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Vor contor separat la apăCerul va fi acoperit. Sunt posbile nin
sori

dimineața la prânz seara
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JURNAL
■ Un număr de 30 de 
solicitări au fost deja 
depuse pentru a cere 
contorizare individuală.

Deva (C.P.) - Cererile au fost înaintate societății Apa- prod Sucursala Deva, pentru a fi întocmite proiecte, în baza 

„Tmeretu ia wântul"
Deva (I.J.) - Săptămâna Tineretului European in județul Hunedoara va debuta luni, la ora 10.30, la Deva. Punctul culminant al manifestării, susține directorul DJT Hunedoara, Lorincz Szell, îl va constitui „Gala Tineretului Hunedorean”.

Venituri din munca în străinătate
Românii care au plecat la muncă în străinătate în primele 9 luni 
ale anului în curs, prin intermediul Oficiului pentru Migrația Forței 
de Muncă (OMFM), au câștigat in total 91.083 milioane euro.

Cuvântul liber a vizitat de 1 Decembrie o familie de hunedoreni pentru a afla cum sărbătorește Ziua Națională.
(Foto: Traian Mânu)
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cărora să se poată executa branșamentele individuale. Solicitările au venit la scurt timp după începerea campaniei de debranșare de la sistemul de alimentare cu apă potabilă a rău-platnicilor. Din cauza acestora, numeroase persoane care și-au plătit facturile de întreținere, la zi, s-au 

trezit în situația de a nu avea utilități. „Noi am solicitat a- cordul de principiu al Inspectoratului în Construcții pentru a putea realiza alimentarea cu apă pe orizontală a locuințelor. Lucrările se vor efectua la cererea asociațiilor de proprietari. Anularea vechii rețele și construcția celei noi se va face 

pe cheltuiala celor care locuiesc în imobil, iar amenajarea în interiorul apartamentului va cădea tot în sarcina proprietarului. Branșamentele individuale oferă posibilitatea ca pe viitor să încheiem contracte pentru fiecare apartament”, a declarat Ioan David, directorul Apaprod Deva, /p.5

24,36 milioane euro

B in Germania au câștigat
în Spania
in Elveția

Grafica' Cuvântul lîb^r, sursa OMFM

64,88 milioane euro

AccidentDeva (M.T.) - Trei persoane au fost rănite într-un accident de circulație petrecut miercuri seara, pe DN 7, în Deva. Conducătorul unui autotren nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism Opel, condus regulamentar de Gheorghe R. în urma impactului, Monica D., 23 ani, a fost grav rănită, iar Victoria Ioana și Maria Laura B., din Orăștie, pasagere, au fost ușor rănite.

Drapelul hunedorenilor
Băița (S.B.) - Drapelul purtat de hunedoreni la Marea Unire, în 1918, a fost găsit de nepotul lui Adam Gu- ga, loan, din Băița, în podul casei. în acest drapel, a- flat astăzi la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, era învelit livretul militar al bunicului. Este 

dovada că prețiosul tricolor reprezenta un obiect de suflet pentru cel ce l-a purtat, în 1918, la Alba Iulia. în 2005, pe 30 noiembrie, în Băița, au fost sfințite 4 drapele. Cel de la muzeu și alte 3 pe care le-a confecționat loan Guga cu banii obținuți pe cel original.

Nemulțumit
Orăștie (D.I.) - Iosif Blaga, primarul municipiului Orăștie, a declarat că este nemulțumit de activitatea Poliției Comunitare. „Nu sunt mulțumit pentru că nu se urmăresc mai riguros toate aspectele care le sunt semnalate. Vom face o analiză a situației, în perioada următoare, pentru a vedea ce măsuri trebuie luate”, a spus Blaga.

Prețyri asîci in fiecare aii!

TRIDENT vine la Deva
Hypermarketul Trident din Deva, cel mai mare din județul 
Hunedoara, se va deschide în mai puțin de două săptămâni. 
Amplasat pe str. Mihai Eminescu, lângă biserica ortodoxă din 
Cartierul Micro 15, Hypermarketul „Trident" aduce un concept 
occidental în vânzări prin politica prețurilor mici, ofertele speciale și 
cele peste 26.000 de produse diferite oferite cumpărătorilor.
Pe o suprafață de 5000 de metri pătrați, dienții .Trident" vor găsi 
produse alimentare și nealimentare, electrocasnice, electronice, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, alte bunuri de folosință îndelungată. /p.3
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• Mahmud Abbas, liderul Autorității Palestiniene, a a- preciat că schimbările recente de pe scena politică israeliană seamănă cu „o lovitură de stat pe plan politic și social", făcând referire la plecarea premierului Ariei Sharon din Likud, pentru a-și crea propriul partid de centru, Kadima.
Blair, în turneu

Tallin (MF) - Premie
rul britanic, Tony Blair, 
a început ieri, la Tal
linn, o misiune dificilă 
în noile state membre 
UE, îngrijorate că ar pu
tea fi primele victime a- 
le reducerilor din pro
iectul său de buget euro
pean. Blair, care refuză 
să renunțe la rabatul de 
care Marea Britanie be
neficiază în privința fi
nanțelor comunitare a- 
tât timp cât Politica A- 
gricolă Comună nu este 
reexaminată, intențio
nează să propună un bu
get mai redus pentru 
2007-2013, care riscă să 
diminueze asistența fi
nanciară regională acor
dată noilor state mem
bre. Premierul britanic 
se va întâlni cu liderii 
celor trei state baltice, 
după care se va deplasa 
la Budapesta pentru dis
cuții cu omologii săi din 
Republica Cehă, Unga
ria, Polonia și Slovacia.

Tony Blair (Foto: EPA)
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1 Decembrie la Alba lulia

Angela Merkel
(Foto: EPA)

X Premierul Tăriceanu a 
trecut în revistă parada 
militară în care au fost 
angrenați 500 de militari.

Alba lulia (L.V.) - Ceremonia oficială de la Alba lulia a fost marcată de vrefnea urâtă de afară. înainte ca la baza soclului lui Brătiânu, prim- ministrul în al cărui mandat s-a înfăptuit România Mare, să-și facă loc coroanele sosite din partea Președinției, a Guvernului și a celor două Ca

mere ale Parlamentului, oficialitățile nu au uitat să treacă, în viteză, și pe la Sala Unirii din Cetate, după care au descins pe podiumul instalat pentru discursurile anuale.Premierul Tăriceanu a trecut în revistă parada militară în care au fost angrenați 500 de militari, de la mai multe arme. După defilarea tinerilor aflați sub arme, locul lor prin fața scenei și prin mijlocul publicului a fost luat de către ansamblurile folclorice venite din toate zonele țării.

