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Astăzi f Cuvântul liber vă oferă gratuit cel mai complet supliment TV cu 16 pagini integral color, detalii și poze din culisele filmelor.
Agricultură pentru Spania

Deva (I.J.) - Femeile cu vârste cuprinse îhtre 20 și 45 de ani, cu experiență în domeniul agricol, vor putea să se înscrie în baza de date a OMFM pentru locuri de muncă în Spania. Preselecția va avea loc în zilele de 26-27 noiembrie 2005, începând cu ora 9,00, la sediul AJOFM Deva. Contractele de muncă se vor încheia pentru perioade de minim 3 luni cu posibilitatea prelungirii acestora, câștigul realizat fiind de aproximativ de 34 euro pe zi. Plecarea persoanelor admise va avea loc în cursul anului 2006, în funcție de data obținerii numărului de identificare străini și a vizei de muncă. Orice persoană admisă are nevoie de o sumă de bani pentru a-și achita costurile aferente obținerii certificatului de sănătate și vizei de muncă.

Bătaie cu scântei, in club
■ Un grup de sătmăreni 
a „boxat", ieri noapte, 
cu rivalii deveni în clubul 
Reno din Deva.

Deva (M.T.) - Zece tineri din Satu Mare au amenințat cu cuțitele și au lovit cu pumnii două persoane, după care au 

plecat cu un Opel cu humere de Bu-curești. Cei 10 bărbați sunt angajați ai unei firme de construcții și au fost aduși să lucreze în același domeniu la Hunedoara.Din cercetări reiese că unul din muncitori a fost agresat în fata barului. Acesta și-a sunat prietenii, care au venit din 

Hunedoara cu două autoturisme. Au intrat în club și au întrebat de „Sergiu”. La o masă erau câțiva tineri, care se pare că ar fi râs de sătmăreni. Supărați, au scos cuțitele, i-au amenințat și i- au bătut, pe Titus Secară și Marin Rus, după care, la intervenția forțelor de ordine au

fugit. Polițiștii au reușit s’ă prindă șase dintre agresori, la Hunedoara, iar patru au fost dati în urmărire. Tinerii sunt cercetați pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice și port ilegal de cuțit și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la trei luni la doi ani sau amendă penală.

Legenda zimbrilor din Tara Hațegului trage să moară. Și asta deoarece cei patru zimbri care mai există în rezervația naturală din zonă trăiesc în cortdiții jalnice. Astăzi de ei se mai ocupă un îngrijitor, iar medicul veterinar trece pe acolo, din când în când. /p.5 (Foto: Traian Mânu).,
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A plătit amenda
Hunedoara (M.S.) - Primăria Hunedoara a achitat amenda ce i-a fost aplicată de Garda de Mediu, după producerea accidentului ecologic de săptămâna trecută în zona uzinei cocso-chimice. Primăria a plătit 25 milioane lei, jumătate din suma minimă prevăzută de lege, cu toate că fusese sancționată cu 150 milioane lei de comisarii de Mediu.

Răzvan Lucescu și-a învins tatălcare s-au întâlnit aseară înDeva (C.M.) - Duelul tată - fiu oferit în premieră pen-

Răzvan Lucescu

postura de antrenori ai formațiilor Șahtior și Rapid a fost câștigat de tânărul antrenor giuleștean. Victoria vișiniilor pune capăt speculațiilor și demonstrează că Răzvan nu numai că a moștenit calitățile tatului sau, dar tinde să-l și depășească, /p.9

Contract
Hunedoara (M.S.) - Contractul pentru concesionarea serviciului de salubritate din municipiul Hunedoara ar trebui semnat astăzi, a anunțat primarul Nicolae Schiau. în cazul în care firma care a câștigat licitația nu se prezintă pentru perfectarea documentului, aceasta riscă să piardă o garanție de 100 milioane lei, pe care a depus- o în momentul licitației.

Tabla rămâne neagrăEfectivul salariaților din județ
Județul Hunedoara se afla încă pe primul loc în ceea ce pri
vește numărul de șomeri, chiar dacă efectivul salariaților a 
crescut de la 120.360 în august 2004, la 129.489 în acest an.

Grafim: Cuvântul liber, umm. INS

Deva (R.I.) - Numărul profesorilor preuniverșitari din Hunedoara aflați în grevă generală a crescut față de începutul săptămânii, o parte a cadrelor didactice care renunțaseră la proteste rein- trând în grevă. Numărul greviștilor a ajuns la 4302, dintre care 643 sunt în mediul rural. Din cele 423 de școli din județ ieri erau în grevă generală 215 unități de învățământ (112 în mediul rural) iar 60 erau în grevă parțială.Reprezentanții Guvernului 

federațiilor sindicale din învățământ, comisia de negociere fiind condusă de ministrul Educației Mihai Hăr- dău și de ministrul Muncii ‘Gheorghe Barbu.Sindicaliștii cer majorarea procentului prevăzut pentru creșterea salariilor pentru întregul personal din învățământ, menținerea statutului de „titular al învățământului”, banii să nu le fie reținuți pe perioada grevei, asumându-și responsabilitatea că materia nepredată din cauza conflic- Autoturismul din imagine a fost implicat aseară într-un tragic accident de circulație pe DN 7 soldat cu moartea unui bărbat, /p.3 (Foto: Traian Mano)
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• Moș Crăciun. Senatul se pregătește să achiziționeze, până la sfârșitul anului, 137 de autoturisme noi, pentru care sunt prevăzute, în bugetul pe 2005, circa 43 de miliarde de lei, mobilier nou pentru birouri, în limita a 40.000 de euro, precum și 1.000 de metri pătrați de mochetă. (MF)
• Card. Autoritățile vamale au descoperit, într-un colet expediat din Statele Unite unui cetățean român din Bacău, aparatură de inscripționare și citire a cârdurilor bancare, precum și cârduri blank, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale a Vămilor și Poliției de frontieră. (MF)

Schroeder în 
România

Zurich (MF) - Fostul 
cancelar german, Ger
hard Schroeder, va fi 
consilier al grupului el
vețian de presă Ringier, 
a anunțat, joi, editorul 
Michael Ringier, citat de 
AFP. Schroeder își va 
prelua postul la 1 ianua
rie 2006 și își va desfă
șura activitatea într-un 
birou propriu, pe care 
Ringier i-1 va pune la 
dispoziție, în Zurich. 
Potrivit publicației ger
mane Der Spiegel, Schroe
der va consilia grupul 
Ringier pe probleme de 
politică internațională. 
Potrivit responsabililor 
Ringier, experiența inter
națională a lui Schroeder 
reprezintă un câștig pen
tru companie. în plus, 
publicația germană sus
ține că numirea lui Schro
eder reprezintă „o adevă
rată lovitură de PR” pen
tru grupul Ringier. Prin
tre publicațiile, pe care 
Ringier le deține în Ro
mânia, se numără Liber
tatea, Capital, Evenimen
tul Zilei, ProSport, TV 
Mania și Bravo.

Gerhard Schroeder

Gaza vamă.

Polițiști 
români 
în Gaza
Rafah (MF) - Patru 
experți, din cadrul 
Poliției de Frontieră 
Române, vor partici
pa, timp de un an, 
la misiunea de asis
tență a Uniunii Euro
pene, în punctul de 
trecere a frontierei 
Rafah (dintre Fâșia 
Gaza și Egipt), acțiu
ne care vizează 
monitorizarea con
trolului graniței. O- 
perațiunea a fost 
lansată cu ocazia 
reuniunii miniștrilor 
de externe ai Uniunii 
Europene, în 21 
noiembrie. Cei patru 
polițiști de frontieră, 
care provin din 
inspectoratele Mara
mureș, Suceava, 
Bihor și Timiș, au 
fost selectați con
form normelor 
europene. Acest 
acord, negociat timp 
de mai multe luni și 
care survine 
retragerii israeliene 
din Fâșia Gaza, a 
favorizat 
redeschiderea termi
nalului de la Rafah - 
singurul care le per
mite palestinienilor 
să intre sau să iasă 
din Fâșia Gaza, fără 
să treacă prin Israel.

„Președintele Constantinescu 
nu a lăsat nici o dâră"

Traian Băsescu

București (M.F.) - „Președintele Constantinescu este un om care nu a lăsat nici o dâră în mandatul său pentru România, așa că nu sunt dispus să iau în seamă și oameni care au pierdut vremea, cât au condus România", a precizatBăsescu, făcând referire la acuzațiile lui Emil Constantinescu. Fostul președinte Constantinescu i-a acuzat pe Traian Băsescu, Theodor Stolo- jan și Adrian Năsta- se că ar fi avut legături cu serviciile secrete.Traian Băsescu a spus că, dacă fostul președinte s-a situatîn rândul „colportorilor", este problema lui. Șeful statului se întreabă: „Cum era să aibă demnitatea unui președinte, atât timp cât nu a existat ca președinte pentru țara asta?".
Emil Constantinescu
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.
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Atac terorist.
;Un- atentat cu mașină- . 
capcană, produs joi di
mineață, în fața unui 
spital situat la sud de 
Bagdad, s-a soldatcu 
moartea a cel puțin 30 
de persoane, relatează 
AFP. Mașina-capcană 
era parcată .în fața spi
talului din localitatea 
Mahmudiyah, situată la 
aproximativ 20 de kilo
metri sud de capitala 
irakiană.
Potrivit unui martor, 
vehiculul a explodat la 
trecerea unui convoi 
militar american.

(Foto: EPA)

Greva din învățământ continuă
■ Negocierile Guvern - 
lideri din învățământ n- 
au dus nicăieri. Niciuna 
din părți nu a cedat.

București (M.F.) - Liderii sindicali din Educație au cerut, miercuri seara, majorarea procentului prevăzut pentru creșterea salariilor profesorilor, ca o condiție pentru încetarea grevei din învățământ. Astfel, sindicatele au cerut o majorare salarială pe 2006 acordată în două tranșe, respectiv o creștere de 10% de la 1 ianuarie 2006, față de 31 decembrie 2005, și încă 8% de la 1 septembrie 2006, față de 31

august 2006. Liderii sindicali au cerut, totodată, ca aceste majorări să fie operate pentru întregul personal din învățământ, respectiv personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Distribuirea majorărilor pe grila de salarizare ar urma să fie stabilită de comun acord cu federațiile.
Salarii și pe timpul greveiO altă propunere a sindicatelor a fost ca în viitoarele proiecte de acte normative, precum și în proiectele care se vor legifera să se mențină pentru personalul din învățământ statutul de „titular al învățământului". Liderii sin

dicali au mai cerut ca banii să nu le fie reținuți pe perioada grevei, asumându-și responsabilitatea că materia 
jj............................................

Este o jignire pentru toți profe
sorii, mai ales că an coleg de al 
lor, aflat în greva foamei, este 

cteja pe moarte.

CĂTĂLIN CROITORU

««««»»••««*«nepredată din cauza conflictului va fi recuperată „în condiții optime".
Sindicatele nu cedeazăDupă întâlnirea dintre reprezentanții Guvernului, liderii de sindicat din învățământ

au decis să continuie greva. Reprezentanții dascălilor și- au motivat decizia de continuare a acțiunii de protest deoarece oferta guvernamentală a fost aceeași de la începutul negocierilor, respectiv o creștere salarială de 8 la sută.Președintele Federației Sindicatelor Libere din învățământ, Aurel Cornea, a apreciat că Guvernul ar trebui să- și dea demisia, deoarece a dovedit că nu este în stare să gestioneze o asemenea criză, făcând referire nu numai lâ protestul cadrelor didactice, ci și la cel al altor categorii profesionale. Cornea a adăugat că, și de această dată, le- au fost date explicații.
Se recomandă reformele
■ Documentul a fost 
adoptat cu 55 voturi 
pentru, două împotrivă 
și cinci abțineri.

București (MF) - Documentul precizează că deși România a înregistrat progrese pe calea aderării, acestea nu sunt suficiente #în unele domenii, precum lupta împotriva corupției și implementarea legislației în agricultură, contracte publice și protecția mediului. Membrii Comisiei parlamentare au adoptat trei amendamente-cheie, asupra luptei împotriva corupției, a problemei minorităților, în general, și a situației minori

tății maghiare, în special.Bucureștiul va trebui să intensifice eforturile pentru combaterea corupției la toate nivelurile, aceasta fiind una dintre „principalele priorități". Parlamentarii europeni au emis avertizări și în legătură cu măsurile considerate discriminatorii incluse în legile electorale din România, solicitând elaborarea unui proiect de lege al minorităților în concordanță cu criteriile de la Copenhaga. „Trebuie luate măsuri suplimentare pentru a se asigura protecția minorității maghiare în concordanță cu principiile de sub- sidiaritate și autoguvernare", au afirmat europarlamentarii. Pierre Moscovici, autorul raportului pentru România.

Maria Huza s-a 
prezentat la DNA

București (MF) - Judecă- toarea Maria Huza s-a prezentat, joi, la Departamentul Național Anticorupție (DNA), în dosarul în care este învinuită de modul în care a obținut un apartament din Fondul locativ de stat. Huza a venit la DNA însoțită de cei doi avo- cați ai săi, întâlnirea cu procurorii anticorupție durând aproximativ jumătate de oră. La ieșirea din sediul instituției, judecătoarea a refuzat să facă declarații.Procurorii anticorupție au declanșat urmărirea penală împotriva judecătoarei Maria Huza pentru instigare la acordare de credit și fals în declarații. Anchetatorii o acuză pe Maria Huza și de fals în declarații, în legătură cu modul în care a obținut un apartament din Fondul locativ de stat.
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Fără corupția politicienilor
■ Românii și-au pier
dut încrederea în li
deri datorită deselor 
cazuri de corupție.

Bruxelles (MF) Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Rene van der Linden, a declarat, joi, în fața Camerelor reunite ale Parlamentului, că România trebuie să acționeze imediat pentru a răspunde criticilor UE, aduse în ultimul Raport de monitorizare. „Drumul ce se așterne în fața României este plin de provocări. Cel mai recent Raport de monitorizare al UE este un semnal puternic că România trebuie să acționeze imediat, pentru a răspunde criticilor UE“, a

precizat van der Linden. El a opinat că România trebuie să definească o strategie clară și eficientă de luptă împotriva corupției. „Trebuie să fiți mai fermi în privința reformei, să nu faceți compromisuri în privința corupției dacă vreți să dovediți că România este o democrație adevărată. Doar atunci veți putea liniști temerile din Europa", a adăugat oficialul european. „Corupția a dus la pierderea încrederii cetățenilor români în proprii lideri politici, instituții publice și autorități. Aceasta riscă să pună în pericol eforturile dvs. de a consolida instituțiile democratice și de a ajunge la statutul de membru al UE, în 2007", a subliniat van der Linden.

Deputatul Dumitru 
și „lumea bună"

București (MF) - Ion Dumitru, deputat PSD, fost director general la Romsilva, a declarat că a primt citația de a se prezenta la Departamentul Național Anticorupție (DNA) săptămâna trecută și că a depus „înscrisurile" prin care dovedește nevinovăția sa și a întregii echipe manageriale de la Regia Națională a Pădurilor.întrebat dacă se consideră vinovat pentru „scandalul cravatelor" în care a fost implicată Regia Națională a Pădurilor, prin achiziționarea a 400 de cravate peste prețul pieței, Ion Dumitru a arătat că nu-și poate reproșa nimic. „ Nu am avut parte de astfef de dosare penale și acesta' este un debut. Cu acest lucru am intrat în lumea bună", a afirmat Ion Dumitru.
Redactor șei Adrian Sălâgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Daniel 1. lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș. Tiberiu St roia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru. Luiza Marinuț

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

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

0801 030303
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• Festival. între 3 - 4 decembrie, la Catedrala Ortodoxă din Orăștie, se va derula o nouă ediție a Festivalului Interjudețean de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu". Tot în 3 decembrie, la ora 17, vor fi aprinse steluțele pomului de iarnă din centru civic al municipiului. (S.B.)
Curs. Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara organizează un curs de noțiuni fundamentale de igienă, destinat angajaților din sectorul alimentar. Acest curs care este autorizat se va derula pe parcursul a 10 ore. (C.P.)

SpânzuratQhelari (M.T.) - Un bărbat de 62 de ani, Gheorghe B., din Ghețari a fost găsit spânzurat în refugiul stației de autobuz, la intersecția drumului județean 687 cu drumul comunal spre satul Dealul Mic. Din primele cercetări reiese că bărbatul avea mariprobleme cu alcoolul și mai avusese și alte tentative de suicid.Polițiștii efectuează, în continuare, cercetăripentru luarea măsurilor legale în aceast caz și s-a stabilit că nu sunt sus-iuni de comiterea unei fapte penale.

Cresc 
prețurile 
terenurilor 
Cârjiți (T.S.) - Potrivit 
primarului comunei 
Cârjiți, Daniela Maria 
Adam, prețurile , 
terenurilor din satele 
aparținătoare comu
nei cresc de la an la 
an. „Suntem foarte 
aproape de Deva, iar 
drumul care leagă 
orașul de aceste sate 
este foarte bun. în 
pluș sunt tot mai 
mulți oameni care 
vin de la muncă din 
Occident și care sunt 
interesați de terenuri 
în această zonă", 
spune primarul.

Protest spontan la Electrica
Valea Jiului (M.S.) - Angajații din Valea Jiului ai companiei Electrica Banat au declanșat ieri un protest spontan cu întreruperea lucrului timp de trei ore, ei fiind nemulțumiți de condițiile de lucru asigurate de administrație. Președintele Federației Sindicatelor din Electricitate „Univers”, Adolf Mureșan, a declarat că 116 persoane, _ din cei 260 de salariați, au înaintat o listă J de revendicări, problemele apărute urmând să fie discutate azi, în Vale, de o comisie formată din reprezentanți ai sindicatelor și administrației. Sindicaliștii au reclamat lipsa echipamentelor de protecție și a sculelor de lucru, numărul insuficient de mașini pentru intervenție și cantitatea redusă de car- “k burant alocată acestora, plata orelor supli- > mentare. Liderul sindical a explicat că au fost formulate și cereri care nu pot face obiectul unei negocieri, decât în perspectiva modi-ficării Contractului Colectiv de Muncă.

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

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

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

Bani pentru Parcul Industrial
■ Aproape 30 de mil
iarde lei vor fi alocate, 
pentru continuarea 
lucrărilor.

Hunedoara (M.S.) - Lucrările la infrastructura Parcului Industrial Hunedoara se vor încheia la jumătatea anului viitor, sumele minime prevăzute pentru investiții fiind asigurate, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Nicolae Schiau. Primarul a explicat că, în următoarele zile, în contul Parcului Industrial vor mai intra aproximativ 30 de miliarde de lei, sumă care va acoperi necesarul de fonduri pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la infrastructura de drumuri, alimentare cu apă, canalizare și instalații electrice. „Guvernul a aprobat recent alocarea
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Parcul va fi gata în vara lui 2006unei sume de 20 miliarde lei, din rezerva bugetară aflată la dispoziție, pentru continuarea finanțării Parcului Industrial. Alți 311.000 de dolari vor fi alocați de AVAS, ca urmare a procesului de privatizare de la fostul combinat siderurgic

din Hunedoara”, a spus primarul municipiului Hunedoara.El a adăugat că au fost amenajate deja 14 din cele 26 de parcele prevăzute să fie oferite investitorilor care doresc să-și deschidă o

(Foto: Traian Mânu)afacere în Parcul Industrial. Până acum, trei investitori au încheiat contracte în Parcul Industrial Hunedoara pentru o fabrică de betoane, o secție de confecții metalice, și o linie de producție a componentelor de telefonie mobilă. <
Turismul, lovit de week-end!
■ Hunedorenii nu se 
înghesuie să plece de 
Revelion pentru că va 
fi în week-end!

