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Vremea se va răci. Posibile precipitații 
sub formă de ninsoare. Executat în stil mafiot
dimineața la prânz seara

■ Cadavrul unui bărbat 
a fost găsit, ieri, de doi 
pescari, în lacul din 
localitatea Cozia.Cozia (M.T.) - După ce a stat aproximativ un an pe fundul lacului, împachetat în saci de plastic, ancorat cu greutăți,

cadavrul unui bărbat a ieșit, Uri, la suprafață, fiind găsit de doi pescari. Bărbații plecaseră, ieri după-masă, la pescuit, pe malul lacului din Cozia. Unul dintre ei a observat la suprafața lacului câteva pungi în care au crezut că este un pește mort. Au agățat, cu undița, punga și au tras-o spre

malul lacului. Când au adus- o aproape de malul lacului, cei doi și-au dat seama că înăuntru era cadavrul unei persoane. Corpul era pus într-un sac de plastic, iar pe cap avea o pungă legată la gât. Tot corpul bărbatului era înfășurat cu sfori de alpinism și cabluri. Speriați, cei doi au anunțat

polițiștii, care împreună cu medici legiști și procurori criminaliști s-au deplasat la fața locului. Cadavrul a fost ridicat și transportat la morgă, unde a fost efectuată autopsia. Din primele cercetări s-a stabilit că bărbatul are aproximativ 40 de ani și se pare că a fost ucis, /p.3

Hunedoara a prilejuit sâmbătă o întâlnire fără protocol între magistrații hunedoreni și reprezentanții presei din județ. Cu această ocazie CL a obținut în exclusivitate cu Darrtel-Tiliciu, președintele banalului Hunedoara. Zp.5 (Foto: Traian Mânu) 
'■ >= ' ' " ' ' ' ' ................—-————

Spania nu mai atrage! Deva (I.J.) - Preselecția pentru forță de muncă în domeniul agriculturii în Spania nu mai atrage hunedorenii. Cel puțin asta reiese după două zile de preselecție la sediul AJOFM Hunedoara, unde au fost preluate în baza de date a OMFM București doar 18 dosare. /P-3
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Când va intra greva

1 03 03 03

■ Ultimele discuții ale 
sindicaliștilor cu Guver
nul s-au finalizat cu un 
nou proiect de acord.Deva (S.B.) - Negocierile purtate, ieri, de sindicaliștii din învățământ, timp de șase ore, cu guvernanții, au dus la obținerea unei majorări salari- ale de 11,83%. Procentul este

stipulat într-un nou proiect de acord care va fi aprobat sau respins de profesori pe parcursul zilei de astăzi. Paul Rusu, liderul Sindicatului din învățământul Preuniversitar al județului Hunedoara, a declarat, aseară, că: „Mâine vom fi încă în grevă. La ora 10.00, cei 15 lideri de zonă din județ vor discuta oferta guvernanților cu profesorii. Rezul-

în pauză?țațele zonale vor fi comunicate liderilor sindicali la ora 12.00. Atunci se va ști clar dacă greva profesorilor va înceta sau nu. Răspunsul final va fi dezvăluit tot azi, la ora 16.00”. Răspunsul acesta este și cel dat președintelui țării, de liderii sindicatelor din învățământ, la apelul către profesori, lansat ieri, ca greva să înceteze chiar de astăzi.

Deva (I.J.) - în județ nu a fost depistat nici un focar de rujeolă. Cete câteva cazuri existente au apărut ca urmare a neefectuării vaccinului antirujeolic la copii sub 1,5 ani, afirmă dr. Dan Magheru, directorul DSP Hunedoara, /p.5
Dispariții de copii, în România
Cauzele: lipsa de supraveghere, neînțelegerile 
familiale, influența anturajului, absenteismul școlar, 
spiritul de aventură, libertinajul.

dispăruți au
sud 18 am, iar 42 sub 13 am.

Grafica. Cuvântul hi»r. sursa. TVR

De la bal, la 
■ în urma unei încăie
rări, un tânăr a ajuns, 
de la petrecere, direct 
la spital.Hunedoara (M.T.) - în timp ce se afla la petrecerea unui prieten, un tânăr de 18 ani din Hunedoara a fost bătut de un alt băiat care a intrat în local fără să fie invitat. în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai mulți tineri sărbătoreau majoratul prietenului lor, la un local din Hunedoara. La ora 2:30, în incinta localului

spitalau intrat 3 tineri care nu fuseseră invitați. Dragoș M., de 18 ani, din Hunedoara, imul din invitații sărbătoritului, le- a spus celor trei să iasă afară din local pentru că este 6 petrecere privată. Au schimbat câteva replici mai dure și au ieșit afară, unde unul din cei trei „intruși”, Remus V., de 18 ani, l-a bătut „măr” pe Dragoș. Tânărul a fost transportat și internat eu traumatism cranian și multiple plăgi contuze la Spitalul din Hunedoara, iar agresorul s-a ales cu dosar penal.

împlinirea a 50 de ani de la înființarea Filialei Deva - Hunedoara a Unitarii Artiștilor Plastici a fcbșt marcată, țsâmbătă, 26 noiembrie, •prin participarea artiștilor la un colocviu jubiliar.
(Foto: T. Mânu)
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• Vizită. Comandantul Suprem al Forțelor 
Aliate din Europa, generalul James L. Jones, 
va face, luni și marți, o vizită oficială în 
România. Va avea întâlniri cu președintele 
Traian Băsescu, cu ministrul Apărării naționa
le, Teodor Atanasiu, și cu șeful Statului Ma
jor General, generalul Eugen Bădălan. (MF)

• Somație. Vicepreședintele Comisiei de Apă
rare din Senat, Norica Nicolai, cere Președinției 
prezentarea, în Parlament, a Strategiei Na
ționale de Securitate, care trebuia înaintată de 
șeful statului, la șase luni de la preluarea man
datului, pentru a se vedea în ce măsură au 
intervenit față de viziunea lui Ion Iliescu. (MF)

Alegeri, in condiții | 
de securitate

Groznîi (MF) - Alegă- | 
tarii ceceni au Început să i 
voteze, duminică dimi- | 
neață, pentru a desemna I 
primul Parlament local i 
din ultimii ani, intr-un i 
scrutin legislativ prezen
tat de Kremlin drept | 
ultima etapă a procesu
lui de „normalizare" din i 
republica separatistă, re- ; 
latează AFP.

Mai mult de 600.000 de 
alegători ceceni, dintre I 
care 34.000 sunt soldați i 
sau ofițeri din forțele fe- i 
derate mobilizate în Cece- 
nia, urmează să desem- i 
neze 58 de deputați în I 
Parlamentul local. Orga
nizațiile neguvemamen- 
tale au denunțat alegerile 
drept „o parodie" de 
scrutin, desfășurat „sub 
amenințarea puștilor". 
OSCE a refuzat să trimi
tă observatori în Cecenia, 
invocând „motive de 
securitate". Autoritățile I 
ruse au anunțat mobi
lizarea a 23.000 de obser
vatori, locali, din CSI.

Ceceni la urne.

Codul conduitei antiteroriste
Barcelona (MF) - Absența președintelui egiptean Hosni Mubarak, anunțată în ultimul moment, și cea a liderului algerian Abdelaziz Buteflika, spitalizat la Paris, se adaugă la absența majorității liderilor statelor arabe, în condițiile în care au loc negocieri dificile pentru redactarea unui „cod de conduită antiteroristă", proiect a cărui realizare este intens dorită de președinția britanică a UE. Reuniunea de scurtă durată (mai puțin de 24 de ore, începând de duminică seara și până luni dimineața) are ca scop oficial impulsionarea „procesului de la Barcelona", un parteneriat euro- mediteranean lansat în 1995 pentru transformarea regiunii mediteraneene într-o „zonă de pace și prosperitate".Două subiecte sunt de interes special pentru reprezentanții celor 40 de state invitate la summit: terorismul internațional și valul incontrolabil de imigranți care provin din sud și care a generat un veritabil asalt al enclavelor spaniole Ceuta și Melilla.

Băsescu, șah-mat la premier

Ion Iliescu

închisorile 
CIA
București (MF) - 

Fostul președinte. 
Ion Iliescu, a decla
rat, sâmbătă, că 
problema presupuse
lor închisori CIA în 
România este o .di
versiune", iar autori
tățile române ți cele 
americane nu au dis
cutat niciodată o 
asemenea chestiune. 
.Dacă s-a făcut ce
va, s-a făcut pe șest, 
fără cunoștința 
noastră, dar nu pe 
teritoriul românesc", 
a mai spus IliesCu. 
Surse din CIA ar fi 
confirmat existența a 
două închisori secre
te ale agenției ame
ricane de informații, 
pe teritoriul Româ
niei și Poloniei, unde 
ar fi interogați sus- 
pecți de terorism. Pe 
lista avioanelor 
americane, ale căror 
escale ar fi fost 
autorizate de Guver
nul spaniol, fig
urează și cea efectu
ată de o aeronavă 
care efectua o cursă 
intre Guantanamo și 
București, 
informează presa 
spaniolă.

■ La negocierile Guver
nului cu sindicatele din 
învățământ, a participat 
și președintele României.

București (MF) - Reprezentanții Guvernului și liderii sindicali din educație au reluat, duminică, discuțiile pentru suspendarea grevei din învățământ, după ce premierul Călin Popescu Tăriceanu a propus, sâmbătă, o nouă o- fertă care prevede majorarea medie a salariilor cu 11,5%, cu 3,5% mai mult decât a fost propus inițial. Salariile cadrelor didactice ar urma să fie majorate, tot în două etape, cu 5%, la 1 ianuarie 2006, și cu 6,5%, la 1 septembrie 2006. în urma acestor majorări, salariul mediu brut de 10.600.000 tei vechi ar urma să crească, în prima etapă, cu 530.000 lei vechi, la 1 ianuarie, și cu 723.450 tei vechi, în cea de-a doua etapă, la 1 septembrie.
Mai mult debutanțilorGuvernul propune, totodată, ca aceste sume suplimentare să fie acordate pe baza unui sistem diferențiat care să permită creșterea sa
Există un nou caz de gripă aviară
■ începând de sâmbă
tă, polițiștii au luat mă
suri de izolare a zonei 
din județul Brăila.

Scărlăteștl (MF) - Prefectul de Brăila a dat ordin de instituire a carantinei în sătul Scărlătești, după ce președintele Comitetului brăilean pentru Situații de Urgență, pentru a preîntâmpina o eventuală epidemie, a convocat reunirea Grupului de suport tehnic pentru epizootii și supravegherea contaminării produselor vegetale și animale, și a șefilor tuturor structurilor cu funcții de sprijin, membri ai comitetului.Pentru prevenirea extinderii focarului de gripă aviară din Scărlătești, au fost dispuse măsuri de interzicere a
Referendumul din Armenia

Erevan (MF) - Cei 2,3 milioane de alegători vor aproba sau respinge textul care prevede reducerea prerogativelor prezidențiale, garanții sporite privind independența sistemului judiciar și abolirea interdicției referitoare la dubla naționalitate, care te va permite milioanelor de armeni din diaspora să obțină cetățenie armeană.Consiliul Europei, ai cărui experți au participat la elaborarea textului și care a tri mis
Alegeri regionale în Slovacia

Bratislava (MF) - Chiar dacă scrutinul nu a mobilizat dec^t o mică parte dintre cei 4,2 milioane de alegători slovaci - mai puțin de 20%, conform datelor comisiilor regionale -, în urma alegerilor au fost desemnați 412 deputați, în opt parlamente locale. Alegătorii slovaci au votat, tot sâmbătă, și pentru desemnarea a opt președinți ai regiunilor, dar, deoarece aproape

Profesorii, într-un gest de protest, în fața Palatului Victoriei. (Foto: EPA)lariilor, în principal pentru cadrele didactice cu venituri reduse, respectiv debutanții în învățământ și profesorii cu o vechime mică în muncă. Astfel, un debutant în învățământ, cu o vechime de până la doi ani, ar urma să primească în plus la salariu circa 1.075.000 tei vechi, în timp ce un profesor gradul I, cu o vechime cuprinsă între 6 și 10 ani, ar urma să beneficieze de un spor salarial de aproape 

Păsările contaminate sunt ridicate iar proprietarii recompensați.tranzitării în/din localitate a persoanelor, animalelor și păsărilor, precum și de monitorizare a căilor de acces în zonă. Astfel, s-au constituit filtre permanente pe drumurile județene Scărlătești-Dude- pcu, Scărlătești-Vultureni și Scărlătești-Batogu, pe drumul comunal Scărlătești-Cireșu.
18 observatori, le-a cerut alegătorilor să se prezinte la urne. „Este o ocazie pentru armeni de a-și demonstra ata șamentul față de Europa", a declarat președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Rene van der Linden.Opoziția, formată din 18 partide și organizații neguvernamentale, le-a cerut a- legătorilor să boicoteze votul, care ar legitima o putere „desemnată prin alegeri frauduloase".
nici unul dintre cei circa 60 de candidați nu a obținut majoritatea voturilor exprimate, urmează un al doilea tur de scrutin, în data de 10 decembrie. Alegerile de sâmbătă sunt al doilea scrutin de acest tip, organizat în Slovacia după separarea țării ■ cu 5,4 milioane de alegători - de Republica Cehă, în 1993. Primul scrutin a avut loc în 2001, cu o rată de participare de 26%.