Sobrietatea ceremoniei militare a fost, deci, înlocuită de ritmurile populare, dansurile și chiotele artiștilor tradiționali, care au dat ton petrecerii) care urma să înceapă la ețfuizarea orarului oficial.
Vin și cozonacDupă o dimineață al cărei frig i-a pătruns până la oase, locuitorii, dar și oaspeții Cetății Marii Uniri, au dat iama la tonetele unde se comercializa, la preț modic, 5.000 de lei paharul, vin fiert. Alături de

felia de cozonac, pusă în vânzare la aceeași sumă simbolică, lichidul bahic a fost_cel mai căutat susținător moral al participanților.Chiar și în aceste condiții,,, mulți dintre cei care prezenți anii trecuți au avut nostalgia fasolei cu cârnați pe care organizatorii o ofereau gratuit. Seara a fost rezervată petrecerilor dedicate tinerilor, concertele și focul de artificii scoțând în stradă câteva mii de localnici amatori de distracție.
Merkel 
somează . 
Teheranul
Bertn (MF) - Noul 
cancelar german An
gela Merkel a averti
zat Iranul cu privire la 
orice tentativă de â 
se sustrage cooperă
rii cu Agenția Inter
națională pentru 
Energie Atomică 
(AIEĂ) și comunitatea 

internațională, într-o 
declarație rostită în 
fața Bundestagului. 
„Pot doar să averti
zez Iranul că nu tre
buie să se sustragă 
cooperării cu mem
brii comunității inter
naționale și cu AIEA", 
a declarat ea. Ger
mania ș-a angajat a- 
lături de Franța și 
Marea Britanie, într-o 
lungă serie de nego
cieri cu Iranul asupra 
programului nuclear 
al acestei țări. Ele în
cearcă, împreună cu 
Statele Unite, să îm
piedice Teheranul să 
obțină arme nucleare.

Coroană de flori din partea Președinției (Foto: fan) Traian Băsescu a făcut o baie de mulțime (Foto: fan)

La București, Băsescu a dat autografe
■ Președintele a partici
pat la parada militară or
ganizată de Ziua Națio
nală, la Arcul de Triumf.

București (MF) ■ Președintele Traian Băsescu a participat, ieri, la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, la Arcul de Triumf, iar după încheierea defilării, șeful statului a acordat o oră populației, salu- tându-i, dând autografe și vorbind cu cei prezenți la paradă.Imediat după defilarea Regimentului 30 Gardă și Protocol Mihai Viteazul și a fanfa

rei, președintele a plecat de la tribuna oficială, îndreptându- se pe jos spre cei mai apropia- ți dintre spectatori. El i-a salutat pe cei din apropierea Arcului de Triumf, apoi s-a urcat în mașină, iar coloana a pornit pe bulevardul Kise- leff. Totuși, foarte rapid, președintele a părut să considere că există și alți oameni pe care merită să-i salute, drept pentru care a oprit mașina.
Baie de mulțimeBaia de mulțime a președintelui a durat o oră, timp, în care Băsescu a reacționat prompt la scandările publicu

lui, trecând de la un trotuar la altul deîndată ce câteva voci începeau să îi strige numele.La paradă au participat forțe ale MApN, MAI, SRI.Pe sub Arcul de Triumf au trecut mașinile de luptă ale infanteriei - M.L.I.-84 M Jderul, autostațiile radio Harris, transportoare amfibii blindate B33 Zimbru, Tabc-79, instalații de lansare CA-95 și alte sisteme de artilerie și antiaeriană. în timpul defilării, Arcul de Triumf a fost survolat de formații de avioane de luptă MiG-21 LanceR și de elicoptere IAR 330 ȘOCAT.

Protocol 
funcțional

Montreal (MF) - Protocolul de la Kyoto a devenit, miercuri, deplin funcțional odată cu a- doptarea oficială a regulilor de aplicare a acordului, în cadrul unei ședințe plenare publice a Conferinței ONU privind schimbarea clima-, tică, care se desfășoară la Montreal.Protocolul, în termenii căruia cele 34 de țări semnatare își iau anga- i jamentul de a-și reduce emisiile de gaze cu efect, de seră până în 2012, a foșt încheiat în 1997 și este în vigoare de la 16 ianuarie. Din punct de vedere practic însă, Protocolul nu putea fi aplicat decât după adoptarea ofiqjplă a unor modalități de funcționare, elaborate în mare parte între 2001 și 2004. Acestea au fost adoptate în / bloc, miercuri, prin consensul delegaților celor 34 de țări care au ratificat protocolul.

Sute de membri ai Brigăzilor Al-Aq- sa au mărșăluit ieri pe steâzfle din Gaza, acuzând partidul aflat la conducerea Autorității Palestiniene de fraudă și violență.
(Foto: EPA)

Strategie UE contra 
islamismului radical

Promite victorie completă

Bază bombardată în Irak
Ramadi (MF) - Mai mulți rebeli irakieni au bombardat, ieri, baza americană din Ramadi și au mârșăluit aproape o oră pe străzile orașului înainte de a se retrage, au declarat localnici, citați de AFP.Agresorii au atacat baza folosind mortie- re și rachete, potrivit surselor.Insurgenții au patrulat apoi pe străzile din Ramadi timp de 45 de minute, după care s-au retras, au declarat martori oculari, care nu au menționat existența unor eventuale victime.Ramadi este un bastion rebel sunnit care a rezistat diverselor operațiuni întreprinse de forțele americane și irakiene.

Bruxelles (MF) - Miniștrii UE de Interne au adoptat, ieri, la Bruxelles, o strategie menită să prevină escaladarea islamismului radical și actele teroriste, prin supravegherea mai ă a imamilor și a site-urilor internet islamiste.Documentul, care enunță recomandările generale pentru Cei 25, vizează „întreruperea activităților rețelelor care atrag persoane către terorism și asigurarea că vocile moderate înving extremismul”.într-o parte rămasă nepublicată, documentul evo

că necesitatea favorizării recrutării imamilor din comunitățile musulmane din Europa și a schimbului de informații referitor la imamii radicali expulzați sau la diminuarea influenței lor în închisori.Textul încurajează statele membre UE să pregătească forțele de poliție, profesorii și asistenții sociali să facă față răspândirii islamismului radical. El îndeamnă membrii UE „să încurajeze vocile musulmane moderate” și face apel la politicieni „să dezbată a- ceste probleme obiectiv”.

Washington (MF) - Președintele american, George W. Bush, a lăudat miercuri progresele înregistrate în ultimul an în procesul de formare a trupelor irakiene.„Pe măsură ce forțele irakiene devin tot mai capabile, își asumă din ce în ce mai mult un rol dominant în lupta an- titeroristă”, a declarat Bush.„Scopul nostru este de a forma forțele irakiene astfel încât acestea să poată conduce singure lupta. Pentru acest scop este nevoie de timp, de răbdare”, a adăugat președintele.Liderul de la Casa Albă și-a luat angajamentul de a obține o victorie completă în Irak.„Victoria va fi obținută în momentul în care teroriștii și

saddamiștii nu vor mai pijtea amenința democrația ii nă”, a adăugat președintele.
Nu mă voi 
miilțwbi cs 
nimic mai 
puțin decât o 
victorie com
pletă îtt Irak.