Tiberiu Stroia
tiheriu.straia@informniedia.ro

Deva - Chiar dacă ofertele de Revelion simt deosebit de atractive, în acest an, hunedorenii nu au mai luat cu asalt agențiile de turism. Motivul, potrivit Zenaidei Moșneag, directorul' unei agenții de turism, îl constituie faptul că Revelionul „pică” la sfârșitul săptămânii. „în anii în care sfârșitul de an era la mijlocul săptămânii cererea era destul de mare. Anul acesta însă, foarte puțini se încumetă să plece de acasă pentru că efortul este foarte mare.

Una din destinațiile de Revelion este CroațiaCererea s-a înjumătățit”, susține Zenaida Moșneag.-Pen- tru cei interesați să petreacă noaptea dintre ani la o stațiune turistică, agențiile turistice oferă o gamă foarte variată de oferte. Un Revelion petrecut la Poiana Brașov costă între 400 și 500 de euro. Oricum anul acesta hunedorenii au preferat Băile Felix

pentru petrecerea Revelionului. Au fost cereri pentru Paris unde, un sejur de patru zile (bilet de avion inclus), costă 670 de euro/persoană. Alte destinații din afara țării preferate de hunedoreni sunt în Croația la 500 de euro pentru o persoană sau Tunis unde petrecerea Revelionului vă costă aproximativ 700 de euro.

Obligațiuni
Deva (D.I.) - Comisia de negociere a CJ, constituită pentru analizarea ofertelor în vederea contractări unui împrumut sau a emiterii de obligațiuni, a decis ieri că cea mai avantajoasă soluție este cea a obligațiunilor. Consilierul județean Cos- tel Avram ne-a declarat ieri că, împreună cu reprezentanții unei firme de consultanță financiară din București, membrii Comisiei d&negqciere, au analizat ofertele băncilor. „S-a constatat că este mult mai avantajos pentru CJ în condițiile în care se emit obligațiuni, astfel că s-a luat o decizie în acest sens”, ne-a spus Avram.

Accident mortal pe DN 7
■ A vrut să scurteze 
drumul până la micro
buz, a traversat strada, 
dar a fost lovit mortal.
Mihaela Tâmaș 
mihaela.tamas@inforniniedia.ro

Sântuhalm - Un bărbat de 53 de ani, din Alba Iulia, care lucra în cadrul firmei ce se ocupă de construcția fabricii de biciclete de pe DN 7, și-a pierdut viața ieri seară, în timp ce traversa strada, cu patru benzi de circulație, din Sântuhalm. Gheorghe Prața

avea în spate un sac cu bunuri și se grăbea să ajungă la microbuzul, care urma să- 1 ducă la Alba, unde îl așteptau cei trei copii și soția. Până la trecerea de pietoni, mai trebuia să parcurgă aproximativ 20 de metri, dar a preferat drumul mai scurt. A fost surprins de un autoturism Volkswagen, lovit în plin și aruncat pe șosea aproximativ 50 de metri. Mașina era înmatriculată în Olanda fiind condusă de un bărbat din București, care se deplasa spre Simeria. în urma impactului, bărbatul a murit

Victima a fost proiectată 50 de metri prin aerpe loc. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Biroului de Poliție Rutieră care a efectuat măsurătorile și cercetările. Gheorghe Prața a traversat prin loc nemarcat și fără să se asigure. în momentul în care a fost văzut

de conducătorul autoturismului a fost prea târziu. Acesta a încercat pe cât posibil să îl evite dar nu a reușit.Cercetările continuă, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut tragicul accident.

- CAMPANII PUBLICITARE

- CASETE LUMINOASE

- INSCRIPȚIONĂRI AUTO
I

- PANOURI PUBLICITARE

- BANNERE

- POSTERE, AFIȘE*

- CÂRTI DE VIZITA*
«ț 

*în maxim 3 ore!!! o

tel/fax: 0854 219 631 
www. idadvei-t.ro
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1563 - S-a născut dramaturgul și poetul spaniol Lope Felix 
de Vega.
1814 - S-a născut Matei Millo, actor și autor al primei

operete românești, «Baba Hârca". 
1864 - A fost adoptată Legea privind 
organizarea învățământului 
1867 - Alfred Nobel inventează dina
mită. Acuzele de «negustor al morții" 
care i-au fost aduse ulterior l-au deter
minat să instituie Premiile Nobel.

1885 - A încetat din viață poetul Grigore Alexandrescu. 
1948 - S-a născut scriitorul și publicistul Ion Cristoiu.
1971 - S-a născut actrița americană Christina Applegate 
(foto) («Familia Bundy»),

Prognoza meteo pentru ustăzi:Cer acoperit și posibile ninsori. Temperatura în creștere va înregistra o maximă de 12°C și o minimă de 5°C. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări noaptea.
Prognoza meteo pentru, două zile:
Sâmbătă. Vremea rămâne la aceleași temperaturi ca în ziua precedentă. Sunt posibile averse de ploaie și vânt potrivit j din Sud.
Duminică. Cerul va fi mai mult noros și temperaturile în ușoară creștere. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 7°C. Vânt potrivit ca intensitate, din SE.

Calendar ortodox
25 noiembrie - Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare Mc. Mer- [ 
curie

Calendar greco-catolic
25 noiembrie - S Ecaterina, m; S Mercuriu, m. încheierea 
Sărb. Intrării în Templu a Maicii Domnului I

Calendar romano-catolic
25 noiembrie - Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m.
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BwSM
Vă puteți îmbunitlțl considerabil situația financiară. Aveți 
ocazia si obțineți cu ușurința mici clftlgurU atât de la 
serviciu, cât șl de pe urma unei afaceri,

Taur . : ■/- .

Dimineață vl se oferi ocazii unei afaceri, Nu vi gtlblțl, 
ca si nu luați o hotărâre greșiți. Pe plan sentimental, relația 
cu persoana Iubiți este foarte buni. ,

Gemeni
Daci vi aflațl în fața unei dileme cu privire le o mici 
afacere, nu ezitați. Aveți ocazia si câștigați o ware. 
Nu neglijați problemele de serviciu.

Dlmlneați vi preocupi unele probleme juridice. -Sunteți 
nevoit să alergați pujln, dar rezultatele sunt pe măsură. 
Faceți cheltuieli mari fără grijii

Leu
Astăzi aveți noroc la examene. Luați decizii Importante pen
tru viitor. Dimineață aflațl că plecați într-o delegație. 
Răbdare șl pâstrațl-vâ optimismul)

P8«l9ef»
Schimbările de la serviciu vă oferă ocazia Ml vi asumați noi 
responsabilități. Șefii șl colegii vă apreciază. Spre seară pri
miți vești bune de la o rudă. *

Balanță

Vă puteți ocupa de afaceri și aveți ocazia să finalizați lucruri 
începute demult. Sunteți bine dispus șl aveți capacitatea 
să luați decizii financiare corecte.

Scorpion
Sunteți optimist, ceea ce vâ ajută să depășiți mal ușor gri* 
jlle. După-amiază faceți planuri de călătorie cu întreaga 
familie. Bazațl-vă pe banii din casă.

Săgetător
ZI bună în care totul vâ merge din plin. Sunt favorizate 
activitățile noi și relațiile cu partenerii de afaceri. Puteți 
Investi, pentru că puteți rezolva orice.

Soluția integramel din numărul 
precedent: C-B-S-O -GALAN
TARE - SECA - LAT - MAGAZII - 
E - DAN - AMAR - NET - TREN - 
MASA - NAP - VA - ZLOT - I - 
RN - GRABA - ACERE - RAT - 
AGORA - NA - STOL - I - TEN - 
RR - T0 - GREU

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929~
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725~"
Urgente 112
Pompieri ________ 981
Jandarmerie______________ 956
Politie 9S5

■ 214971
Deranjamente lift 23so90~
Direcția Sanitar-Veter. 230231

Capricorn
Dimineață intervin evenimente neprevăzute. Nu vă îngri
jorați, schimbările sunt favorabilei O persoană în vârstă 
vă ajută. Evitați speculațiile financiare.

Vărsător
Zi favorabilă călătoriilor în Interes personal șl comunicării. 
Ambiția vă ajută să treceți ușor peste o deziluzie senti
mentală. Sunteți activ. Nu neglijați odihna.

PeȘt'-r ... ...

Aveți noroc și reușiți să treceți peste orice obstacol. Puteți 
să terminați bine ce vă propuneți. Relații sentimentale bune, 
dar acordați mai multă atenție familiei.

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan_________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. Horia, bl. 5, sc. E

Piața Victoriei, bl. 9, sc. A, B 
Bd. Decebal, bl. 109

Apă_________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. Horia (de la fosta fabrică de nasturi la 
Zahana)

REȚETA ZILEI

„Macrou la microunde cu 
mămălîguță și mujdei"

Ingrediente:Pentru 2 persoane:2 bucăți de macrou, 1 cățel de usturoi, sare, 2 felii lămâie, mămăliguță
Mod de preparare:Se spală bine peștele, se taie pe lung, se sărează după gust se pune pe grătarul de la cuptorul cu microunde. Cuptorul îl | punem pe funcția de combi (grill și microunde) și fixăm timpul la 15 minute! (depinde și de puterea cuptorului!)Cât se prăjește peștele, se pune mămăliguță la foc și se face mujdeiul de usturoi. Se servește ornat cu feliuțe de lămâie și pătrunjel proaspăt.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

7:55 Euro-dispecer 
8:55 Călătorii 

culinare
9:30 Campionatul Mondial 

de Gimnastică Trans
misiune directă de la 
Melbourne

11:30 Memorialul 
durerii (r)

1230 Euro-Dispecer (r) 
12:35 Garantat 100% 
13:30 Desene

0 animate: 
Madeline 

14:00 Jurnalul TVR Sport
Meteo

14:30 Teleshopping 
15:00 Parlamentul

României 
16:00 Trenul de

noapte spre Kathman
du (aventuri, SUA, 
1988)

17:00 Imperiul Reginei Victo- 
S ria

18:00 Interes 
general

19:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

20:30 Școala vedetelor 
21:00 Stele... de cinci stele 
22:00 Lost Naufragiații 
23:00 Jurnal TVR Sport

Meteo
23:30 Travelling circular 
0'0 Cowboy-ul de la 

miezul nopții (dramă, 
SUA, 1969) Cu: Dustin 
Hoffman, Jon Voight, 
Brenda Vaccaro, Sylvia 
Miles. Ecranizare după 
romanul scriitorului 
James Leo Herlitiy. La 
scurtă vreme după 
sosirea sa la New 
York, tânărul texan Joe 
Buck, venit aici în 
speranța că-și va 
putea valorifica farme
cele masculine, 
rămâne fără bani.

235 Jurnalul TVR Sport 
Meteo (r)

4:00 Campionatul 
Mondial de 
Gimnastică Transmisi
une directă de la Mel
bourne

ii ,<; t W

7:00 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce 
cartea 

9« Tânăr și neliniștit Cu:
“ Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Mama mia (r) 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:00 Dragoste la zero grade 
TH (comedie, România, 

1964) Cu: Coca 
Andronescu, lurie 
Darie, Florentina Moso- 
ra, Sebastian Papaiani, 
Mariella Petrescu, Dem 
Rădulescu. Un film cu 
multă dragoste, cu 
întâmplări neprevăzute, 
dar și cu final previzibil, 
cu încurcături care-l 
solicită pe spectator și 
bune momente de 
umor.

1630 Tânăr și neliniștit Cu:
“Eric Braeden 

17:00 Știrile PRO IV 
17:45 Teol 
19:00 Știrile PRO IV, Sport, 

2030 Planeta maimuțelor
•. (acțiune, SUA, 2001) 

Cu: Mark Wahlberg, 
Helena Bonham Carter, 
Tim Roth. Astronautul 
Leo Davidson se 
prăbușește cu nava pe 
care o pilota pe o plan
etă stranie, unde 
maimuțele sunt 
stăpâne, iar oamenii 
sclavi. Aceasta era 
ideea centrală a 
romanului „Planeta 
maimuțelor" al lui 
Pierre Boulle, care a 
fost ecranizat în 1968 
și a devenit una dintre 
cele mai celebre 
referințe în literatura și 
filmul science-fiction.

23:15 Bune și nebune 
0:15 O escapadă super

. (comedie, SUA, 2000) 
2:15 Bune și nebune (r) 
3:15 Planeta

‘.maimuțelor 
5:15 Teo (r)

630 în gura 
presei

730 Obervator
Sport Cu: 
Sanda Nicola

830 Canalul 
de știri

10:00 în gura 
presei 
(reluare) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator 
13:45 Revanșa 

starurilor
15:15 Vh/ere - A trăi cu pasi- 

Elune
16:00 Observator 
16:45 Anastasia.

EJCu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

17:45 9595- Te 
învață ce 
să fad

18:50 Sport 
19:00 Observator

Cele mai proaspete 
știri din țară și de 
peste hotare

20:30 Un caz de dispariție
<* ‘(thriller, România, 

2005) Cu: Virgil Andri- 
escu, Andrei Vasluianu, 
Diana Munteanu, Jojo, 
Tania Filip. Un thriller 
polițist în care este 
vorba de tragedia fam
iliei din Mangalia, dis
părută în anul 2004. în 
urma cercetărilor s-a 
descoperit cum cei trei 
membri ai familiei (soț, 
soție și o fetiță) au 
fost uciși. Rolul 
polițistului din film 
este interpretat de 
Andrei Vasluianu.

2230 Serviciu de escortă 
" (thriller, SUA, 2001) 

030 Observator 
130 Concurs interactiv 
230 Un caz de dispariție 
H (thriller, România,

2005, r)
430 Dădaca (r) 
530 Vwere - A trăi cu 
“pasiune (r)

08:25 Euro-Dispecer 08:30 
CeZar și tipar 09:00 Rebelii 
(film serial, r) 10:00 Tono- 
matul DP 2 11:40 Pasiuni 
(film serial) 12:40 Verdict: 
Crimă (film serial) 13:30 
Teleshopping 14:00 Desene 
animate 1430 Aventurile lui 
Shirley Holmes (film serial) 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Jurnalul TVR 16:30 
Zestrea românilor (r) 17:00 

Moștenitoarea (s) 18:00 
Jurnalul Euronews 18:15 
Zoom/2 18:30 Auto Club 
1935 Albastrul Oceanului (s) 
2030 Trăsniții din Queens (s) 
2030 Washington în spatele 
ușilor închise (s) 21:30 Jur
nalul TVR 22:00 Jurnalul 
Euronews 22:15 D'ale Iu' 
Mitică 23:15 Zile de Aur (film 
serial) 00:20 Dragoste și 
moarte (comedie, SUA, 1975)

0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:00 Teleshopping 
11:30 Căminul de cinci stele
(r) 1230 Teleshopping 1330 
Ochi negri (s, r) 1430 Jurnalul 
de prânz 1430 Țara Iu' 
Papură Vouă 15100 Miezul 
problemei 16:30 Pariul N24 
17:00 Super sport 17:30 
Naționala de bere 1830 Jur
nalul de seară 19:45 Țara Iu1 
Papură Vouă 2030 Film artis
tic 2230 FBI - tn prima linie
(s) 23:00 Cronici paranormale 
(s) Cu: Dan Aykroyd

10:15 Icstrim Tivi (s, r) 10:35 
ProMotor 11:00 Pe fază! (f, 
r) 13:00 Tazmania (s) 13:45 
Teleshopping 14:00 Doctorul 
de suflete (s, r) 14:45 Monk 
(s, r) 15:45 Teleshopping 
16:00 Mega-star: Morgan 
Freeman (d) 1630 Making of 
Necruțătorul (d) 17:00 Joe 
Kidd 1930 Doctorul de 
suflete (s) 2030 SeaQuest (s) 
2230 Poștașul sună întot
deauna de două ori (1) 00*45 
Icstrim Tivi 

06:00 Bandiții (s, r) 08:00 
Trupul dorit (s, r) 09:15 De 
3X femeie (r) 1130 Să iubești 
din nou (s) 12:00 Înger rebel 
(s) 14:00 Legături de familie 
(s) 15:15 Bandiții (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 17:30 
Poveștiri adevărate - Emisi
une cu povești reale despre 
viață 1825 Vremea de Acasă 
18:30 împotriva destinului 
19.30 Inocență furată (s) 
20:30 Lacrimi de iubire (s) 
21:30 Trupul dorit (s) Cu: 
Andrâs Garcia, Mario Cimaro, 
Lorena Rojas, Martin Karpan 
22:30 Lori 02:00 Lori (r)

07:30 Pet Show 08:00 Sport 
cu Florentina 08:40 Călătorii 
în lumi paralele (s) 09:40 Sun
set Beach (s) 10:40 Oamenii 
vorbesc 1130 Tele RON 1230 
Teleshopping 1330 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito (II) 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:45 Guiness - 
Lumea recordurilor 17:25 
Farsele lui Jugaru 1830 Focus 
19:00 Camera de râs 19:30 
Hugo 20:00 I.Q. (comedie 
romantică, SUA, 1994) 2230 
Săptămâna nebună 2330 Da 
sau nu (r) 0030 Departe de 
Moscova

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 1030 Lumea cărților 
10:15 Carol (d) 12:15 Calen
dar ecumenic 1230 Teleshop
ping 13:05 Euromaxx 13:55 
Fan X 13:50 Jet Set 14:00 
Teleshopping 1430 Fabricat în 
Germania 1530 Teleshopping 
1535 Călătorii în China (relu
are) 1630 Jurnal de credință 
17:00 Vis de vacanță. Emisi
une de turism 1730 Pasul For
tunei 1930 Știrile B1 TV Cu: 
Adriana Muraru și Radu 
Soviani 1920 O casă de neb
uni (film serial) 20:00 Film

ANTENA!
06.30-07.00 Observator -

Deva (r)
1630-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

11:00 Realitatea de la 11:00 
12:00 Realitatea de la 12:00 
12:40 No Comment 13:00 
Realitatea de la 13:00 14:55 
Realitatea bursieră 15:15 
Realitatea medicală - Simona 
Bălănescu 16:00 Realitatea 
de la 16:00 16:45 Filiere 
17:45 Editorii realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:45 
Realitatea zilei 19:00 Reali
tatea de la 19:0019:15 Real
itatea zilei 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:15 Reaporterii 
realității 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:45 Greșelile noas
tre 22:00 Zece fix 2330 Real
itatea de la 23:00 23:15 Case 
și terenuri

10:00 Față în față cu peri
colul, în centrul furtunii 
11:00 Spectacolul rulotelor 
12:00 Motociclete americane 
13:00 Cazinouri americane 
14:00 Conspirații sub luft 
14:30 Conspirații sub l(ț> 
15:00 Mașini de vis 1530 
Mașini de vis 16:00 Mare, 
mai mare, cel mai mare, Sub
mersibile 17:00 Motociclete 
mari 18:00 Cowboy-ul și 
submarinul său 1830 Cow
boy-ul și submarinul său 
1930 Motociclete americane 
20:00 Vânătorii de mituri 
2230 Mașini pe alese 2230 
Mașini pe alese 2330 S-a 
născut o motocicletă
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h 4 4 i -4 4 4 #*-** J J -* 4 J 4 i Jj J J J J J j J J Jf J: J'4 -S J J J^4 4 J J! V4 J JI j'j i J ’j• Taxați. Polițiștii Biroului de Ordine Publică Deva au efectuat o acțiune pe linia Legii 6V91, ocazie cu care au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, de 1.700 lei RON, Constantin Crăciun L„ de 19 ani, din Sibiu, Moronca S„ 36 de ani, din Orăștie, și Medentia R„ 31 de ani, din comuna Turda?, toți fără ocupație, au'fost amendați fiecare cu câte 100 de lei RON. (M.T.)
• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 131 amenzi la legea circulației, din care 15 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 3 permise de conducere, din care 2 pentru alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 12.370 lei RON. (M.T.)