1.700.000 lei vechi.
Premier versus președintePremierul Tăriceanu a lansat și un apel către profesori, cerându-le să renunțe la acțiunile extreme de protest, precum greva foamei, și să reia procesul educațional începând de luni, explicând că Executivul dovedește disponibilitate la dialog și flexibilitate în negocieri.în lipsa premierului, nego

Probele, recoltate de la pasărea domestică depistată, urmează să fie transmise pentru analize suplimentare la laboratorul de specialitate din Marea Britanie.în Scărlătești, există aproximativ 400 de gospodării, cu un număr estimat de 15.000 de păsări domestice.

Cutremur în China . Cutremurul produs, sâmbătă dimineață, în estul Chinei, soldat eu 13 morți, sute de răniți și importante pagube materiale? Cutremurul a avut o magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter, fiind urmat de două replici. (Foto: epa)

cierile au fost conduse de Gheorghe Pogea. Discuțiile aii început la ora 9, iar la ora 12,J la Palatul Victoria, a sosit președintele Băsescu. Pre^ mierul Călin Popescu Tăriceanu, aflat la Barcelona, a afirmat că nu a fost informat că președintele va participa la negocieri. Sâmbătă, Traian Băsescu a făcut o vizită profesorului din Slobozia și l-a convins să renunțe la greva foamei.
A treia invalidare?

Chișinău (MF) - La cinci ore după deschiderea secțiilor de votare, își exprimaseră opțiunea mai puțin de 7 la sută dintre alegători, în condițiile în care, pentru validarea scrutinului, ester" 1 necesar ca la urne să se prezinte cel puțin o treime dintre cei peste 560.000 de alegători.în aceste condiții, este posibil ca, pentru a treia oară în ultima jumătate de an, alegerile locale să nu poată fi validate. C(P' misia Electorală Cen-’’ trală a anunțat că, în cazul în care alegerile vor fi invalidate, și a treia oară, va fi nevoită ca, după consultări cu Parlamentul, să convoace un nou scrutin.
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• Legea prefectului. Legea care reglementează modul de funcționare al Instituției Prefectului ar putea fi adoptată prin Ordonanță de Urgență, a declarat Vasile Blaga, ministrul Administrației și Internelor. Motivul: necesitatea aplicării respectivei legi cu începere de la 1.01.2006, moment din care respectivele funcții vor fi depolitizate. (D.l.)
Vraja vestului
■ Doar 18 dosare au 
fost preluate la OM FM 
pentru locuri de muncă 
în Spania.

INA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

■Accident
Brad (M.T.) - Un bărbat a fost grav rănit în urma unui accident de circulație produs sâmbătă, în jurul orei 12:00, în Brad. Conducătorul unei Dacii, Daniel L., 30 de ani, din Crișcior, în timp ce se deplasa spre Abrud, nu a păstrat distanța regulamentară față de un autoturism aflat în fața sa și s-a tamponat cu acesta. în urma impactului, conducătorul autoturismului, Viorel B., 36 de ani, din Brad, a fost transportat în stare gravă la spital, suferind un traumatism craniocerebral acut. Polițiștii cercetează cazul, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s- a petrecut accidentul, iar Daniel L. este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.

Concert 
rock
Daa (S.B.) - Azi, 28 
noiembrie, seara, în 
Clubul „Rock-Blues- 
Jazz" din Deva (Piața 
Unirii) va avea loc 
concertul americanu
lui Terry Lee Bums. 
Cantautorul s-a năs
cut în sudul SUA Și-a 
început cariera la 15 
ani prin a cânta la 
pian în trupe de 
blues. Apoi a trecut la 
bass și la chitară. A 
evoluat alături de 
mari interpret de 
muzică country și 
blues. în Nashville a 
înregistrat primul său 
CD „Cool World", în 
2001. Ultimul este 
intitulat „Falling Up", 
2004. Acum, Terry 
este în turneu prin 
Europa și Scandinavia, 
cu spectacole prezen
tate live în două for
mule, una acustică 
solo și cealaltă cu tru
pa sa Tennesse 
Rhythm Devils.

Deva - în cele două zile de preselecție, de la sfârșitul săptămânii, pentru locuri de muncă în Spania, s-au prezentat 18 femei cu vârste între 20 și 45 de ani. Dosarele acestora au fost complete, astfel că toate au fost selectate în bazade date a OMFM București. Locurile de muncă oferite de spanioli au fost în domeniul agricol pentru căpșuni și citrice. între persoanele prezente la preselecție, 14 au fost hunedorence, celelalte femei prezente au fost din județele

în județ______________
DN 7 Leșnic - Burjuc - Zam

i îrrDeva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Str. Titu Maiorescu - B-dul 22 Decembrie

Spânzurat în pădure
Deva (M.T.) - Un bărbat a cărui identitate nu a fost până la această oră stabilită a fost găsit spânzurat, într-un copac, în pădurea din apropierea cabanei „Căprioara”, din Deva. Bărbatul a fost găsit, sâmbătă, de un localnic care a anunțat polițiștii și medicii legiști. Aceștia au găsit asupra bărbatului un bilet de tren spre Sinaia și un bilețel pe care acesta scrisese că a fost jefuit. Din primele verificări, s-a constatat că bărbatul s-a spânzurat în urmă cu o săptămână. Cercetările sunt continuate pentru a stabili cu exactitate cauzele tragicului eveniment și identitatea victimei.

dispare

Locurile de muncă în străinătate nu au prezentat interes în această perioadăDolj și Maramureș. „O prezență atât de slabă la preselecție se datorează faptului că lumea nu a fost informată din timp de preselecție. Aceasta este concluzia la care am
ajuns pentru că, dacă nu și- ar fi dorit să plece la muncă în străinătate, nu ar fi venit în vară peste 1000 de persoane la preselecție. Atunci au fost selectate 700 de per-

(Foto: Traian Mânu)soane”, susține Tudor Costin, reprezentantul OMFM la Deva. Selecția pentru Spania va avea loc marți, 29 noiembrie, la București, în prezența angajatorului spaniol.
Cadavru găsit după un an
■ Doi pescari au găsit, 
în lacul din Cozia, 
cadavrul unui bărbat în 
saci de plastic.
MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@informmedia.roCozia - Din primele cercetări efectuate la fața locului de oamenii legii, se pare că, de mai bine de un an, cadavrul bărbatului zăcea pe fundul lacului din Cozia, iar mâinile îierau mâncate de pești. Se presupune că, în momentul în care a fost aruncat în lac, de corpul bărbatului au fost legate greutăți, dar cu timpul, sforile au putrezit, iar cadavrul a ieșit
Teatru cu si

A

■ „Iubire nemărtu
risită" este o piesă 
despre dragoste, 
moarte și manipulare.

Deva (S.B.) - Există o anume poezie conținută în sub- textul piesei, pe care cei doi actori, Mihai Feier (Erik Larsen) și Coco Dimitriu (Abel Znorko), o dirijează astfel încât să nu irite. De altfel, nici autorul, Eric Emmanuel Schmitt, nu e un începător care să-și reverse

Cadavrul bărbatului a fost transportat la morgă (Foto: Radu Barb)la suprafață. în urma autopsiei, s-a stabilit că „bărbatul avea aproximativ 40 de ani, prezenta un traumatism cra- nio-facial, iar decesul a survenit în urmă cu mai mult de
un an”, declară șeful secției de medicină legală, Dan Mărcules- cu. Oamenii legii efectuează în continuare cercetări pentru identificarea cadavrului și stabilirea cauzelor morții.

Bani în plus
Deva (D.L) - Monica Iacob Ridzi, deputat PD hunedorean și euro-obser- vator în cadrul Comisiei pentru Buget din Parlamentul European, ne-a declarat că României i-a fost alocată, în plus, suma de 49 de milioane de euro prin Programul ISPA. Suma este destinată refacerii drumurilor și porțiunilor de cale ferată afectate de inundațiile din iulie-august a.c. Memorandumul nu a fost încă semnat de către reprezentanții părții române, dar e sigur că banii vor veni.

despre iubire elanurile poetice asupra bietului spectator fără apărare. Personajul interpretat de C. Dimitriu e dur și cinic în prima fază, devenind tot mai uman pe parcursul acțiunii. Arma cu care trage la început în vizitatorul său devine cârjă. în cele din urmă scriitorul premiant Nobel se prăbușește. Mihai Feier, la rândul său, trece și el prin diverse faze - la el, însă, calea e inversă, întâi e cea umilă, a lui nimeni în fața unei personalități, dar treptat preia

O piesă de succes cu doi protagoniști talentați (Foto: arhivă)conducerea. O piesă cu doi actori e dificil de reprezentat în așa fel încât spectatorul să fie tot timpul în priză. Regizorul Turi Zoltan Adrian, cei doi actori, cu tot tehnicul din
spatele scenei au reușit. Spectatorii, vădit impresionați, au plecat mulțumiți din Sala Studio Art, de la primul spectacol jucat în Teatrul de Artă Dramatică Deva după 18 ani.

PROGRAME ui CALCULATOR

PIN1RLJ AFACERI

02M/M&MQ, O74O/1M.MS
CONCURS

perioada 8-15 decembrie
• Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie și scrie 

nurtiele, adresa, numărul de telefon și răspunsul la între
barea: „Ce rubrici noi vrei să citești în Cuvântul Liber?"

Trimite plicul prin poștă la O.P. 1, C.P. 3, Deva, 
depune-l în cutiile speciale Cuvântul Liber sau la sediul 
redacției din Deva, Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până 
la data de 21 decembrie (data poștei).

•Vă oferim: o excursie la Paris de 7 zile, pentru 2 
persoane (cazare la hotel și mic dejun inclus, ghid, trans-

împodobit, care să-țl lumineze Sărbătorile de Iarnă.
•Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data 

de 22 decembrie. v
Numele câștigătorilor vor fi publicate, în paginile 

ziarului, în data de 23 decembriel
• Regulament: Trimiterea talonului completat 

înseamnă acceptarea condițiilor de participare la con
curs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs nu 
pot participa angajații Inform Media S.R.L. și nici rudele 
acestora de gradele I și II.

DEVA, M 22 Decembrie, nr. 37A, (CgPROMIN). cern 313, tel: 0254 232 237, www acon.ro

PARTENER WESTEN
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1520 - Exploratorul portughez Ferdinand Magellan a tre
cut prin strâmtoarea de la sudul Americii de Sud, care-l 
poarta numele.

1919 - România semnează la Wash
ington o serie de acorduri Inter
naționale cu privire la stabilii r zilei 
de lucru de 8 ore și a săptămânii de 
lucru de 48 de ore, vârsta minim# de 
admitere a copiilor tn muncile Indus
triale, lucrul de noapte al femeilor ji 

copiilor, munca femeilor înainte șl după naștere.
1943 - Premierul'britanic Winston Churchill (foto), 
președintele american Theodore Roosevelt șl dictatorul 
sovietic Stalin s-au întrunit ia Teheran (Iran).
190 - The Rolling Stones Sșl lansează albumul let ft flfeed.

Prognoza meteo pentru astăzi:Vreme în răcire, cu cer temporar noros. Precipitații sub formă de ploaie. Maxima va fî de 6°C, iar minima de -2°C.Prognoza meteo pentru două zile:
Marti. Cerul va fi partial senin. Ninsori slabe. Temperaturile vor oscila între -3°C și 7°C.
Miercuri. Vreme rece, cu cer noros. Posibile precipitații sub formă de ploaie. Maxima termică va fî de 7°C iar minima de - 2°C.
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Berbec
Câștigați bine dIntr-o activitate comercială de care vă ocu
pați cu seriozitate. Ușurința cu care comunicați vă ajută 
iâ rezolvați divergențele apărute între colegi.

Taur
Dimineață reușiți să rezolvați o problemă a unul tânăr din 
familie. Pe plan profesional, treceți prlntr-o perioadă favo
rabilă șl aveți ocazia să vă puneți Ideile în practică.

•V
O

Gemeni __ __ _

S-«r putea să plecați îrrtr-o călătorie neprevăzută, în Interes 
familial. Puteți să comunicați șl să negodațl cu persoanele 
de sex opus. Evitați discuțiile.

Rac

La serviciu, șefii șl colegii vă apreciază ideile excelente. 
Luațl decizii Inspirate șl reușiți să duceți la bun sfârșit 
obligațiile pe care vl le-ațl asumat. Nu neglijați odihna!

Leu

Puteți avea succes pe plan profesional, la studii șl în 
Călătorii. Profitați de acest context. Aveți ocazia să vă lărgiți 
orizontul Intelectual șl să Izbândiți pe plan social.

fecioară ..
Sunteți Inventiv șl doriți să începeți o viață nouă. Vă de
dicați timpul liber planurilor de pornire a unei afaceri. Stați 
bine cu sănătatea, însă ar fl bine să vă mal relaxați.

Balanța
Nu aveți o clipă de răgaz, sunteți ambițios șl reușiți să 
terminați ce v-ați propus. Profitați de conjunctura favora
bilă. Aveți numai de câștigat pe plan financiar.