George W. BushMisiunea va fi îndeplinită „când forțele de securitate irakiene vor putea asigura securitatea propriilor cetățeni și când Irakul nu va îfiai putea fi un refugiu pentru teroriștii care pregătescPhoi atacuri asupra țării noastre”, a adăugat el.
UE cere explicații Statelor Unite

Londra (MF) - Ministrul britanic de Externe, Jack Straw, a anunțat, miercuri, că a cerut în scris, în numele Uniunii Europene, explicații din partea Statelor Unite referitoare la eventuala utilizare de către CIA a unor aeroporturi europene.„Această scrisoare a fost trimisă. Aștept un răspuns. în

acest timp, nu avem motive să speculăm asupra acuzațiilor venite dintr-o parte sau alta a Atlanticului”, a declarat Straw.Ministrul a inițiat acest demers în condițiile în care Marea Britanie deține președinția semestrială a UE.Jack Straw a mai precizat că decizia de a-i scrie omolo

gului său american Condoleezza Rice fusese luată luni, la sugestia sa, în Consiliul miniștrilor UE de Externe.Conform oficialului britanic, Consiliul dorea „să-și exprime îngrijorarea referitoare la aceste acuzații și să ceară un răspuns pe măsură administrației Statelor Unite ale Americii”.

Un alt statut
Kiev (MF) - UE a a-, nunțat, ieri, că acordă Ucrainei statutul de economie de piață, cu ocazia primului summit UE-Ucraina care se desfășoară la Kiev după revoluția portocalie. Acordarea acestui statut era anticipată de autoritățile ucrainene.
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Festivități de 1 Decembrie5• OPC. Agenții economici care desfășoară activități de schimb valutar au fost luați în vizorul inspectorilor OPC Hunedoara. Din cei 18 agenți verificați, controlorii au aplicat 10 amenzi contravenționale în valoare totală de 3900 RON. (IJ.)
*>Fînal de proiect

Călan (R.I.) - Proiectul „Centrul Social pentru Persoane cu Dizabilități” s-a încheiat în aceste zile, eveniment marcat printr-o Serată a Solidarității Umane. Proiectul s-a derulat pe parcursul a opt luni și a fost destinat adulților cu dizabilități din Călan, grup țintă pentru care singurele servicii sociale din comunitate simt înființate și furnizate tot de Asociația „Sprijiniți Copiii” și partenerii ei. Serata a reunit 32 de sărbătoriți, pentru acest eveniment fiind confecționate peste 1000 de obiecte ornamentale, iar ca invitat special având-o pe Ana Almășana Ciontea.

■ Ziua Națională a fost 
marcată, la Deva, prin
tr-o festivitate, la Cate
drala „Sfântul Nicolae".

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@lnformmedia.ro

Deva - în toate localitățile județului au avut loc festivități și au fost susținute spectacole omagiale, cu prilejul Zilei Naționale a României. Paradele militare au fost însă cele mai apreciate spectacole pentru că au pătruns până în adâncul sufletelor românilor.Astfel, toți cei care au văzut, în această zi, de 1 Decembrie, o paradă militară sau

Persoanele cu dizabilități necesită o atenție 
specială (Foto: Traian Mânu)

j 10 decedați SIDA
Petrila (I.J.) - 10 copii din Valea Jiului au pierit din cauza SIDA în ultimii doi ani, declară Dorina Ignat, președinta Asociației Anti-SIDA „Noua Speranță” Petrila, mamă a unui copil seropozitiv. Comemorarea lor a avut loc ieri, la Petrila unde a fost oficiată și o slujbă și un parastas. în prezent în Vale trăiesc 200 de persoane seropozitive, dintre acestea 97 sunt copii infectați, majori2 tatea născuți după Revoluția din 1989.

2006 cu 
disponibilizări

Petroșani (I.J.) - 2006 va fi anul cu cel mai mare număr de disponibilizări din minerit de după anii '97 și '98, când din mineritul Văii Jiului au plecat 20.000 de ortaci. 400 de persoane se vor dis- ponibiliza într-o primă fază de la CNH Petroșani, declară Daniel Surulescu, directorul instituției, urmând ca alte 1000 să plece până la sfârșitul anului.Potrivit primelor estimări financiare, pentru finalul anului 2005, acesta se dovedește a fi primul an fără pierderi în minerit, mai spune Surulescu. Acest lucru se datorează faptului că peste 90% din producția de 3.240.000 de tone a fost vândută, fiind livrată cu 50.000 de tone peste prevederile contractelor de furnizare.’ 

măcar un falnic drapel roș- galben-albastru, și-au îndreptat gândul în străfundul istoriei neamului, la părinți, bunici sau străbunici, adică la românii „verzi” ce au trăit momentele Marii Uniri din 1918.
Lecție inedită de istorieîn Școala Nr. 12 din municipiul Hunedoara, chiar dacă profesorii și elevii aveau zi liberă, s-a hotărât ca ziua noastră națională să fie marcată printr-un program special. Deci, peste 150 de elevi ai școlii au participat la o lecție de istorie inedită.Profesoara de istorie, Jas- mina Rotar, a pregătit, special

ARTICOL PUBLICITAR

Lecțiile virtuale interactive - un cadou de la TopTech
TopTech răspunde creșterii spec

taculoase a cererii de lecții interactive 
pe piața educațională. Deoarece tot 
mai mulți părinți sunt conștienți de 
avantajele oferite de învățarea cu aju
torul calculatorului, pentru orice cal
culator sau notebook cumpărat în 
această perioadă de la TopTech veți 
primi două seturi complete de lecții 
interactive, la alegere (dintre materiile: 
geografie, fizică, chimie, biologie).'

Aceste lecții constau într-o suită de 
CD-uri care se instalează pe calculator 
și permit procesului de învățare să de
vină dinamic, intuitiv și participativ, fa
cilitând fixarea unor cunoștințe solide și 
durabile. Avantajele acestora sunt date

Depunere de coroane la Deva (Foto: Traian Mânu)pentru această zi, o prezentare a „entuziasmului care i- a marcat pe toți românii din provinciile istorice, reunite la Marea Unire în urmă cu 87 de ani”. Copiii claselor a opta
de elemente precum cele 1.500 de ani
mații și obiecte multimedia, cele 150 
de experimente virtuale (greu sau chiar 
imposibil de realizat într-un laborator o- 
bișnuit) și cele 15 jocuri interactive. Lec
țiile virtuale sunt realizate în totalitate în 
conformitate cu programa școlară.