Legendă tratată cu dispreț
Considerate animale 

legendare ale Țării 
Hațegului, azi zimbrii de 
aici sunt demni de milă.

9

I

Ședință de 
urgență

Deva (D.I.) - Dan i Pricăjan, subprefectul i Județului Hunedoara, a i solicitat ieri întrunirea ] de urgență a Comisiei i de Dialog Social. Scopul i acesteia a fost dis- i cutarea situației grave ; create în sistemul de ! învățământ datorită i continuării grevei ca- ; drelor didactice. Reco- î mandarea CDS este i aceea de a se relua pro- i cesul din învățământ, concomitent cu desfășurarea în continuare a i negocierilor la nivel i central, între condu- ; cerea sindicatelor și j Guvern. “Am considerat oportună o asemenea discuție, iar în final s-a i ajuns la o concluzie i unanimă a CDS. Noi suntem pentru rezol- i varea problemelor din ; învățământ, dar dorim să se reia cursurile”, ne- a declarat ieri Dan Pricăjan. Reprezentanții i centralelor sindicale de ș la nivelul județului i Hunedoara, prezente la i ședință - C.N.S. Cartel I Alfa, B.N.S. și C.S.D.R. - i s-au abținut să comen- i teze recomandarea CDS.

Dan Pricăjan (Foto: Traian Mânu):

Cuisi'J

I BURSIERE

Societatea

1. SNP PETRO M

Preț 
închidere
0,4320

Variație 
(lei/acț)(%) 

-0,69
2. SIF1 BANAT-cIRIȘANA 1,8900 -1,56
3. TLV 1,1600 -1,69
4. BRD 13.0000 0
5. IMPACT 0,4300 -0,69
6. AZOMUREȘ 0,2890 -2,69
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9950 -0,5
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
0,1230 -3,15

9. HABER oprit
TO. BCCARPATICA 0,5650 -2,59
11. DECEBAL 0,0107 +2,88
12. ARGUS CT 3,2500 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-uul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Tibehiu Stroia
tlberhi.>traiae|nfvrmme(U«.pa

Alimente 
cu licență 
Deva (C.P.) - Firmele, 
asociațiile familiale și 
persoanele fizice 
autorizate din județ, 
care produc alimente 
destinate comercia
lizării, au nevoie de 
licențe de fabricație. 
Ei trebuie să solicite 
aceste licențe de la 
Direcția Agricolă și 
Dezvoltare Rurală 
Hunedoara în baza 
unei cereri-tip și a 
unor documente jus
tificative. „Licențele 
se acordă la punerea 
în funcțiune a fiecărei 
unități de producție, 
care trebuie să 
respecte condițiile 
impuse de lege 
privind dotarea, 
igiena, garantarea 
calității produselor și 
pregătirea de special
itate a personalului. 
Licența atestă că se 
produce la un nivel 
de siguranță și cali
tate care asigură pro
tecția consumatorilor 
și a mediului. 
Licențele sunt nece
sare pentru toți cei 
care produc alimente 
și băuturi sau 
desfășoară activități 
de ambalare ori 
îrnbutelire a acesto
ra", a declarat Car
men Branga, 
reprezentantul DADR 
Hunedoara.
Funcționarea fără 
licență de fabricație 
se sancționează cu 
amendă 
contravențională 
cuprinsă între 1000 și 
1500 lei noi.

Hațeg - în urmă cu 30 de ani, în rezervația naturală de la Hațeg, trăiau pește SO de zimbri. Astăzi, aid, mai aunt doar patru exemplare, iar condițiile în care trăiesc lasă mult de dorit. Asistența veterinară este acordată de un medic care vine din când in când, iar de Rodel, Romina, Roxi și Rodica, cei patru zimbri, se ocupă doar un îngrijitor și tehnicianul-șef de district.
Aduși din PoloniaPodarek și Polonka au fost primii zimbri găzduiți în rezervația Hațeg după ce au ibst aduși, în 1959, tocmai din Polonia, Acum, doar patru dintre urmașii lor mai sunt în rezervație, asta după ce zeci de
Burse suplimentate Victimă a flăcărilor
S Elevii cu o situație 
socială precară vor pri
mi un sprijin financiar 
suplimentar de la stat.

Deva (R.I.) - în urma suplimentării bugetului a fost actualizată lista beneficiarilor sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu*’. Vor fi acordate în total 87.018 de ajutoare sociale. Programul acordă un sprijin financiar de 1.800.000 de lei net lunar elevilor liceeni și celor care urmează cursurile școlilor de arte și meserii, care provin din familii cu venituri
Omul care aduce... apa
S în cei peste 23 de 
ani de activitate un 
hunedorean a săpat 
peste 200 de fântâni.
Tiberiu Stroia__________________
tiberiu.stroia@infarmmedli.ro

Brănișca - Remus Dobra, din localitatea Brănișca a săpat prima fântână când avea 18 ani. De atunci au trecut 23 de ani. Meserie a învățat singur. Pe vremea comuniștilor nu avea autorizație. Dar nici
Din nou PNȚCD?Deva (D.I.) - Potrivit mai multor declarații ale unor membri din conducerea Partidul Popular Creștin Democrat, se dorește tot mai mult revenirea la titulatura istorică, de Partid Național Țărănesc Creștin Democrat, motivul fiind o mai bună percepție în rândul opiniei publice. în plus, foștii țărăniști Emil Constantines- cu, Victor Ciorbea și Radu Vasile au avut recent o întâlnire, ultimul dintre ei reîn- scriindu-se în partid, împreună cu așa-numitul „grup al reformiștilor”. Chiar și președintele PPCD, Gheorghe Ciuhandu, se pare că ar fi dispus să predea ștafeta către Radu Sârbu, una dintre persoanele susținute atât de bătrânii partidului, cât și de cei tineri.

Dispare una din atracțiile județului (Foto:Radu Brad)exemplare au fost mutate la rezervația din Târgoviște. Din păcate, situația nu este una roz pentru aceste animale pro
tejate prin lege. Gardurile de protecție stau să cadă, instalațiile de adăpare și hrănire sunt vechi, iar asistența me
modeste, respectiv familiile în care venitul pe ultimele trei luni, pe membru de familie, este de maximum 1.500.000 de lei. în județ au fost desemnați ca beneficiari 797 de liceeni. La stabilirea lor, prioritate au avut orfanii, urmașii eroilor revoluției, cei cu anumite boli, cât și elevii din mediul rural care își fac studiile în altă localitate decât cea de domiciliu, însă aceste criterii nu elimină venitul minim pe membru de familie, care rămâne criteriu principal. Nu au putut beneficia de programul respectiv elevii din primul an de completare la școlile de arte și meserii și nici cei de la seral.
nu l-a întrebat nimeni de „sănătate”. Din 1992 este fântânar autorizat cu acte în regulă. A săpat câteva sute de fântâni și a învățat un lucru esențial. Apa este oriunde. „Niciodată nu mi s-a întâmplat să încep o fântână și să nu găsesc apă. Gea mai adâncă fântână am săpat-o în Viile Noi, din Deva timp de 3 săptămâni. Are o adâncime de 28 de metri. Și în Bicău apa se află la adâncime mare. în plus pământul este foarte tare. Aici am săpat fântâni care au avut 
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HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm'', non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-» 717659. 
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd.
Republicii, nr. 8.©-» 748199.
Farmacia „Amica", str. George Enes
cu, nr. 7. ©-» 713045.
DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str.
Victoriei, nr. 1. ©-» 222380.
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Locuri muncă - Informați Ia tel. 0254/2I61S! AJ.0.F.M. Hunedoara
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Deva
2
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Nr.crt
1

Calificare 
administrator

Hunedoara
1

Petroșani
1

Lupeni
0

Vulcan
0

Simeria
0

Orăștie
0

Brad
0

2 ad de rețea de calc. 1 0 1 0 0 0 0 0 I
3 agent comercial ' 9 5 0 1 0 0 0 2 |
4 agent contractări și achiziții 5 5 0 0 0 0 0 0
5 agent de pază, control acces 5 4 0 4 3 0. 0 0
6 ambalator manual 8 0 7 0 0 0 0 0
7 barman 10 2 4 0 0 0 0 4
8 brutar 18 2 6 4 0 0 0 5 j
9 bucătar 12 6 0 0 0 0 0 2---------

dicală este inexistentă. Practic, animalele care au făcut celebră Țara Hațegului și care au generat, de-a lungul timpului, adevărate legende sunt lăsate să moară fără milă.Cu toate acestea, Direcția Silvică Hunedoara, instituția
Uricani (M.T.) - O femeie și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în propria-i casă, iar nepotul ei, de trei luni, a fost salvat de o vecină. Flăcările au izbucnit miercuri, în jurul orei 22:20, în imobilul numărul 31, de pe Strada Progresului, din orașul Uricani, a cărui proprietară era Viorica C., 49 de ani. Fiica Vioricăi plecase la cumpărături, într-un magazin din localitate, și a lăsat copilul în grija mamei sale. La scurt timp după plecarea ei, o vecină a văzut fumul dens care ieșea din

adâncimi cuprinse între 18 și 22 de metri”, povestește fântânarul. La ora actuală, Remus percepe o taxă de 1,5 milioane de lei pentru fiecare metru de fântână săpat. „Este o muncă grea. Lucrăm cu unelte modificate și asta deoarece nu ai spațiu suficient. Verific mereu, cu ajutorul unei brichete, dacă este suficient aer. în momentul în care există puțin oxigen simt cum obosesc foarte repede și mi se usucă buzele. în urmă cu cinci ani o fântâna la care
Farmacia nr.î „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-> 211616, 
224488.
Farmacia „Tacomi HumanSas.if", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-♦ 
211949.
ORĂȘTIE
Farmacia „Oros', sâmbătă;, orele
8-20 duminică, orele 8 - 14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976.

Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ©-» 612887. 

abilitată să se ocupe de aceste animale, Înregistrează, anual, profituri de miliarde de lei vechi, Dar se pare că banii sunt folosiți în alte scopuri, iar zimbrii de la Hațeg nu se află pe lista de priorități a Direcției.
casă. A intrat și a reușit să scoată copilul. S-a întors și după Viorica, dar nu a mai reușit să intre din cauza flăcărilor care cuprinseseră toată casa. în urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că femeia era băută, iar incendiul a izbucnit în urma unui scurtcircuit la un reșou improvizat. Moartea Vioricăi a survenit în urma intoxicației cu monoxid de carbon și arsurilor suferite pe toată suprafața corpului. Focul a fost localizat și stins de pompierii militari din Uricani.

Remus Dobra (Foto: T. Mânu)lucram s-a surpat peste mine. Am crezut că mor, dar am scăpat cu viață. E mai greu decât în mină”, afirmă Remus.
Stomatologia

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20_________
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ©-» 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crădunel Adinei&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxllo-facială, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ©-> 717686.
Cabinet dr. Bâldea Euaenia, Orăștie. 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©->’242461.

mailto:tiberiu.stroia@infarmmedli.ro
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• Colocviu. Sărbătorirea a 50 de ani de existență a Filialei Deva a UAP va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, la Galeria de Artă „Forma" Deva în cadrul colocviului jubiliar „Dialog peste timp". (V.R.)
• în pregătire. Artiștii plastici își pregătesc lucrările cu care vor fi prezenți în ediția de anul acesta a Salonului de iarnă. Manifestare tradițională, găzduită de Galeria de Artă „Forma" Deva, salonul este organizat de Filiala Deva a UAP. (V.R.)
Precursorii organizației

Deva (V.R.) - Ideea constituirii artiștilor plastici hunedoreni într-o organizație care să- i reprezinte a apărut în 1903 și a avut-o pictorul Simion Hollosy, care împreună cu studenții săi de la Academia din Mtinchen a activat la Hunedoara. A urmat pictorul Alexandru Popp, reputat profesor la Școala Superioară de Arte Decorative din Budapesta, cu o îndelungată activitate în Deva și apoi Eugen Pascu, sculptor, pictor și grafician, care intenționa să înființeze o școală liberă de artă. Ei simt considerați precursori ai ulterioarei filiale, care a fost posibil să se înființeze abia o jumătate de secol mai târziu.

Artistul plastic Ernest Kovacs se simte bine în prezența operelor sale și a celor veniți să-i admire expoziția. (Foto: Traian Mânu)
Au condus destinele filialei

Deva (V.R.) - Primul președinte, la Filiala Petroșani a UAP, a fost Victor Silvester, pictor și grafician. Cenaclul artiștilor plastici din Deva a fost condus după înființare de pictorul Tiron Budiu. După fuzionarea în 1979 a acestor două organizații, nou-creata Filială Deva-Petroșani a UAP l-a avut ca președinte, timp de un deceniu, pe Iosif Ma- tyas, pictor și grafician. Din 1989, destinele filialei au fost conduse depictorul Gheorghe Pogan, urmat din anul 1994 de artistul plastic Mircea Bâtcă. în prezent conducerea Filialei Deva a UAP este asigurată de Doina Reghiș Ionescu, pictor.
Artă monumentală

Deva (V.R.) - Decorarea unor spații i-a preocupat pe membrii filialei chiar din primii ani ai existenței acesteia. în 1959 s- au realizat numeroase lucrări de artă monumentală, care au adus o rază de lumină în Valea Jiului, zonă cu viață aspră. Colectivul de artiști Adalbert Szlamka, Elena Bianu, Iosif Tellmann, Geza Szilagy, Kalman Fodor, Adalbert Sylagyi, Ervin Nagyi și Iosif Matyas a obținut premiul II al U.A.P. pentru artă monumentală.

CWAffl»

Sub pleoapa artei 50 de ani
■ Filiala Deva a Uniunii 
Artiștilor Plastici 
împlinește 50 de ani 
de la înființare.
Viorica Roman_________________
viorica, roman@informmedia.ro

Deva - Filiala Deva a Uniunii Artiștilor Plastici din România sărbătorește 50 de ani. în această perioadă, operele membrilor săi au îmbogățit nu doar patrimoniul cultural hunedorean, ci și cel național.
Scurtă istorieCâțiva tineri artiști au materializat dorința înaintașilor lor de a constitui în Valea Jiului un centru de artă. Pe 2 noiembrie 1955 a apărut Filiala Petroșani a UAP. Au urmat numeroase expoziții locale și în țară, creația entuziaștilor artiști a

La vernisaje sunt prezenți, de obicei, foarte mulți iubitori de artă (Foto: Traian Mânu)devenit cunoscută în plan național și internațional.Din 1968, la expozițiile filialei petroșănene au participat și artiști deveni, iar în 1970 s-a înființat, la Deva, Cenaclul artiștilor plastici. Membrilor fondatori li s-au alăturat cu timpul alți tineri

artiști. în 1979 cele două formații au fuzionat în Filiala Deva-Petroșani a UAP, artiștii plastici hunedoreni având un program expozițio- nal comun.în ciuda condițiilor precare, s-a reușit păstrarea echilibrului care să faciliteze

actul de creație. în prezent, există Filiala Deva a UAP, cu 23 de membri, majoritatea din Deva și câțiva din Hunedoara.Alături de artiștii ajunși la deplina maturitate artistică expun și tineri dornici de afirmare.
„Artistul este ca iarba: 
iese prin beton"
■ Artiștii plastici o duc 
greu, dar creează pen
tru că au talent și asta 
le e menirea.

Deva (V.R.) - Majoritatea artiștilor plastici au venituri mici, dar își petrec mult timp în atelierele înghețate.
„Ultimul mohican”Ion Cârjoi, pictor, e veteranul filialei, unicul care mai trăiește dintre cei trei artiști veniți la Deva din Petroșani. Spune că e ’’ultimul mohican” și că înainte de 1989 parcă era mai bine cu sistemul de

achiziții de lucrări și cu taberele frecvente. Se bazează pe o pensie nedrept de mică pentru că și-a permis să fie 7 ani liber profesionist. Banii îi dă mai curând pe materiale decât pe pâine. Despre uniune spune că „ei sunt cu spuma, noi cu tărâțele”.Dar asta nu-1 împiedică să creeze, pictând ziua și scriind noaptea. Statutul artistului i se părea mai clar înainte sculptorului loan Șeu. Achizițiile ce se făceau le asigurau artiștilor bani pentru creație și familie. Azi uniunea e independentă, filialele abia pot întreține galeriile con-

lon Cârjoi loan Șeu loan Tengherustruite înainte de 1989, iar artiștii se descurcă fiecare cum poate. Din 18 expoziții personale la Deva, nu a vândut nici o lucrare, sculptura fiind ”mai greu perceptibilă”, iar cei cu vile sunt dezinteresați de artă. Dar, spune sculptorul „artistul e ca iarba: iese și prin beton!”;„Statul și-a luat mâna de pe noi - e de părere loan Tengheru, pictor. Suntem în tranziție, fără un statut precis.

Uniunea nu mai funcționează la nivel de țară decât ca să ne informeze despre expoziții naționale sau internaționale”. Dar independent de aceste greutăți artiștii nu se plâng, vin zilnic la atelier, creează, cil credința că „valoarea artistică răzbate”. Sunt apreciați, mai ales în exterior, și tot ca în Occident la câteva luni mai vând câte o lucrare, doar că „acolo societatea e mai bogată”.
Așteptările nu s-au împlinit
■ Artiștii s-au așteptat 
ca după Revoluție să 
beneficieze de mai 
multă atenție și sprijin.