Scorpion
Relațiile partenerlale merg foarte bine. Sunteți apreciat pen
tru hotărârea șl seriozitatea dvs. Puteți să rezolvați cu 
ușurință problemele de la serviciu și de acasă.

Săgeților

Nu reușiți să vă odihniți, finalizați totuși ce v-ațl propus. 
Petrecețl seara în mijlocul familiei șl faceți planuri pentru 
o călătorie. Nu vă faceți griji în privința banilor. 1

Calendar Crețtln-Ortodox_______________________
Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh

Calendar Romano-Catolic_______________________
Sf. Ecaterina Laboure

Calendar Greco-Catolic__________________________
Ștefan cel Nou. S Irinarh

Soluția integramel din numârul 
precedent: T - T - FOAIE - ARME

- TRAP - 0 - A - TRAC - ATEN
TA - NE - OPTA - GER - ALIAN- 
TA - C - OC - Gl - BE - AG - 
IEPURI - ISON - LA - LEU - TAINA
- U - RD - MUZE - PUDICA - OZ
- MĂGĂRUȘI

Energie electrică__________________________
, Se întrerupe furnizarea energiei electrice între orele: 

08-00 - 14.00, în localitățile: Fizești, Gura Luncii, Galați, 
Râu Alb, Râu Mic și Coroiești.
08.30 - 15.00, în Deva, pe strada George Coșbuc, bl.21, 
sc.D și E.

Gaz metan __________________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Apă_________________________________ _______
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

fKUFWIII IOUE- •;
Dispecerat apâ rece 227087
Dispecerat apă cald# 212825
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
informații CFR 212725
Urgente 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Politie 955
O J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Pizza vegetarians
Ingrediente:600 g făină, 300 g apă caldă, 50 g drojdie, 1 linguriță margarină, 1 ceapă, 1 morcov, 1 telină, cimbru, 2 cutii pastă de roșii, 100 g măsline, 1 cutie ciuperci, sare, piper.
Mod de preparare:Se amestecă făina cu drojdia dizolvată în apă călduță, apoi se adaugă margarina și 1 linguriță de sare și aluatul se frămână adăugându-se puțin câte puțin apă caldă. Se face un aluat care se lasă să crească în tava unsă și tapetată cu făină. Ceapa, morcovul și țelina se curăță, se dau pe râzătoare și se călesc. Se adaugă cimbru, piper și pastă de roșii. Pentru a se înmuia sosul se adaugă puțină apă. Se lasă să se răcească, apoi se întinde peste aluatul crescut. Se orneză cu măsline tăiate feliuțe și ciuperci. Se dă la cuptor 30-40 minute.

7:00 Jurnalul
TVR 

7:55 Euro- 
dispecer 

8:00 |sabd, în căutarea 
iubirii

8:55 Călătorii 
culinare 

9:30 Teleshopping 
10:00 Finala

Eurovision Junior. Fes
tivalul Internațional al 
Cântecului pentru 
copii, Hassett 2005 (r) 

12:40 Teleenddopedia 
1335 Madeline 
14:00 Jurnalul

TVR. Sport.
Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Pro

patria 
15:30 Kronik 
16:55 D Irakul

condus de Saddam.
Partea întâi

18:00 Sănătate 
pentru toți 

19:00 Jurnalul TVR
Sport
Meteo20:15 Prim plan

21:00 lartă-mă.
Cu Raluca
Moianu

2230 Reflector 
23:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2330 Nocturne 

030 Brigada 
BOmudderi.

Cu: Tom Sizemore 
(Saving Private Ryan), 
David Cubitt, Klea 
Scott, Barry Shabaka 
Henley. Regia Barry 
Schindel

1:20 Sănătate 
pentru toți (r) 

2:10 Jurnalul TVR (r) 
320 Călătorii

culinare 
(reluare) 

3:55 lartă-mă (r) 
520 Reflector (r) 
5:50 Destine

Bsecrete
6:40 Teleshopping

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit 
10:30 10 ani de ProVești - 

ProVestea continuă 
1998(1) 

1130 La servid (r) 
12:15 10 ani de ProVești - 

ProVestea continuă 
1998 (II) 

13:00 Știrile Pro TV 
13:45 10 ani de ProVești - 

ProVestea continuă 
1998 (HO 

14:15 Zâmbete îhtr-o pastilă 
(r)

15:00 10 ani de ProVești - 
ProVestea continuă 
1998 (IV)

16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 
—„Erie Braeden, Joshua 

•^Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment
19:00 Știrile ProTv Sport Vre

mea

20:15 Spot (comedie, SUA, 
< !. 2001). Cu: David 

Arquette, Michael 
Clarke Duncan, Leslie 
Bibb, Joe Viterelli, 
Angus T. Jones, Paul 
Sorvino. Gordon (David 
Arquette) nu este 
neapărat un mare 
iubitor de câini. Poate 
din cauză că e poștaș 
și întâlnește deseori 
patrupede puse pe 
harță, caz în care nu 
întotdeauna se lasă cu 
pace-pace între el și 
dobitoace

22:15 La Bloc 
23:00 Știrile Pro TV 
23:45 Dispăruți fără urmă 

0:45 Icstiim tivi
1:15 10 ani de ProVești - 

ProVestea continuă 
1998 (r)

355 Omul care aduce 
cartea

4^0 Spot (comedie, SUA,
1 2001, r)

530 Icstiim tivit (r)

630 în gura presei 
cu Mircea 
Badea

7:00 Observator 
cu Vlad lonescu 
și Simona 
Gherghe

8:00 Canalul 
de știri 

10:00 în gura 
presei (r) 

10:30 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

13:45 Animat Planet (4) .
14:15 Lege șl ordine: Briga

da mobilă (s)
15:15 Vivere - A trăi cu pasi- 

Bune
16:00 Observator 
16:45 Anastasia Cu: Elena
▼ BKorikova, Petr Krasilov, 

Daniel Strakhov
17:45 9595-Te învață ce 

să fad cu dr Cristian 
Andrei

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și | 
Lucian Mândruță

20:30 Dublura (acțiune, 
g SUA, 2002). Cu:

Anthony Hopkins, 
Chris Rock, Peter Stor- 
mare, Gabriel Macht. 
Când un agent CIA 
aflat în misiune este > 
asasinat chiar înainte 
de a termina o 
anchetă legata de tra
fic de arme nucleare 
CIA-ul se vede nevoit 1 
sa-i găsească un 
înlocuitor. Singura 
speranță ar fi fratele 
geaman al agentului 
asasinat, care este 
urgent cooptat de 
către CIA pentru 
această operațiune de 
găsire a' bombelor 
nucleare

23.-00 Observator cu Letiția 
Zaharia

0:00 Vânătoarea de dra- 
goni (SUA, 2003)

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

Capricorn ■Zi favorabilă studiului și afirmării în societate. Aveți idei 
foarte bune șl puteți să începeți o activitate nouâ.Tineți 
cont de sfaturile unui bărbat din familiei

Vărsător
Dimineață luațl o decizie importantă, care se va dovedi 
inspirată. Dacă vi se propune o colaborare, nu stați mult 
pe gânduri! Puteți câștiga bani frumoși.

Pești
Aveți noroc. Reușiți să treceți peste orice obstacol. Puteți 
să terminați cu bine aproape orice vă propuneți. Este o zi 
bună pentru studii, examene, lucrări și proiecte

0830 CeZar și tipar (r) 09:00 
Minorități sub trei dictaturi (r) 
09:30 Poftă bună! (r) 10:00 
Tonomatul DP 2 11:40 Pasi
uni (film serial, Statele Unite 
ale Americii) 12:40 Farmece 
(s)14:00 Desene animate 
14:30 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR. 
Sport. Meteo 1630 Zona de 
conflict 17:00 Moșteni
toarea (s)18:00 Jurnalul 
Euronews 1830 Zestrea 
românilor 19:05 A fost odată 
hoț (s) 20:00 Trăsniții din 
Queens (s, Statele Unite ale 
Americii) 20:30 Totul despre 
15 noiembrie 2130 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Sacrificii mărunte 
(dramă, coprad., 1989) Partea 
a doua 00:05 Inspectorul Lin
ley (s)

07:00 Jurnalul de dimineață 
07:30 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1130 A treia planetă de 
la Soare (s) 13:00 Automobile
(r) 14:00 Jurnalul de prânz 
14:30 Țara Iu' Papură Vouă 
15:00 Sare și piper cu Stela 
și Arșinel (r) 16:30 Ochi negri
(s) 17:30 Naționala de bere 
18:30 Jurnal de seară 19:45 
Țara Iu' Papură Vouă 20:00 
Taxi Driver 21:00 Echipa de 
investigații 22:00 Miezul 
problemei 23:30 24 de ore 
Național Tv

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshoping 10:15 
Lumea Pro Cinema 11 :00 Cur
sa spațială (II) (r) 13:00 
Desene animate: Tazmania (s) 
14:00 Misterele planetei 
albastre (d) 15:00 Verdict: 
crimă! (s, r) 16:00 Telefonul 
de la miezul nopții (s, r) 17:00 
Caviar, femei și moarte 19:00 
Doctorul de suflete (s) 20:00 
Dosarele X. 22:00 Misterul 
văduvei OOflO Cristi Tabără pe 
ei

r

06:00 Al șaptelea cer (r) 06:45 
Fetele Gilmore (r) 08:00 
Trupul dorit (r) 11:00 Să 
iubești din nou (s) 12:00 înger 
rebel (s) 14:00 Legături de 
femilie (s) 15:15 Bandiții (s) 
17:20 Rețeta de acasă 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 1830 împotri
va destinului (s) 1930 
Inocență furata (s) 20:30 
Telenovela romanească: Lacri
mi de iubire (s) 21:30 Trupul 
dorit (s) 22:30 De 3 x femeie 
(divertisment) 00:00 Poveștin 
adevărate (r) 01:00 Lacrimi de 
iubire (r)

08:40 Imagini extraordinare 
(d, r) 09:40 Sunset Beach (s, r) 
10:40 Casa noastră 1130 Tele 
RON 12:30 Teleshopping 
13:00 Garito (I) 14:10
Teleshopping 14:45 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
16:45 Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (s) 18:00 
Focus. Sport. Meteo. Cu: 
Cristina Țopescu 19:00 Ca
mera de râs 1930 Da sau nu. 
20:00 Poliția în acțiune 21.-00 
Trădați în dragoste. Cu Ernest 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
22:30 Focus Plus 23:30 Pro 
Sport Show 01:45 Focus plus

07:00 Viața dimineața 09:00 
Venssimo. Emisiune de diver
tisment și varietăți 10:00 
Lumea cărților 10:40 Jet set 
10:50 Calendar ecumenic 
11:00 NYPD Blue (r) 12:00 
Upgrade 12:30 Teleshoping 
13:05 Marș forțat 14:00 
Teleshoping 14:35 Fan X. 
Videodipuri 15:00 Teleshop
ping 1535 Misiune imposibilă 
(d) 16:00 Nașul 18:00 61 Vine 
presa! 20:00 în căutarea lui 
Richard (dramă, SUA, 1996). 
22:00 Nașul. Cu: Radu Moraru 
23:45 Știri 00:00 în căutarea 
lui Richard (dramă, reluare)

06.30-07.00 Observator - 
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece 
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea (r) 
11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (r) 

15:15 Audiență în direct 1600 
Realitatea de la 16:00 17:15 
Orașele României 17:45 Edi
torii Realității 18:45 Realitatea 
zilei 20:15 100% Cu Robert 
Turcescu 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:45 Bani
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buziunar 22:00 Zece fix 
23:00 Politica, frate! 23:30 
Știri Cele mai proaspete știri 
din țară și de peste hotare 
00:00 Realitatea de la 00:00

08:00 Vieți medievale cu Ter
ry Jones 0900 Mașini extreme 
10:00 Natura dezlănțuită 
11:00 Mistere 12:00 Motoci
clete americane 13:00 Cazi
nouri americane 14:00 Vieți 
medievale cu Terry Jones 
15:00 Mașini extreme 16:00 
Test de rezistență 17:00 S-ajJ5* 
născut un 4x4 18:00 Cow-^v 

boy-ul și submarinul său 
19:00 China - Minuni făcute 
de mâna omului 20:00 
Vânătorii de mituri 21:00 Cum 
se naște un automobil sport 
22:00 Adevăratul Spital de 
urgență 23:00 Povești me
dicale uimitoare 00:00 Moto
ciclete americane
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• Cetățenie. Cetățenii străini care dovedesc 
că au efectuat investiții de cel puțin un mili
on de euro sau au creat peste o sută locuri 
de muncă, cu normă întreagă, își pot stabili 
domiciliul în România fără să fi îndeplinit 
condiția de ședere temporară în țară în ul
timii cinci ani. O altă condiție este cunoaș
terea limbii române la nivel satisfăcător. (I J.)

• Investitor. O firmă germană vrea să 
investească în Lupeni și a solicitat atribuirea 
Incintei Principale Sud (Mina Sud) din oraș, 
prin concesionare, pe o perioadă de 49 de 
ani, la prețul de 2,5 euro/mp/an pentru un 
punct de lucru de producere de echipament 
de unică folosință pentru blocurile opera
torii. (IJ.)