Interactivitatea și ușurința în utili
zare sunt garantate de o echipă de 
peste 50 de specialiști în pedagogie, 
ergonomie, psihologie și programare 
care au lucrat la realizarea acestor 
produse 100% românești. Acest con
cept modern de învățare permite 
combinarea metodelor clasice de. 
învățare cu cele virtuale, folosite deja 
cu succes în alte țări.

din școala hunedoreanâ au pătruns astfel printre cei 100 de mii de români, participant! la manifestarea de la Alba Iulia în 1918, și printre trăirile lor.
Conform unui studiu efectuat la ni

vel național, elevii care folosesc cal
culatorul pentru a învăța acasă obțin 
note în medie cu 2 puncte mai mari 
decât ceilalți copii, la temele abordate 
în cadrul lecțiilor Intuitext. Rezultatele 
îmbunătățite se datorează faptului că 
lecțiile pe computer completează expli
cațiile profesorilor cu elemente multi
media și experimente virtuale.

TopTech pentru nota 10 - cele două 
seturi complete de lecții interactive, 
la alegere, sunt oferite cadou la 
achiziționarea unui calculator sau note
book de la TopTech (Piața Victoriei nr. 
1, 0254 / 234 437) în limita stocului 
disponibil.

„Prețuri mici, în 
fiecare zi!" este prin
cipiul după care va 
funcționa 
Hypermarketui 
„TrMewt'''

DEVA - Cel mai mare maga
zin din județul Hunedoara, „Tri- 
dent , va fi deschis, în mai puțin 
de două săptămâni, în municipi
ul Deva. Cu o suprafață totală de 
5000 de metri pătrați și o parcare 
proprie de 200 de locuri, hyper
marketui este amplasat pe str. 
Mihai Eminescu, în imediata 
vecinătate a bisericii ortodoxe din 
cartierul Micro 15.

Cu pește 26.000 de produse 
diferite, Hypermarketui 1 dent 

deschide piața unui comerț inte
grat, pentru toate categoriile de 
cumpărători, in același spațiu 
îmbinându-se perfect ofertele de 
mărfuri alimentare cu cele indus
triale sau de folosință îndelun
gată. Oferta proprie este com
pletată de cea a magazinelor 
deschise în centrul comercial spe
cial amenajat în incinta „Trident".

Ofertă completă
Aproape 60 la sută din produ

sele Hypermarketului Trident sunt 
reprezentate de mărfurile ali
mentare. Oferta, extrem de bogată. 

include, pe lângă produsele de 
bază, mezeluri, brânzeturi, pește 
proaspăt, mărfuri ambalate, legu
me și fructe. Carmangeria proprie 
asigură produse din carne proas
pătă, prezentate la caserolă. Nu vor 
lipsi de pe raft produsele calde, 
băuturile de orice fel și dulciurile.

Mărfurile nealimentare consti
tuie al doilea segment important 
reprezentat în cadrul hypermar- 
ketului. Cumpărătorii vor avea de 
unde alege produse electronice, 
electrocasnice, îmbrăcăminte, în
călțăminte, papetărie. Bunurile de 
folosință îndelungată pot fi achi
ziționate printr-un sistem de rate 
„pe loc", consultanța necesară 
fiind asigurată de o echipă de 
specialiști bine pregătiți.

La fel de atractivă este oferta 
galeriilor comerciale deschise în 
incinta Hypermarketului 
deru : farmacie, bijuterie, cafe
nea, fast-food suveniruri, tele
fonie, loto-prono, asigurări.

„Politica noastră este să pro
movăm constant toată gama de 
produse la un preț mic, chiar și 
în cazul celor cunoscute ca fiind 
de „elită". Dorim să continuăm un 
concept dezvoltat deja de com
pania noastră, în care fiecare cli
ent reprezintă o persoană impor
tantă și respectată", afirmă Con
stantin Mateescu, acționarul prin
cipal al societății Trident Trans 
Tex, de care aparține noul hyper
market din Deva.

Interes pentru Deva
Municipiul Deva a fost ales ca 

locație pentru noul Hypermarket 
Trident după un atent studiu de 

piață. Apreciat ca un oraș în plină 
expansiune economică, reședința 
județului Hunedoara a constituit 
o provocare pentru acționarii Tri
dent Trans TeX, care au decis să 
investească aici 4 milioane de 
euro și să creeze peste 200 de 
noi locuri de muncă. Am primit 
un sprijin important din partea 
autorităților locale și județene, la 
care am întâlnit un interes deo
sebit în promovarea investițiilor 
de amploare și de calitate. Am 
studiat piața din mai multe lo
calități și am ajuns la concluzia 
că în Deva și în localitățile înve
cinate oamenii sunt receptivi la 
nou. Tocmai de aceea, dorim să 
aducem aici un concept occiden
tal de comerț, în care clientul să 
fie tratat cu respectul cuvenit, iar 
cumpărăturile să devină o plăcere 
pentru toată familia", spune 
Constantin Mateescu.

Timpul - un aliat
Afirmația de mai înainte este 

întărită , de spiritul inovator adus 
de Trident*. Părinții pot veni la 
cumpărături împreună cu copiii, 
pentru că .Trident are pregătit 
deja un spațiu de joacă pentru 
cei mici, care vor fi supravegheați 
de un personal de specialitate.

Faptul că oamenii sunt din ce 
în ce mai ocupați nu mai 
reprezintă o problemă pentru 
„Trident". Cea mai bună ofertă de 
produse poate fi consultată a- 
casă, prin revista specială pusă la 
dispoziție, gratuit, de Hypermar
ketui Trident ■ în cele câteva zeci 
de pagini veți afla, o dată la două 
săptămâni, care sunt cele mai 
mici prețuri din magazin, campa
niile de promovare și concursurile 
cu premii adresate clienților ma
gazinului.

Un Renault Clio
Sărbătorile de iarnă reprezintă 

cel mai bun prilej prin care 
Hypermarketui Trident își va re
compensa dienții fideli. Chiar din 
prima zi, toți cumpărătorii vor 
putea participa la o tombolă spe
cială în care marele premiu va fi 

un autoturism „Renault Clio Sym
bol". în plus, veți putea câștiga 
alte 50 de premii dintre care nu 
vor lipsi produsele electronice și 
electrocasnice de marcă. Regula
mentul concursului va fi publicat 
în revista Hypermarketului Tri
dent', pe care o veți primi în 
cutia poștală de acasă!

Surprizele continuă
Conceptul ident , prin care 

clientul este așteptat, zilnic, cu 
o ofertă specială, nu se oprește 
aici. Bonificațiile acordate cumpă
rătorilor fideli vor continua, în 
semn de respect pentru alegerea 
făcută. Campaniile de reduceri și 
prețurile mici vor deveni o con
stantă a vieții cotidiene. Vă veți 
convinge singuri că Hypermarket 
„Trident înseamnă „Prețuri mici, 
în fiecare zii".

mailto:sanda.bocaniciu@lnformmedia.ro


vineri, 2 decembrie 2005 war

1823 - lames Monroe, președintele SUA a proclamat doc
trina .Monroe" (SUA nu au nici o pretenție de amestec 
în afacerile interne ale statelor europene, opunându-se,

în același timp, sdlmlerii sistemului 
politic al acestor state asupra oricărei 
părți a continentului american).
1885 - S-a născut scriitorul grec Nikos 
Razantalds («Zorb*») (m. 1957).
1923 - S-a născut soprana Maria Callas 
(foto) (m. 1997).

19S35 - s-a născut poetul Nicolae Labtș tai. 1956). 
1936 - S-a niscut actorul Mitică Popescu.
19*6 - S-a născut Gianni Versace, apreciat creator de 
moda (asasinat Ui 1997).
1960 - A murit pianistul și compozitorul Stau Upntti ta. 
1917).
1973 - S-a născut tenismana Monica Seles.

Prognoza meteo pentru astăzi:
Cer acoperit și ninsoare. Maxima va fi 

de 6°C și minima de -3°C. Vântul va sufla 
slab, mai ales ziua, din Veșt.

Prognoza meteo pentru două zile:
Sâmbătă. Cerul va fi noros. Sunt posibile 

averse de ploaie. Temperaturile înre
gistrează valori de maxim 10°C și minim 
6°C. Vânt potrivit din SE, cu unele inten
sificări noaptea.

Duminică. Cer temporar noros. Maxima 
va fi de 7°C iar minima de 5°C. Vânt 
potrivit din Vest
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Calendar ortodox
2 decembrie - Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf, 
Solomon, episcopul Efesului

Calendar qreco-catolic______________________________
2 decembrie - Sf. Abacuc, pf

Calendar romano-catofic____________________________
2 decembrie - Sf. Bibiana, fc.

Soluția integramel din numfirul 

precedent: P - H - HAZ - ZAPA- 

DA - AC - GALA - AHA - BILA - 

CLAR - NIȚEL - RU - VID - TOC

- N - A - AGASANT - NI - OL - 

LI - MO - ATENT - NĂMEȚI - SI

- CĂRĂRUIE - CUTA - LU - N - 

CĂTRE - TAIA

TUTOAMK VTILB
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe ■ JP
Pompieri 981
jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 295090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

i <.....................   . . . .. . I ., v . L x . .'. C - - - A A J > \ V v . \ A V V v'v W V » V

Berbec
Ești o per '*r ■ ucscfilsă tot timpul, dar stil șl sl păstrezi 
un secret. Din fericire nu ești mincinos seu in; Itor. Aștepți 
soar timpul potrivit pentru a divulga secretul.

Taur
în dragoste ce a fost mal greu a trecut, cel puțin pentru 
moment. Acum cel mal bine ar !l să te apuci să acumulezi 
cunoștințe. Cursuri?... pare dificil, dar merită efortul.

Gemeni /
Nu te mal necăji pentru un lucru care nu merge bine. Tir* 
șl un partener de încredere puteți să faceți tot ceea ce 
v-ațl propus. întotdeauna tn doi este mal ușor.

Ră® _ .... .     _. -
Cu cât vei tnvățe mal mult cu atât vei știi mai multe, tn 
loc să te temi, al încredere șl mergi mal departe, Al talent 
așa că nu da voie temerilor să te Împiedice.

‘•’4.

Energie e kă__________________ ____________
Sunt planificate rmătoarele întreruperi:
09.00-13.00 Str. A. Vlaicu și G. Barițiu (partea de jos), 
L Blaga, Izvorului, Gh. Lazăr, V. Babeș, 22 Decembrie, 
N. Bălcescu (vechi). Pietroasa, Zăvoi, Minerva, A. Endre. 
08.30-16.00 Str. I. Creangă, bl. 29, sc. C, D.

Gaz metan_______ _______________________ ______
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Bd. Decebal, bl: D, sc. A;

Str. D. Zamfirescu, bl. Q 3, sc. B;
Str. Mărăști, bl. 24, sc. C.

Apă___________________________ ■____________ _______
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Pilaf cu ciuperci
Ingrediente: 300 g orez, 5 cepe, 1 morcov, 1 ardei gras, 150 g mazăre, ciuperci (de preferință hribi)
Preparare:Ciupercile se curăță, se spală bine și se opăresc, apoi se pun intr-o tigaie cu două cepe mari, tăiate peștișori, apă să le acopere și puțin ulei. Se fierb la foc mic până scade toată apa, apoi se adaugă ulei, dacă este nevoie și se prăjesc (tot la foc mic) aprox. 20 de minute. Se sărează după gust. 3 cepe tăiate cubulețe se călesc în puțin ulei, apoi se adaugă mazărea, morcovul și ardeiul gras, tăiate cubulețe. Se toarnă deasupra cam un litru de apă și orezul. Se lasă pe foc până orezul este bine fiert. Se sărează după gust și se mănâncă împreună cu ciupercile prăjite.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:00 Isabel, In

S căutarea 
iubirii 

8:55 Călătorii 
culinare 

9:30 Teleshopping 
10:00 Interes 

general (r) 
11:00 Reflector (r) 
1130 Memorialul 

durerii (r) 
1230 Garantat 100% 
1330 Desene

« nimate: 
Madeline 

14:00 Jurnalul TVR Sport 
Meteo 

14:30 Teleshopping 
15:00 Parlamentul 

României 
16:00 Trenul de

H noapte spre Kathman 
du (aventuri, SUA, 
1988)

17:00 Irakul condus de Sad-
Eldam 

18:00 Interes general 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:30 Școala vedetelor 
21:00 Stele... de 

dna stele
22:00 Lost Naufragiații 
23:00 Jurnal TVR Sport 

Meteo
23:30 Travelling drcular 

030 Afaceri dubioase
’ i (thriller, SUA 2002) 

Cu: Matt Dillon, James 
Caan, Stellan Skars- 
gard. Jimmy Cremings 
(Matt Dillon), angajat 
la o companie de asig
urări, este implicat 
într-o serie de afaceri 
dubioase și este 
urmărit de FBI.