Deva (V.R.) - în era comunistă, plină de restricții, artiștii beneficiau totuși de pensii, de tabere gratuite, de posibilitatea unor comenzi. După Revoluție au sentimentul existenței unui „hău de nesiguranță și lucruri amestecate”. Așa percepe Maria Miertoiu, cunoscută publicului mai ales prin arta sa decorativă, schimbarea survenită, care nu e așa cum s-ar fi așteptat. înainte era prea mult

centralism, acum nu se știu aplica premisele pentru autonomie, nu există rapiditate în adaptarea la noile șanse. Pentru că din vânzarea lucrărilor proprii „nu se poate trăi, trebuie să ai un venit stabil și de aceea mulți au eșuat în învățământ. Asta nu înseamnă că nu am fi competitivi. Am constatat că și în Vest e recesiune, dar își protejează artiștii și te resping dacă vii dintr-o țară săracă”.Eva Suto, grafician, e dintre cei mai vechi membri ai filialei. în 1973 a participat la prima expoziție națională și din 1980 e membră a UAP. Spera la mai multă atenție și

Eva Suto Maria Miertoiusprijin după Revoluție și nu i se pare normal ca în 2005 să lucreze într-un atelier neîncălzit, pentru al patrulea an consecutiv. Nu poate trăi din artă, ci din venitul de profesoară. Creează „din propria plăcere, din imbold lăuntric. Atât ne-a mai rămas!”

SprijinDeva (V.R.) - Membrii. Filialei Deva a UAP, care au avut expoziții personale anul acesta, au primit un sprijin material de 10 milioane lei vechi pentru cataloage, din partea Primăriei Deva. La rândul lor, artiștii au donat primăriei un număr de lucrări, în speranța unui par- teneriat care să ajute filiala pe viitor, așa cum se întâmplă în orașe ca Arad sau Aiud. Atunci ar avea în sfârșit sentimentul că și artei culte i se dă atenția cuvenită.
PARRS* TI CONTEAXAs Credeți că artiștii deveni au toate condițiile asigurate pentru a crea?

Nu. De fapt nu știu mai nimic despre artiștii plastici din Deva. Sunt prea ocupată cu altele și nu am timp să merg la expoziții. Mai văd câte un afiș și cam atât!
Gabriela Coman, 
ncwA

Cred că nu au o viață prea ușoară.Eu cunosc mai mulți artiști din Deva, pictori, și știu că nu prea găsesc ce le trebuie. De fapt, ei se cam zbat ca peștele pe uscat.
Gabriel Sandu, 
Deva

Nu sunt implicat și nu știu prea multe despre artiști. Cu toate că și eu cunosc mai mulți artiști și știu că nu le este prea ușor. Merg la expozițiile celor pe care-i cunosc.
LAURENțlU PlNTILIE, 
Deva

IAi cunosc pe artiști prea puțin, dar cred că au un potențial foarte mare. Este păcat că nu există preocupare din partea autorităților pe măsura potențialului lor.
lULIU ClORBEA, 
Deva

Artiștilor le este suficient de greu. Cu toate că sunt foarte talentați și au activitate permanentă, le este foarte greu până să-și vadă visele realizate.
Elena Muradin, 
Deva

mailto:roman@informmedia.ro
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• Ceaiul. Regula consumului ponderat se aplica și în cazul ceaiurilor. De exemplu, pentru probleme biliare se poate bea timp de o lună ceai de păpădie, apoi ceai de cicoare. Următoarea lună - ceai de sunătoare și, în cele din urmă, ceai de armu- rariu. Ceaiul de sunătoare băut în cantități % mari provoacă nevralgii. <1J.)
• Răceli. Femeile însărcinate care fac boli infecțioase în timpul sarcinii riscă să nască bebeluși cu malformații sau să-i piardă chiar și din primul trimestru de sarcină. Cele mai periculoase afecțiuni sunt citomegalovirusul și rubeola, fiind urmate de toxoplasmoză. Aparent inofensive, virozele pot provoca probleme gravidelor. (I.J.)

RH-ul negativ ■ sarcină cu risc

Dieta în diabet
Deva (I.J.) - Tratamentul diabetului constă înainte de toate din regimul alimentar cu glucide reduse cantitativ și în cantitate fixă. Cantitatea de glucide este stabilită de medic și oscilează între 120 și 200 de g/zi. Restricția făcută la glucide se compensează caloric cu alte alimente care nu conțin glucide (albumine, grăsimi, verdețuri) și din care bolnavul poate mânca atât cât să se sature. „Bolnavul de diabet trebuie să respecte dieta cu sfințenie și să colaboreze permanent cu diabetologul. Mai mult, trebuie să aibă o activitate fizică moderată și dictată de afecțiunile asociate. Pe lângă toate acestea trebuie, la fel de obligatoriu, să-și respecte tratamentul prescris de medic”, recomandă dr. Mioara Pavel, medic primar interne, specialitatea diabet din cadrul Spitalului Județean Hunedoara.

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

■I Accidente severe 
apar la 5-6% din 
gravidele incompatibile 
cu RH-ul partenerului.
INA JURCONE______________________
ln«.)urcon<@lRformm«dla.ro

Petroșani - Femeile cu RH negativ riscă să albă un făt care să prezinte complicații în cazul în care partenerul lor are RH-ul pozitiv. Cunoscând aceste implicații, cele mai multe au ales să nu facă copii, susține dr. Sidonia Faibiș, medic primar obște- trică-ginecologie, directorul Spitalului Petroșani.
Sistem imunitarO femeie cu RH negativ, însărcinată poate aduce pe lume un copil sănătos dacă este atent monitorizată în timpul sarcinii. La gravidele cu RH negativ pot apărea probleme numai dacă fătul moștenește RH-ul pozitiv al tatălui. „în cazul unor accidente apărute în timpul sarcinii se poate întâmpla ca

O femeie cu RH negativ pot aduce pe lume copii sănătoși (Foto: ina jurcone)sângele cu RH al fătului să intre în contact cu cel matern, alterându-1”, afirmă sursa citată. La prima sarcină, riscurile sunt mici pentru că în sângele mamei se formează anticorpi care nu sunt periculoși. Aceștia nu pot traversa placenta și nu pot face rău fătului. Asta doar în cazul în care nu a mai existat o sarcină anterioară. Organismul ține minte „prima vizită

a intrușilor” și la o viitoare sarcină, sistemul imunitar se va răzvrăti și va fabrica anticorpi anti-RH negativ. „Datorită cercetărilor în domeniu, la 72 de ore după naștere sau avort spontan, femeilor li se face imunizarea cu Resogama. La o eventuală sarcină femeia nu va mai avea probleme cu fătul”, spune dr. Faibiș. Prețul unui astfel de medicament este de 200 RON.

Dacă globulele roșii ale fătului ajung în placenta mamei, pot apărea complicații: copiii rămân cu sechele sau nu supraviețuiesc. Dacă medicul consideră că viața copilului este în pericol, simt posibile două opțiuni: se poate declanșa nașterea prematur, dacă bebelușul are peste 32-34 de săptămâni, iar dacă este mai mic i se face transfuzie intrauterină.
Sănătatea este neprețuită
■ Nici un preț nu este 
prea mare, atunci când 
în joc este sănătatea 
omului, afirmă PC.
Ina Jurcone____________________
ina.jurccne@infornimedia.ro

Deva - Pachetul legislativ din sistemul sanitar a intrat și în vizorul PC, care a decis să-l susțină doar în măsura în care cerințele PC vor fi acceptate. Prima cerință se referă la legea farmaciei. Mai precis, orice societate care are patru farmacii în județ să fie obligată să deschidă un punct de lucru și în mediul rural. A doua cerință se referă la plata farmaciștilor, care trebuie

plătiți și pentru servicii, pe numărul de rețete, pentru că sunt prestatori de servicii. Conservatorii susțin că............... ”
Nici an preț nu 
este prea mare 
pentru sân. :tate

Dr. Mioara Pavel,
MEDIC PRIMAR 

interne. Spitalul 
Hunedoara........................... ...................................firmele importatoare și producătoare nu ar trebui să aibă farmacii, iar cea de-a patra cerință se referă la prerogativele directorului me

dical al unui spital pare ar trebui lărgite.„Directorul medical fine o legătură permanentă cu medicii din spital, este cel care cunoaște și înțelege nevoile pacienților. Managerul poate fi tentat să achiziționeze un medicament mai ieftin, dar de o calitate mai slabă care poate da reacții adverse, putând chiar să pună în pericol viața bolnavului”, susține dr. Mioara Pavel, medic primar interne în cadrul Spitalului „Alexandru Simionescu” Hunedoara.”Conservatorii speră ca legea sistemului sanitar să fie făcută în folosul populației și să poată intra în vigoare cât mai repede.

Concedii
Deva (I.J.) - Indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav va fi acordată, din 2006, pentru o perioadă de maximum 45 de zile calendaristice pe an, față de 14 zile pentru cât se icorda în prezent. Guvernul a adoptat o OU earmkgilânentează • condițiil«?țw acordare a concediilor și indemnizațiilor de asigurări. Fondurile necesare pentru finanțarea concediilor și a indemnizațiilor de asigurări sociale, cu excepția indemnizației pentru creșterea copilului, vor fi asigurate din bugetul fondului de asigurări sociale.

Galarii da arta
Deva:"" Galeria” de" Artă 
„Forma”. Sâmbătă, 26 
noiembrie, la ora 11.00, 
va fi susținut un colocviu 
jubiliar dedicat aniversării 
a 50 de ani de la înfi
ințarea Filialei Deva- 
Hunedoara a Uniunii 
Artiștilor Plastici din 
România. Momentul este 
marcat de vernisarea 
unei expoziții jubiliare cu 
lucrări ale artiștilor hune- 
doreni.

Hunedoara: Galeria de 
Arte Hunedoara prezintă 
iubitorilor graficii expoziția 
unei tinere studente a 
Universității de Arte din 
București. Este vorba 
despre Cristina Manea și 
expoziția sa de grafică 
intitulată „Alfabet”.

Deva. Teatrul de Artă Dra-
^matică Deva a pregătit, 

jentru inaugurarea Sălii 
"'Studio Art, amenajată în 

foișorul instituției, piesa 
„Iubire nemărturisită' de 
E.E. Schmitt. Regia și 
scenografia spectacolului 
aparține lui Turi Zoltan 
Adrian. în zilele de 25 și 
26 noiembrie, ora 19.00, 
iubitorii de teatru vor 
putea viziona piesa 
amintită la prețul de doar 
80.000 lei vechi.

* A.

Petroșani. Sâmbătă, 26 
noiembrie, ora 18.00, la 
Teatrul „I.D. Sârbu" va 
avea loc spectacolul cu 
piesa „Nora" de G. Ibsen, 
în regia lui Horațiu loan 
Apan. Duminică, la ora 
12.30, va fi susținut pro
gramul „Poeții Văii jiului” 
și prezentat Gilbert Dan- 
co.

Carte

Deva. La Librăria „Emia”, 
str. Mareșal Averescu. 
bl.20, parter, cititorii 
care-și doresc o apariție 
de ultimă oră pot alege 
volumul „Din lirica lui 
Tagore”. Este un volum 
incitant care îi propune 
cititorului șă pătrundă, 
pentru o clipă, în înțelep
ciunea indiană. „Din liri
ca lui Tagore” este o 
antologie în traducerea 
lui Iv Martinovici, care

semnează și textul volu
mului intitulat „în loc de 
prefață". Opera lui 
Tagore, poet apreciat atât 
de elite cât și de oameni 
simpli pentru înțelepci
unea cuprinsă în lirica sa, 
transmite cititorului o 
emoție, sporită de tăl
măcirea autentică a scri
itorului și poetului hune- 
dorean Iv Martinovici.

Video - DVD

Magazinul „Cip Audio 
Video Film’ Deva, situat 
la etajul I din Complexul 
Comercial Ulpia, deschis 
inclusiv duminica până la 
amiază oferă cele mai noi 

și căutate CD-uri cu muz
ică pentru toate gusturile 
și casete cu filme de 
ultimă oră. Acestea se 
pot achiziționa pentru ca 
timpul liber să fie petre
cut confortant, după 
alegerea fiecăruia, indife
rent de vârstă.

Smbui

Deva, Cinema .Patria*. în 
perioada 25 noiembrie - 
1 decembrie rulează fil
mul „Spărgătorii de 
nunți”. Prețul biletului: 
45.000 lei vechi lunea și 
35.000 lei în restul 
zilelor. Joia este închis.
- „Spărgătorii de nunți" 
(The Wedding Crashers) 
John și Jeremy, burlaci 
trecuți de treizeci de ani, 
au un mod ciudat de a se 
distra pe timpul verii: dis
trug nunți. Apar la petre
ceri și încearcă să agațe 
femei pentru aventuri de- 

o noapte. Nu contează 
dacă femeia respectivă 
este chiar o mireasă. 
John se gândește să 
renunțe la acest mod de 
a agăța, dar prietenul său 
îl convinge să mai „disj 
trugă” o nuntă. Ocazia 
perfectă apare sub forma 
nunții uneia dintre fiicele 
șefului Trezoreriei din 
Washington, ceea 
înseamnă că petrecerea*, 
va fi una extrem de fas- 4 
tuoasă, iar cei doi pri
eteni vor avea de unde 
să își aleagă victimele. 
Fiecare pune ochii pe 
câte una dintre fiicele 
gazdei, doar că John vrea 
să aibă o relație 
adevărată cu Gloria, cea 
pe care vrea să o 
cucerească la această 
petrecere, și îl convinge 
pe Jeremy să nu își ducă 
planul la îndeplinire. Cei 
doi acceptă să petreacă 
un weekend cu „vic

timele”, ceea ce se va 
dovedi a fi o adevărată 
aventură.

Grădini zoo
Hunedoara. Grădina zoo
logică din municipiu, sit
uată în zona „Ciuperca"; 
oferă relaxare în mijlocul 
naturii alături de animale. 
Aceasta este deschisă 
zilnic, între orele 8.00 - 
20.00, iar prețul biletului 
este de 5.000 de lei 
vechi pentru copii și 
12.000 lei vechi pentru 
adu Iți.

Srart
Petroșani." "Pe “stadionul' 
„Jiul”, sâmbătă, ora 
14.00, va avea loc parti
da de fotbal dintre 
echipele: Jiul Petroșani - 
Steaua București.
Hunedoara. Bazinul de 
înot va găzdui Campi
onatul Național de înot. 
Competiția se va derula 
în zilele de vineri, 
sâmbătă și duminică, în 
câte două reprize, fixate 
la orele 10.00 și 17.00.
- Stadionul „Corvinul” va 
găzdui, sâmbătă, cu 
începere de la ora 11.00, 
meciul dintre Corvinul 
Hunedoara - UTA Arad.
- Tot sâmbătă, în fața 
Hotelului Rusca, între 
orele 11.00 - 17.00, va 
demara o competiție 
automobilistică de viteză 
în circuit.

Cluburi
.Night Club Latino”, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică. Rezervări: 
0254/221220.
„Aristocrat” - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42, 
și Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382.
.John’s Cafă”. Cocktail- 
bar din Deva, deschis, zil
nic, între orele 08.00 - 
02.00, pe str. Mihai Emi- 

nescu, nr.2. Tel. 
0254/233511.
„Zinc Club”, la parterul 
Hotelului „Deva”, oferă 
tot ceea ce poate face o 
seară plăcută. Periodic, 
organizează petreceri și 
spectacole cu tineri 
soliști îndrăgiți de pu
blicul tânăr.

Pensiuni
Pensiunea „Anita”. Este 
situată pe Valea Râului 
Mare Retezat, la limita 
Parcului Național" Retezat, 
pe malul râului, într-un 
peisaj de o frumusețe 
deosebită. Oferă: camere 
cu paturi duble, TV prin 
satelit și bar, restaurant 
cu bucătărie autohtonă și 
internațională, gril, terasă 
acoperită spre râul de 
munte populat cu păs
trăvi. Ca obiective turis
tice: Cetatea Colț, Sar- 
mizegetusa Ulpia Traiana, 
amfiteatrul roman și mu
zeul arheologic, castele și 
biserici medievale dar și 
unul dintre cele mai mari 
baraje de anrocamente 
din Europa. De aseme
nea, există posibilitatea 
unor plimbări pe cărări de 
munte, vizitarea „Parcului 
Național Retezat” - Re
zervație a Biosferei.

mailto:ina.jurccne@infornimedia.ro
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Cumpără Cuvântul liber în perioada 8-15 decembrie și nu pierde șansa de a intra în 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!

JURNAL



Vedetele apei se tem de

• Revenire. Accidentat acum trei etape, în meciul cu Dinamo, portarul Jiului, Cătălin Mulțescu, va reveni în partida cu Steaua. „Hotoboc a avut o prestație bună, darCătălin ne oferă mai multă siguranță. Dacă era refăcut complet, intra la Bacău, însă nu am vrut să risc", a declarat antrenorul lonuțChirilă. (V.N.)
• Steaua vine azi. Campioana României este așteptată să sosească la Petroșani, azi, în jurul orei 14 și se va caza la aproximativ 10 km de oraș. Steliștii au declarat ca sunt curioși să dea ochii cu fanii din Vale pentru că Steaua este o echipă foarte iubită la Petroșani. (C.M.)
Rapidul "detonează" 
Donețk-ul

Donețk (C.M.) - Rapid București a realizat surpriza etapei în Cupa UEFA și a devenit lidera grupei G, după ce a învins, aseară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formația Șahtior Donețk, într-un meci contând pentru etapa a IlI-a. Unicul gol al meciului a fost marcat de Măldărășanu, în mi- nutul 86. Mijlocașul rapidist a trecut prin- | tre doi adversari și a tras din unghi, de la 10 metri, mingea a lovit un fundaș ucrainean și a intrat în poartă. în celălalt •meci al grupei disputat joi, VfB Stuttgart a învins, în deplasare, scor 2-1, formația PAOK Salonic, în timp ce Rennes a stat. Rapid va juca următorul meci din Cupa UEFA pe 1 decembrie, la București, în compania formației PAOK Salonic.

■ Doar doi sportivi din 
județ participă la C.N. 
de natație care încep 
azi la Hunedoara.
ClPRIAN MARINUȚ_________________
dprian.marinut@infonnmedia.ro

Hunedoara - Bazinul de înot din Hunedoara va găzdui de azi până duminică Campionatele Naționale de natație în bazin scurt (25 de metri), Competiția reprezintă pentru cei mai buni înotători români o ultimă verificare înaintea Campionatului European în bazin scurt care se va desfășura la Viena, în perioada 8-11 decembrie.La Hunedoara vor fi prezenți aproape toți compo- nenții loturilor olimpice, cei mai titrați fiind Camelia Potec, Ionela Cozma, Răzvan Florea, loan Gherghel și Dra- goș Coman. Singura absență de marcă este Simona Păduraru.
Din Africa la HunedoaraPentru Camelia Potec și Dragoș Coman, câștigători în urmă cu două săptămâni la Cupa Mondială din Africa de Sud, principala problem^ o constituie temperaturile scăzute. “Am stat două

Startul CN de înot este programat azi la Hunedoara Camelia Potec (Foto: EPA)săptămâni în Africa de Sud, unde ne-am obișnuit cu temperaturile ridicate. Sunt un pic mai friguroasă, iar temperaturile scăzute s-ar putea să-mi creeze probleme. Pentru mine concursul va fi unul de pregătire, pentru că am reluat antrenamentele la intensitate sporită de doar două luni și nu voi participa la CE în bazin scurt afirma Camelia Potec. Campioană olimpică la

Atena, Potec reprezintă la Hunedoara clubul Steaua și va participa la nu mai puțin de zece probe pe parcursul celor trei zile de întreceri.
Numai doi hunedoreniCompetiția de la Hunedoara se va desfășura pe parcursul a șase reuniuni, programate azi, sâmbătă și duminică, de la orele 10.00 (calificările) și 17.00 (finalele)

și va alinia la start peste 130 de sportivi (seniori, juniori I și juniori II, feminin și masculin) de la 25 de cluburi din țară. Cluburile hunedorene vor avea doar doi reprezen tanți in concurs, respectiv Andreea Popescu și Titus Grecu, ambii juniori I de la CSS Hunedoara. Este al treilea an consecutiv când Naționalele se desfășoară la Hunedoara.