Drum închis
Petroșani (I.J.) - DN 105, pe tronsonul Vidra - Petroșani, a fost închis, vineri, dih cauza zăpezilor abundente și nu va fi redeschis decât la 15 martie 2006. Tronsonul este situat în zona de munte și ca urmare a avalanșelor de zăpadă și a ninsorilor abundente, stratul de zăpadă ajunge la doi metri înălțime. La nivel național s-a luat hotărârea că drumul va fi închis în această iarnă, fiind astfel singurul DN închis și datorită faptului că este circulat iarna doar de transportatorii de lemne. Șoferii care intenționează să ajungă la Petroșani se pot deplasa pe varianta ocolitoare, DN 67, Ho- rezu-Târgu Jiu.

Dan Magheru
(Foto: Ina Jurcone)

Fără epidemii
Dea (IJ.) - Epidemi
ile de gripă și de ru- 
jeolă care au atins 31 
de județe șl Capitala 
nu se întâlnesc în 
județul Hunedoara, 
susține dr. Dan 
Magheru, directorul 
DSP Hunedoara. 
„Există câteva cazuri 
izolate de rujeolă, 
însă îmbolnăvirea se 
datorează faptului că 
bolnavii au „scăpat" 
cumva procedurile 
de vaccinare", pre
cizează dr. Magheru.

Cursul valulw BNR - 28 octombrie
J-J 2 .t * J1*'-i -T jr J > J J >> > J jfVJ a a. * 4 a>

1 dolar 3J104 lei

1 euro 3,6578 lei

1 liră 5,3504 lei

100 forinți 1,4545 lei

Ina Jurcone_______________
lna.|urcon,*lnformm<dli.ra

, (Foto: Ina Jurcone)

Justiția, între 
prezent și 2007
■ De la 1 noiembrie, 
președintele Tribunalu
lui Hunedoara este un 
tânăr judecător.

Deva - Adept al noii reforme în justiție, Daniel Tili- ciu a câștigat simpatia tuturor prin deschidere, jovialitate, profesionalism și calitatea actului justițiar.
CUVÂNTUL LIBER: Reforma In 

justiție este un proces 
amplu care se resimte și in 
cadrul Tribunalului Hune
doara. Practic, veți avea și 
dvs. o contribuție la reformă 
în cei trei ani de mandat în 
ce constă ea?

Daniel Tiliciu: Sper să organizez toată activitatea pe bază de eficiență, profesionalism, calitate, să asigur o mai bună

comunicare cu justițiabilii, cu societatea civilă. Sper în reducerea duratei proceselor, creșterea calității soluționării cauzelor și a redactării actelor judecătorești. Trebuie să sporească celeritatea, adică soluționarea într-un termen rezonabil a cauzelor aduse spre judecată.
C. L.: Asistăm la o pre

mieră pentru justiție: 
transparența, 
deschiderea acesteia 
către public. Cum se 
explică acest 
„fenomen” la noi în 
județ?

D. T.: Ca instituție team avea o astfel țiativă individual,parte dintr-un sistem și există o coerență în toate acțiunile întreprinse.Deschiderea face parte din Planul de Acțiune pentru

Daniel Tiliciu este adept al noii reforme în justiție

nu pu- de ini- Facem
implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, cu scopul asigurării transparenței actului de justiție. Implementarea acestuia pre-vede 11 directive de acțiune, pe fiecare dintre acestea sunt prevăzute acțiuni și responsa-

implacabil care judecă o 
cauză fără sentimente per
sonale?

D.T.: îmi place foarte mult viața de familie, să citesc și regret că nu am timp suficient pentru citit și altceva decât pentru serviciu. Dos- toievski, Camus, Kafka sunt
Data nașterii: 15 iunie 1963 
Starea civilă: căsătorit, un copil
Studii: Facultatea de Drept Cluj 
Napoca, promoția 1986

Funcții: avocat Petroșani; judecător la 
Tribunalul Deva; judecător la Tribunalul 
Hunedoara (delegat ca președinte ai 
Judecătoriei Brad); președintele Tri
bunalului Hunedoara

Deviză de viață: Dacă vrei, poți!

Daniel Tiliciu

bilități, minimum 64 de acțiuni pe an.
C. L.: în ce constă elemen

tul de noutate pe care îl 
aduceți personal în justiția 
hunedoreană?D. T.: Noutățile aduse de mine țin de momentul actual, de necesitatea integrării în Uniunea Europeană. Sper să am și eu o contribuție la crearea unui sistem judiciar compatibil cu cel al Uniunii.

C.L.: Cum este Daniel Tili
ciu, dincolo de judecătorul

autorii mei preferați, iar dintre cei actuali, Andrei Pleșu. Sportul de echipă este, de asemenea, printre preferințele mele. Cel mai mult însă îmi place fotbalul și schiul.
C. L.: Ce se va întâmpla 

după expirarea mandatului 
de președinte de tribunal 
după cei trei ani?

D. T.: Mai am dreptul să dau concurs la Curtea Supremă de Justiție pentru un nou mandat, de încă trei ani. După aceea voi rămâne judecător până la capăt.
Direcția Generală a Finanțelor Publice a 

Județului Hunedoara-Deva
cu sediul tn Str. 1 Decembrie nr. 30, anunță:

LICITAȚIA COMISIONULUI
pentru valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului potrivit H.G. nr. 

808/31.07.2002, art. 11, pct. 1, bunuri ce pot fi valorificate în regim de consignație, precum și 
prin societăți comerciale tip consignație, pe baza principiului comisionului în cadrul limitei de 
0,5-20% din valoarea bunurilor.

Actele necesare pentru prezentarea la licitație sunt următoarele:
- OFERTĂ
- COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND OBLIGAȚIILE LA BUGETUL CONSOLI

DAT AL STATULUI
Licitația va avea loc în data de 19.12.2005, ora 10, la sediul D.G.F.P. a județului Hunedoara.
Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 0254-219544 sau 219560 - Biroul valorificare 

bunuri.
(35118)

^ă,a72.000R0N 
până la 15 ani!

Nu renunța la visele tale. Se vor îndeplini.

FII INSPIRAT, ALEGE

PRIMUL ANUAR

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

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

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

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

DOBÂNDĂ REDUSĂ PENTRU CONTRACTELE ÎNCHEIATE PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2005!

DE AFACERI DIN ROMANIA

CARTEA GALBENĂ - y2006
Sună acum la tel: 025^/712.255: 0788/639.216: f

0788/633.861: 0788/633.862
e-mall: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@y^§oCom

“ 1 1
€ 3.000 5,000 7,000

-.....1
10.000

IAN 265 442 619 875

3 ANI 98 164 229 318

5 ANI 
k_______

X 109 152 208 y

• dobândi redusă. valabil? la 31.12.2005
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> UniCredit Romania
Banca adaptabilă 
www.unicredit.ro

Vă așteptăm la sediul nostru din Deva, Bdul. Decedai Bloc F, Scările A-B, Parter, Tel: 234 501
Linie telefonică gratuită: 0800 110 101 (3

15
69

)

mailto:unusolitaire@comser.ro
http://www.unicredit.ro
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ȚUICA
A

HUNEDOREAIiĂ
Țuică, la standarde europene

• Cazane. Câteva sute de cazane au fost înregistrate fiscal în acest an în județul Hunedoara. Cele mai multe sunt în Brad - 314. La Orăștie sunt înregistrate 60, la Ilia - 2, iar la Deva - 7 cazane. (C.P.)
Pericolele alcoolului

Deva (M.S.) - Specialiștii avertizeazăasupra consumului de alcool în exces,efectele acestui comportament fiind pericu-

Dr. loan 
Hațegan

loase pentru sănătate. Consumul de alcool poate duce la hepatită cronică și apoi la ciroză hepatică, o boală ireversibilă, ficatul având cel mai mult de suferit de pe urma acestui obicei. „într- un an de zile, peste 40 la sută dintre cazurile de

■ în satul hunedorean 
Băcâia (Geoagiu) se 
produce țuica de prună 
la standarde UE.

Tiberiu Stroia 
tibcriu.stroia@infcrmmedia.ro

Băcâia - Ideea unui cazan care să producă țuică la standardele UE i-a aparținut lui Aurel Țarca, din Geoagiu. „Știu că țuica produsă în gospodării va trebui să îndeplinească anumite criterii. De aceea m-am gândit să modernizez un cazan vechi și să fac unul care să îndeplinească toate criteriile impuse de normele europene. Așa că am construit o instalație <euro- peană> care are o capacitate de producție de 20 de litri pe oră și care <scoate> o țuică de minimum 35 de grade”, susține Aurel. în plin sezon de fabricare, cazanul de țuică de la Băcâia funcționează non-stop. în incintă, în timp

Vechile cazane de țuică din gospodăriile țăranilor vor deveni piese de muzeuce asistă la fabricarea alcoolului, țăranii pot urmări și programe TV la un televizor cuplat la o instalație de cablu prin satelit. Proprietarul pretinde un procent de 3% cantitatea de țuică obținută. Borhotul este eliminat printr- o vană specială și evacuat într-un canal deversor.

Aurel este de părere că, odată cu indroducerea impozitelor pe țuică, țăranii vor avea două alternative.
Vin impozitele!„Sau nu vor mai culege prunele, pentru a nu produce o cantitate mare de țuică, sau vor încerca să „fenteze” sta-

(Foto: arhivă) tul. Asta deoarece oamenii nu au bani să plătească impozit pe alcool. Dacă statul cerea un procent din producție, probabil că țăranii acceptau să producă mai mult, dar când e vorba de bani, oamenii preferă să nu producă. Pentru că nu vor avea de unde plăti”, este de părere Aurel.
hepatită au drept cauză consumul de alcool, în hepatita etanolică este obligatoriu ca bolnavul să renunțe la consumul de alcool. Reluarea acestuia poate duce la evoluția bolii și la complicații”, afirmă dr. loan Hațegan, medic primar medicină internă la Spitalul Județean Deva. în plus, alcoolul în exces poate duce la degradarea personalității individului, cu efecte negative asupra celulelor nervoase.
Riscuri sporiteEfectele consumului de alcool sunt amplificate de. alimentația nerațională, bogată în grăsimi animale și în care nu se respectă un orar al meselor. Asocierea alcoolului cb fumatul crește riscul de îmbolnăviri precizează dr. Hațegan. El avertizează și asupra obiceiului nesănătos al românilor, care beau alcool înainte de masă, pe stomacul gol. în opinia specialistului, 20-30 ml de alcool consumat la sfârșitul mesei, poate avea un efect favorabil asupra digestiei. De asemenea, în cantități mici, alcoolul are un efect energizant și vasodilatator.
Țuică de prune 35 grade 15-17 lei/litrul
Țuică de prune 55 grade_______20-22 lei/litrul
Țuică de mere 35 grade_______ 14-16 lei/litrul
Țuică de mere 55 grade 19-21 lei/litrul

Festivalul țuicii
Brad (C.P.) - Primarul municipiului Brad intenționează ca anul viitor să organizeze un festival al țuicii pentru promovarea acestui produs tradițional, specific zonei. „Țuica se produce în satele arondate comunelor din preajma Bradului, așa că trebuie să discut cu colegii mei de acolo și să capacitez oamenii să vină cu țuică la acțiunea pe care vreau să o fac. O astfel de manifestare se desfășoară în zona Banatului și m-am gândit că ar fi bine venit unfestival al țuicii, de această dată pentru producătorii din Țara Zarandului”, a declarat primarul Florin Cazacu.

Florin Cazacu
(Foto: T. Mânu)

Ingredintele necesare sunt următoarele:100 g zahăr, 5 g piper măcinat, piper boabe și un litru de țuică.
Preparare: Se amestecă zahărul, țuica și piperul. Se toarnă într-un vas care se ține acoperit pe foc până dă în clocot țuica. Se toarnă fierbinte în cești cu câteva boabe de piper.

Țuica - „marcă înregistrată"
■ Autoritățile din Blă- 
jeni vor să omologheze 
oficial țuica de cireșe, 
un simbol al localității.Blăjeni (M.S.) - Deoarece producția anuală nu depășește 300 de litri, țuica de cireșe este apreciată de primarul comunei, Nicolae Raț, ca o raritate al cărei preț poate ajunge până la 1 milion de lei litrul. Din cauza înghețului din această primăvară, producția a scăzut la aproximativ 100 de litri, fapt care a crescut valoarea țuicii din cireșe de Blăjeni.

Sătenii din Blăjeni, cu- noscuți pentru comerțul cu prune, cireșe și mere, au început să producă țuica de care sunt atât de mândri în urmă cu 20 de ani, fructele fiind recoltate din pomii aflați la marginea unor tarlale sau pe liziera pădurilor. Adunate în iunie și iulie, cireșele se lasă la fermentat două luni, obligatoriu în vase din lemn, după care, din octombrie începe distilarea în cazane de aramă. Numai o treime din cantitatea de cireșe adunate ajunge, prin fierbere, țuică de Blăjeni. „La început se obține o țuică

Cireșe de Blăjeni (Foto: t. Mânu) slabă, care se redistilează până ajunge la 50-80 de grade. Noi spunem că țuica a fost întoarsă după masă. Ca să te bucuri de calitățile țuicii de cireșe, ea trebuie sâ fie însoțită la masă de un pui fript și de cartofi copți în jar, ca să se lege toate acestea”, spunea primarul din Blăjeni.