235 Jurnalul TVR 
Sport Meteo 
(reluare)

4:00 Parteneri de 
weekend (r)

430 Box profesionist 
Stele ringului 
Gală cu Ion lonuț Dan, 
Adrian Diaconu și 
Lucian Bute

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

9:10 Omul care aduce 
cartea

93 Tânăr și neliniștit Cu: 
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

1035 Domnul și doamna 
“Smith 

11:15 Mama mia (r) 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 
14-n< . ăzind-o pe Tess 

’’’’8 (comedie, SUA 1994) 
Cu: Shirley MacLaine, 
Nicolas Cage, Austin 
Pedleton. în Statele * - 
Unite există azi cel mai
mare număr de foști și 
foste care au dreptul i 
la protecție pentru tot 
restul vieții. Problema 
eroinei e că ea n-are 
nevoie de toată 
această pază și ar 
prefera să ducă un trai 
obișnuit.

16.-00 Tânăr și neliniștit* 
17:00 Știrile PRO TV 
17:45 Teo!
19:00 Știrile PRO TV, Sport

630 în gura

presei
7:00 Obervator

Sport Cu: Sanda
Nicola Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare. J 

8:00 Canalul
de știri

10:00 în gura

presei (r)
1030 Concurs

interactiv
12:15 Dădaca 
13:00 Observator <
13:45 Geniali:

Sofia Vicoveanca Pri- ’ 
ma parte (r) u

16:00 Observator 
16:45 Anastasia.
▼SC u: Elena

Korikova,
Petr Krasilov, Daniel
Strakhov

17:45 9595-
Te învață 
ce să fed

18:50 Sport 
19:00 Observator Cele mai

proaspete știri din țară 
și de peste hotare

20:30 Hany Potter și camera 
4 n secretele: (fantastic, 

coprod., 2002)
23:15 Bune și nebune 

0:15 Filiera
chineză (comedie, 
Hong Kong, 2004) Cu: 
Eason Chan, Daniel 
Wu, Karen Mok. Hung, 
liderul unei organizații 
mafiote din Hong 
Kong, încearcă să-și 
găsească fiul pe care 
nu l-a mai văzut de 
ani de zile. El își trimi
te omul de încredere, 
pe 8th Master, în Thai
landa, pentru a-i aduce 
înapoi fiul, care 
urmează să preia con
ducerea organizației. P ■

230 Bune și 
nebune (r)

330 Parte de 
carte (r)

431 Domnul și doamna 
S Smith (r)

530 Tea (r)

20(30 Geniali: Sofia Vico
veanca Ultima parte 

23:00 Crime la indigo 
(thriller, SUA, 1995) 
Cu: Sigourney Weaver, 
Dermot Mulroney. ’ 
Acest thriller necon
vențional inves
tighează psihologia 
demențială a unui 
criminal în serie care 
își alege victimele 
după cele mai atipice 
criterii. El reconstituie 
în fapt crimele abo
minabile comise de 
ucigași în serie celebri 
din istoria Americii, 
instaurând teroarea în 
rândul populației din 
San Francisco.

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator 
4:00 Comedia

■ animalelor 
5:O> )ădaca (r) 
5:30 Anastasia (r) 
630 9595 (r)

...... .. -A.,, ..

Nu te plânge din cauza banilor. Cu cat spui mai puțin cu 
atât mal bine. Pune de o parte pentru vacanțele sau pen
tru visele tale si îti vel realiza scopul.

- '■ . * . . ... * FC-, . . ' ‘.*
«..** -J* w

Fecioara g __ .. i,.- i._ -
Probabil că țl se va da mal mult de lucru, dar vel primi șl 
mal multi bani. Acceptă nrovotareal Totuși, unele lucruri 
nu sunt întotdeauna ceea :e par a &

Balanța
Ai stabilit noi contacte, Iar răspunsurile au Tost pozitive. 
Nu încerca să convingi pe nimeni de nimic. Flecare își vede 
de treaba Iul șl tu vel face la fel.

‘‘Ha.

Scorpion ,, . ____ _
în jurul tău este nevoie de puțină ordine șl disciplină. Poate 
că pentru ceilalți pare perfect, dar tu știi că este nevoie 
de altceva. Pune capăt dezordini.

Sagetăta
Vel reuși să câștigi un proiect în care va trebui să pul | 
toată exo^rlența ta, însă în final vel vedea că merită chiar 
mar mult. Știi pe cineva care te poate ajuta.

Capricorn
Fă-ți timp pentru a sta de vorbă cu rudele despre 
schimbările recente. Analizează toate informațiile pe cât 
de atent este posibil. Nu ai vrea să emiți ceva Important.

Vărsător _ _ _
Știi să alegi cele mal potrivite cuvinte pentru a-ți exprima 
sentimentele. Păstrează ceva special pentru azi dacă este 
vorba despre o relație afectivă.

Peșt’ ._ . 1 L„„
Poți rămâne obiectiv pentru că ești singurul care nu este 
presat de un program. Este mai ușor pentru ceilalți să 
ajungă la un compromis mai târziu.

08:25 Euro-Dispecer 08:30 
CeZar și tipar 0900 Rebelii (s, 
r) 10:00 Tonomatul DP 2 
11:40 Pasiuni (s) 12>4O Ver
dict: Crimă (s) 1430 Aven
turile lui Shirley Holmes (s) 
15:00 împreună în Europa 
16:00 Jurnalul TVR 1630 
Zestrea românilor (r) 17:00 
Moștenitoarea (s) 18:00 Jur
nalul Euronews 18:15 Zoom/2 
1830 Auto Club 19:00 Alba
strul Oceanului (s) 20:00 
Trăsniții din Queens (s) 2030 
Washington în spatele ușilor 
închise (s) 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 D'ale Iu' Mitică 23:15 
Zile de Aur (s) 00:10 Regina 
ciocolatei (comedie roman
tică, Germania, 2005) 01:50 
Undă de șoc (acțiune, SUA, 
1989) Cu: Connie Sellecca, Ed 
Marinara, Roger R. Cross

0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:00 Teleshopping 
1130 Căminul de cinci stele 
(r) 13:00 Ochi negri (s, r) 
14:00 Jurnalul de prânz 1430 
țara Iu' Papură Vouă 15:00 
Miezul problemei 1630 Pari
ul N24 17:00 Super sport 
1730 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 19:45 
Țara Iu1 Papură Vouă 20:00 
Anchetă periculoasă (f) Cu: 
Louise Lombard, Billy Zane, 
John Shrapnel 22:00 
FBI - In prima linie 23:00 
Cronici paranormale

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshopping 10:15 
Icstrim Tivi (s, r) 10:35 Pro- 
Motor 11:00 Pe fază! (f, r) 
13:00 Tazmania (s) 13:45 
Teleshopping 14:00 Doctorul 
de suflete (s, r) 14:45 Monk 
(s, r) 17:00 Tatăl miresei 
(comedie, SUA, 1950) 19:00 
Doctorul de suflete (s) 20:00 
SeaQuest (s) 22:00 Omul care 
tunde iarba (SF, coprod., 
1992) 0030 Icstrim Tivi 01:10 
Omul care tunde iarba

08:00 Trupul dorit (s, r) 11:00 
Să iubești din nou (s) 12:00 
înger rebel (s) 14:00 Legături 
de familie (s) 15:15 Bandiții 
(s) 17:20 Rețeta de Acasă 
1730 Poveștiri adevărate - ■ 
Emisiune cu povești reale 
despre viață 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 împotriva des
tinului 2030 Lacrimi de iubire 
(s) 21:30 Trupul dorit (s) Cu: 
Andris Garda, Mario Cimaro, 
Lorena Rojas, Martin Karpan, 
Vanessa Villela, Ana Silvetti 
22:30 Lori 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 01:00 Lacrimi de 
iubire (s, r) 02:00 Lori (r) 03:15 
Legături de familie

0730 Pet Show 08:00 Sport 
cu Florentina 08:40 Călătorii 
în lumi paralele (s) 09:40 Sun
set Beach (s) 10:40 Oamenii 
vorbesc 1130 Tele RON 1230 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc Cu Mădălina 17:25 
Farsele lui Jugaru 18:00 Focus 
19:00 Caftiera de râs 1930 s 
Hugo 20:00 Destine încru
cișate (comedie, SUA, 1996) 
22:00 Săptămâna nebună 
23:00 Da sau nu (reluare) 
23:45 Jaf în stil italian 02:45 
Focus (reluare)

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 
10:15 Familia Lovendall (d) 
12:15 Calendar ecumenic 
13:05 Esentze 13:55 Fan X 
13:50 Jet Set 14:00 Telesho
pping 1430 Fabricat în Ger
mania 1535 Euromaxx (r) 
16:00 Jurnal de credință 17:00 
Vis de vacanță 17:30 Pasul 
Fortunei Știrile B1 TV 19:20 O 
casă de nebuni (s) 20:00 
Adevărul despre câini și pisici 
(comedie romantică, SUA, 
1996) 22:00 High Life 22:45 
Trenul vieții 0030 Știri 00:45 
Adevărul despre câini și pisici 
(comedie, SUA, 1996, r)

0630-07.00 Observator - .
Deva (r) f

16.30-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emi
siunilor din ziua 
precedentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

10:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 1130 
Realitatea bursieră 12:00 
Realitatea de la 12:00 12:40 
No Comment 13:00 Realitatea 
de la 13:00 13:15 Deschide 
lumea 14:00 Realitatea de la 
14:00 15:25 Realitatea me
dicală - Simona Bălănescu 
16:00 Realitatea de la 16:00 
16:45 Filiere 17:15 Realitatea 
media 17:45 Editorii realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 19:00 
Realitatea de la 19:00 19:15 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:15 
Reporterii realității 21:55 Pri
ma ediție 22:00 Zece fix

12:00 Motociclete americane 
13:00 Cazinouri americane 
1400 Ciuma 1430 Conspirații 
sub lupă 1500 Mașini de vis 
15:30 Mașini de vis 1600 Per
formanțe la superlativ 17:00 
S-a născut un 4X4 18:00 Ja
furi imposibile 1830 Cowbov- . 
ul și submărinul său 19:0. * 
Tehnologie extremă 20:00 
Vânătorii de mituri 2100 Dor
nici de documentare 22:00 
Cele mai mari superlative: 
Motociclete 2230 Mașini pe 
alese 2300 S-a născut un 4x4 
2330 S-a născut o motoci
cletă 00:00 Motociclete ame
ricane 01:00 La adăpost de 
furtună
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Avantajele 
contorizării

• Curs. Camera de Comerț șl Industrie a Județului Hunedoara organizează un curs de pregătire pentru comunicarea în limba ita* ilană, Cursul care este autorizat se va derula pe parcursul a 60 de ore. (C.P.)• Aniversare. Ziua internațională de Solidaritate a Persoanelor cu Handicap se va serba și la Deva sâmbătă, de la ora 10, la sediul Asociației Handieapaților Neuromotor. Persoanelor dizabllizate li se organizează o manifestare culturahdlstractivă. (iJ.)
S-au scumpit 
ouăle!

Deva (T.S.) - Prețul unui ou a crescut de la2.500 - 3.500 de lei la4.500 - 6.000 de lei vechi. Motivul: în anotimpul rece productivitatea găinilor scade cu 20 până la 30%. Asta înseamnă că săptămânal, de la circa șase ouă, o găină, mai „produce” în medie patru ouă. în plus, potrivit crescătorilor de găini din județ, au crescut prețurile la utilități, cu aproximativ 20 la sută, generând o creștere a costurilor de producție. „E un lucru absolut normal pentru această perioadă a anului”, susține loan Siliște unul dintre crescătorii de păsări din județ. Din cauza frigului, scade productivitatea. în plus, cererea va crește, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă. Asta ar putea genera o nouă scumpire a ouălor. „Mai ales că, perioada sărbătorilor rămâne întotdeauna un prilej de speculă pentru comer- cianți”, șpune în continuare domnul Siliște.

Mittal Steel
(Foto: T. Mânu)

Solidari
tate
Hunedoara (U.) -
Sindicatul „Solidari
tatea 2000" din SC i
Mittal Steel SA Hune- ;
doara s-a solidarizat 
de ieri cu acțiunile de 
protest ale 
sindicaliștilor, colegi i
de la Galați, și în spe- j 
cial cu greva foamei î
declarată de cei 16 i
lideri ai acestuia. „în ;
acest sens rugăm toți i
salariații Mittal ca în i
semn de solidaritate i
cu colegii intrați în ș
greva foamei să i
poarte banderola i
albă pe braț la locul i
de muncă, pe toată 
durata acțiunilor de ;
protest", declară Emil j
Guran, președintele i
sindicatului. i

Vicepreședintele i
sindicatului „Solidari- i

tatea 2000" Hune
doara, Marcel i
Mititelu, se află la =
Galați, unde a intrat \
în grevă foamei i
alături de colegii săi. î
Acțiunea greviștilor ;
vine ca urmare a ;
nouă revendicări ;
sindicaliste, dar mai , ;
ales împotriva atitu- i
dinii de dispreț și !

batjocură a condu- i
cerii Mittal Galați. ș

■ Introducerea branșa
mentelor individuale la 
apa rece vor elimina 
tentativele de furt.

Cura PAs
clura.pMtlnfonNnadlrra

Deva ■ Alimentarea cu apă pe orizontală a apartamentelor dintr-un imobil va fi identică cu cea utilizată pentru rețeaua de distribuție a gazului metan. Astfel că și în această situație contorul care înregistrează consumul de apă potabilă va fi montat la intrarea în apartament. Proprietarii nu vor trebui să cumpere contoare noi, cele care există acum în interiorul locuințelor vor fi verificate și vor fi montate pe casa scării.„Facturarea se va face pe asociație, dar vor dispărea suspiciunile de manevre
Orăștîenii vor selecta gunoiul menajer

Ouăle sunt mai scumpe
(Foto: arhivă) 1

■ Primăria dorește să 
construiască o plat
formă de selectare a 
deșeurilor.