1. Rapid București - 6 puncte (2 jocuri); 2. Șahtior 
Donețk - 6 p (3 j); 3. VfB Stuttgart - 6 p (3 j); 4. 
PAOK Salonic - 0 p (2 j), 5. Rennes - 0 p (2 j).

„Cupa Traian" la voleiDeva (V.N.) - La Sala de sport a Colegiului Național „Traian” Deva s-a desfășurat Cupa Traian la volei. Competiția a fost organizată de DSJ Hunedoara, ISJ și Comisia Județeană de volei. Florica Buciumau, consilier al DSJ Hunedoara a precizat că la întrecere au participat 80 de sportivi și sportive de la licee din Deva, Călan și Hunedoara. Iată, în ordine, câștigătorii primelor trei locuri. Fete: Colegiul Traian (prof. Mircea Rusneac și Tiberiu Scorpie); Lie. Pedagogic „Sabin Drăgoi” (prof. Livia Reclaru își Dan Heredea); CNS „Cetate” (prof, fcheorghe Iclozan). Băieți: Lie. Pedagogic g,Sabin Drăgoi”; CN Traian; Lie. „Ovid Den- sfeusianu” Călan (prof. Dumitriu Corneliu).
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Militarii speră să joace cu Steaua
■ Adversara Jiului con
sideră că echipa antre
nată de Chirilă este o 
formație incomodă.
ClPRIAN MARINUȚ_________________
dpt1an.n>»rinut<inf orwwnMKa.ro

Petroșani - Meciul contra campioanei este unul cu încărcătură deosebită pentru portarul Jiului Dumitru Hotoboc și pentru antrenorul jucător Damian Militaru care au avut ocazia să joace la Steaua. Dacă pentru Hotoboc episodul Steaua n-a fost unul foarte reușit, pentru Militaru perioada petrecută în Ghencea a fost una de succes, el trecându-și în palmares patru titluri de campion național, patru cupe ale României și trei supercupe. Din acest motiv ambii speră să joace în partida de mâine, însă nu se știe dacă antrenorul lonuț Chirilă le va oferi celor doi șansa să-și împlineacsă visul, întrucât dorința sa e ca echipa să scoată un rezultat pozitiv.Jucătorii campioanei au
Damian Militaruprecizat că meciul cu Jiul, formație care a pus mari probleme echipei Dinamo

(n.r. - scor 1-1), va fi foarte greu. Mihai Neșu a menționat că, din cauza vremii, terenul va fi dificil și se va impune cine se va dărui mai mult. „Trebuie să câștigăm ultimele două meciuri pe care le mai avem până la finalul turului; pentru a avea o vacanță liniștită”, a comentat Neșu.
Acuză starea terenuluiDică a afirmat că își dorește ca Steaua să termine turul pe prima poziție, dar pentru aceasta important este ca echipa din Ghencea să câștige tot. „Totul depinde de noi, nu trebuie să ne intereseze ce face Dinamo”, a adăugat Dică. Antrenorul Oleg Protasov a menționat că meciul va fi mai greu din cauza vremii.„Trebuie să jucăm cu inima, cu mult suflet, iar jucătorii mei au puterea interioară să lupte. Jiul are puține puncte pentru felul în care joacă, am o impresie bună despre această echipă, dar și Steaua este în formă”, a spus Protasov.

Umiliți, în 
Portugalia

Deva (C.M.) - învinsă în primul meci cu 9-1, naționala de fotbal în sală a României a pierdut, miercuri seară, și al doilea joc amical cu for 
mafia' Portugaliei, la Aveiro, cu scorul de 8-1 
(4-0). Golul de onoare al tricolorilor a fost reușit de jucătorul de la FC CIP Deva, George Tomescu, în minutul 38. De altfel, antrenorul naționalei, Zoltan Jakab, a început partida cu patru jucători de la FC CIP, respectiv Măgurean, Tomescu, Molomfălean, Al-Ioani, plus portarul Florin Dincă. Pe parcurs au mai intrat alți doi jucători ai echipei de- vene, respectiv Matei și Lupu.

George Tomescu

Concursuri de Crăciun în Cuvântul liberFII INSPIRAT, ALEGE

PRIMUL ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CAifEA ©ALBENÂ
2005/2006
Franclzor pentru Jud Hunedoara

Sunâ acum la tel; 0254-712255:0788-639216:
0788-633861: 0788-633662

aurnz-ill' i im

Participă la concurs! Cuvântul 
Liber îți oferă premii de milioane:

• 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

Cum poți participa?

Fă-ți un abonament pe trei luni 
sau preiungește-ți actualul abona
ment cu încă trei luni, până la,data 
de 20 decembrie (data poștei) și 
intră alături de noi în anul 2006! 
Trimite-ne o copie xerox după chi
tanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale Cuvân
tul Liber, sau vino cu ea chiar la‘ 
redacție. Toate chitanțele vor par
ticipa la concurs.

Abonamentul pe mai multe luni 
îți aduce mai multe șanse de câștig!

Unde te poți abona?
- 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 21 1275, interi
or 8811, persoană de contact Cristi
na PiCCHU.

Regulament:
La acest concurs nu pot partici

pa angajații S.C. In-form Media % 
S.R.L. și nici rudele acestora de j 
gradul I și II. Premiile nu sunt trans: ! 
misibile. Extragerea va avea loc. ia 
sediul redacției, în data de 21 
decembrie. Numele câștigătorului 
va fi publicat în paginile ziarului din 
data de 22 decembrie.Succes!

mailto:dprian.marinut@infonnmedia.ro
orwwnMKa.ro
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• Scuze. Levent Bicacki, președintele Federației turce de fotbal, s-a deplasat, miercuri, la Berna, pentru a prezenta scuze omologului său elvețian, Ralph Zloczower, după incidentele care au avut loc la Istanbul, la finalul jocului dintre reprezentativele celor două țări, din manșa secundă a barajului pentru calificarea la CM 2006. (MF) •
• Calificare. Tenismanul român Adrian Ungur s-a calificat în optimile de finală ale turneului challenger de la Praga, cu premii de 21.250 euro, profitând de abandonul austriacului Rainer Eitzinger, la scorul de 5-3 pentru jucătorul nostru. In optimi, Ungur îl va întâlni pe britanicul James Auckland. (MF)

Puternicii sunt în optimi

Personaj 
negativ

București (MF) - Fostul pugilist Mike Tyson, în vârstă de 39 de ani, ocupă primul loc în topul personajelor negative din sport din toate timpurile. Tyson a foșt ales de o mare parte a participanților la un sondaj de opinie realizat de o firmă producătoare J de whisky scoțian, deoarece l-a mușcat de ureche pe Evander Holy- j field, într-un meci contând pentru titlul mondial la categoria grea, în anul 1997.
Oferta

București (MF) - Clubul Glasgow Rangers îi va face „o ofertă în- i drăzneață” managerului grupării Manchester United, Alex Ferguson, j pe care consideră că 11 =poate convinge să revină în Scoția. „Scoțienii cred că au șanse să îl aducă pe Ferguson de la Manchester United. Ferguson va fi tentat de șansa de a prelua conducerea tehnică a eroilor săi din copilărie și a unei echi- i pe la care a jucat”. Ferguson, care a evoluat la Glasgow Rangers în perioada 1967-1969, este j manager la Manchester.
Prima femeie la Formula 1

Londra (MF) - Katherine Legge (Marea Britanie) a reușit să încheie cu bine testele efectuate miercuri la bordul unui monopost de Formula 1, Minărdi, după Ce cu o zi în urmă intrase într-un parapet de protecție, în turul doi. Legge a efectuat 27 de tururi pe circuitul din localitatea italiană Va- llelunga, din apropiere de Roma, fiind cronometrată cu timpul de 1 min 21 sec 176/1000 pe cel mai rapid tur, aproape de cel înregistrat de uruguayanul Juan Caceres, care a testat tot pentru Minardi - 1 min 21 sec 010/1000.

câștigătorii prunelor trei locuri la indivi
dual compus, la Campionatele Mondiale de 
Gimnastică lie la Melbourne.

(Foto: EPA!

Șevcenko
(Foto: EPA)

Record 
egalat 
București (MF) - Ata
cantul ucrainean al 
echipei AC Milan, 
Andrei Șevcenko, a 
egalat, miercuri, 
recordul de patru 
goluri înscrise într-un 
meci din Liga Campi
onilor, după reușitele 
din partida cu for
mația Fenerbahce 
Istanbul. Șevcenko a 
egalat performanța 
deținută de olan
dezul Marco van 
Basten (AC Milan), 
de italianul Simone 
Inzaghi (Lazio Roma) 
și de croatul Dado 
Prso (AS Monaco). 
„Patru goluri ca și 
Marco van Basten?
Este o comparație cu 
care mă voi mândri. 
Să marchezi patru 
goluri nu este ușor, 
dar cel mai impor
tant lucra este victo
ria obținută ia Istan
bul", a declarat 
Șevcenko.

■ Echipele Liverpool, 
Chelsea și Inter- 
nazionale Milano s-au 
calificat în optimi.

București (MF) - Liverpool și-a asigurat unul din primele două locuri, după ce a remizat, scor 0-0, pe teren propriu cu Betis Sevilla, în etapa a V-a a grupei G.Chelsea și-a asigurat calificarea, urmând să ocupe unul din primele două locuri ale grupei G, după ce a învins, cu scorul de 2-0, formația Ander- lecht, într-un meci disputat la Bruxelles. Betis Sevilla s-a calificat pentru 16-imile Cupei UEFA, în timp ce Anderlecht a' fost eliminată din grupă.Clasament: 1. Liverpool ■ 11 puncte; 2. Chelsea ■ 10 p; 3. Betis Sevilla ■ 7 p; 4. Anderlecht - 0 p.în grupa H, Internazionale Milano s-a calificat, după ce a învins, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, pe Artmedia
Să plece Luxemburgo!

Madrid (MF) - Suporterii echipei Real Madrid, nemulțumiți de evoluțiile favoriților lor în ultimele partide, au cerut plecarea antrenorului brazilian Vanderlei Luxemburgo, la finalul meciului cu Olympique Lyon pe arena Santiago Bernabeu, în grupele Ligii Campionilor.în minutul 79 al jocului, Luxemburgo, aflat într-o situație delicată după înfrângerea rușinoasă de pe teren propriu în fața rivalei FC Barceloa (0-3), a decis să introducă un jucător cu vocație defensivă, Michel Salgado, în locul lui David Beckham. în momentul în care numărul mijlocașului englez a fqst, afișat pe panou, din tribune
Doar locul 6 la mondiale i
■ Accidentat, Șelariu a 
început ezitant, iar cele 
mai mari note le-a 
obținut la sărituri.

Melbourne (MF) - Gimnastul român Răzvan Șelariu s-a clasat al 6-lea în concursul individual compus din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică de la Melbourne, desfășurat joi la „Rod Laver Arena”, cu un punctaj de 54,436. Primele două locuri au fost ocupate de gimnaștii japonezi Hiroyuki Tomita - 56,698 puncte, respectiv Hisas- hi Mizutori - 55,349 puncte. Medalia de bronz a revenit belarusului Denis Savenkov - 55,112 puncte. Șelariu, accidentat la o gleznă, a început
Mulțumirile „nașului"

București (MF) - Mircea Sandu, președintele FRF, reales luni în această funcție, mulțumește membrilor forului național pentru prezența la Adunarea Generală găzduită de Casa Fotbalului, se arată într-un comunicat dat publicității joi.în depeșă se arată că „Pentru prima oară în istoria postrevoluționară a fotbalului românesc, o Adunare Generală a FRF a consemnat un procentaj al prezenței de aproape sută la sută. Faptul

Fază spectaculoasă de meci din Liga Campionilor (Foto: epajBratislava, prin golurile lui Figo ’28 și Adriano '41, '59, '74. în celălalt meci al grupei, FC Porto a remizat, scor 1-1, 

au început să se audă fluierăturile suporterilor nemulțumiți, care nu înțelegeau această schimbare, la scorul de 1-1, Beckham fiind un jucător capabil să întoarcă soarta unui meci, la o lovitură liberă sau un corner.

ezitant concursul, cu doar un 8,325 la sol. Cele mai mari note le-a obținut la sărituri - 9,562 și inele - 9,400. în celelalte probe, el a fost notat cu 9,287 la bară fixă, 8,962 la cal și 8,900 la paralele. Pe locul 4 s-a clasat campionul european, spaniolul Rafael Martinez - 54,948 puncte, iar locul 5 a fost ocupat, în urma unei contestații la ultimul aparat, de rusul Serghei Horohordin - 54,436 puncte.
Japonezii, cei mai buniNoul campion mondial, japonezul Hiruoyuki Tomita, născut la Osaka, cel mai tehnic gimnast de la acțuala ediție a CM, îi succede la titlu americanului Paul Hamm, campionul olimpic de la Ate
nit 290 dintre cei 294 de membri afiliați vorbește de la sine despre modul în care conducătorii fotbalului nostru au înțeles și înțeleg momentul deosebit de important, dacă nu crucial, în care se află sportul-rege din România”.Sandu ține să le mulțumească „tuturor celor pre- zenți, luni, la Casa Fotbalului. Fie că m-au votat sau nu, participarea lor la dezbateri și la vot înseamnă, mai presus de toate, sincera preocupare pentru dezvoltarea sportului pe raro îl sllliesc”.

cu formația Glasgow Rangers. Pentru FC Porto a marcat Lisandro Lopez în minutul 60, Glasgow Rangers egalând în
Szabo invitată în EtiopiaBucurești (MF) - Fosta atletă Gabriela Szabo va vizita Etiopia pentru prima dată, răspunzând invitației maratonistului Haile Gebre- Sellassie, multiplu campion mondial și olimpic.„Am mari emoții, pentru că merg acolo pentru prima dată. Sunt și curioasă. Și Haile, £i alți prieteni etiomgni ”au' tot invitat de-jTiun^W' timpului, mi-au povestit meu, despre frumusețile din Addis Abeba și împrejurimi, dar n-am apucat niciodată să ajung acolo. Acum, sunt invitată să asist la o cursă de 10 km pe șosea, la care vor lua startul mii de

na, pentru care 2005. a fost un an de pauză. Tomita s-a clasat al 6-lea în concursul olimpic la individual compus și a fost medaliat cu bronz la CM-2003. Anul acesta, el a câștigat Mondialele universitare.

minutul 83 prin McCormaexEchipele FC Porto, Glasgow Rangers, dar și Artmedia Bratislava mai păstrează, înaintea ultimei etape, șanse de calificare în optimile Ligii*, Campionilor.
liga campionilor

Clasament: 1. Internazionale -12 
puncte; 3. Glasgow Rangers - 6 |
p; 4. Artmedia Bratislava - 5 p; 
FC Porto - 4 p;
Alte rezultate înregistrate, mier
curi, în Liga Campionilor:
Grupa E:____________________ [
Fenerbahce (Turcia) - AC Milan 
(Italia) 0-4
Schalke 04 (Germania) - PSV 
Eindhoven (Olanda) 3-0 t
Clasament: 1 AC Milan - 8 
puncte; 2. Schalke 04 - 8 p; 3.
PSV Eindhoven - 7 p; 4. Fener-,. î 
bahce - 4 p.
Grupa F:___________ .______ ț_v |
Real Madrid (Spania) - Olympique
Lyon (Franța) 1-1
Rosemborg - Olympiacos 1-1
Clasament: 1. Olympique Lyon - j
13 puncte; 2. Real Madrid - 10 -
p; 3. Rosenborg - 4 p; 4. 
Olympiakos Pireu - 1 p.

atleți amatori sau profesioniști”, a declarat Gabi Szabo, pentru MEDIAFAX. „Totdeauna am avut adversare din Etiopia, iar acolo lumea mă cunoaște bine. Printre cei cu care ne vom vedea, se numără și antrenorul loturilor naționale ale Etiopiei, care a terminat facultatea la Budapesta și fie câte ori se vede cu soțul Zsolt Gyongyosșy, vorbesc ungurește. Mă amuză acest lucru. Antrenorul etiopian e poreclit Iacsi baci”, a povestit fosta atletă, acum secretar federal al FRA pe probleme de marketing.

I

Cel mai bun 
rugbystLondra (MF) - Mijlocașul la deschidere Dan Carter (Noua Zeelandă) a fost desemnat. de Aso-, ciația internațională a, jucătorilor de rugby cel mai bun jucător din lume în 2005, în timp ce All Blacks a primit titlul de echipa anului. Carter a fost jucătorul cheie al All Blacks în succesele repurtate în acest an îri competiția Tri Nations și în turneul din Europa. Carter i-a devansat de departe pe conaționalii săi Richie McCaw și Tana Umaga și pe sud- africanii Bryan Habana și Victor Matfield.

NfiW Jersey Devils a învins ieri cu 5-1 în deplasare pe Florida Panthers, în cadrul unui meci din Liga Profesionistă nord-ameri- cană de hochei pe gheață.
(Foto: EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând ap. 2 camere (03)

«Bejan, etai 1 din 4, semidecomandate, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 50.000 ron, 
negociabil. Tel. 224296,0720/939459,0788/361782.
• arcuit, contorizări, balcon închis, parchet 
laminat, gresie, faianță, preț 880 milioane lei, 
Deva zona Miorița Tel. 0740/210780.
r -VOorizări, parchet, gresie, faianță, etaj 3, Bd ui 
D&_i, preț 700 milioane lei, negociabil. Tel. 

0740/210780.
• 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. 
227694 0254/564654.
• 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; prelată pentru terasă, 
completă, dozator de bere cu două capete și 
răcitor. Tel. 0723/514133,235570, după ora 19.

• ultracentral decomandate, etaj 2, centrală 
termică, 58 mp, îmbunătățiri, preț 110.000 ron, 
negociabil, în Simeria. Tel. 0722/454715.

• gresie + taiaiță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)

• fMMudtMkl contorizări, preț 550 mii. neg.,
tel. 0722/209606; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)

CUM PARA

ACU M 

un eolmitafor

fapTECH

• dea, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
dontorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat, preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

■ oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)

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

• zona Scărișoara, sdc, apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiană preț 720 mii, tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală et. intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică parchet, 
faianță mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1,200 mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• zona UHaculuL dec., et. 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel, 235.208, 
0724.620358 (Rocan 3000)

• zona Bălcescu, dec., et 1, modificat 
îmbunătățit, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut, ocupabil imediat, preț 830 mii., 
tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• Deva, zona Bălcescu, et. intermediar, 
semidec., parchet, apometre. Preț 850 mii. lei. 
Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)

• Călan, et intermediar, dec,, s 55 mp, balcon 
închis, C.T., instalații sanitare noi, ușă metalică 
Preț 570 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
900 mii. lei, neg. Tel. 0254/745374,718833,0745- 
695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)
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• 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)
• 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 1, dec., 60 mp, 
termopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec., gresie, faianță ușă 
metalică apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificat 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, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., 60 mp, 2 balcoane, unul 
închis, amenajat deosebit, vedere la bulevard 
sau schimb cu apartament 3 camere, în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență tel. 0723- 
251498,232808. (Fiesta Nora)
• zonaMărășd, etaj intermediar, dec., modificări, 
parchet, balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745.302200, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, bine întreținut, dec., fără 
modificări și amenajări, toate contorizările, 
parchet, preț 76.000 lei, negociabil, tel. 0723- 
251498,232809. (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., contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță zonă centrală Deva, preț: 1,2 mid., neg., 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, Deva, b-dul luliu Maniu, dec., balcon 
închis, gresie, faianță apometre, repartitoare, 
gaz 2 focuri, preț: 960 mii. lei, tel.: 0721/055313. 
(Prima-lnvest)

• zonă ultracentrală bl. 4 etaje, et. 3,4 camere,
amenajat deosebit ultramodern, pentru 
pretențioși. Preț: 60.000 euro, ușor negociabil, tel. 
0745/159608. (Mimason) (
• str, Bejan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă, în 
Brănișcasau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, nego
ciabil, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, str, D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat 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)
• Devă 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)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă neame
najat și fără modificări, contorizat apă, gaz, 
repartitoare căldură balcon mare închis, bine 
întreținut, vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 
0723-25498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică parchet bine întreținut, gresie, faianță 
bucătărie modificată ocupabil imediat, preț 
135.000 lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• urgent, dec, 2 băi, balcon închis cu termopan, 
centrală termică etaj 1, zona Decebal, preț: 1,2 
mid. lei, neg., tel.: 0742/019418. (Prima-lnvest)
• semidec, centrală termică balcon închis, etaj 
3, zona Minerului, preț: 800 mii. lei, neg, tel.: 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• zona Scărișoara, urgent, et. 1, CT, semidec, 
parchet, balcon închis, baie, bucătărie cu 
cămară preț 25.000 euro, neg, tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• zona Bălcescu, dec,, balcon, contorizări, preț 
130000 RON, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• zona Minerului, amenajări moderne, (geam 
termopan, gresie, faianță CT etc.), preț90000 lei 
RON, neg, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent, semidec, contorizări, balcon, etaj 1, 
zona Gojdu, preț: 840 mii. lei, neg., tel: 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent, semidec, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță repartitoare, etaj 2, zona împăratul 
Traian, preț: 1,050 mid. lei, neg, tel.: 0742/019418. 
(Prima-lnvest)

• dec, contorizări, etaj intermediar, central, 
Deva, preț: 1,1 mid. lei, tel.: 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• dec, contorizări, balcon închis, zona pieței, 
preț: 1J mid, neg, tel.: 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• urgent, Deva, zona Gojdu, etaj 1, balcon, 
contorizări, st 42 mp, preț: 675 mii. lei, tel.: 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Bejan, bloc turn nu ultimul etaj, dec, 
contorizări, preț 36000 RON, tel. 224296, 0788- 
361782. (Garant Consulting)

• zona Bejan, semidec, contorizări, et 1, 
S'^O/SîM/ffi^Ga^'Sinsu®31311’teL

• zona luliu Maniu, et 1, dec, parchet, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat 
preț 115.000 RON, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)

• in 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)
• zona Eminescu, Crișului, Teilor, Minerului, etaj 
intermediar, semidec, cu/fără amenajări, se 
oferă preț bun, cu plata azi, este, -urgent- nu 
ezita, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)

• casăto Hațeg, str. M. Eminescu, 5 camere, baie, 
bucătărie, anexe, 23 ari grădină sau schimb cu 
apartament 2 camere plus diferență. Tel. 770369, 
0744/910170.
• Deva, Str. Griviței, nr. 31, curte, acareturi, 
grădină ocupabilă imediat, preț 1 mid. lei. Tel. 
236510.
• Deva, zonă centrală casă, curte și grădină 500 
mp, ideală și pentru afaceri, preț negociabil. Tel. 
0721/978548.
• Simeria, Str. Hunedoarei, nr. 8, recent 
renovată reamenajată 2 camere, bucătărie, 
baie, centrală pe gaz, curte cca 5.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 0744/778823,0265/264979.
• 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 mid., 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 mld„ tel. 
235.208 0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Vulcan, construcție nouă P+1,6 camere, 
2 băi, scară interioară de marmură garaj, curte, 
grădină st 1.000 mp. Preț: 230.000 euro. TeL 
0745/640725. (Mimason)
• zona Călugăreni, D+P; la demisol, 2 camere, 
bucătărie, baie, parchet, gresie, faianță centrală 
termică curte, st 320 mp. Preț: 120.000 euro neg. 
Tel.: 206003; 230324. (Mimason)

• zona Judecătoriei, construcție modestă din 
cărămidă cameră bucătărie, baie, garaj dublu, 
se pot face două camere din garaj, curte mică 
gaz, apă, canalizare. Preț: 1,6 mld„ negociabil. 
Tel. 206003; 230324. (Mimason)
• str. Horea, casă modestă 2 camere, bucătărie, 
necesită renovare, șt 500 mp, fs 30 m. Preț: 1,1 
mid., negociabil. Tei: 0740/173103. (Mimason)

• Deva, 2 nivele, 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 
centrală termică curte, teren, poziție foarte 
bună, preț: 110.000 euro, neg., tel.: 215212. 
(Prima-lnvest)
• urgent casă, în Deva zona Mărăști, 2 corpuri, 
bucătărie, baie, teren 830 mp, toate facilitățile, 
preț: 3 mid., neg. Tel. 211075, 0740232043. 
(Mondial Casa)
• zona parc, 4 camere, 3 băi, bucătărie cu 
modernizări (centrală termică gresie, faianță 
parchet), curte, grădină preț 400000 RON, nego
ciabil, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)

Cumpăr casă (14)

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bmă nu contează stareă de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona cenbriă parter, pentru privatizare. TeL 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• ap. 2 cam. Deva, str. Bejan, parter, cu vedere 
la stradă ofer prețul pieței, tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• zona L Maniu, Dorobanți, Decebai, Mărăști, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec, cu/fară 
amenajări, se oferă preț bun, cu plata pe loc 
chiar azi, este -urgent- nu ezita, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate,corts ririri, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală Deva, preț 1J00 
mkL lei. TeL 228615.

• foarte urgent, decomandate, etaj 1, centrală 
termică 2 băi, 2 balcoane, 112 mp, bloc 
cărămidă fără intermediari. Tel. 0788/497895, 
228775.
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2băi,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 st 100 mp, dec, et intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208 0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă buiă dec, st 90 mp, 2 bă', 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid, tel 235.208, 0724.620358. 
(Rocan 3000)

• urgent, ap. 4 camere. Bălcescu, et 3, supera
menajat, semidecomandate, centrală termică 
termopan, garaj. Preț: 45.000 euro.Tel. 
0740/173103; 203003. (Mimason)
• B-dul 22 Decembrie, et 3 din 4, amenajat mo
dern, totul nou, st 100 mp, posibilitate plată 2 
rate, se vinde cu eliberare în martie. Preț: 55.000 
euro neg. TeL 0745/159608. (Mimason)
• urgent, dec, etaj 2, Dorobanți, 2 băi, 2 
balcoane, st 102 mp, contorizări, preț: 13 mid. 
lei, neg, tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Ion Creangă et. 2, decomandate, 
contorizări, preț negociabil, tel. 0740-013971. 
(Garant Consulting)
• zona Bălcescu, et. intermediar, amenajări 
modeme (gresie, faianță parchet geam 
termopan, centrală termică), cu garaj, preț 
45.000 euro, neg, tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• zona Avram lancu, transformat în 3 camere, 
etaj intermediar, amenajări modeme (geam 
tenmopan, CT, gresie, faianță parchet etc.), preț 
60000 RON, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)

• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• casă cu piscină construcție nouă teren, în 
Deva Tel. 0745/640725. (Mimason)

Vând case de vacanță (15)

• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent. Preț: 10.80Q euro neg. Tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)

• casănouă cu dependințe, în Boholt Tel. 229258 
226352.0720/677035.

• la 5 km de Vata satul, PiăvălenL nr. 11, 
familia Madu, 4 camere, anexe gos
podărești, grădeiă mare, event electric, preț 
negodabiL TeL 0256/357798.

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

vând/kehni să recent renovată satul Batiz, 
3 camere, baie, sobe teracotă lemne, apă 
curentă st 5400 mp, cu apartament 2 ■ 3 camere, 
Deva preferabil zonele Eminescu, Bălcescu, Lili
acului, Dorobanți. TeL 228788 0723/581441.

• casă2 corpuri, la 18 km de Deva teren st 10900 
mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, corpul 
2 cu living, bucătărie, 2 bă, centrală termică pe 
lemne, anexe, totul superb, zonă pitorească 
preț 170.000 ron, neg., tel. 223400,0721/577366. 
(CasaBetania)

• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387898 (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)

• decernând*, Deva, zona Mărăști, etaj inter
mediar, 85 mp, 2 băl 2 balcoane, parchet 
contorizări, preț L4 mid. let TeL 0726/710903.
• Den, btoc Romtelecom, Dorobanți, 2 băi, 2 
balcoane, gresie, faianță hol central mare, 
contorizări, preț 41500 euro. Tel. 0744/398493.
• foarte agent et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică m garanție, parchet laminat gresie, 
faianță ocupabfl în timp scurt preț 830 mii, tel. 
211587,072V660160. (Evrika)

Vând case, vile (13)

• 3 camere, baie, bucățărie, garaj, toate 
utilitățile, 600 mp, preț 2,2 mid. lei. TeL 
0740/2’10780.

■ ana Mori Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie siperamer iajată(cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg, ta. 0745/253662. (Evrika)
• anaLCreangăet 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64000 euro, teL 211587,0745/253662. (Evrika)
• na & Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 

oră preț 139 mid, neg, tel. 
(Evrika)

• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
modeme, Minerului, preț 304)00 euro, neg, tel. 
223400,0742/005228.0721/577366.  (Casa Betania)
• am Gagdu, dec, et 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut preț 1350 mid, tel. 235308, 
0721985256. (Rocan 3000)
•aMăcntaț modificat din 4 camere, centrală 
termică termopane. living Bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat et intermediar, preț 
62.000 euro, teL 235308, 07219^356. (Rocan 
3000)

S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. 
angajează în vederea deschiderii unui 

HYPERMARKET în Deva:
- ȘEF TURĂ PAZĂ
- AGENȚI PAZĂ
OFERIM: pachet salariat motivant, mediu de lucru dinamic 
și modem.
CERINȚE: experiență.
CV-urile se trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, Sibiu, 
prin fax la 0269/219338 sau e-mall ru@tridenttrans.ro. 
Informații suplimentare la telefon 0269/241311.

(34976)
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• OVD Super Multi (Double Layer)
• Baterie Litiu-lon
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Str. Independenței nr. 24, Tel: 0359.427.370/ 0359.427,369, e-mail: cgoradea@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro
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Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 2£
Tel,; 0256-400774
Fax: 0256 400777
instaltm@melinda.ro

Microcentrale murale Demrrd
• urgent, Deva, Kogălniceanu, 2 garsoniere, 
parter și etaj 1, bl. 58 ap. 2 și 8 sau schimb cu 
Timișoara Tel. 232905,220997.
• stare bud, în Deva preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)

Demrad Standard

Cumpără o microcentrală 
murală Demrad și primești în

CADOU
un radiator Ekorsd

(dimensiune 22x600x800)

• puteri termice de 20,24, 30 kW
• versiune basic și digital
• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului
• cu tiraj natural sau forțat
• compact, dimensiuni reduse
» posibilitatea de conectare la calculator
• compatibil cu sisteme de automatizare
• posibilitate de conectare la termostat de cameră, 

sondă exterioară și unitate de control la distanță
• versiunea basic cu afișa] LED
• versiunea digitală cu afișaj LCD, pentru

vizualizarea defecțiunilor

» vană cu 3 căi motorizată
• posibilitate de legare în cascadă
• sistem anti-blocare pompă
»protecție contra înghețului
• filtru EMC
• silențios
• instalare ușoară
• certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rosiest

Continuitate în inovatielS

mailto:ru@tridenttrans.ro
staiarosmart.ro
mailto:cgoradea@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro
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• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, conțorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la preturi 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, conțorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec, balcon închis, conțorizări, vedere 
la stradă, Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366.’(Casa Betania)

• etaj 2, dec, gresie, faianță, apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
•zona Dorobanți, et. intermediar, dec, st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță, totul contorizat, preț 
860 mii, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, et. intermediar, st 47 mp, dec, 
parchet, bine întreținută, preț 850 mii, tel. 
235.208,0721.985.256 (Rocan 3000)
■zonaEminescu,et. intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat, bine întreținută, preț 
550 mii, tel. 235.208,0721.985256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată, et. inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii, tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)'

• Deva, zona Decebal, gresie, faianță, apometre, 
balcon închis. Preț 750 mii. lei. Tel. 0254/745374, 
718833, 0745-695473, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Micro 6-sud, bucătărie, baie, zugrăvit, 
ușă ștejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii. lei. Tel. 0254/745374, 718833, 0745-695473, 
0720-542223. (Partener-Hunedoara)
• Micro 2, balcon închis, 40 mp, boiler, 
apometre, convector, faianță, geam-baie. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona buiă, Deva, 32 mp, cu balcon, parchet, et 
3, preț: 450 mii. lei, tel.: 215212. (Prima-lnvest)

• Deva, Aleea Crișului, et. 2, semidecomandate, 
balcon, conțorizări, ocupabil imediat stare 
bună. Preț: 440 mii. lei. Tel. 206003, 230324. 
(Mimason)

• Dada, et 2, o cameră, hol, baie, parchet, 
gresie, faianță, conțorizări, repartitoare. Preț: 
380 mii. lei, ușor neg. Tel. 0745/640720. 
(Mimason)
• zona 22 Decembrie, etaj 3, dec., balcon, 
parchet, gresie, faianță conțorizări, preț 75.000 
lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)’

• zona Eminescu (poliția județ), etaj interme
diar, dec., 40 mp, confort 1, balcon, vedere la 
stradă parchet, gresie, faianță renovată recent 
amenajată și modificată conțorizări, preț83.000 
lei, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 1, modificări, 40 mp, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, foarte 
bine întreținută, preț 78.000 lei, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Dorobaiți, etaj 4 cu acoperiș, posibilitate 
de mansardare, dec., 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal dec., conțorizări, parchet, 
balcon închis. Preț 23.000 euro. Tel. 224296,0788- 
361782. (Garant Consulting)
• zona 22 Decembrie, et. intermediar, dec., baie 
și bucătărie, apometre, 21.500 euro, tel. 0745- 
367893. (Garant Consulting)
• zona Pfeâa Centrală balcon, conțorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 60.000 RON, tel. 0740-013971. 
(Garant Consulting)

• zona Kogâfciceanu, sdec., bucătărie, baie, 
balcon, etaj intermediar, preț 64000 RON, nego
ciabil, tel. 0741-154401, 227542, seara (Garant 
Consulting)
• zona b-dul Decebal, bl. 15, confort 1, dec., 
bucătărie, baie, balcon, conțorizări, ocupabilă 
imediat, tel. 0741-154501,227542, seara. (Garant 
Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)

• Deva, zonă bună urgent, plata pe loc, tel.: 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• bi zonele: Libertății, I. Creangă Teatru, cu sau 
fără centrală termică. Tel. 0254/745374,718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Huneoara)
• Deva, Micro 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. i 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)'

• urgent zona piață Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec./semidec., cu balcon, se oferă i 
plata imediat, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta | 

Nora)

• 750 mp teren în zona Teatru Hunedoara Tel. 
0722/563959,0746/125465.
• agricol extravilan și intravilan, în Hațeg. Relații 
latei. 234143, zilnic, intre orele 19 - 21.’

• Bâda, la intrarea dinspre Simeria, intravilan, 
3000 mp, fs 140 x 22 m lățime, posibilitate 
canalizare, preț 5 euro mp, posibilitate extindere 
încă 3000 mp. fel. 261108,0742/147158.

• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
0746/029058,220269.
• intravilan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, rară 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• intravilan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată, conducte de apă gaz, 
canalizare la poartă construcții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare și racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț 10 euro
mo. Tel. 0723/005657. .
• in Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt. construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șoseă toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, fs 
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, neg, 
tel. 0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusi
ness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg, tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, In zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg, tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• 146 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, in zona de locuințe Zăvoi, st 1.000
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, in zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg, tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• intravfian, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)

, • intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• vând teren Bretea Mureșană st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235.208,0724.620.358 (Rocan 3M0)
• zonă bină, intravilan, st 5.100 x 3, apă, gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208 
0724.620.358. (Rocan 3000)
• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620358. 
(Rocan 3000)
• Eminoscu, intravilan, toate facilitățile, gaz, 
apă canalizare, curent, la gard, st 900 mp, fs 17 
mp. Preț: 140.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Prelungirea vulcan, deschidere la 2 străzi, la 
Vulcan deschidere 14 m, facilități: gaz, curent la 
marginea terenului, teren intravilan. Preț: 36 
euro/mp. Tel. 0745/640725. (Mimason)
• pe DN7, la intrarea dinspre Arad, st 3700 mp. 
Tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona Fabrica de mătase, st 1500 mp, fs 24,5 m, 
facilități. Preț: 30 euro/mp. Tel 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Zăvoi, 2 parcele, de 2700 mp, respectiv 
2250 mp, cu deschidere de 18 m, respectiv 15 m. 
Preț: 35 euro/mp. Tel. 0740/173103. (Mimason)
• vând 1060 mp teren intravilan, cu fs 13 m, 
toate facilitățile, topografie plană zonă de vile, 
în Sântandrei. Preț: 11.000 euro, neg. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• intravilan, Deva, dn 7, st 7300 mp, fs 55 m, preț: 
12 euro/mp, neg., tel.: 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• urgent, intravian, st 3000 mp, fs la dn 7, zona 
Sântandrei, preț: 30 euro/mp, neg., tel.: 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• intravilan, in Deva, zonă bună pt construcție 
casă st 750 mp, fs 25 mp, toate utilitățile în zonă 
preț: 45 euro/mp, tel.: 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• teren intravilan, zona Zăvoi st 600 mp, fs 20 m, 
ideal construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp. Tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• teren intravian, zona vizavi de Petrom, st 2250 
mp, apă gaz, curent 2 dramuri de acces. Preț: 9 
euro/mp. Tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• teren htravian, Zăvoi, partea de jos, st 1000 
mp, fs 20 m/50 m, acces auto, gaz, apă curent, 
ideal construcție casă Preț: 35 euro/mp, neg. 
Tel. 211075; 0740/232043; 0726/130557. (Mondial 
Casa) i
• zona Sântuhalm, st 3000 mp, fs 50 m (ieșire la 
DN 7), facilități (apă gaz, curent), preț 16 
euro/mp, tel. 0740-03971. (Garant Consulting)

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 fn, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195928 
(Imob Eurobusiness)
•zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară, gresie, faianță, 
termopane, centrală termică,-acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat. Preț 
vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp + TVA, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 
3000)
• zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, accds din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235.208,0724.620.358. (Rocan 3000)
• zonă idtracentrală st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit,încălzire, preț46.000 euro, 
tel. 211075, 0726130557, 0747.779.751. (Mondial 
Casa)

Vând alte imobile (27)

• 42 mp, Deva, apă, gaz, curent, preț: 6000 euro, 
neg., tel.’0722/564004 (Prima-lnvest)

imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)

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

• extravian, arabi, oriunde în județul Hune
doara sau in România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravian, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• cunpăr teren intravilan (minim 1000 mp) sau 
spațiu comercial (500 mp), Deva, situate pe DN 7, 
între gară și sediul Volvo, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726, 0254-213050. (Casa Majestic)
• teren intravian, zonele DN7, Zăvoi, Sântuhalm. 
Ofer prețul pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Prezent la 1 Decembrie 1918 la Marea Unire de la 
Alba lulia,
Păstrat cu sfințenie in familia Guga
Ținut cu grijă în Muzeul Civilizației Dacice și Romane Hune- 
doara-Deva ori pentru înfrumusețarea lăcașurilor de cult 
din Băița, Hărțăgani, Cărnefu de Sus.
Resfințirea steagurilor tricolore ne onorează și va avea loc 
La Mănăstirea din Băița
La data de 30 noiembrie 2005

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2 parcele de teren pentru garaje, preț 30 euro 
mp. Deva, Str. Cernei, nr. 10. Tel. 0723/288282.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitateaTotești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
07223/732560.
• 5500 mp teren, cu baltă de pește, diferite 
specii, ideal pentru cabană preț negociabil. Tel. 
0723/690946.

S.C. TOTAL PACK S.R.L. 
Cluj-Napoca

Angajează: 
‘REPREZENTANT VÂNZĂRI

‘ȘOFER DISTRIBUITOR

Pentru județul Hunedoara 
CV-urile se trimit la:

Fax: 0264-460574/413914
E-mail: totalpackraxnet.ro 

Adresa: Str. Gladiolelor, nr. 1, 
Cluj-Napoca

(35017)

SC EUROSPORT DHS SA (fabrica de biciclete),
cu sediul în Sântuhalm, nr,35 A, Deva, scoate la concurs următoarele posturi:

1. SECRETARĂ (1 post) - cerințe: limba engleză (nivel mediu), cunoștințe operare PC, 
experiență în domeniu minim 2 ani, abilitate de lucru în ecnipă, rezistență la stres, 
dispoziție la lucru cu program prelungit.

2. CONTABIL (4 posturi) - studii superioare de specialitate minim 2 ani, experiență 
într-un domeniu similar.

3. AGENT DE VÂNZĂRI (IO posturi) - studii superioare, experiență în vânzări', disponi
bilitate la program prelungit.

4. AGENT DE VÂNZĂRI în cadrul departamentului Export (2 posturi): studii supe
rioare, experiență în vânzări, cunoștințe limba engleză (nivel avansat), cunoștințe operare 
PC, cunoștințe marketing.

5. INGINERI (10 posturi): studii de specialitate, cunoștințe operare PC, o limbă străină 
de circulație internațională.

6. GESTIONAR (5 posturi): experiență minim 2 ani într-un post similar, studii medii, 
operare PC, fără cazier.

7. LĂCĂTUȘ MECANIC (1OO posturi): se admit și persoanele cu experiență în prelu
crarea metalelor și confecții metalice, atestat profesional,

8. CONDUCĂTOR AUTO (10 posturi): carnet de conducere C + E, fără cazier,
9. ELECTRICIENI (5 posturi): experiență în domeniu, atestat profesional.
10. Resurse umane (1 post).
CV-urile se depun la sediul firmei, str. Sântuhalm, nr.35 A, până în data de 

30.11.2005
Interviurile vor avea loc în perioada 05. - 09.12.2005, după cum urmează:
- 05.12.2005 - pentru posturile de secretară,, contabil și resurse umane,
■ 06.12.2005 - pentru posturile de agent de vânzări,
- 07.12.2005 - pentru posturile de gestionar și ingineri,
- 08.12.2005 - pentru posturile de lăcătuș mecanic și electrician,
- 09.12,2005 - pentru posturile de conducător auto.

(34943)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care define poziția de lider in 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 dezvoltarea echipei

responsabil de zonă

MUZEUL CIVILIZAȚIEI DACICE Șl ROMANE DEVA
Organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi: -
- ConsWw Juridic - 1 post 

Desenator artistic - 1 post
Examenul va avea loc, fn data de 12 decembrie 

2005, la sediul Instituției din Deva, Str. 1 Decembrie, 
nr. 39. Dosarele se depun până la data de 10 decem
brie 2005. Informații suplimentare la telefonul 0254- 
2,2200 (35003)

Hepozit farmaceutic 
angajeozâ farmacist și 

tor calculator.
Informații la telefoanele:

0744/556045, |

0748/409048. ®

SC TRIDENT TRANS TEX S.R.L
, angajează în vederea deschiderii unui HYPERMARKET în Deva:

• ȘEFI RAION
(băuturi, detergenți-cosmetice)
• LUCRĂTORI COMERCIALI (pentru raioanele de mezeluri și 

electrocasnice)

• COORDONATOR MARKETING

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru dinamic șl 
modern.
CV-urile se trimit la sediul firmei, pe str. Arad, nr. 42, Sibiu, prin 
fax la 0269/ 219338 sau e-mail rJM>tridenUranj.ț£Z,rQ. 
Informații suplimentare la telefonul 0269/24 13 11.

(34871)

• închiriez garsonieră, 2 camere și bucătărie, 
preț 100 euro, preferabil pereche tânără. Tel. 
215487.
• închiriez spațiu comercial ultracentral, 80 mp, 
în Hațeg, intersecția Caransebeș - Petroșani - 
Deva. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• incheiez viă p+1,4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit, curte, grădină bucătărie vară zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă. Tel. 
249047,0721/192684.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
mobilate, conțorizări, preț 130 euro. Tel. 
0740/210780.
• ofer spre închiriere apartament, 3 camere, 
zona Lido, preț avantajos. Tel. 0740/222466.
• ofer ap. 2 camere, dec., conțorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•ofergarsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca) ,
• ofer viă mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată, zonă centrală 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată, zonă 
centrală preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună, Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

Cerințe:• Permis de conducere;• Mașină proprie; Cunoștințe PC;Limbă engleză nivel mediu; Abilități de comunicare;Disponibilitate pentru program prelungit.
Oferim:• loc de muncă modern;• salariu atractiv + bonuri de masă;• mediu de lucru atractiv și dinamic.
Depunerea CV-urilor se va face la sediul 
redacției:Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter până în data de 01.12.2005.Persoană de contact: Sorina Sârmai,tel. 0720/400454,E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

(35064)

)bt( BANCA TRANSILVANIA S.A.
SUCURSALA DEVA

Vinde la licitație publică, prin executor bancar Teregovan Florin, 
imobilul situat în localitatea Călan, Str.Tabăra Militară, nr.3, Jud. Hunedoara, 
imobil compus din birouri, club, șopron și teren în suprafață de 4582,31 mp, 
proprietatea societății S.C. METAL PLASTIMPEX SRL.

Licitația va avea loc în Deva, la sediul sucursalei situat în Deva, Str. 22 Decem
brie, nr. 42, In data de 29.11.2005, la ora 12.00. Prețul de pornire al licitației este 
de 187.500 RON (1.875.000.000 LEI).

Prețul de adjudecare include TVA.

Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune, până la termenul de 
vânzare, în contul executorului bancar deschis la Banca Transilvania, o cauțiune 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației.

(34983)

Humai ide isar-hător-i

£ ' ‘ ■ &
(telgfgane ftinceyariU (Ue )la

BRAD . Str. Republicii, nr. 11, Bl. 1. parter Tel: 0254/612 683.
DEVA - Piețe Victoriei, nr. 8, Tel; 0254.230.398 CM* d>. CvNmM):

DEVA - Ulpia Shopping Center, etaj 1, Tel: 0254.235 025.
HUNEDOARA - Supermarket Artima Tel: 0254.715.288;
ORĂȘTÎE - Centrul Comercial "Palia". Strada Armatei nr. 1. Tel: 0254.241.950
Detalii despre oferta completa de Up d> sciv-m găsiți la ,>'t: ■ (.■rm/x Vodafone
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totalpackraxnet.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• garsonieră, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră, lemimobibtă, contorizări, zonă 
bună, preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)

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

• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., țel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modern și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania)
• de încheiat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 4,80 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)

• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat 
și utilat, 100 euro/lună tel.: 0721/055313. (Prima- 
Invest)
• apj camere + garaj, Cuza Vodă ct, mobilat. 
Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)
• hcNriez 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 suprafață mare, B-dul 22 Decem
brie, semimobilată Preț: 100 euro. Tel 
0745/159573; 206003. (Mimason)
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• apartament 2 camere, zona Decebal, vedere 
la bulevard, renovat total, centrală termică 
termopane, gresie, faianță nouă aragaz, 
frigider, pt. locuit, firmă birouri, preț negociabil, 
tel. 0723-251498. (Fiesta Nora)

• închiriez apartament 3 camere, zona Teatru, 
etaj intermediar, centrală termică, semidec., 
mobilat. Preț 120 euro/lună neg. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
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• Depozit materiale de construcții

• Instalații termice și sanitare 

(centrale termice, cazane pe lemne, 
calorifere, boilere pe gaz și electrice,

avă multistrat Henco)

SC INSTANT INTERNATIONAL SRL 
Deva: str. M. Kogălniceanu, El. 14, parter, 

tel./fax: 0254/229090
Sitepriactlr.Almubl.B7, tel. 0254/263216 g

Siv. I Decsmbrâ, U. IO4, tel. Q722/469113 8

Profesioniștii ambalajelor din carton ondulat

ftiitfTflnEiraiftîtfgiferfl

www.maximalcom.ro (30048)

SAVA EXIM - FABRICA BOZ
MEREU PROASPĂTĂ Șl GUSTOASĂ

Pâinea este bună pentru sănătate, nu îngrașă și nu costă mult. Totuși, în Franța - zisă și Țara 
baghetelor - mori de foame dacă nu comanzi niște chifle în plus. Iar pe la noi, se știe: cine ține cură de 
slăbire nici nu vrea să audă de pâine, Și totuși pâinea nu are decât calități!

Pâinea îngrașă?
Nu. Dacă pâinea are o proastă reputație, este din cauză că, de obicei, când mâncăm pâine, mai 

punem ceva deasupra (unt, gem, brânză)... Este nedrept! Pentru că toți nutriționiștii sunt de acord: 
pâinea nu îngrașă! E un aliment foarte dietetic, pentru că germenul de grâu, cel care conține de fapt cele 
mai multe lipide, este eliminat în procesul de fabricare a făinii.

Se poate trăi cu pâine și apă?
Da. Pâinea este un aliment atât de complet că poți trăi multă vreme numai cu ea (și cu apă, 

bineînțeles). Mai puțin bine decât se poate trăi cu pâine și cu lapte, dar mult mai bine decât cu dragoste 
și apă chioară. De altfel, pâinea a fost timp-de câteva sute de ani primul (și nu rareori singurul) aliment 
care compunea o masă împreună cu diverse fierturi.

Ce legătură are pâinea cu prietenia?
Nu se poate să nu fi auzit de acel gest de ospitalitate conform căruia musafirii sunt întâmpinați cu 

pline și sare. Cuvântul „companie" are în structura sa latinescul „panis" (pline), împreună cu pâinea. Să 
împărți pâinea cu cineva este de secole simbol al solidarității. 
SAVA EXIM - FABRICA BOZ vă 
oferă pâine și cozonaci de bună 
calitate, pentru sărbători, ani
versări, parastasuri și alte eveni
mente.

Aceste produse le puteți găsi la magazinul propriu din Piața Centrală din Deva 
și le puteți comanda și la tel. 0254/226903.
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Pâine: ’ albă feliatâ * 
multicereale * neagră * toast
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rahat * nucă * stafide
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• Construind cu firma „Sebastian Grup Construct” faceți cea mal bună 
alegere, casa dumneavoastră va fi exact așa cum ați visat.
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• Noi ne ocupăm de tot ce înseamnă construcții. De la funuație până la 
acoperiș, inclusiv finisaje interioare de cea mai bună calitate. Dacă veți 
construi cu noi nu trebuie să vă faceți griji legate de obținerea avizelor nece
sare pentru construcție șl a proiectului, “Sebastian Grup Construct” vi le 
asigură în cel mal scurt timp.
• Firma noastră construiește case pe structure ușoară, de ultimă tehnologie 
(de tip american) sau din zidărie la preț de garsonieră, fa doar 90 de zile. 
Prețul unei astfel de case, cu finisaje interioare Induse este de 200 euro/mp.
• „Sebastian Grup Construct” execută fundații de orice tip și cu orice mate
riale, Iar pentru acoperișuri oferim 10 ani garanție.

• Dacă oferta noastră v-a trezit interesul sunați la tel. 0254/719231, 
0720/850468, 0724/767096 șl veți primi detalii complete.

I

Sebastian Grup - cea mai bună alegere! ;
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Ferestre și u«i dllrs lemn 
stratificat eu geam termopan

Obloane din lemn 
cu lamele mobile sau fixe

SC CONSSEIÎ sm. DEVA
Str.Victor Șliiaga. Hr. Z2
Tel/fax: O2S4/2.3O.431
Mobil: 0744/21 9 148 (29851)
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• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat 
și contorizat, 100 euro/lună, tel.: 215212. (Prima- 
lnvest)
• garaoniert, complet mobilată. In Deva, 90 
euro/lună, tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)

• spațiu comercial, st 80 mp, central, Deva, 
termopane, 300 euro/lună, tel.: 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• to regim hotelier, cameră mobilată, în Deva, cu 
baie și tv, 700.000 lei/zi, tel.: 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec, zona*piață, 
mobilat, utilat occidental, termopan, centrală 
termică, totul nou. Preț 250 euro. Tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
> ofer pt închiriat garsoniere, zonele Dorobanți 
O Kogălniceanu, mobilate, utilate, dec., etaj 2. 
Preț 100 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
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, oentrală termică, termopan peste tot, 
lamelar, gresie, faianță, baie renovată, garaj, 
preț: 300 euro. Se închiriază și în regim hotelier, 
preț: 20 euro/zi de persoană. (Mondial Casa)
• ofer ap.2cam., mobilat, utilat,zona Gojdu,etaj 
2, contorizări. Preț: 100 euro. Tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• zona Iul Decebal, et 7/8,3 camere dec., C.T., 
mobilat f. frumos, s 100 mp, preț 450 euro/lună. 
tel. 0745-367893. (Garant Consulting),

• zona Zamfirescu, garsonieră, et. 2, mobilată și 
utilată, preț 25 euro/zi, în regim hotelier, (chel
tuieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zona Protpnsd, 2 camere, mobilat, preț 110 
euro/lună, tel. 0745-367893. (Garant Consulting) 
zonă bună, dec., amenajări moderne, mobilă și 
utilități, preț 100 euro/lună, tel. 0740-013971. 
(Garant Consulting)

• vând aragaz 4 ochiuri, stare foarte bună, preț 
250 ron, negociabil. Tel. 0740/130827,229238.
• vând centrală termică Vaillant cu tiraj natural, 
preț 400 ron. Tel. 719872.
• vând congelator 5 sertare, stare bună. Tel. 
770735,770367,0722/876141.
• vând convenabil congelator Arctic, 5 sertare,, 
stare foarte bună Tel. 221431, seara
• vând frigider Arctic mare, 2401, stare bună de 
funcționare, preț 150 ron. Tel. 0727/592599, 
0743/855171.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 35 milioane 
lei. neaociabil. Tel. 0727/373757.

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.

• vând contotnă muzicală JVC, dublu casetofon, 
3 cd-uri, model deosebit, culoare gri metalizat, 
garanție, preț 200 euro. Tel. 0727/592599. 
0743/855171.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Imobile schimb (30)

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc șl 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nolda 2300, preț 180 ron. Tel. 0723/227569.

• vând Nolda 6630, garanție un an, preț 360 euro 
și Nokia 3410 cu cartelă Connex, preț 150 ron. Tel. 
0722/161644.

Comemorări (76)

Se împlinesc 11 ani de când cea care a fost sufletul și nădejdea bătrâneților noastre
IANOȘ VIORICA RODICA născută Fabian, ne-a părăsit pentru totdeauna. Din viața ta Rodica/ Nimic n-a mai rămas/ Decât o sfântă cruce/ Și o poză fără glas. Comemorarea duminică 27 noiembrie ora 18. la Cimitirul catolic Deva. ’. fNu te vom uita niciodată. Părinții, fratele cu soția, nepoatele și toți cei care te mai păstrează in sufletele lor

Decese (75)

Soția Verginica, copiii Adina, Călin, Simona, Răzvan și nepotul Șerban anunță cu durere în suflete încetarea din viață a celui care a fost un bun soț, tată și bunic,
mr. (r) JEFLEA GHEORGHE înmormântarea va avea loc sâmbătă 26 noiembrie, ora 13.Dumnezeu să-l odihnească în pace.

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

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 TLX, toate actele la zl, mașină 
de garaj, preț 30 milioane lei, negociabil, merită 
văzută. Tel. 236464.
• vând Dada 1310, af 1986, 5 trepte, revizie 
tehnică iulie 2006, stare bună de funcționare,

.-preț 800 euro, negociabil. Tel. 0727/374838, orele

W’15-
s • vând Dada 1310, recarosată în 1999, stare 

foarte bună. Tel. 0744/565516.

• vând Dada break, stare foarte bună, 50.000 km 
la bord, af 1996, preț negociabil. Tel. 248739.
• 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 Opel Astra 18 injecție, af 
2002, 71.000 km, full-electric, ABS, EEP, AC, 
închidere centralizată plus alarmă, preț 7900 
euro, negociabil. Tel. 0721/267260.
• vând autoturism Seat Cordoba, af 1998, aer 
condiționat, închidere centralizată, geamuri 
electrice, abs, airbag-uri, consum 5%, motorină 
preț 6300 euro. Tel. 0724/560870.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 3 porci de 120 kg fiecare. Tel. 
0254/264553,0723/506873.
• vând Cocker spaniol, femelă, vârsta 7 
săptămâni, carnet sănătate la zi. Tel. 
0722/640014,0726/217641.
• vând grâu de panificație, 10 tone. Tel. 
0254/264553,0723/506873.
• vând pești exotici, la prețuri foarte mici (5000 
lei/buc.) și diferite alte specii și ustensile. Tel. 
0727/592599,0743/855171.
• vând porci grași, mari, de carne, pentru tăiat 
Tel. 0744/320210,775627.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 282883,0729/042742.

Instrumente muzicale (60)

• vând orgi 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, - >

Altele (61)

Au trecut 6 luni de când dragul nostru soț, tată și bunic
GROS CORNELdin Deva a plecat pe drumul fără întoarcere. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 26 noiembrie, ora 9, la Biserica Sf. Nicolae, din Deva. Soția Teodora, copiii Daniel și Gabriela, nepoții Alex și Răzvan, cuscrii Constantin și Ana. Dumnezeu să odihnească în pace sufletul lui bun.

Cu durere în suflet aduc pios omagiu, neștearsă amintire celui care mi-a fost sprijin frățesc în clipele grele,
mr. (r) «JEFLEA GHEORGHEFamiliei sale condoleanțe și tărie sufletească.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dincă Minodora

Colectivul magazinului Alim Turn Deva este alături de doamna Virginica în greaua durere pricinuită de decesul soțului ei
GHIȚĂ JEFLEAși-i transmit sincere condoleanțe.

■, i ■ Dumnezeu să-l odihnească in pace.

Camioane, remorci (39)

• vând autocamion SR 114, tip militar, dublă 
tracțiune, stare tehnică perfectă, bun pentru 
exploatare forestieră, preț 1500 euro. Tel. 
0742/991411,0742/071393. >

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

«vând 2 motoare electrice trifazice, 2800 
rot/min de 5 kw și 8 kW, preț negociabil. Tel. 
248340.

• vând semănătoare mixtă, 17 rânduri, 
tractor 35 CP, mașini erbiddat 300 ■ 400 - 600 
Rbi, mașină scos cartofi, piășitoare porumb 
și cartofi. Relații la teL 0723/237400, 
0254/221075.

• cunpăr deșeu plastic, lăzi, dopuri, paleți. Tel. 
0723/301857.
• 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.
• vând trasă oxiacetilenică pentru debitat 
metale, trusă pentru sudură oxiacetilenică și 
regulator de presiune pentru acetilenă 
(nefolosite). Se vând numai la pachet, preț 250 
euro. Tel. 0745/624933.

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Burdun Oana Cristiana Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Chelariu lulia Anca. Se declară nul.

• pierdut carnet șomaj pe numele Bujuran 
Mircea Dorin. Se declară nul.

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

Moto-velo (41)

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

Piese, accesorii (42)

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască, ochelari, de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând cutie viteză Saviem, motor complet și 
remorcă Ara cu numere noi, revizie efectuata. 
Tel. 616705.

Mobilier și interioare (47)

• vând bufet din lemn pentru bucătărie, culoare 
naturală, 3 corpuri, vitrină, 210/156/059 cm, preț 
200 ron, negociabil. Tel. 214028.
• vând canapea extensibilă pentru 2 persoane, 
cu ladă, în stare bună, preț 180 ron. Tel. 
0727/592599,0743/855171.
• vând mobfiâ bucătărie din lemn de brad, 6 
corpuri, masă cu 4 scaune, stare foarte bună, 
preț 7 milioane lei. Tel. 0723/327618,216025.
• vând moblă de bucătărie, stare foarte bună, 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând mablă stil, ornamentată cu lemn de 
trandafir. Tel. 213360,0745/202123.

• vând pătuț metalic pentru copii, stare foarte 
bună, cu baldachin, perdeluță, leagăn, saltea,

•^apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.
"• vând urgent mobilă: canapea extensibilă, 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibilă, birou elev, 
bucătărie suspendată, 4 scaune, mască 
chiuvetă, mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074, 
0724/643045.
• vândvfirină cu oglindă,bibliotecămică, pentru 
elev, cu birou atașabil, mobilă bucătărie, masă 
bucătărie, 4 scaune tapițate, covor persan 3/2,5 
m, negociabil. Tel. 224891.

Electrocasnice (56)

• vând aragaz 3 ochiuri, stare bună, preț 200 ron, 
negociabil. Tel, 0254/229238.

Citații (63)

• Pârâta Stâncescu Vasilica este citată la 
Judecătoria Hațeg, pentru data de 13.12.2005, în 
dosarul nr. 5/2005, în proces cu reclamantul 
Stâncescu Virgil, pentru divorț.

• Pârâtul Craceanu Daniel Eduard este 
chemat în judecată în dosarul 5244/2005 al 
Tribunalului Hunedoara, de reclamanta 
Pasconi Dorina Evelina, pentru data de 
29.11.2005, pentru excludere.

Licitații (64)

• BUCURA - societate cooperativă orga
nizează licitație pentru închirierea unui 
spațiu în suprafață de 36 mp, începând cu 
02.12.2005, la sediul firmei din Hațeg, str. M. 
Eminescu, nr.49.

Solicitări servicii (71)

• caut femele pentru îngrijire persoană cu han
dicap, permanent, la domiciliu. Tel. 219934

Prestări servicii (72)

• Ofertă promcdonalâ In perioada decem
brie ■ Ianuarie. Instructor autorizat, 
efectuez cinuri auto la cel mai înalt nM 
de pregUke și cu ocazia sărfattrrior de lamă 
la tarif târâ concmnțH totoanesc toate 
actele necesare pentru doear. Ofertă 
limtatA. Pentru înscrieri suraM la 
0744/497227.

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

• fest Flag SRL organizează in 12 decem
brie ultima testare din acest an pentru 
certificarea ECDL la preț redus cu 40%. 
înscrieri și informații suplimentare la sediul 
nostru: Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A 
(Clădirea Cepromln), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

Soțul loan și fiica Daniela anunță că au trecut 6 săptămâni cu lacrimi și durere de când a plecat dintre noi iubita noastră soție și mamă
CORNELIA NEICONI (NELI)din Hațeg. Dumnezeu să-i odihnească sufletul ei blând și bun; Parastasul de pomenire duminică 27 noiembrie 2005, la Biserica ortodoxă din Hațeg.

Un ultim omagiu celui care a fost
GHIȚĂ JEFLEAdin partea familiei Dleș Gheorghe și Rodica. Suntem alături de Virginica și copiii săi, în aceste clipe de grea durere.

• frmă autorizată efectuez lucrări de 
amenajări interioare, gresie, faianță, etc 
Relații la teL 0254/232052,0744/174341.

• 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)

• Sobis Consult caută VÂNZĂTOR - 
GESTIONAR pentru MAGAZIN FURAJE 
PENTRU ANIMALE. Condiții: experiență In 
activitate similară; iții In dome
niul veterlr «tehnic (avantaj). 
Așteptăm CV-urile la fax 0269/243445; tel. 
0269/243396.

• ftonâ de dstribuție a gamelor „UnlcomT 
șl „Adesgo” angajează agerii comerdalL 
M0254/214047.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită in 
cadrai firmei, salarizare abaclivă 4 bonuri: 
bacalaureat Așteptăm CV-uri cu poză to 
Bdul 22 Decembrie, bL Dl + D2. Informații la 
teL 0254/232747.

• Societate 1 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 
latei. 0726/157883.

• SC Dariane tostal SRL Deva angajează 
personal dinamic pentru magazin ame- 
nalări Interioare. CV-urile se depun In 
dărl-ea Cepromin, etaj 3, camera 312 sau la 
fax0254/220313.

BANCA COMERCIALA

^CARPATICA
Bl. 12A

îet. -Pa*■ &2S*/22 81 ifi

CREDITUL INSTANT v v

Este un credit » itru nevoi personale;
Nu există limită de sumă;
Se obține simplu și rapid; <
Nu necesită avans din partea solicitantului; î^ 

loads de creditare: maxim 10 ani. i-,. ii ■

Forța sl inteligenta caoftalului romlneacl

Familia Stingă Rita, Gabi și copiii deplâng încetarea fulgerătoare din viață a celui care a fost
GHIȚĂ JEFLEAși este alături de familia greu încercată. Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească.

Familia Tudor Ileana, Valentin și fiica Ada sunt alături de familia îndoliată în greaua pierdere suferită prin trecerea în neființă a celui care a fost
GHIȚĂ JEFLEASincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Suntem alături de Vergitlica în greaua pierdere suferită prin încetarea fulgerătoare din viață a soțului său
GHIȚĂ JEFLEADumnezeu să-i odihnească în pace sufletul lui bun.Sincere condoleanțe. Familia Cioanca Petru și Tenzi

Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara 

Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Deva

Conform O.G. nr. 92/2OO3, republicata, privind Codul de procedura fiscală, art. 
158, Administrata Finanțelor Publice Deva anunța licitație publică pentru:

- teren extravilan, în suprafața de 1.205,00 mp, situat în localitatea Clopotiva, 
înscris în CF nr. 2282/, preț de pornire 13.089 lei RON; bunul nu este grevat de 
sarcini. Terenul aparține SC ASAR CONSTRUCT SRL Deva, dosar executare nr. 
564/2000.

- clădire (cămin nofamilițti) + teren în suprafața de 1.786.00 mp, situat în locali
tatea Vofol, înscris în CF nr. 17/a, preț de pornire 159.830 lei RON; bunul nu este 
grevat de sarcini; imobilul aparține SC MINEXFOR SA Deva, dosar executare nr. 
17/2000.

Prețurile nu conțin TVA.

Licitația va avea loc în data de 07.12.2005, la sediul Administrației Finanțelor 
Publice Deva.

Pentru participare, ofertanfii sunt obligați să depună 10% avans din prețul de 
pornire a licitației, până la data de 06.12.2005, oferte do cumpărare *i dovada 
emisă de organul fiscal teritorial din caro să rezulte că nu au obligații fiscale restante.

Cei caro pretind vreun drept asupra bunului sunt rugați să înștiințeze organul de 
executare înainta do data stabilită pentru vânzare.

Informafii la sediul A.F.P. Deva, Biroul Colectare, executare silită persoane juridice, 
telefon 0254216765.

(35019)



a
1 
ir

vineri, 25 noiembrie 2005 cuvw
m tem.......T77.“ 77*.................................. i............«*

t 
O

l 
t 
i
4
<
I 
(

|

4

<

• Exclusă. Cântăreața braziliană Daniela Mercury a anunțat că Vaticanul i-a anulat participarea la concertul de Crăciun care va avea loc la 3 decembrie, la Roma, în prezența Papei Benedict al XVI-lea, din cauză că ea promovează utilizarea prezervativului.
Pus să își ceară scuze

Los Angeles (MF) - O organizație americană care luptă împotriva antisemitismului a cerut, miercuri, ca Michael Jackson să își ceară public scuze, în urma difuzării de către o televiziune a unei înregistrări pe care se aude vocea starului, denigrân- ‘ du-i pe evrei.în timpul emisiunii „Good Morning America” a fost difuzată, marți, o înregistrare audio pe care se aude vocea fostului „rege al pop-ului” calificându-i pe evrei drept „lipitori”. „Simt ca lipitorile. M-am săturat Este un complot. Evreii fac acest lucru în mod intenționat”, se poate auzi pe casetă, care este înregistrarea unui mesaj de pe robotul telefonic al starului, înregistrarea a fost făcută publică de către un fost colaborator de al lui Michael, cu care este în proces.

Festiv Celebrul actorKirk Douglas, Împreună cu soția, i-a servit cu mâncare pe oamenii fără adăpost din Los Angeles de Ziua Recunoștinței.
(Foto: EPA)
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Captură neobișnuită
Londra (MF) - Un grup de pescari irlandezi se pot lăuda cu o captură neobișnuită - sticle cu cremă de whisky, ambalate festiv. Ele făceau parte dintr-un transport de 8.000 de sticle de Garolans Irish Cream, împachetate împreună cu pahare. Containerul în care se aflau a căzut în mare luna trecută, în timpul unei furtuni în Golful Gascogne, a explicat compania irlandeză producătoare.Băutura - care are la bază whisky irlandez și miere - era destinată pieței spaniole. Sticlele au ajuns însă în năvoadele pescarilor, a declarat John Chamney, directorul de export al companiei. „Se pare că sticlele sunt în stare perfectă. Paharele nu s-au spart, iar băutura poate fi consumată fără nici o grijă, pentru că a fost păstrată la adâncime, la răcoare”, a spus el.

Potter a ajuns și in spațiu

Furnici istețe
Paris (MF) - Furnicile roșii au un semnal original prin care se ajută între ele în scopul de a evita căile care nu duc la hrană. Este știut de mult timp faptul că furnicile comunică cu ajutorul fe- romonilor „pozitivi” pentru a semnala căile care duc la apă sau hrană.Ceea ce nu se știa însă este faptul că ele sunt capabile să secrete și fero- moni „negativi” pentru a opri celelate furnici și pentru a „marca” o cale care nu duce nicăieri, a descoperit o echipă de cercetători de la Universitatea din Sheffield.Furnicile roșii, (mono- morium pharaonis), își ajută semenele să evite parcurgerea unei căi inutile și să se obosească pentru nimic, prin depozitarea acelor feromoni speciali, în locuri strategice, că de exemplu la o răscruce de unde pleacă mai multe căi.

Colin Farrell
(Foto: FAN)

Vin în 
România
București (MD - 
„Borgia", o dramă 
istorică ce îi va avea 
în rolurile principale 
pe Colin Farrell și 
Scarlett Johansson, 
se va filma în Româ
nia și Italia începând 
din luna aprilie 2006, 
relatează cotidianul 
britanic The Guar
dian. Filmul, cu un 
cost estimat la 45 
milioane de dolari, 
va fi regizat de Neil 
Jordan. Scenariul se 
axează pe lupta pen
tru putere ivită după 
ce cardinalul Rodrigo 
Borgia devine princi
palul favorit la scau
nul pontifical în 1492.

■ Membrii echipajului 
ISS au vizionat marți cel 
mai recent film din seria 
Harry Potter.

Washington (MF) - Cel mai recent film din seria Harry Potter, „Harry Potter și Pocalul de Foc”, le-a fost proiectat celor doi astronauți de pe Stația Spațială Internațională, ISS, relatează BBC News Online. Filmul a fost transmis marți, la cererea astronautului american Bill McArthur. Această proiecție a Venit la puțin timp după ce a fost transmis în spațiu un concert live al lui Paul McCartney, care a interpretat două cântece pentru membrii echipa

jului ISS. McArthur și cosmonautul rus Valery Tokarev au ajuns la ziua 55 din misiunea lor, care va dura șase luni.„Membrii echipajului de pe ISS au un program de muncă extrem de încărcat, dar au de asemenea și timp pentru relaxare”, a declarat un purtător de cuvânt de la NASA. „De-a lungul anilor, stația a căpătat o colecție de filme pe DVD, cărți, reviste, CD-uri și alte materiale care îi ajută pe astronauți să se relaxeze”, a mai declarat el.Ieri, echipajul de pe ISS a sărbătorit Ziua Recunoștinței cu curcan afumat, fasole verde și un desert cu mere și afine, toate deshidratate.
Poluare gravă
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■ Pelicula de benzen de 
pe râul Songhua, din 
China, pune în pericol 
populația unui oraș.

Harbin (MF) - Pelicula de benzen, care se întinde pe o distanță de 80 de kilometri pe cursul râului Songhua, din nord-estul Chinei, pune în pericol cele patru milioane de locuitori ai orașului Harbin, care sunt privați de principala lor sursă de apă.Pelicula de benzen a ajuns ieri în dreptul orașului Harbin, capitala provinciei Heilongjiang, provenind din regiunea învecinată, Jilin, situată la 380 de kilometri în amonte. Poluarea a fost cauzată de o explozie la o uzină petrochi-
Joacă Dalmațianul se bucură de venirea zăpezii într-un parc din Sofia. (Foto: epa>
l-a servit prea mult alcool

Oslo (MF) - Un barman norvegian a fost condamnat la șase luni de închisoare, dintre care patru și jumătate cu executarea pedepsei, pentru că a servit 19 „shot-uri” de tequila unui bărbat care a murit apoi din cauza cantității prea mare de alcool consumată.Aflat în competiție cu clientul, barmanul i-a servit echivalentul a 0,8 litri de alcool pur, în timp ce în paharele din care a băut el a pus apă. Barmanul de 32 de ani a fost condamnat pentru încălcarea legii referitoare la vânzarea de alcool, tribunalul considerând că a continuat să-i servească tequila clientului cu toate că acesta prezenta deja semne vizibile de ebrietate.

CristinaEste născută în zodia Rac, îi plac dansul, literatura și călătoriile.

cu benzen

Populația își facă rezerve de apă (Foto: epa)mică, produsă pe data de 13 noiembrie.Apa poluată a intrat în oraș și a ajuns deja la stațiile de pompare. Marți, autoritățile din Harbin anunțaseră sus
pendarea alimentării cu apă. Viceguvernatorul provinciei Jilin a prezentat scuze locuitorilor din Harbin, un gest neobișnuit în China din partea unui înalt oficial. Ieri,

experții încercau să evalueze riscurile poluării asupra po- . pulației.
Măsuri de urgențăLa Harbin, unde elevii au fost rugați să stea acasă, populația continuă să-și facă rezerve de apă, iar o parte dintre magazine au rămas închise, Complexele industriale au început să sape puțuri pentru a se alimenta cu apă din pâm za freatică și a-și putea âoffi tinua activitatea, iar cli^|| ților hotelurilor - de la c|jj| mai modeste la cele ins luxoase - li s-a interzis să fațS duș. în regiunea Khabarovsk din Rusia, unde râul Songhu® se varsă în fluviul Amur, va fi declarată starea de urgență începând de astăzi.

Salma Hayek la gala premiilor Nobel
■ Actrița hollywoodiană 
a acceptat să fie 
amfitrioana ceremoniei 
de la 11 decembrie.Oslo (MF) - Actrița mexicană Salma Hayek va fi amfitrioana concertului care va avea loc luna viitoare, la Oslo, în onoarea laureaților premiului Nobel pentru pace

2005, AIEA și directorul său, Mohamed ElBaradei, au anunțat organizatorii, miercuri.Actrița în vârstă de 39 ani a acceptat să fie amfitrioana ceremoniei de la 11 decembrie, din timpul concertului care va avea pe scenă artiști precum Duran Duran, Suga- babes sau Westlife, a declarat Odd Arvid Stroemstad. Organizatorii se mai gândesc încă

dacă să îi asigure lui Hayek un partener cu care să prezinte evenimentul, așa cum s-a întâmplat în anul 2004 când gazde au fost Tom Cruise și Oprah Winfrey. Premiul Nobel pentru pace din acest an a fost atribuit A- genției Internaționale a Energiei Atomice (AIEA) și directorului ei. Premiul va fi oferit în 10 decembrie.
0 partitură scrisă de mâna Iui Ludwig vanBeethoven a fost descoperită într-un seminarteologic din Philadelphia Va fi scoasă la lici- 1tație de casa Sotheby's la1 decembrie. (Foto: epa)
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