Alte soiuri
Deva (C.P.) - Țăranii se plâng că producția de prune și mere a scăzut în ultimii ani. Cauzele sunt fie lipsa tratamentelor fitosanitare, fie înghețurile de primăvară, susțin specialiștii agricoli. La măr, într-un an trebuie făcute nu mai puțin de 14- 15 tratamente, pentru a avea recoltă. Celor care doresc să investească în pomicultură, specialiștii le recomandă să achiziționeze soiuri rezistente pentru că sunt mai puțtn costisitoare.

J JJ - w J j

Da, vai deplace foarte mult. Când trec -pe lângă cazane, îmi place să văd cum se face pe aici, prin Hunedoara, în zona mea natală, la Bârlad, se face în alt mod!
Dumitru Ștefanache, 
Deva

Consum foarte puțină, în timpul mesei, dar nu beau mult, peste măsură. Nu-mi place în mod deosebit și știu că poate crea dependență. Este mai sănătoasă când bei puțină!
Marinescu, 
Deva

NU beau deloc. Nici nu fumez. Țuica înseamnă moarte pentru om, pentru întreg organismul său. Celor ce beau prea mult cred că nu le place viața pe care o duc și sunt dezamăgiți.
Mihai Lup, 
Deva

Viitorul țuicii după integrareDeva (C.P.) - Hunedorenii care dețin cazane de țuică pot produce acum pentru consumul propriu 300 de litri de țuică anual. „Aceștia trebuie să-și înregistreze cazanele la administrația financiară de pe raza unde locuiesc, în caz contrar sunt amendați cu sume variind între 50 și 1500 lei noi; Pentru cei 300 de litri de alcool nu vor plăti accize. Dacă doresc să vândă țuica, trebuie să solicite la finanțe o autorizație de producător individual. Condiția e să vândă țuica la un antrepozit fiscal și nu la populație sau alți comercianți”, a declarat Mihaela Boldor, purtător de

cuvânt DGFP. Din 2006 este posibil ca, anual, cantitatea neaccizată ce se va putea produce pentru consum propriu într-o gospodărie să fie de 50 de litri de țuică de 40 de grade. Din 2007, actualele cazane din aramă, cu îmbinări realizate cu aliaje pe bază de plumb, vor fi total interzise.Populația nu va mai putea produce alcool pentru auto- consum în gospodăriile proprii după integrare, această activitate urmând să fie desfășurată într-un centru organizat în fiecare localitate. Proprietarul centrului va trebui însă să fie înregistrat la fisc.

Nu beau țuică deloc. Niciodată nu am băut și nu cred că voi consuma vreodată pentru că nu-mi place nici mirosul, nici gustul ei. în general, nu prea beau băuturi alcoolice.
Radu Kalman, 
Deva

Beau țuică pentru că-mi place foarte mult tăria ei. La unele sortimente, savurez și aroma. Cu toate acestea, nu beau zilnic pentru că, în cantități mari, țuica este periculoasă.
Viorel Vas, 
Deva

Prunul și mărul - favoriți
Deva (C.P.) - O suprafață de circa 1069 de ha este acoperită cu livezi. în privința speciilor de pomi, hunedorenii au ca favoriți prunul și mărul, urmați fiind de cireș, vișin, păr și cais. în acest an producția totală de fructe obținută în județul Hunedoara a fost de 3494 de tone, a declarat Emil Gavrilă, purtătorul de cuvânt al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Din livezi s-au strâns 473 de tone de mere, 594 de tone de prune și 7 tone de caise. Din pomii

Emil Gavrilă (Foto: T. Mânu)răzleți aflați în gospodăriile populației s-au recoltat 2244 tone de fructe, adică 64% din producția totală.

mailto:tibcriu.stroia@infcrmmedia.ro


Zel risipit de indisciplina
SPORT

• Seriozitate. La sfârșitul partidei dintre Corvinul și UTA, antrenorul arădenilor, Victor Roșea, a ținut să precizeze că „utei i-a lipsit seriozitatea". „Golurile, punctele și paralele merg astăzi la Corvinul." La conferința de presă, Roșea s-a arătat foarte nemulțumit de evoluția elevilor săi. (V.N.)
• Clasament general. într-un clasament general al Circuitului de viteză pentru amatori care s-a desfășurat la Hunedoara, pe primul loc s-a situat Adrian Urs, (Leșnic), urmat de Alexandru Biro (Hunedoara) și losif Zavilla (Deva). Cei trei au concurat cu mașini BMW și Renault. (V.N.)

, Rezultatele etapei a 15-a, 26 noiembrie: Olimpia Satu Mare 
' - Unirea Dej 1-0; FGM Reșița - Unirea Sînnicolau Mare 1- 

■ 0; FG Bihor - U Cluj 3-2; Gaz Metan Mediaș - Gloria Bistrița
II 2-0; liberty Oradea - Unirea Alba luHa 1-0; Industria 
Sîrmei - Min. Ltipeni 5-1; Corvinul Hunedoara - UTA 3-0.

Clasament_______________________ _ __________
1. Gaz Metan 14 9 3 2_ 23-8 30
2. ISCT 7 6 1 21-9 27
3. Liberty Oradea 14 1 5 "ă ' ' 13-6 "26"
4 U Clu|________14 6 6 1 17-8 24
5. FG Bihor_______  14 7 2 5 ' 23-14' : 23 '
6. CER Timișoara 14 6 2 ~~6 14-18 20

7. FCM Reșița_______ 14 5 4 5 11-12 19
8. Minerul Lupeni 14 _ 5 3~6 13^16 ~'18 ~
9. Gloria II............  4 5 5 9-12 17

10. uta_________________________ !§.
11. Unirea Dej_______ 14 4 4 6 Î4-Î7 16

12. Olimpia 14 4 2 8 10-22 14
13. Unirea SM........" 14 3 £ 4 7 ‘ 9-20 13

14. Unirea Alba lulia 14 2 5 7 8-15 11
15. Corvinul 14 2 ' 5 7 15-23 '1Î

■ Jiul a avut avantaj în 
meciul cu Steaua, dar a 
fost trădată de menta
litatea neprofesionistă.

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Mobilizarea extraordinară și curajul aproape nebun arătate de Jiul în prima repriză a meciului cu campioana au demonstrat că minerii au un potențial nebănuit.După surprinzătoare remize cu CFR Cluj, FC Național sau Dinamo, Jiul a uimit din nou, reușind să Conducă Steaua cu 1-0 la pauză, performanță cafe nu e la îndemâna oricărei echipe. Scorul reflecta un joc exact și avântat al minerilor, în fața căruia Steaua nu și-a găsit cadența și nu a reușit să fie periculoasă decât de două ori prin Boștină (39) din lovitură liberă și Goian (45).
Cădere neprofesionistăDin păcate, munca antrenorului Ionuț Chirilă și a 10 dintre jucătorii Jiului a fost călcată în picioare după pauză de trezirea din amorțeală a Stelei și de eliminarea lui M. Gheorghe.La scorul de 1-1, mijlocașul Jiului l-a pălmuit pe Mihai

Neșu n-a marcat, dar a avut o contribuție decisivă la victoria Stelei (Foto: Traian Mânu)Neșu la o fază petrecută în neutră, iar Steaua a speculat jumătatea stelistă, într-o zonă în mod profesionist superiori-
Stadion: Jiul; Spectatori: 15.000.
1-0, Mihart (25): Drida a executat lung în careu un corner, Drăghici a relu
at de la 12-13 metri, iar Mihart a deviat prin alunecare în plasă.
1-1, Nicoliță (53): Rădoi pasează ideal pe culoar pentru Nicoliță care pătrunde 
în careu și trage cu stângul la colțul lung.
1-2, Dică (71): Boștină întoarce pentru Dică de la limita suprafeței de joc, 
iar decarul stelist trage cu sete sub transversală.
Jiul: Hotoboc - Bădoiu, C. Dinu, Mihart (cpt), Perenyi - Pîcleșan, M. Gheo
rghe, Drăghici (63 Vezan), C. Petre - Drida (56 Kalai), CI. Drăgan (73 Istinie). 
Antrenor - Ionuț Chirilă.
B Hamutovski - Ogăraru, Goian, Ghionea, Neșu - Paraschiv, Rădoi (cpt), 
Dică (90 Lovin), Boștină (87 FI. Dumitru) - Nicoliță, V. lacob (80 A. Cristea). 
Antrenor - Oleg Protasov.
Eliminat: M. Gheorghe (58).
Arbitru: I. Serea (Focșani). Asistenți: D. Iliescu, FI. Buzărnescu (ambii Craio
va).

tatea numerică. „Sunt supărat pentru că am avut meciul în mână și dacă M. Gheorghe nu făcea acea gafă inadmisibilă care dovedește mentalitatea unui jucător de Divizia C și eram în 11 oameni nu pierdeam meciul”, afirma antrenorul Jiului, Ionuț Chirilă la final.„La un moment dat am crezut că putem face o surpriză plăcută, dar diferența de valoare și-a spus cuvântul, iar actul incalificabil al lui M. Gheorghe a rupt echilibrul în teren”, comenta Alin Simota, patronul Jiului, echipă rămasă fără victorie pe teren propriu în acest tur de campionat.
Camelia Potec a renăscut la CN

Meci cu victorie: Corvinul - UTA (Foto: t. Mânu)

Prima victorie!
Hunedoara (V.N.) - Puțini se așteptau ca la acest sfârșit de tur, Corvinul să încheie cu o victorie. Mai ales după ce au capotat și au pierdut toate meciurile de pe teren propriu. A venit însă la Hunedoara UTA, cam îmbătrânită, este adevărat, și a venit și primul succes. Și nu oricum. 3-0 este totuși un scor. Partida nu a fost la îndemâna hunedorenilor, cum ar putea să se înțeleagă din acest 3-0. Arădenii au ratat mult în prima parte a jocului, iar acest lucru avea să-i coste. în doar 20 de minute, începând chiar cu acest minut, Mitrică marchează de două ori. Din penalty a venit golul doi în minutul 39. Pisoiu a marcat în minutul 53 pentru Corvinul, punând capăt insucceselor de pe teren propriu din toamnă și până în 26 noiembrie. „Cred că toată lumea se va bucura de victoria noastră de astăzi. Este o gură de oxigen pentru retur. Avem slăbiciuni în toate compartimentele, pe care trebuie să le eliminăm”, a precizat la sfârșitul partidei loan Petcu, antrenorul hunedorenilor.

■ înotătoarea și-a înce
put la CN de la Hune
doara drumul spre aurul 
olimpic de la Atena.

ClPRIAN MARINUJ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Hunedoara - Camelia Potec a hotărât să participe la Campionatele Naționale de Natație în bazin scurt de la Hunedoara dintr-un fel de superstiție. Dacă ar fi fost să decidă bazându-se strict pe logică, poate stelistă ar fi renunțat la competiția desfășurată în week-end în orașul Corvineștildr. „Nu voi concura la CE în bazin scurt de luna viitoare pentru că nu

sunt destul de puternică să obțin o medalie, iar pentru o simplă participare nu are rost să-mi încarc programul de pregătire. Sunt mai friguroasă și mă tem ca, după participarea la concursul de Cupă Mondială din Africa, unde m-am obișnuit cu temperaturi mai ridicate, frigul de la Hunedoara să nu-mi creeze probleme”, declara Potec, înainte de competiția de la Hunedoara, lăsând să se ghicească că nu e prea atrasă de participarea la naționale.însă mai puternic decât rațiunea a fost sentimentul că bazinul hunedoarean i-a purtat noroc, reprezentând linia de start spre cea mai importantă medalie din cariera sa,

aurul de la Jocurile Olimpice de la Atena. „Am revenit la Hunedoara pentru că la acest bazin cariera mea a început pentru a doua oară. Campionatul Național desfășurat aici în 2003 a fost primul meu concurs după o perioadă extrem de dificilă, marcată de o accidentare care m-a ținut departe de bazin mai bine de șase luni. După revenirea în bazin, la CN de la Hunedoara, a urmat o perioadă extrem de fastă al cărei apogeu a fost medalia de aur de la Atena”, afirma Camelia Potec, la Hunedoara, după ce a fost vedeta naționalelor în bazin scurt prin câștigarea a 10 medalii din tot atâte probe la care a participat. Camelia Potec (Foto: T. Mânu)

Viteza este o atracție pentru mulți | sportivi din municipiul Hunedoara, i Dovadă este competiția derulată cu suc- ■ ces sâmbătă în fața hotelului Rusca din I municipiul Hunedoara. (Foto: Traian Mânu) I

Circuit de viteză
Hunedoara (V.N.) - Prima ediție a „Circuitului de viteză pentru amatori” a avut la Hunedoara mulți simpati- zanți. Chiar dacă pe o bună perioadă de vreme s-a desfășurat la concurență cu partida de fotbal dintre echipele Corvinul și UTA Arad.Cei care au lăsat deoparte fotbalul nu au avut ce regreta. Au avut parte de multe momente de satisfacție.

Au lăsat o bună impresieEforturile organizatorilor (ACR, Filiala Hunedoara, Primăria din localitate, Consiliul local, Poliția rutieră și DSJ) au fost răsplătite. Putem spune chiar că a fost sărbătoare la Hunedoara.Motocicliștii au lăsat o bună impresie; Gabriel Lazăr, pe o Kawasaki YX 10, alături de Leontin Manea, Lucian Căsălean, Licinius Furdui, Paul Harpa și Alexandru Spravil au încântat publicul.La karting, vicecampionul național, Kun Tivadar, nu a avut prea mulți adversari pe măsură. Și-a dovedit însă priceperea pe întreg traseul. Au fost mai multe probe (femina, taximetriști, instructori auto) care au plăcut publicului și vor fi așteptate pentru ediția viitoare.

Concursuri de Crăciun în Cuvântul liber

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 prelungește-ți actualul abona
ment cu încă trei luni, până la 
data de 20 decembrie și intră 
alături de noi în anul 2006!

Trimite-ne o copie xerox duDă 
chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale 
Cuvântul Liber, sau vino cu ea 
chiar la redacție. Toate chitanțele 
vor participa ia concurs.

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

Cfttcfe te pot/ abona?
- la sediul redacției Cuvântul 

Liber din Deva, Strada 22 Decem
brie. numărul 37A;

- la poștă;
- sau dacă vrei ca voîanții 

noștri să vină chiar la tine acasă,

sună la numărul de telefon 
211275, interior 8811, persoană 
de contact Cristina Picoiu.

Regulament:
La acest concurs nu pot par

ticipa angajați S.C. Inform Media 
S.R.L. și nici rudele acestora de 
gradul I și II.

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

Numele câștigătorului va fi 
publicat în paginile ziarului din 
data de 22 decembrie.

JURNAL cuvÂțB
CONCURS

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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Felicitări (67)

• Cu ocazii aniversării zilei de naștere, doamnei 
Ana Sav îi dorim multă sănătate, fericire, 
împlinirea dorințelor ți tradiționalul «La mulți 
ani”. Familia Cărstoiu

Vând ap. 1 cameră (01)

* vând camaăde cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, bloc cărămidă, etaj 1, 
Minerului, contorizări, parchet, liber, preț 70.000 
ron. Tel. 0721/985256.

• 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.

• etaj 1, ușă metalică, zugrăvit, în Hunedoara, 
cartier Micro 6, preț 260 milioane lei. Tel. 
0742/223540.
• ultracentral, decomandate, etaj 2, centrală 
termică, 58 mp, îmbunătățiri, preț 110.000 ron, 
negociabil, în Simeria. Tel, 0722/454715.
• urgent, cMmkli, decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfbn, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tei, 0722/857606, 
0766/763615.
• ugent, Den, Micro, centrală termică 
termopane, gresie, faianță, ocupabil Imediat 
Tel. 231284,0745/582117.

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

• MMunttttl contorizări, preț 550 mii. neg., 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona UHaculul, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Ucescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri,cabinet medical etc, 
preț 1,2 mid., neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Progrend, et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid, neg, tei. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent, zona Al. Straiului, 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 cenlrală et intermediar, dec, st 55 mp, 
modificat termopan, centrală termică parchet, 
faianță mobilăde bucătărie, bine întreținut preț 
1200 mid, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• zona URacuM, 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. 235.208,0721985.256. (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)

• Deva, Str. 22 Decembrie, et. 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, idtracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

• zona Zamflrascu, 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 Dacabal-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 Zamflmcu, 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 Dacebal, dec, 60 mp, 2 balcoane, unul 
închis, amenajat deosebit, vedere la bulevard 
sau schimb cu apartament 3 camere, în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență tel. 0723-
251498.232808 (Fiesta Nora)

• zona Marașu, etaj intermediar, aec, modificări, 
parchet balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, preț 95.000 RON, tel. 0745.302200, 
232809. (Fiesta Nora)

• zona Mărâști, bine întreținut dec, fără 
modificări și amenajări, toate contorizările, 
parchet, preț 76.000 lei, negociabil, tel. 0723- 
251498 232809. (Fiesta Nora)

• zona UI . i 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: 12 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)
• urgent semidec, contorizări, balcon, etaj 1, 
zona Gojdu, preț: 840 mii. lei, neg, tel: 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• ugetrt, 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)

Soluția de referință

competitorilor noștri 
' pentru că ne fac să fim 

din ce în ce mai buni, 
în beneficiul celor peste 

20.000 clienti CIEL!

ClEL'

CIEL ROMANIA 
garantează produse și servicii 

din ce in ce mai bune 
și promite o ofertă specială 

în luna decembrie 2005 
pentru cei care încă nu sunt 

clienții noștri.

• dec, contorizări, balcon închis, zona pieței, 
preț; 13 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, 
ocupabil imediat, preț 50000 RON, negociabil, tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)

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

Consulting)

• zona Astoria, semidec, parchet contorizări, 
balcon, etl, s 51 mp, preț 850 mii. lei, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zona teatru, parchet, jaluzele exterioare, 
semidec, et. intermediar. Preț 350 mii, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap.2 camere (04)

■ zonă buiă nu contează stareă de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona centrată parter, pentru privatizare. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

PREMAtrol vă oferă:
Activitate sexuală de lungă durată 
Satisfacție sexuală completă
Prematrol™ pentru bărbați este un produs fabricat în SUA, 
care oferă ajutor natural împotriva ejacul ării premature.
Se administrează 1-2 comprimate cu 45-60 de minute înainte de activitate 
sexuală, sau zilnic pentru un rezultat optim.

Preț promoțional în limita stocului!
pentru I cutie (60 de comprimate): l49RON/cutie 
pentru 2 cutii sau mai multe: 129 RON/cutie

Prematrol este un supliment nutritiv ți se eliberează fâră prescripție medicala Se recomandă citirea cu atenție a 
ptui^ettultii Daci apar manifestări nepl ăcirfe adresați-vă meckuluitarmacutulul.

Informații și comandă
te/ cu robot: 0366 10 33 33 (tarif normal) 

internet: http://www. prematrol.ro 
e-mail: comanda@prematrol.ro
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• ap. 2 cam. Deva, str. Bejan, parter, cu vedere 
la stradă ofer prețul pieței, tel. 0746-225726 
0254-213050. (Casa Majestic)
• zonal Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăjti, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec, cu/fara 
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, gresie, faianță parchet, 
modificări, Deva, Bdul Dacia, preț negociabil. Tel. 
222690.
• toarte urgent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie,

J 
t

RECLAME

prematrol.ro
mailto:comanda@prematrol.ro


MICĂ PUBLICITATE /9luni, 28 noiembrie 2005 cim®
faianță, ocupabil îri timp scurt, preț830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Q, Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare centrai, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• etajă decomandate, centralătermică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• zona Gojdu, dec., et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată, balcon închis, 2 băi, bine

'■«reținut preț 1350 mid., tel. 235.208,
JR1.985.256. (Rocan 3000)

■ mi centrală modificat din 4 camere, centrală 
termică, termopane, living, bucătărie modi
ficată, foarte bine amenajat et intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)
• znrri îNracentrală bl. 4 etaje, et. 3,4 camere, 
amenajat deosebit ultramodern, pentru 
pretențioși. Preț 60.000 euro, ușor negociabil, tel. 
0745/159608 (Mimason)
• sir. Belan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă, în 
Brânișca sau 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)
• Deva, sir. Carpațl, 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 bihe întreținut, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, ocupabil imediat, preț 
135300 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)
• semldec, centnA 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. 0740013971. (Garant Consulting)

• zona Minerului, amenajări moderne, (geam ' 
termopan, gresie, faianță, CT etc.), preț 90000 lei 
RON, neg, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• Huiedoara, semldec, zona OM+gara, CT, et. 
1 (la bloc tip vilă). Preț 120.000 RON, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zonă centrală, balcon închis, bine întreținut, 
boiler, ideal pentru privatizare. Preț 750 mii, neg. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223, 
(Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• 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)

vând ap. 4 camere (07)

• toarte 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 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină, preț 
1.400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zonă centrală st 100 mp, dec, et. intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă, 
bloc din cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208 0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă bună, dec, st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et. interme
diar, preț 1,350 mid, tel 235.208, 0724.620.358. 
(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: 1,8 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 
moderne (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 moderne (geam 
termopan, CT, gresie, faianță, parchet etc.), preț 
60000 RON, tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• zona Mfcro 3, semidec., 2 băi, 3 balcoane, unul 
închis cu termopan, gresie, faianță, parchet 
laminat, C.T, calorifere noi, mobilat la comandă, 
ușă metalică, interfon. Preț 38500 euro, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină curte, anexe, preț 
2,600 mid., tel. 235.208 0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă cenlrală p+1,4 cam., 3 băi, 2 garaje, scară
interioară gresie, faianță CT, grădină curte, st 
350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 mid., tel. 
235.208,0721.985.256. (Rocan 3000) '

• zona VWcan, 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 mid., negociabil. 
Tel. 206003; 230324. (Mimason)
• str. Horea, casă modestă 2 camere, bucătărie, 
necesită renovare, st 500 mp, fa 30 m. Preț: 1,1 
mid., negociabil. Tel: 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)
• Hunedoara, casă din cărămidă 3 camere, 
bucătărie, baie, cămară pivniță garaj, curte, 
grădină, gaz, apă canalizare. Preț 1,100 mid., 
neg. Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Pistă 2 corpuri, bucătărie, pivniță baie, 
garaj, grădină gaz, apă canalizare. Preț 1300 
mid., neg. Tel. 718833.745374,0740-130413,0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr casă (14)

• 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: 10.800 euro neg. Tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)

Vând case, vile (13)

■ vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., teren
650 mp, zonă bună, preț 130.000 euro. Tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting)

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

caută pentru dezvoltarea echipei în Deva 
designer 
reclamă

Cerințe:• solide cunoștințe de Adobe Photoshop, Corel Draw;• imaginație;• seriozitate;• dinamism.
Oferim:• program flexibil;'• salarizare în fuhcție de realizări;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr;• un loc de muncă modern și sigur.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter 
sau la tel. 211275.
Persoană de contact: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

• 3 camere, hol, cămară beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448
• 5 camere, construcție nouă anexe, grădină în 
satul Banpotoc, preț 160.000 ron. Tel. 
0722/942182.
• vând sauschimbcu apartament în Deva casă 
nouă Boholt, bucătărie vară garaj, 2 fântâni, 
una minerală, canalizare, hidrofor, centrală 
tehnică termopan, pomi fructiferi, 5000 mp 
teren. Tel. 229256,226352,0720/677035.

vând/sch . 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.
• casăîcorpuri, la 18 km de Deva teren st 10.900 
mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, corpul 
2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală termică pe 
lemne, anexe, totul superb, zonă pitorească 
preț 170.000 ron, neg., tel. 223400,0721/577366. 
(Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)

• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et. 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
preturi negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• efaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 1, dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă 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)
■ zona Eminescu, et. intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat, bine întreținută preț 
550 mii., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000) '

• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et. inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)'

• zonăbuiă Deva, 32 mp, cu balcon, parchet, et.
3, preț: 450 mii. lei, tel.: 215212. (Prima-lnvest)
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• Micro 2, balcon închis, 40. mp, boiler, 
apometre, convertor, faianță geam-baie. Tel. 
0254/745374, 718833, 0745-695473, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• Deva, Aleea Crișului, et 2, semidecomandate, 
balcon, contorizări, ocupabil imediat, stare 
bună Preț: 440 mii. lei. Tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• Dada, et 2, o cameră, hol, baie, parchet, 
gresie, faianță contorizări, repartitoare. Preț: 
380 mii. lei, ușor neg. Tel. 0745/640720. 
(Mimason)
• zona 22 Decembrie, etaj 3, dec., balcon, 
parchet, gresie, faianță contorizări, preț 75.000 
lei, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

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

• zona Gojdu, etaj 1, modificări, 40 mp, parchet, 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, foarte 
bine întreținută, preț 78000 lei, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Dorobaiți, etaj 4cu acoperiș, posibilitate 
de mansardare, dec., 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Decebal dec., contorizări, 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 Piața Centrală balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 60.000 RON, tel. 0740-013971. 
(Garant Consulting)

• zona Kogălniceanu, 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, contorizări, ocupabilă 
imediat, tel. 0741-154501,227542, seara (Garant 
Consulting)

• zona Micro 6, bucătărie, baie, ușă ștejar, 
cabină duș, boiler. Preț 260 mii., neg. Tel. 718833, 
745374, 0740-130413, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara'

Cumpăr garsoniere (20)

• Deva, ztrt 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)

• Deva, Micro 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
o urgent, zona piață, Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec./semidec., cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta 
Nora)

• in Hunedoara, zona I. Creangă zona teatru. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.

• 1000 mp grădină în Deva, deasupra Liceului 
Minier, împrejmuită cabană alte anexe, apă 
trasă până în cabană Tel. 0743/001439.

o 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.

• 3000 mp teren intravilan Băcia, intrare dinspre 
Simeria, fs 140 x 22 m, posibilitate canalizare, 
preț 5 euro mp, posibilitate extindere încă 3000 
mp. Tel. 261108,0742/147158

• 750 mp teren în zona Teatru Hunedoara Tel. 
0722/563959,0746/125465.

• Băda, la intrarea dinspre Simeria, intravilan, 
3000 mp, fs 140 x 22 m lățime, posibilitate 
canalizare, preț 5 euro mp, posibilitate extindere 
încă 3000 mp. Tel. 261108,0742/147158
• intravian pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
0746/029058220269.
• intravilan, 3600 mp, în Băcia, toate facilitățile, 
apă canalizare, gaz, curent, preț 5 euro mp, tară 
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.
• teren In satul Săcărâmb, centru, preț nego
ciabil. Tel. 0722/942182.
• In Deva, mâi multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt. construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• intravian, interaecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, fs 
70/50 m, toate utilitățile, preț 35 eurp/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)

• intravian, In zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafe la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
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• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, fronț 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688, (Casa Betania)

• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, m 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)
• intravfen, 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, ki 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)

• Intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• intravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366.  (Casa Betania)

• 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)

• ama Sântuhaim, st 85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)

• zonă bună intravilan, st 5.100 x 3, apă, gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă bună intravilan, șt 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)
• Eminescu, intravilan, toate facilitățile, gaz, 
apă canalizare, curent, la gard, st 900 mp, fs 17 
mp. Preț: 140.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Prelungirea Viâcan, 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 Făbrica 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- 
Invest)
• urgent, intravilan, 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. 
(Monoial Casa)
• teren intravilan, zona vizavi de Petrom, st 2250 
mp, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces. Preț: 9 
euro/mp. Tel. 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• teren intravilan, 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)
• 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)

• 1000 mp, Deva, zona Cetății. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
rPartener-Hunedoaral

Cumpăr teren (22)

• arabil, suprafață mare, în județul Hune
doara Tel. 0746/034195.

• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România cu suprafața minimă de 
10 ha tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, rituat între Deva și Hunedoara st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• ampăr 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 intravilan, zonele DN7, Zăvoi, Sântuhalm. 
Ofer prețul pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casai

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob EUrobusiness)

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

• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară gresie, faianță 
termopane, centrală termică acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat. Preț 
vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp + TVA. tel. 235.208,0724.62035a (Rocan 
3000)

• zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235.208,0724.620.358. (Rocan 3000)
• zonă iltracentrală, st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit, încălzire, preț 46.000 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)

• mcnfflez apon«..«mt 3 camere, decomandate, 
parchet, gresie, faianță mobilat frumos, dotări 
moderne la bucătărie. Tel. 222690.
• închiriez garsonieră 2 camere și bucătărie, 
preț 100 euro, preferabil pereche tânără Tel. 
215487.
• Inchbiez vlă 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 ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vlâ 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)
• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară iris)
• garsonieră semonoblată 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) ,
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Demrad Standard • 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 afișaj LED• versiunea digitală cu afișaj LCD, pentruvizualizarea defecțiunilor
CĂCIULĂ
FULAR

ACCESORII GSM 
TICKET CADOU

Cumpără o microcentrală 
murată Demrad și primești în

• 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, Rostest
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Șl PENTRU ASTA, LA FIECARE NOU ABONAMENT, 
ÎN FIECARE ZI. PRIMEȘTI IN CADOU LA ALEGERE! 
SÂPTAMANAL UN TELEFON BENQ 670C 011 CAMERĂ INCORPORATĂ!
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• caut mgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• ofer vlă supermobllată, 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 
' Wmp, neg, tel. 0726/195925, 0741/070106. 
\<5iob Eurobusiness)

•' apartament 3 camere, decomandate, centrală 

termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună, tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(CasaBetania)
•detochiriat 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)

• închiriez apJ camere, zona Teatru, etaj inter
mediar, centrală termică, semidec, mobilat Preț 
120 euro/lună, neg. Tel. 0254/745374, 718833, 
0745-695473,0720-542223. (Partener-Hunedoara)

• ap. 2 camere, Deva, complet mobilat și utilat, 
100 euro/lună, tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)
• hKhWez viă, zona Casa de Cultură, superbă 
piscină jacuzzi, mobilă șemineu, garaj. Preț: 
1000 euro.Tel. 0740/173103; 206003. (Mimason)
• casă central, 2 camere, ct, Curte. Preț: 300 
euro. Tel 0740/173103; 206003. (Mimason)
• garsonieră suprafață mare, B-dul 22 Decem
brie, semimobilată Preț: 100 euro. Tel 
0745/159573; 206003. (Mimason)
• ap3 camere + garaj, Cuza Vodă ct mobilat 
Preț: 500 euro, neg. Tel 0745/640725; 206003. 
(Mimason)
• 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)
• 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 
și Kogălniceanu, mobilate, utilate, dec., etaj 2. 
Preț: 100 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
1747779751. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat ap. 2 cam. dec., zona I. Maniu, 
etaj intermediar, mobilat totul nou, automată 
aragaz, frigider, mobilier bucătărie, cu toate 
dotările, centrală termică termopan peste tot, 
lamelar, gresie, faianță baie renovată garaj, 
preț: 300 euro. Se închiriază și în regim hotelier, 
preț: 20 euro/zi de persoană (Mondial Casa) I

• ofer ap. 2 cam., mobilat utilat zona Gojdu, etaj 
2, contorizări. Preț: 100 euro. Tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• zona b-ul 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 ZamHrescu, garsonieră et 2, mobilată si 
utilată preț 25 euro/zi, în regim hotelier, (chel
tuieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zona Progresul, 2 camere, mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• zonăbmă dec., amenajări moderne, mobilă și 
utilități, preț 100 euro/lună tel. 0740-013971. 
(Garant Consulting)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat 
și contorizat 100 euro/lună tel.: 215212. (Prima- 
lnvest)
• garsonieră complet mobilată în 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)

• vând tractor 35 CP, german, plug cu 2 
trtntare, remorcă și grapă preț negociabil 
Retap Brărișca, rat Rovina, nr. 19.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Decese (75)

•<

imobile schimb (30)

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

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 TLX, toate actele la zi, 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, 
prețâOO euro, negociabil. Tel. 0727/374838, orele 
8-15.
• vând Dada Logan Ambition 1,6 MPI, full 
option, 6000 km, culoare albastru Egee, preț 7900 
euro. Tel. 0723/288282.

Auto străine (37)

• vând Aud! 100 GL, af 1986, stare bună de 
funcționare, preț convenabil. Tel. 0788/702648.
• vând Ford Granada, 2000 cmc, stare foarte 
bună închidere centralizată servodirecție, 
cauciucuri noi, acte la zi, preț 1000 euro. Tel. 
0722/492030.
• vând Renault Twingo 2001,34.000 km, climă 
turelă panoramică abs, eșp, 4 airbag, servo
direcție, interior piele neagră electric, mg, preț 
5900 euro, negociabil. Tel. 241412.
• vând RenaultTwingo 2002,41.000 km,argintiu, 
climă servo, abs, esp, genți mg, interior piele 
verde, impecabil, preț 5600 euro, negociabil. Tel. 
241412.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

—

INSTITUȚIA MEFECTUtUI - M^lri tataum ■

solicită, în scopul constituirii bazei proprii de date, ofertr din 
partea persoanelor interesate - atât persoane !*■■■*■ 
cât și societăți comerciale - să asigure servicii ai privire la: '.
- întreținerea și funcționarea centralei termicedinincinta unHățR
- pe perioada iernii - CPSA 2822.92;
- repararea și zugrăvirea spațiilor din indnta instituției - 
4544.10.

ta sacre- 'Ofertele se vor depune, până la 
tariatul Instituției Prefectului Județul Hunedoara, Han. Deva, Str. 
1 Decembrie, nr. 28 sau se vor transmite prin fax. la nr. 0254- 
215010 ori prin poșta electronică la adresa preHiddieomserjtiL 
Informații suplimentare obțineți la nr. de tel. 0254-21185£L, 
0254-211851 -int. 113.

15.12.:
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(34471)

Shop,

S.C. ART WOOD COOMPANY SRL
Cu sediul în loc. Aurel Vlaicu, nr. 227A

Angajează:
inginer cu experiență în proiectarea mobilei

Informații suplimentare se pot obține la telefonul 
0245/245550

(35095)

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

• ȘEFI RAION
(băuturi, detergenți-cosmetice)
• LUCRATORI COMRRCIAU (pentru raioanele de mezeluri și 

ț electrocasnice)

• COORDONATOR MARKETING

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru dinamic și 
modern.

CV-urile se trimit la sediul firmei, pe ștr. Arad, nr. 42, Sibiu, prin 
fax la 0269/ 219338 sau e-mail ru@tridenttranstex.ro. 
Informații suplimentare la telefonul 0269/24 13 11.

(34871)

RECLAME

Piese, accesorii (42)

• vând electromotor Raba, aproape nou, stare 
perfectă de funcționare, preț 600 ron, negociabil. 
Tel. 221060,0740/235199.

• vând două clăi mari de fân de grădină 
producție 2004, lucemă și otavă producție 2005, 
depozitate în pod, zona Băița, preț negociabil. 
Tel. 0724/990708,0747/179230.

• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 282883,0729/042742.

Mobilier și interioare (47)

• vând bufet bucătărie culoarea lemnului, stare 
perfectă 3 corpuri și vitrină preț 200 ron, nego
ciabil. Tel. 214028.
• vând canapea extensibilă și pat cu ladă (ofer 
gratuit plapumă 2 perne, cuverturi), preț 250 
ron, fiecare, 2 fotolii pat, mari, (gratuit 4 măsuțe, 
2 tabureți, tv alb negru, cuvertură), 250 ron 
bucata. Tel. 0742/618968.
• vând cuier hol cu oglindă și 2 compartimente 
pentru încălțăminte, în stare bună preț 15 
milioane lei. Tel. 0720/432448.
• vând mobilă cameră de zi, dulap 2 uși și 
bibliotecă cu vitrină și sertare, preț 400 ron, 
negociabil. Tel. 0740/317314.
• vând mobiâ de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând moHă stil, ornamentată cu lemn de 
trandafir. Tel. 213360,0745/202123.
• vând mobiâ sufragerie, 3 corpuri, tip comodă 
sertare și vitrină (de sticlă mare, cu oglindă), 
culoare deschisă ofer gratuit 2 draperii sculp
tate, perdea voal cu broderie, 5 m, covor persan 
3/4 m, verde, preț 10 milioane lei. Tel. 
0742/618968.
• vând mobflă sufragerie, dulap 2 uși, bibliotecă 
vitrină măsuță preț 600 ron, bonus mașină 
spălat automată Diamant 550. Tel. 0740/317313.
• vând pătut metalic pentru copii, stare foarte 
bună cu baldachin, perdeluță leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.

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

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

• vând home cinema Kenood, boxe,amplificator 
1000 w, DVD (AC3) Radio, cd, Id, dolby digital, 
trou sourround, telecomandă cu monitor, preț 
600 euro, negociabil. Tel. 211368,0721/580019.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator și imprimantă second hand, 
preț 3 milioane lei; imprimantă Canon IP 1500 
nouă preț 2,4 milioane lei, negociabil. Tel. 
235132.

Materiale de construcții (53)

• vând resturi materiale construcții, fier, lemn, 
țevi, sârmă zincată tablă dale beton 40/40/14 
cm, roabe, tărgi, etc. Tel. 229256,0720/677035.

Electrocasnice (56)

• vând aragaz 3 ochiuri și cuptor, 4 picioare, ofer 
dulăpior 2 uși, alb, mochetă 1/2,5 m, albastră, 
preț 130 ron, haină de piele neagră 48, bărbați, 
3/4,150 ron, ofer căciulă iepure. Tel. 0742/618968.
• vând centrală termică Vaillant cu tiraj natural, 
preț 400 ron. Tel. 719872.
• vând frigider Arctic 2001, preț 200 ron și conge
lator Arctic 5 sertare, preț 250 ron. Tel. 
0740/317314.
• vând ladă frigorificăSsertare,preț 3,5 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Centrai

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

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

tineret
(33380)

Altele (61)

• vând acte societate comercială cu profil auto,
preț 600 ron, fără activitate, fără datorii și tub 
scurt acetilenă reductoare, furtunuri, chei, trusă 
tubulare noi, preț500 ron.Tel.0742/618968. ,

• vând cântar platformă mecanic de 1000 kg, 
fabricat de Balanța Sibiu, preț 500 euro. Tel. 
0721/912774, în Deva.

• vând miere de albine, cantitate 200 kg, preț 
75.000 lei kg. Tel. 213360,0720/303043.

• vând sau închiriez cărucior pentru persoane 
cu handicap locomotor, ușor și pliabil și ajutător 
de mers cu 3 roți, reglabil. Tel. 229256,226352, 
0720/677035.
• vând sobe pentru încălzit pe motorină cazan 
pentru încălzire centrală pe gaz, (termotecă), 
cazan pe lemne pentru baie și 6 ■ 7 tone fân. Tel. 
0254/232465.
• vând tnisâ oxiacetilenică pentru debitat 
metale, trusă pentru sudură oxiacetilenică și 
regulator de presiune pentru1 acetilenă 
(nefolosite). Se vând numai la pachet, preț 250 
euro. Tel. 0745/624933.