Daniei. I. Iancu____________ ___
danlel.lancu9ln10rmmldla.ro

Orăștie - Primarul municipiului Orăștie, Iosif Blaga, a prezentat stadiul de implementare al proiectului referitor la colectarea selectivă, transportul, reciclarea și valorificarea deșeurilor. „Proiectul, în valoare de 500.000 de

Cuvântul Uber n recomanda

Mașină de spălat vase 499,9 lei (Plus)
Televizor Delton 51 cm 339 lei (Incomex)
Televizor Ivory 37 cm 229 lei (Incomex)
DVD Ivory 179 lei (Incomex)
Araqaz Focus 389 lei (Incomex)
Combină frigorifică Artic 899:lei (Incomex)
Camera video K:<ii 1299 lei (Domo)
Robot Moulinex 199 lei (Domo)
Home Cinema System 799,9 lei (Don»)
Mașină de spălat 999,9 lei (Domo)

Cursul valutar BNR * 2 decembrie

1 dolar 3,1024 lei

1 euro 3,6549 lei

100 forinți 1,4461 lei

Societatea Preț Variație
închidere țlei/acț)(%) 

1. SNPPETROM________ 0,4840 v +1,04

2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 2,2100 -0,90
3. TIV 1,2900 n0,77
4. BRD 14,400 -2,04
5. IMPACT 0,4440 -0,22
6. AZOMUREȘ 0,2500 -5,66
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9700 -0,5
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
0,1120 0

9. HABER 0.3600 0
10. BCCARPATICA 0,5350 -1,83
11. DECEBAL 0,0089 -1,11
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebai, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

înțelegere pe 
SAMTID

Orăștie (D.I.) - O nouă rundă de discuții pe marginea Programului SAMTID a avut loc la sediul Primăriei Orăștie, între autoritățile locale și județene, reprezentanții firmei de consultanță Louis Berger Group și cei ai firmei turce care execută lucrările, Keser Empedos. Primăria s-a arătat nemulțumită de modul cum au fost executate lucrările, de faptul că au debutat în mai multe sectoare ale orașului, că nu au fost realizate branșamentele și nu s-au efectuat probe. ■ „Noi am fost primii care am ader'at la acest program, dar am fost și primii care am arătat neregulile. Nu am dorit să intrăm în iarnă cu străzile pline de mizerie, cu traficul îngreunat din cauza șanțurilor și cu branșamente nefinalizate. în urma întâlnirilor avute cu executantul lucrărilor am constatat că există receptivitate din partea acestuia și cred că lucrurile vor intra în normalitate”, a spus primarul Orăștiei.
Stelele CetățiiDeva (S.B.) - în perioada 8- 10 decembrie 2005, la Casa de Cultură din Deva se va derula Festivalul Național de Mu-, zică Ușoară „Stelele Cetății”, în prima zi, între orele 16.00 și 20.00 va avea loc preselecția concurenților. Vineri vor fi prezentate și recitalurile formațiilor Onix, Break Dance, Karon și cel al lui Olly & Dark Aevum. Sâmbătă, după Gala Laureaților (ora 17.00), Candy va susține un recital. 

asupra contorului”, susține directorul societății Apaprod, Ioan David.
Avizarea instalațieiîn situația în care un apartament are restanțe la plata apei, cu acordul conducerii asociației, se închid robineții de separare și contorul datornicului poate fi ridicat chiar de către administratorul asociației, nefiind necesară intervenția societății care asigură furnizarea acestei utilități. Sistemul branșamentelor individuale reduce până la eliminare pierderile mari de apă, care apar ca diferență între contorul general și suma contorilor instalați în imobil. „Cei care doresc să treacă la noul sistem trebuie să știe că nu vom aviza și nu ne vom asuma responsabilitatea pentru instalațiile care nu sunt efectuate de noi”, a conchis David.

Primarul losif Blagaeuro, a fost foarte bine apreciat la Agenția de Dezvoltare a Regiunii V Vest și el va debuta la 1 ianuarie 2006. Prima fază constă în colectarea

ceva trebuie fac.ut, cu profesionaIUm șr responsabUitate 
k___________________ /

Proprietarii vor plăti contravaloarea lucrărilor (Foto: Traian Mânu)

selectivă a deșeurilor, atât pentru gospodării, cât și pentru locuitorii de la blocuri și agenții economici”, a declarat Blaga. în vederea desfășurării proiectului sunt necesare containere selective (pentru gunoi umed, respectiv gunoi uscat), care deocamdată sunt insuficiente, mijloc de transport specializat, instalație de selectare deșeuri și amenajarea unei platforme, presă pentru compactare PET-uri și ambalare. „Am discutat deja, și fosta clădire a Cetezonei va reveni CL. Noi vrem ca acolo să con

www.poveMeaa (lev Mrala.ro 

struim platforma de selectare a gunoaielor. Proiectul are, practic, două aspecte. Unul ecologic, prin reducerea poluării, protecția solului și îmbunătățirea calității vieții, iar celălalt economic, prin valorificarea depozitului de deșeuri. După 2015, când groapa de gunoi a orașUlui va fi închisă, vom fi nevoiți să transportăm gunoiul la cea mai apropiată rampă ecologică din județ. Cu cât vom transporta mai puțin gunoi, cu atât, vom plăti mai puțini bani din bugetul local”, a mai spus primarul.

danlel.lancu9ln10rmmldla.ro
http://www.poveMeaa
Mrala.ro
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ASCULȚI DOAR KISS FM!

Concurs de desene 
în Cuvântul liber

Cea mai reușită carte poștală va fi felicitarea de Crăciun a ziarului nostru 

Premii și mențiuni pentru fiecare categorie de concurenți.
Lucrările premiate - publicate în ziar
Condiții: desene originale, dimensiunea: 10/15 cm, trimise până în 6 
decembrie.

Categorii de concurs: preșcolari - școlari mici; elevi de gimnaziu; pentru 
Liceul ,S. Toduță": școlari, elevi de gimnaziu se pot trimite una sau mai 
multe desene (picturi) având ca temă Sărbătoarea Crăciunului.
Trimite cartea poștală de Crăciun pe adresa ziarului Cuvântul liber: Deva, 

Str. 12 Decembrie, nr. 37 A. Nu uita să ne scrii numele tău, vârsta (clasa) și 
localitatea. Pe plic menționează: „Cartea poștala de Crăciun”. Dacă 
locuiești în Deva poți aduce desenele la redacție (te clădirea CEPROMIN, 
parter, la Viorica Roman). Numele premianțllor vor apărea în ziarul nostru 
de joi, 8 decembrie. