
Când vrei să-ți cumperi mașină, mobilă, vrei să-ți renovezi casa 
sau pur și simplu vrei să-ți completezi o sumă deja existentă 
pentru o investiție, creditul pentru nevoi personale CREDINSTANT 
de la banca UniCredit este soluția cea mai simplă:
- pentru că nu ai nevoie de justificări pentru felul în care . 
cheltuiești banii
- nu ai nevoie de girant iar asigurarea de viață este oferită gratuit 
de către UniCredit.

La UniCredit România poți afla pe loc valoarea creditului pe care-l 
poți obține iar un Personal Banker dedicat te va consilia pentru a 
putea obține:

DOBÂNDĂ REDUSĂ PENTRU CONTRACTELE ÎNCHEIATE PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2005!

• Credinstant cu o perioadă extinsă de rambursare: până la 15 ani 
pentru valori ale creditului de până la 72.000 RON;
•Credinstant până la 20.000 EUR, cu o perioadă de rambursare 
de până la 5 ani;FII INSPIRAT, ALEGE

2006
* dobânda tedifsâ, valabila până la 3l.12.20G5

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

Banca acceptă o varietate largă de venituri provenite din salariu, 
chirii, profesii liberale și drepturi de autor. Pentru a afla valoarea 
ratelor viitorului tău credit este de ajuns să folosești calculatorul 
de rate alăturat și vei afla imediat cifrele care te interesează.
Cu CREDINSTANT, creditul pentru nevoi personale de la banca 
UniCredit, visele ți se pot îndeplini mai repede decât te aștepți.

Vă așteptăm la sediul nostru din Deva, Bdul. Decebal Bloc F, Scările A-B, Parter, Tel: 234 501 
Linie telefonică gratuita: 0800 110 101

carteagalbena.ro

DE AFACERI DIN ROMANIA

CARTEA GALBENA

0788/633.861: 0738/633.862
e-mail: unusolitaire@comser.ro : ur3us0liteife@yah00.com

F-------------
€ 3.000 5 000 7,000

---------------
10.000

IAN 265 442 619 875

3 ANI 98 164 229 318

5 ANI
L 1

X 109 152 208
J

r---------
RON 15 000 20,000 30.000 50.000

---------1
72,000

IAN 1347 1796 2637 4396 6330

3 ANI 513 684 968 1613 2323

SÂNI 349 465 637 1062 1530

15 ANI
L_________ ,

X X 322 537 774 >

_> UniCredit Romania
flanca adaptable 
www.unicredit.ro

14% I PAE17,

y

clara.paitlnformmedla.ro
carteagalbena.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:ur3us0liteife@yah00.com
http://www.unicredit.ro
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Cumpără Cuvântul liber în perioada 8-15 decembrie și nu pierde șansa de a intra in concursul puzzle! 
îți oferim o excursie la Paris de 7 zile pentru 2 persoane (cazare la hotel și mic dejun inclus, ghid, transport cu autocarul, 

cu plecare din Oradea); un colțar de bucătărie; un cuptor cu microunde sau un brad împodobit care să-ți lumineze 
Sărbătorile de iarnă.

Citește! Cuvântul te răsplătește!
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Campionii apei la Hunedoara

• Optimism. Jucătorii echipei Jiul sunt opti- 
mișkțn ceea ce privește meciul de duminică,

.icu ^aua. „După victoria de la Bacău, avem 
repral foarte bun și avem șanse să 

bat^i", a declarat Claudiu Drăgan, care a 
mai:Spus că este obișnuit să joace contra 
Stelei încă de pe vremea când apăra culorile 
rivalei din Ghencea, Dinamo. (V.N.)

• Record de spectatori. Conducerea clu
bului Jiul a stabilit prețurile pentru un bilet la 
meciul cu Steaua. Up bilet este de 12 RON, 
iar programul de meci va costa 1 RON. De 
asemenea, oficialii din Petroșani au afirmat 
că așteaptă un record de spectatori la acest 
meci, având în vedere faptul că „prețul 
biletelor nu este unul exagerat". (V.N.)

Concurs automobilistic
Hunedoara (V.N.) - în centrul munici

piului Hunedoara, în zona Hotelului Rusca, 
se va desfășura sâmbătă, 26 noiembrie a.c. 
„Circuitul de viteză și îndemânare pentru 
amatori”, la care sunt invitați kartiști, 
motoscuteriști, motocicliști, automobiliști 
amatori, instructori auto și taximetriști. 
Competiția este organizată de ACR Filiala 
Hunedoara, cu sprijinul Primăriei, Consi
liului local și Poliției rutiere. Iată progra
mul: ora 11,00 - demonstrație de motoci- 
clism; 11,30 - start proba karturi; 12,00 - start 
proba motoscutere; 13,00 - start circuit de 
viteză și îndemânare pentru autoturisme; 
17, 0| - premiere - în fața Hotelului Rusca.

■ Bazinul hunedorean 
găzduiește pentru al 
treilea an consecutiv CN 
de Natație în bazin scurt.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Reprezentanții 
natației românești se simt ca 
peștele-n apă în bazinul de 
înot de la Hunedoara, astfel 
că Federația Română de 
Natație a acceptat și în acest 
an invitația autorităților 
locale de a organiza la Hune
doara Campionatele Naționale 
de Natație în bazin scurt. 
Peste 130 de sportivi (seniori, 
juniori I și juniori II, mas
culin și feminin) de la 25 de 
cluburi din țară între care și 
toți componenții loturilor 
olimpice de natație se vor 
întrece, în perioada 25 - 27 
noiembrie, la Hunedoara pen
tru tilurile naționale ale 
sezonului 2005.
Condiții optime

„Este al treilea an conse
cutiv când Campionatele Na
ționale se desfășoară la Hune
doara, pentru că Primăria 
Hunedoara și Direcția pentru 
Sport Hunedoara s-au impli
cat foarte mult în organizare, 
iar condițiile oferite de bazin 
sunt excelente”, afirma Ștefan 
Iamandi, secretarul general al 
Federației Române de Na
tație.

Concursul de anul trecut a fost un succes Camelia Potec (Foto: Traian Mânu)

„Bazinul de la Hunedoara 
s-a dovedit și la edițiile din 
2003 și 2004 o gazdă perfectă 
și este și în acest an super - 
pregătit să ofere cadrul optim 
unei întreceri de calitate. 
Față de anii anteriori când 
am realizat modernizări im
portante pentru a avea un 
grad mare de transparență a 
apei și o luminozitate de 1200 
de lucsi la nivelul apei, acum 
nu a fost nevoie decât de câte
va retușuri. S-a schimbat apa, 
s-au vopsit vestiarele și s-a 
pus o mochetă care imită 
gazonul artificial pentru a se 
evita alunecările”, preciza 
Dan Colesniuc, administra
torul bazinului din Hune
doara. „Ne bucurăm că Fe
derația Română de Natație 

ne-a solicitat colaborarea pen
tru organizarea acestei între
ceri, întrucât publicul hune
dorean și tinerii înotători de 
la cluburile din județ vor 
avea ocazia să vadă la start 
adevărate vedete ale natației, 
precum medaliații olimpici 
Camelia Potec și Dragoș 
Coman. DSJ Hunedoara va 
asigura arbitrii și o parte a 
premiilor și se va strădui ca 
întrecerea să se deruleze în 
condiții optime”, declara 
Marieta Ilcu, directorul Di
recției pentru Sport Hune
doara.
Doar doi hunedoreni

Competiția de la Hune
doara se va desfășura pe par
cursul a șase reuniuni, pro

gramate vineri, sâmbătă și 
duminică, de la orele 10.00 și 
17.00.

Cluburile hunedorene vor 
avea doar doi reprezentanți în 
concurs, respectiv Andreea 
Popescu și Titus Grecu, ambii 
juniori I de la CSS Hune
doara. Pe lângă diplomele și 
medaliile oferite primilor trei 
clasați, Federația Română de 
Natație va premia și cele mai 
bune performanțe cu trofee 
speciale.

„Vom oferi 12 cupe pentru 
cei mai buni timpi realizați la 
fiecare categorie de concurs, 
respectiv la seniori, senioare, 
juniori I și junioare I”, pre
ciza Ștefan Iamandi, secre
tarul general al Federației 
Române de Natație.

Cartaș și Cetate „excluse" Naționalele de karate

Hodoboc vede bine!
Petroșani (V.N.) - în lipsa lui Cătălin

Mulțescu, accidentat, Hotoboc a fost titu- 
K larul postului de portar în ultimele 3 jocuri 
<de campionat, iar evoluția lui nu a fost 

deloc rea. După partida de la Bacău, în care 
a primit un gol de la 25 de metri, dar a avut 
câteva parade spectaculoase, au fost voci 
care au afirmat ca jucătorul are probleme 
cu vederea și acesta ar fi motivul pentru 
care primește goluri de la distanță. „Hoto- 
hoc nu are probleme cu vederea. De când 
unt eu la echipă, de aproape trei ani, 

jucătorul a trecut testele oftalmologice”, a 
declarat medicul echipei Jiul Petroșani, 
Claudiu Valas.

Deva (C.M.) - Căpitanul 
echipei Cetate Deva, Carmen 
Cartaș, ratează participarea 
la Campionatul Mondial de 
Handbal din Rusia, deși a fost 
componentă a lotului echipei 
naționale la Trofeul .Carpați 
și la Cupa Mondială din 
Danemarca.

„Sunt dezamăgită că nu 
prind Mondialele, dar sper că 
la următoarea mare com
petiție voi fi o jucătoare de 
bază a naționalei. Antrenorul 
Gheorghe Tadici mi-a spus că 
ușa lotului mi-e deschisă și 
că sunt 98 la sută pregătită 
pentru marea performanță, 
dar la CM din Rusia mizează 
pe jucătoarele mai experi
mentate”, afirma handbalista 

deveană, de doar 20 de ani, 
ieri, la revenirea la club de 
la lotul național.
Exceptat de FRH

„Cu excepția clubului Ce
tate Deva, toate cluburile din 
Liga Națională au fost invi
tate de FRH să participe la 
turneul final al CM din 
Rusia. Invitația FRH asigură 
transportul și unele facilități 
la cazare. Excluderea clubu
lui Cetate de pe lista invi- 
taților e un alt gest nesportiv 
al FRH, dar nu mă afectează, 
întrucât dacă doresc pot să 
merg la Mondiale și pe banii 
mei”, preciza Marian Mun
tean, președintele clubului a 
Cetate.

Petroșani (V.N.) - La Sala 
polivalentă din București 
se va desfășura sâmbătă, 26 
noiembrie a.c., Campiona
tul Național de Kata indi
vidual și echipe Karate Shi- 
to Ryu. Organizatori sunt 
Federația Română de Ka
rate Modern și Clubul 
Sportiv Dinamo Bcurești.
Concurs pentru toți

La Competiție participă 
și Clubul Sportiv Karate 
Shito - Ryu „Masibo” Petro
șani, cu nu mai puțin de 80 
de sportivi. Radu Octavian 
Polifronie, antrenorul prin
cipal al clubului, ne-a pre
cizat că această Competiție 

este deschisă sportivilor de 
toate vîrstele, de la copii de 
șase ani, până la seniori. 
Dintre sportivii din muni
cipiul Petroșani prezenți la 
București, 30 vor concura 
individual.

De asemenea, vor intra 
în competiție 28 de echipe 
de kata sincron, la toate 
Vârstele, mai puțin seniori.

De remarcat faptul că la 
acest club, care nu de mult 
a sărbătorit 10 ani de exis
tență, sunt înscriși 25 de 
sportivi la grupa de 
avansați - performanță; 35, 
la grupa de începători și 30 
de sportivi, la grupa de 
inițiere.

Concursuri de Crăciun în Cuvântul liber Concurs de desene 
în Cuvântul liber

Participă la concurși Cuvântul 
Liber îți oferă premii He milioanei
• o centrală termică
• un week- end în 23, 24, 25 

decembrie, la cabana Floare de 
Stâncă din Munții Retezat (pen
siune completă, inclusiv masa de 
Crăciun)

• un televizor color

:i un abonament pe trei luni 
tețungeștej-ți actualul abona- 
cu încă trei luni, până la data 

de Ș decembrie și Intră alături de 
noi în anul 2006!

Trimite-ne o 
chitanță, la O.

Repune-o în cutiile speciale Cuvân- 
xAil Liber, sau vino cu ea chiar la 
redacție. Toate chitanțele vor par
ticipa la concurs.

Abonamentul pe mal multe luni 
îți aauce mai multe șanse de câștig!

v. m poți participa?
Fi

sau
mer

www.iaoaneiKrauieirat (
tel. /fax: 0254/772244; tel. cabanâ 0738/000277

A

irr m-w al

- la sediul redacției Cuvântul 
Liber din Deva, Strada 22 Decem
brie, numărul 37A;

- la poștă;
- sau dacă vrei ca volanții noștri 

să vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 211275, inte
rior 8811, persoană de contact 
Cristina Picoiu.

Regulament:
La acest concurs nu pot partici

pa angajații S.C. Inform Media 
S.R.L. și nici rudele acestora de"
gradul I și II.

Extragerea va avea loc, la sediul 
redacției, în data de 21 decembrie.

Numele câștigătorului va fi pu
blicat în paginile ziarului din data

Bb mal reușită carte pograH va fi feRdtarea de BSEtan a ziarului nostru' 
Uremii și mențiuni pentru flecare categorie Be concurenți.

' Lucrările premiate - publicate în ziar

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

Sătegorii de concurs: preșcolari - școlari mici; elevi de gimnaziu; pentru Liceul 

„S. Toduță": școlari, elevi de gimnaziu. Se pot trimite una sau mal multe 

desene (picturi) având ca temă Sărbătoarea Crăciunului.

Trimite cartea poștală de Crăciun pe adresa ziarului Cuvântul liber: Deva, Str. 

22 Decembrie, nr. 37 A. Nu uita să ne scrii numele tău, vârsta (clasa) și locali

tatea. Pe plic menționează: „Cartea poștală de Crăciun". Dacă locuiești în Deva 

poți aduce desenele la redacție (în clădirea CEPROMIN, parter, la Viorica 

Roman). Numele premianților vor apărea In ziarul nostru de joi, 8 decembrie. 

Câștigătorii vor fi premiați cu prilejul vernisării expoziției din data de 9 decem-

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
http://www.iaoaneiKrauieirat
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
194X10 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• Bejan, etaj 1 din 4, semidecomandate, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 50.000 ron, 
negociabil. Tel. 224296,0720/939459,0788/361782.
• Deva, Al. Moților, etaj 1, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță noi, contorizări apă gaz, 
34 mp, geam la baie, cabină duș, instalații 
sanitare noi, fără balcon, preț negociabil. Tel. 
227698,0254/564654.
• Deva, Bdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat, gresie, faianță etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413 sau 229783.
• Deva, Bejan, bloc turn, lift funcționabil, deco
mandate, contorizări, ocupabil imediat, preț 
37.000 ron. Tel. 224296,0788/361782,0720/747359.
• etaj 1 plus două camere la parter, zona Maga
zinului Tineretului; prelata pentru terasă 
completă dozator de bere cu două capete și 
răcitor. Tel. 0723/514133,235570, după ora 19;
• ugent, cbcuH, balcon închis, parchet, gresie, 
faianță contorizări, gaz 2 focuri, Deva, zona 
Miorița, preț 880 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/019418.
• grade + faiai^ă în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• firi tntanMățW, contorizări, preț 550 mii. neg.,
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• dec, parchet bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• ama LHacukii, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii, neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• ama Bălcesai Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, 
preț 1,2 mld„ neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• ama Pragțead, et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• wgantama 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)

• ama Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)

• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)

• bd. Decebal, decomandate, parchet faianță
gresie, instalații sanitare noi. tenmopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103.000 RCN. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting) •

• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrată 
termică termopan, parchet Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)

• Gojdu, etaj 2, circuit faianță gresie, centrală 
termică balcon, parchet laminat Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)

• ap. 2 camere, circuit parchet balcon, et 
intermediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743- 
549654. (Garant Consulting)

• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)

• vând ap. 2 camere, Bejan, et 1, semidec., 
contorizări, fără îmbunătățiri. Preț 574100 RON. 
“ i 224296,0788361782. (Garant Consulting)

am 5d sdc„ apometre, balcon, 
instalații sanitari îoi, acoperit cu izolație 
italiană preț 720 mit tel 235208,0721.985.256. 
(Rocan3000)

et intermediar, dec, st 55 mp,

ia fnrnW, dec, et 1, st 55 mp, reparti- 
!, balcon, buc, baie, debara, cămară fără 
înătățiri, preț 1,050 mill, tel. 235.208,

• zona Bălcescu, dec, et 1, modificat 
îmbunătățit apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat preț 830 mii., 
tel. 235.208 0721385256 (Rocan 3000)
• Deva, ama Bălcescu, et intermediar, 
semidec, parchet apometre. Preț 850 mii. lei. 
Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-

Câtarc et intermediar, dec, s 55 mp, balcon 
this, C.T, instalații sanitare noi, ușă metalică 
reț 570 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833, 
'45-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)

TEAM Consulting prin proiectul :
REȚEA PENTRU ASISTENTA Șl MENTORAT ADRESAT IMM-urilor.

Cofinantat de Uniunea Europeana $1 Guvernul României prin programul Phare - Coeziune Economica șl Socială - Componenta 
Dezvoltarea Resurselor Umane.

Are plăcerea să anunțe disponibilitatea următorului pachet de asistență realizat prin proiect, pentru IMM-url:
• Metodologie pentru planificarea strategică a qțșursalor umane;
• Instrumenta de evaluare periodică a performarirlor personalului;
• Asistență tip memorat pentru elaborarea de Politici de personal șl Strategii de resurse umane;
• Broșura «Politici de firmă șl strategii de dezvoltare a resurselor umane pentru IMM-uri*;
• O colecție de 3 Instrumente de Management al Resurselor Umane.

Hrmele interesate de aceste servicii elaborate prin proiect sunt Invitate să ne contacteze la tel/fax 0254/230717, e-mall: 
anazsoWsmart.ro. Persoană de contact: Ana Zsok

(34806)

• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei, neg, Tel. 0254/745374, 718833,0745- 
695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Zamfirescu, semidec, 52 mp, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, dec., apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745-
302200.232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal - Piață etaj ), dec., 60 mp, 
termopan, centrală termică balcon închis, 
parchet gresie, faianță baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona liliacului, dec., gresie, faianță ușă 
metalică apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec, 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificări la 
bucătărie, ușă metalică în curs de renovare, 
preț 105.000 lei tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Minerului, etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștită balcon închis, apometre, gaz contorizat 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
23280& (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., 60 mp, 2 balcoane, unul 
închis, amenajat deosebit, vedere la bulevard 
sau schimb cu apartament 3 camere în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență tel. 0723-
251498.232808. (Fiesta Nora)
• zonaMărișăetaj intermediar, dec., modificări, 
parchet balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona L Maniu, parter, pretabil pentru birouri, 
cabinete de orice natură vedere în 2 părți, 
centrală termică bine întreținut, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
centrul vechi, preț 120.000 RON tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232 809. (Fiesta Nora)
• dec, Deva, str. Nicolae Bălcescu. etaj 2, 
parchet, balcon mare închis, st 54 mp, 
contorizări, îmbunătățiri, preț; 830 mii. lei, nego
ciabil, tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, parchet, balcon închis, gresie, 
faianță contorizări, repartitoare, et. 2, preț: 1,150 
mid. lei, negociabil, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• ugent, semidecomandate, contorizări, et. 
intermediar, zonă bună Deva, preț: 920 mii. lei, 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ugent, Deva, b-dul luliu Maniu, dec., st 55 mp, 
amenajat, preț: 960 mii. lei, negociabil, tel.: 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et. 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bufi, nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• zona centrală parter, pentru privatizare. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec. cu/fără 
amenajări, se oferă preț bun cu plata pe loc 
chiar azi, este urgent, nu ezita, tel. 0745-02200, 
232808 (Fiesta Nora)

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

• ap. 2 cam., Deva, str. Bejan, parter, cu vedere 
la stradă ofer prețul pieței, tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând ap. 3 camere (05)

• urgent, decomandate, centrală termică 
termopane, gresie, faianță balcon închis, etaj 1, 
Deva, zona Lido, preț 1,350 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0742/019418
• foarte ugent, 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 Mkul 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)

Administratorul judiciar al SC Piese Turnate SA 
societate în insolvență, cu sediul în Călan, Str. Furnalistului nr. 17/K, 
jud. Hunedoara, societate împotriva căreia s-a deschis procedura 
prevăzută de Legea nr. 64/1995, republicată, prin Sentința nr. 
871/CA/2005, pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 
1729/2005,

ANUNȚĂ TOȚI CREDITORII:
1. Termenul limită pentru depunerea declarației de creanță este data 

de 24.12.2005;
2. Termenul de verificare a creanțelor, întocmire, afișare și comuni

care a tabelului preliminar al creanțelor este dată de 2O.O1.2006;
3. Termenul de înregistrare a contestațiilor este data de 3O.O1.2006;
4. Termenul de definitivare a tabelului creanțelor este data de 

10.02.2006;
5. Prima adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Hunedoara, 

sala 203, în data de 10.02.2006, la ora 13.00, cu următoarea ordine de 
zi;

a) Raportul administratorului judiciar,
b) Constituirea comitetului creditorilor,
c) Intrarea în faliment a societății debitoare,
f) Diverse.

(34891)

• zona G. Enescu, et.l, 98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet tară 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mii, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)

• vând apJ camere semidec, Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)
• vând ap. 3 camere semidec. Al. Armatei, preț 
85.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant Consulting)
• vând ap. 3 camere decomandate, bucătărie 
faianțată gresie, 2 băi faianță + gresie, C.T, 
boxă zona împăratul Traian, preț negociabil. Tel. 
0741-154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, dec, et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 bă, bine 
întreținut, preț 1,350 mid, tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
•zonă centrală modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat, et intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)
• ap. 3 cam. dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere 
în 3 părți, zonă ultracentrală parchet peste tot 
bine întreținut. Preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
211075,0745666447,0726.130.557.  (Mondial Casa)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă neame
najat, fără modificări, contorizări apă gaz, 
repartitoare de căldură balcon mare închis, bine 
întreținut, vedere în 2 părți, preț 118.000 lei, tel. 
0723-251498,232808 (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. 0788-65702,232808 (Fiesta Nora)
• urgent dec, 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 tatracentrafi, bl. 4 etaje, et 3,4 camere, 
amenajat deosebit ultramodern, pentru 
pretențioși. Preț: 60.000 euro, ușor negociabil, tel. 
0745^668. (Mimason)

• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz. său schimb cu 2 camere ori casă, în 
Brănișct au Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, 
negociabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații,obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• 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, 0745-695473, 0720-542223. 
/Partener-Hunedoara'

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centraiă'termică preț 47300 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid:, neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zonă centrală șt 100 mp, dec., et intermediar, 
CT, 2 băi. balcon, parchet în camere, ușă nouă 
ataftdin cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
• znfi bufi, dec., st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1,350 mid., tel 235.208, 0724.620358. 
(Rocan 3000)
• dec, etaj 2, zona Dorobanți, 2 băi, 2 balcoane, 
parchetat 102 mp, contorizări, preț: 1,7 mid, tel.: 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• regent, 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)

• 3 camere, în Hunedoara, Str. Pomilor, nr. 
9B, lângă Castel, bucătărie, baie superbă, 
centrală, parchet, gresie, pivniță, 2 garaje, 
canalizare, curte și grădină 1200 mp, preț 
64.000 euro, negociabil. Tel. 0254/710406, 
0788/394796

• S camere, baie, bucătărie, anexe, 23 ari 
grădină sau schimb cu apartament 2 camere 
plus diferență, preț 130.000 ron, în Hațeg. Tel. 
770369,0744/910170.
• casă mare, cu etaj, in Hațeg, cu grădină și 
piscină, preț la vedere. Informații. Hațeg, str. M. 
Eminescu, nr. 28, tel. 770947.

• Deva, Str. Griviței, nr. 31, curte, acareturi, 
grădină ocupabilă imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
236510.
• Deva, znnă centrală casă, curte și grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548.
• Deva, zofi centrală casă curte și 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 centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină curte, anexe, preț 
2,600 rnld., tel. 235.208,0724.620.358. (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 de 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)
• legeni casă în Deva, zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț 3 mid. lei, neg., tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)
• central Deva, 2 nivele, 4 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică curte, teren, preț: 
110.000 euro, negociabil, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• viăp+2,7 camere, bucătărie, 3 băi, bar, living, 
centrală termică 2 garaje, s.c. 330 mp, st 1100 
mp, toate utilitățile, preț: 350.000 euro, nego
ciat® tel.: 0740/210780. (Prima-lnvest)
• p*l, 6 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, toate 
utilitățile, complet mobilată preț: 6,5 mid. lei, 
negociabil, tel.: 0740/210780. (Prima-lnvest)

• 4 camere, bucătărie, baie, încălzire centrală 
garaj, apă curentă curte, grădină 300 mp, preț: 3 
mid. lei, negociabil, tel.; 0740/210780. (Prima- 
lnvest)

• zona Vulcan, construcție nouă P+l, 6 camere, 
2 băi, scară interioară de marmură garaj, curte, 
grădină st 1.000 mp. Preț: 230.000 euro. Tel. 
0745/640725 (Mimason) • casăbăMtaească plus teren 0,15 ha, înVețel. 

Tel. 0254/237819.

Șl PENTRU ASTA, LA FIECARE NOU ABONAMENT, 
ÎN FIECARE ZI, RKIMEȘTI UN CABO.U LA ALEGERE! 
SÂPTAMANAL UN TELEFON BENQ 670C CU CAMERĂ INCORPORATĂ!

Str. Independenței nr. 24, tel: 0359.427.370/ 0359.427.369, e-mail: c90radea@cg-gc.ro 

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

Detalii despre oferta completă de telefoane șt serviri» găsiți la mantinele CG«tGC din toată țara.
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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 și Satu Mare

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

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

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.

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

• zona Călugărenl 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 garai, 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)

• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent cu plata imediat cu grădină în Deva 
sau în Simeriă tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)

• casă cu piscină construcție nouă, teren, în 
Deva. Tel. 0745/640725. (Mimason)

Vând case la țară (17)

• casă și grădină Hărău, nr. 256, și Chimindia, 
nr. 81, informații la nr. 110, preț negociabil. Tel. 
0722/609891.

• urgent casă 2 camere, în Sântandrei, locuibilă 
bucătărie, hol, terasă grajd, diferite anexe, preț 
negociabil, accept plata și în 2 rate. Tel. 236655, 
0742/218376,0252/392629.

• urgent In sat Teiu, nr. 104, preț 50.000 ron. 
Relații la adresă !

• vând/sdârtr casă recent renovată satul Batiz, 
3 camere, baie, sobe teracotă lemne,' 
curentă st 5400 mp, cu apartament 2 - 3 cai 
Deva, preferabil zonele Eminescu, Bălcescu, Lili
acului, Dorobanți. Tel. 228788,0723/581441. ■

• casă2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 10.900 
mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, corpul
2 cu living, bucătărie, 2 băi, centralâwarâipe 
lemne, anexe, totul superb, zonă
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, pret 
110.000 ron, neg. tel. 223400, gjH||K28, 

0720/387896. (Casa Betania)

anazsoWsmart.ro
mailto:c90radea@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat. contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro. negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată, cu garaj, in Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă, preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
giodern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)
•de închiriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită, înălțime 
de 430 m, parcare, păzită. Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208,0724.620358. (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, termopan, centrală 
termică, totul nou, preț-250 euro. Tel. 2110750, 
0745666447,0726130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat garsoniere, zonele Dorobanți 
și Kogălniceanu, mobilate, utilate, decoman
date, etaj 2. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726130557,0747779751. (Mondial Casa)
• ofer 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 
tamelar, gresie, faianță, baie renovată, garaj. 
Preț 300 euro, se închiriază și în regim hotelier, 
preț 20 euro/zi de persoană. (Mondial Casa)

• ofer ap.2cam, 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 și utilat, 
100 euro/lună, tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)
• închiriez vilă, 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, sigrrafață mare, B-dul 22 Decern 
brie, semimobilată. Preț: 100 euro. Tel 
0745/159573; 206003. (Mimason)
• apJ camere + garaj, Cuza Vodă ct, mobilat. 
Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)

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

Instrumente muzicale (60) Decese (75)

Imobile schimb (30)

• schimb cabană cu mansardă și teren 1000 mp 
Costești cu garsonieră sau teren zona Deva, 
aștept și alte variante.Tel. 0723/288282.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1987, preț convenabil. Tel. 
648948,0727/367734.
• vând Dada 1310, af 1989, stare perfectă de 
funcționare, 70.000 km reali, caroserie fără 
rugină adusă din Ungaria, acte la zi, preț 42 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/369529.
• vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 
foarte bună Tel. 0744/565516.

• vând Dada Logan Ambition 1,6 MPI, full 
option, 6000 km, culoare albastru Egee, preț 7900 
euro. Tel. 0723/288282.

Auto străine (37)

• vând autoturism Seat Cordoba, af 1998, aer 
condiționat, închidere centralizată geamuri 
electrice, abs, airbag-uri, consum 5%, motorină 
preț 6300 euro. Tel. 0724/560870.

• vând Cfefe Daewoo, af 1996, VW Lupo, af
2001,39.000 km reali. Tel. 0723/690399.

• vând Opel Agila 1,2, af 2001, albastru meta
lizat, dotări climă abs, esp, geamuri electrice, 
airbag, jenți Al, consum 4.5 litri, oglinzi electrice, 
preț 6500 euro, negociabil, variante. Tel. 
0722/369529.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând semănătoare mixtă 17 rânduri, 
tractor 35 CP, mașHerbiCH 300 - 400 - 600 
litri, mașină scos cartofi, prăsitoare porumb 
și cartofi. Helgii la teL 0723/237400, 
0254/221075.

• vând tractor 35 CP, german, plug cu 2 
brâzdare, remorcă si grapă preț negodabiL 
Relații Brănișca. sat Rovina, nr. 19.

• vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot./min de 5 kw și 8 kw, preț negociabil. Tel. 
248340.
• vând tractor U 650, în Orăștie, str. Dealu Mic, 
nr. 48, familia Vlașin loan.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

Moto-velo (41)

• vând bicicletă BMX nouă 2,5 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0741/003074.

• vând or# Roland E15, putere 2 x 5 W, și difu
zoare încorporate, secție ritmică acompania
ment pian excelent, strings, breass și efecte 
excelente, convenabil. Tel. 0747/223733.
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara

Piese, accesorii (42)

• vând2bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari, de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tei. 0747/223733.

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând pâtut metalic pentru copii, stare foarte 
bună cu baldachin, perdeluță leagăn, saltea 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.

• vând urgent mobilă: canapea extensibilă 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibilă birou elev, 
bucătărie suspendată, 4 scaune, mască 
chiuvetă mobilă hol. Tel. 218084. 0743/211074, 
0724/643045.
• vând vitrină cu oglindă bibliotecă mică, 
pentru elev, cu birou atașabil, mobilă bucătărie, 
masă bucătărie, 4 scaune tapițate, covor persan 
3/2,5 m, negociabil. Tel. 224891.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• Societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 lei, un an 
garanție, recepționează programe 
românești și străine, cu abonament (Max 
tv, Focus) și fără abonament montarea și 
deplasarea incluse în preț. Informații 
0723/481776 sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice
(50)

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• 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.

Electrocasnice (56)

• vând aragaz cu 4 ochiuri. în stare bună Tel.
,025(/21Ș666t „ ... .. ..
• vând congelator 5 sertare, stare bună fel. 

770735,770367.0722/876141.
• vând convenabil congelator Arctic, 5 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431, seara.

• vândladăfrigorifică5 sertare, preț 35 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

• vând mașini de cusut Naumann. Tel. 231737.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând capre, în localitatea Orâștioara de Sus, 
nr. 158. Tel. 0743/733076.

Vinzi

Cumperi 

închiriezi
Schimbi

Cauți

Altele (61)

• cunpâr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.
• cumpăr europaleți. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• vând candelabra de cristal de Boemia, stare 
perfectă cu 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 0,80/0,80 m, în stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând miere de albine, cantitate 200 kg, preț 
75.000 lei kg. Tel. 213360,0720/303043.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Birău Claudiu Adrian. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Birău Petru Claudiu. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Ignat Floarea, Se declară nul.

Prestări servicii (72)

• AUTORI DE CtaflȘI CURSURII Tipărim cărți, 
chiar și In tiraj foarte mic. Prețui fârt 
concurentă, avans zero, plata după vânzare! 
Tipografia dgttalâApfiSott, teL 0254/234648.

• Reaiz. Inscripționări, gravări, decupări 
In materiale: ABS, plexiglas, durai, alamă 
inox, marmură Pentru: plăci personalizate 
pentru apartamente, firme; plachete birouri 
de tip: DIRECTOR^ ETAJ, numere de casă, de 
cameră de inventar; inscripționări obiecte 
promoționale, brichete. TeL 0721/671345.

• porti, garduri, balustrade, scări Interioare 
orice modeț din fier forfat TeL 0254/237533, 
orele 8-15.

• firmă autorizată efectuez lucrări de 
amenajări Interioare, gresie, faianță, etc. 
Relații la teL 0254 232052,0744/174ML

• SC Cydev Internațional SRL oferă 
conșuttarțâ pentru locuri de muncă in 
strămătate. Deva, bloc CasiaL etaj 3, ap. 7. 
Rett» suplimentare la teL 0254/235211, 
0722/570219,0724/309805.

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

Oferte locuri de muncă (74)

• Firmă de distribuție a gamelor JJnicomf” 
și „Adesgo” angajează agerti comerciali 
TeL 0254/214947.

Alege CL pentru anunțul tău

Fiica Otilia cu soțul loan împreună cu nepoții din Cluj 
aduc un ultim omagiu celui care a fost un tată și socru 
foarte bun

FLOREA TEODOR
în vârstă de 102 ani și 9 luni, din Brad.

Nu te vom uita niciodată.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită h 
cadrul firmei salarizare atractivă 4 bonuri; 
bacalaureat Așteptăm CV-uri cu poză h 
Bdul 22 Decembrie, bL Dl + Dl Informații la 
teL 0254/232747.

• SC Dariane Instal SRL Deva angajează 
personal Hnamî tru mag; m- 
najări interioare. CV-urile se depun in 
dăcfcr Cepromin, etaj 3, camera 312 sau la 
fax 0254/220313.

• Sobis Consult caută VANZATOR - 
GESTIONAR pentru MAGAZIN FURAJE 
PENTRU ANIMALE. Condiții: experiență în 
activitate similară' cunoștințe In dome
niul veterinar/zootehnic (avantaj). 
Așteptăm CV-urile la fax 0269/243445; tel. 
0269/243396.

• societate comercială angajează 
vânzătoare pentru chioșc non-itop,ln Ceva. 
Rel^îl la teL 0722/148473,0254/263471

• 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, etaj 2, camera 219, 
clădirea Cepromin. Relații suplimentare 
la tel. 0726/157883.

• Societate comercială angajează Inginer 
constructor, specialitatea construcții hidro, 
chile, drumuri șl poduri. Ofer cazare, 
telefon, bonuri de masă șl salariu In funcție 
de competetță SIBIU, teL 0744/432198, 
0721363581

• producător tricotaje angajez agent 
comercial pentru dlstrlbi 'comercial pentru distribuție produse In 
județul Hunedoara șl Județele limitrofe. 
Condiții minime: liceu șl permis de 

conducere cat B, autoturismul personal 
constituie avantaj. Itettll suplimentare la 
teL 0723/667218,0254/ZU200.

• SC Danis Com Exprod SRL angajează 
operator calculator (femei). RelațR la teL 
0254/237577.

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

v și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

distribuitori de presă
Cerințe;

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

Prezintă avantaj:

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

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

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

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
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i • chioșcul de ziare de lângă Comtim;
i • chioșcul de ziare din stația de autobuz
; Orizont Micro lâ;
i • chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă
i Forma:
; • chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia.
• chioșcul de ziare intersecția Zamfirescu - B 
du! Decebal.
• Cepromin;
• Cooperativa de consum Dobra.

, • Centrul de schimbare a buteliilor lila.
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• Postul NBC, criticat. Văduva lui John 
Lennon, Yoko Ono, a atacat canalul ameri
can de televiziune NBC pentru că a ales să 
marcheze cea de-a 25-a comemorare a fos
tului ei soț prin difuzarea unui interviu cu 
asasinul acestuia.

Răsplătit de Consiliul Europei

• Se împacă. Gazdă unui popular talk
show american, Oprah Winfrey vrea să se 
împace cu un alt cunoscut om de televi
ziune, David Letterman, cu care are un con
flict de mai mulți ani, acceptând să apară în 
show-ul acestuia.

Talentati FIFA a lansat campania „2006 
talente Cupa Mondială FIFA în școli”. 
Liceeni din Leipzig au răspuns inițiativei, 
realizând din hârtie și sârmă fotbaliști cele
bri. (Foto: EPA)

■ Irlandezul Bob Geldof 
cere UE să lupte împotri
va sărăciei, „o problemă 
foarte urgentă".

Lisabona (ME) -Rockerul 
irlandez Bob Geldof, care a 
primit, luni, la Lisabona, pre
miul Nord-Sud din partea 
Consiliului Europei, a lansat 
un apel către oamenii politi
ci din Europa pentru a lupta 
împotriva sărăciei.

Lupta împotriva sărăciei 
este „o problemă foarte ur
gentă”, a declarat Bob Geldof 
în timpul ceremoniei care a 
avut loc în Parlamentul por
tughez.

Muzicianul a cerut „greilor 
Europei să își schimbe politi
cile” indiferent dacă sunt „de 
dreapta sau de stânga”. „Tre
buie să fim extrem de serioși 
pe plan politic, pentru a nu 
mai vedea imagini cu persoa-

Geldof la Lisabona (Foto: epa)

ne care traversează un deșert 
mare cât Statele Unite în cău
tarea unor condiții mai bune 
de viață”, a declarat Geldof. 
Bob Geldof este unul dintre 
artizanii concertelor gigant 
Live 8, care au mobilizat cele 
mai mari nume din show-bizz 
pentru a sensibiliza lumea în 
ceea ce privește sărăcia din 
Africa. Cântărețul irlandez a 
împărțit premiul în acest an 
cu Bogaletch Gebre, un mili
tant pentru drepturile fe
meilor etiopiene.

Victime ale ceții și poleiului
Berlin / Budapesta (MF) - 

Poleiul și ceața au favorizat 
numeroase accidente rutiere 
în noaptea de luni spre marți, 
în Germania, printre care u- 
nul mortal, în vestul țării. O 
femeie în vârstă de 52 ani a

Asasinat 
de amantă

s New York (MF) - Dan
ny Harrison, organiza
torul de turnee al lui 
»Paul Simon și Billy Joel, 
a fost omorât cu mai 
multe lovituri de cuțit de 
"către amanta sa, a infor
mat poliția din New 
,York, relatează AFP. „El 
a fost asasinat de pro
pria amantă”, a declarat 
Am purtător de cuvânt de 
la poliția new-yorkeză.

Danny Harrison a fost 
nicis la reședința sa din 
Manhattan duminică, in 
£iua în care împlinea 57 
de ani. Crima a avut loc 
în urma unei dispute con
jugale. Amanta lui Har
rison, Kathleen Connors, 
în vârstă de 37 de ani, a 
fost arestată imediat.

Bob Hoskins
(Foto: FAN)

M W VFara
prejudecăți
Los Angeles (MF) - 
Actorul Bob Hoskins 
apare pentru prima 
dată gol pe ecran în 
noua producție bri
tanică „Mrs. Hender
son Presents". 
Actorul în vârstă de 
62 de ani, care joacă 
alături de Judi 
Dench, nu ă fost 
jenat să se dezbrace 
de tot și susține că 
abia așteaptă să 
repete figura.

murit la Karlsruhe într-un 
accident. Poliția a precizat că 
18 accidente s-au produs în 
landul Bade-Wurtemeberg 
(sud-vest), șase persoane fiind 
rănite, unele fiind în stare 
gravă.

în landul Saxonia s-au în
registrat căderi de zăpadă, 
autoritățile interzicând circu
lația vehiculelor de mare 
tonaj la frontiera dintre Ger
mania și Cehia timp de câte
va ore.

Și în estul Ungariei, un 
adolescent în vârstă de 15 ani 
și un bărbat de 64 de ani 
și-au pierdut viața din cauza 
temperaturilor scăzute gene
rate de valul de frig de la 
sfârșitul săptămânii trecute.

Premiile International
c't-K1

Tai Shailf în vârstă de patru luni, s-a 
născut la Smithsonian’s National Zoo din

■ Actorul francez Thier-.; 
ry Fremont a primit pre| 
miul la secțiunea „cel 
mai bun actor".

New York (MF) - Actorul 
francez Thierry Fremont a 
primit luni, la New York, un 
premiu International Emmy, 
care i-a fost decernat de A- 
cademia Internațională de 
Televiziune pentru rolul din 
serialul de televiziune „Dans 
la tete du tueur”.

Francezul, care joacă rolul 
criminalului francez Francis 
Heaulme în producția rea
lizată de posturile de televizi
une TF1 și GMT Productions, 
a primit premiul la secțiunea 
„cel mai bun actor”. Premi
ile sunt decernate anual de

Thierry Fremont și He Lin

Academia Internațională de 
Televiziune, asociație creată 
în anul 1969, care are sediul 
la New York și din care fac

(Foto: EPA)

parte mai mult de 350 de soci
etăți din 70 de țări, inclusiv 
difuzori, producători și dis
tribuitori internaționali.

Emmy
Premiile includ nouă cate

gorii și sunt decernate celor 
mai bune programe de televi
ziune produse în afara Sta
telor Unite. Categoria „cel mai 
bun actor” a fost introdusă în 
competiție anul acesta.

Chinezoaica He Lin a fost 
desemnată „cea mai bună 
actriță” pentru rolul din fil
mul „Slave Mother”.

Producția germană „Drama 
lui Dresden” a primit trofeul 
pentru „cel mai bun docu
mentar”, în timp ce fimul 
canadian „The Newsroom” a 
câștigat la categoria „cea mai 
bună comedie”.

La secțiunea „cel mai bun 
serial dramatic”, câștigătorul 
premiului de anul acesta a 
fost producția daneză „The 
Eagle”.

A

Washington. Puiul de panda a trecut cu bine I 
până acum 12 examene medicale. (Foto: epa) t
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Se vinde mașina lui Bond
Los Angeles (MF) - Mașina Aston Mar

tin, utilizată în trei dintre filmele din seria 
James Bond, va fi scoasă la licitație la 
Phoenix, Arizona, la 20 ianuarie 2006.

Mașina argintie din anul 1964, care a 
< apărut în producțiile „Goldfinger”, „Thun- 

derball” și „GoldenEye”, a fost estimată la 
' mai mult de un milion de dolari. Aceasta 
f este una dintre cele patru mașini constru

ite special pentru filmele cu agentul 007.
Scaunul de catapultare al mașinii a fost 

înlocuit cu unul normal, dar cele două 
faruri mitralieră, distrugătoarele de cauci
ucuri, dispozitivul care elimină ulei și 
plăcuțele de înmatriculare care se schimbă 

. automat au rămas neschimbate.
Cadillacul gangsterului Al Capone, din 

anul 1928, va fi de asemenea scos la vân
zare la acea licitație.

Ajută artiștii din New Orleans
Washington (MF) ■ Chita

ristul formației irlandeze U2, 
The Edge, va organiza o lici
tație ale cărei încasări vor fi 
donate artiștilor din New Or
leans care au suferit pierderi 
materiale importante la sfâr
șitul lunii august, când ura
ganul Katrina le-a devastat 
orașul.

„Furnizarea de instrumente 
prin intermediul acestei ini
țiative nu îi va ajuta doar pe

miile de muzicieni profesio
niști, ci va permite și învi
erea uneia dintre cele mai 
importante bogății ale regiu
nii, muzica”, a declarat The 
Edge.

Bob Ezrin, producătorul 
trupei Pink Floyd, va lua și 
el parte la acest eveniment, 
intitulat „Music Rising” și în 
cadrul căreia vor fi vândute 
chitare „Gibson” fabricate în 
ediție limitată.

Vine și „Ora 
de vârf 3"

Los Angeles (MF) 
Actorii Chris Tucker și 
Jackie Chan vor juca în 
cea de-a treia parte a 
seriei „Ora de vârf”.

Filmările la „Ora de 
vârf 3”, producție cu un 
buget de 120 de milioane 
de dolari, trebuie să în
ceapă vara viitoare în 
Franța și Statele Unite, 
iar lansarea oficială va 
avea loc în 2007. Pro
ducțiile din 1998 și din 
2001 au avut succes da
torită vervei lui Tucker 
și acrobațiilor lui Chan. 
Cel de-al doilea episod 
din serie a avut încasări 
de 329 de milioane de 
dolari în întreaga lume.