Prestări servicii (72)

• Ofertă promonona In perioada decem
brie • nui Instructor autorizat, 
efectuez cursuri auto ta cel mai toaRnhel 
de tgâinșlcuocadasâibâtoritordeiamă 
la tarif fără concurență. întocmesc toate 
actele necesare pentru dosar. Ofertă 
Imitată Pentru înscrieri sunați 1a 
0744/497227.

• Realizăm inscripționări, gravări, decupări 
In materiale: ABS, plexiglas, durai alamă 
inox, marmiiă Pentiw plăci personalizate 
pentru apartamente, firme; plachete 
birouri de Dp: DIRECTOR, ETAJ, numere de 
casă de cameră de inventan inscripționări 
obiecte pronwtionale, brichete. TeL 
0721/671345.

• port, garduri, balustrade, scări interioare 
orice model dto fler forjat teL 0254/237533, 
orele 8-15,

• firmă autorizată efectuează lucrări de 
amenajări interioare, gresie, faianță etc 
Rotați ta teL 0254/232052,0744/174341

Familia îndurerată anunță toate cunoștințele că în 
26.11.2005 s-a stins din viată

MĂRGINEAN IOAN

înmormântarea va avea loc în data de 29.11.2005.

• 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)

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratidtă in 
cadnil firmei salarizare atractivă + bonuri; 
bacalaureat Așteptăm CV-uri cu poză to 
Bdul 22 Decembrie, bl Dl+D2 Informații la 
teL 0254/232747.

• urgent caut mecanic auto, vârsta 25 ■ 45 ani. 
Tel. 0722/614198.

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

• Societate comercială angajează inginer 
constructor, spectaRtatea construcții hidro, 
tivile, drumuri și poduri. Ofer cazare, 
telefon, bonuri de masă șl salariu to funcție 
de competerță SIBIU, teL 0744/4321», 
0722/363582.

• Companie de curierat internațională caută colaborator 
local pentru Deva și Hunedoara. Cerințe: autoturism propriu; 
experiența constitue avantaj. Fax: 021/2569504. Contact: 
0740/209442,0724/211055.

Dispariție

lOVANESC ELENA, pe fondul unor probleme de 
serViciu la care nu a găsit altă rezolvare, a dispărut 
de la domiciliul din Hunedoara în data de 
23.11.2005, în jurul orei 8.00. Ea a fost îmbrăcată în 
haină neagră de piele - trei sferturi, cizme maro - tip 
cfocate, blugi negri șl avea o geantă maro.
Iubita noastră mamă, fiecare clipă fără tine ne sfâșie 
sufletul. Dumnezeu să-țl călăuzească pașii către casă, 
împreună vom rezolva toate problemele.
Persoanele care ne pot ajuta să ne regăsim liniștea 
sunt rugate să sune la numerele de telefon: 
0745/371852,0254/746782; „
Poliția Municipală-0254/217730, 0254/217731. 2

TRflNSILVflNIfl GENERAL IMPORT EXPORT
angajeaza
p©ntru Deva

DIRECTOR VANZARI
ojerjjrit<e:. •
Studii superioare
Experiența relevanta in dis+riiontio
Z\t>ilitc3ti manageriale si do comunicare 
Disjoonîtallitarite pentru lucru in ritm susținut 
Carnet de conducere categoria B

Se oferă un pachet salarial atractiv si posibilitatea dezvoltării unei 
cariere în cadrul celei mai mari companii de distribuție din Romania.
Trimiteți CV si scrisoare de intenție pe adresa:
Oradea, str. Teatrului, nr. 1 - 2, Departamentul Resurse Umane 
sau pe e-mail hraap@europeancfrinks.ro
Informații la telefon: 0259/407.200 int. 1131 §
Doar persoanele selectate vor fi invitate pentru interviu. §

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

VARIANTA ALEASA

• chioșcul de ziare de lângă Coin tun;
• chioșcul de ziare din stația de autobuz 
Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de iangA Galeriile de Artă 
Forma:
• chioșcul de ziare de lângâ Alimentara Dacia:
• chkf cui de ziare intersecția Zamflrescu B 
dul Decebal.
• Cepromin:
• Cooperativa de consum Dobrw;
• Centrul de schimbare a buteliilor lila.

cuvântul

r 3 C . 4
Rpmi» - S0 0S0 iei 1 «partțle • 100.000 iei

(10 tei noi)
• 200.000 țel 5 apariții * 400 OOO lei 

M feti $8 aati HO tei noi)

TEXT PRIMA APAWTÎE .—

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 ia sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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slmalOsmart.ro
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• Robot nou. O companie niponă a prezentat, sâmbătă, la Tokyo, un nou robot special proiectat pentru a servi ca sursă de informații în locurile publice sau în timpul evenimentelor promoționale.
• Ca și soțul. Madonna a declarat că filmarea celui mai recent documentar referitor la viața ei a făcut-o să vrea să urmeze exemplul profesional al soțului ei, Guy Ritchie, care este regizor.
Premiați la Stockholm

Stockholm (MF) - Filmul „Nordeste” al regizorului argentinian Juan Diego Solanas a obținut Calul de Bronz pentru „cel mai bun film al anului” în cadrul Festivalului internațional de cinema de la Stockholm, au anunțat organizatorii evenimentului.„Nordeste” relatează povestea unei mame celibatare și sărace din Argentina (Aymara Rivera) și a unei femei din Paris (Carole Bouquet) care venit în America Latin? în speranța că va putea adopta un copil.Pentru prestația avută în „Nordeste’âj juriul a decis ca trofeul la categorii „ca® mai bună actriță” să fie decernat amberfcn actrițe, lui Carole Bouquet și lui Aymara Rovera. Premiul de „cel mai bun actor” i â revenit lui Vincent D'Onofrio (Statele Unite) pentru rolul din filmul „Thumbsucker”.

învingătoare Ksen- jiya Sitnik din Belarus'a > ■ câștigat sâmbătă concur- ; j sul Eurovision Junior ' 2005. Românca Alina Ere-mia s-a situat pe loculcinci. (Foto: EPA)

Explorare cu roboți
Tokyo (MF) - Japonia nu consideră pentru moment prioritară efectuarea de zboruri spațiale locuite, apreciind că poate progresa în ceea ce provește explorarea spațiului și prin intermediul roboților și a altor dispozitive speciale.Japonia dorește să se diferențieze de restul statelor prin acordarea unei atenții speciale formării corpurilor spațiale, cum ar fi Luna, și cartografierii lor cu ajutorul tehnologiilor performante.în plus, agenția de explorare spațială niponă JAXA și-a manifestat convingerea că a reușit să preleveze eșantioane dintr-un asteroid aflat la 300 de milioane de kilometri distanță de Terra prin intermediul sondei spațiale Hayabusa.

Cutremure în Iran și China

Val de frig
Madrid (MF) - Partea de nord a Spaniei este a- fectată de un val de frig care a provocat, sâmbătă, numeroase probleme de trafic, au anunțat autoritățile de la Madrid. Mai multe trecători din zonele muntoase au fost închise, iar autoritățile le recomandă șoferilor care traversează alte păsuri să folosească echipament de iarnă, din cauza zăpezii și a poleiului.Direcția generală pentru trafic a anunțat sâmbătă producerea de blocaje pe mai multe șosele. Toată zona de vest a Europei este afectată de ninsori, care au perturbat serios traficul rutier și aerian și au determinat întreruperea alimentării cu energie electrică, cele mai grave situații înregistrându-se în Franța, Belgia, Germania și Marea Britanie.

Bruce Lee (Foto: fan)

în bronz
Mostar (MF) - O sta
tuie din bronz a ac
torului Bruce Lee a 
fost dezvelită în ora
șul bosniac Mostar, 
cu o zi înainte ca o 
altă statuie a actoru
lui să fie amplasată 
la Hong Kong. Statu
ia, care are înălțimea 
de 1,68 metri, fi 
prezintă pe actorul 
americano-chinez în 
poziție de luptă. 
Dezvelirea statuii de 
la Hong Kong va fi 
făcută în cadrul unei 
ceremonii la care va 
lua parte văduva lui 
Lee, Linda, și va avea 
loc în ziua în care 
Bruce Lee ar fi 
împlinit 65de ani.

M Nouă victime în Iran 
și 13 morți în China, 
acestea sunt cifrele 
ultimelor bilanțuri.

Jiujiang / Teheran (MF) - Cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte zeci rănite, ieri, pe insula Qechm din sudul Iranului, în urma cutremurului cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter care a afectat zona, au anunțat surse oficiale iraniene.Directorul organizației pentru operațiuni de salvare al Semilunii Roșii iraniene, Chahram Alamdari, a declarat că echipele de intervenție au sosit la fața locului la zece minute după producerea cutremurului. „Răniții sunt evacuați cu elicoptere, deoarece transportul pe mare

este problematic”, a adăugat el. Seismul a fost resimțit și în Emiratele Arabe Unite, inclusiv la Dubai, aflat la 250 de kilometri de Qechm.în China, echipele de salvare au ajuns, ieri, în zonele cel mai grav afectate de cutremurul produs sâmbătă dimineață în estul Chinei, soldat, conform ultimelor bilanțuri, cu 13 morți și sute de răniți și importante pagube materiale. Ministerului chinez al Afacerilor Civile, a a- nunțat 12 morți în provincia Jiangxi și unul în localitatea învecinată, Hubei - și 458 de răniți. Cutntaurul,. care a a- vut o 5,7 grade pe scara Richter, fiind urmat de două replici, a distrus sau avariat grav mii de locuințe, precum și infrastructura dintre Rui- chang și Jiujiang.
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Scrisori pentru Moș Crăciun-
■ Corespondența pentru 
Moș Crăciun reprezintă 
o afacere serioasă în 
patru orașe din Suedia.

Stockholm (MF) - Serviciile poștale suedeze au amplasat pe teritoriul țării cutii poștale de culoare roșie pentru a strânge scrisorile pe care copiii i le adresează lui Moș Crăciun, transmite AFP.„Am instalat aceste cutii în patru orașe, la Stockholm, Malmo (sud), Goteborg (vest) și Umeaa, ele fiind special rezervate scrisorilor adresate lui Moș Crăciun”, a explicat un purtător de cuvânt al Posten, serviciul poștal suedez. O dată ce scrisorile vor fi ridi-
Moș Crăciun răspunde scrisorilor primite de la copii (Foto: epa)cate și procesate, toți copiii eare i-au scris lui Moș Crăciun vor primi un răspuns și un mic cadou. De ani de

zile, serviciile poștale din Suedia consideră că au datoria de onoare să răspundă scrisorilor pe care copiii i Ie

scriu lui Moș Crăciun și pe care le pun la cutiile poștale obișnuite, plini de speranța®! vor primi un răspuns rugăminților lor.
Sute de miiIdeea introducerii unui serviciu poștal special pentru scrisorile destinate lui Moș Crăciun a fost lansată de responsabilii Posten anul acesta.„în 2004, am primit 200.000 de scrisori!”, a declarat purtătorul de cuvânt al servicihl poștal suedez, care a declaott că numărul de scrisori^p! putea fi mai mare anul SflH- ta, având în vedere nun^fc' mare de scrisori primit papă acum.

La banchet Maimuțica face o baie bună la banchetul anual cu fructe, modalitate a locuitorilor din Lopburi (Thailanda) | să le mulțumească pentru faptul că atrag | turiști în zonă. (Foto: epa>
l

Festival de benzi desenateBlois (MF) - Italianul Lorenzo Mattotti a câștigat „Grand Boum” (Marele Premiu) pe 2005 la cea de-a 22-a ediție a Festivalului de benzi desenate de la Blols.Mattotti s-a născut la Brescia, are 54 de ani și locuiește atât in Italia, cât și în Franța. El a creat până acum peste 50 de albume de benzi desenate. Dintre cele mai cunoscute albume ale sale fac parte „Murmure”, „Călătoria lui Caboto”, „Labirinturile”. în plus, el a ilustrat lucrări precum „Pinocchio”, „Hucklberry Finn”, „Doctorul Jekyll și domnul Hyde”. în afară de benzi desenate, el a realizat și numeroase afișe, în special pentru evenimente culturale din Italia și pentru Festivalul de la Cannes din Franța.

La cumpărături (Foto: fan)

Vânzări de 8 miliarde dolari
Chicago (MF) - în prima zi a sezonului de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă din Statele Unite ale America, retailerii au înregistrat vânzări de opt miliarde de dolari, cu 0,9% sub niveul consemnat în urmă cu un an, potrivit firmei de cercetare din domeniu, ShopperTrak. Sezonul de cumpărături a debutat vineri, după Ziua Recunoștinței. încasările din intervalul noiembrie-decem-

brie reprezintă circa un sfert din vânzările înregistrate de companii pe tot parcursul a- nului, iar principalii beneficiari sunt comercianții de bijuterii, electronicele și confecții. Printre grupurile de retail care au obținut vineri încasări importante se numără și Wal-Mart, cel mai mare lanț comercial de pe plan mondial. Cumpărătorii s-au grăbit să achiziționeze computere și jucării la prețuri reduse.
Flugtaq s-a desfășu- V rat la Dubai și este un • concurs la care echipeli participante zboară cu | mașini ce utilizează nu- mai puterea umană.

(Foto: EPA) j 
___________________________l


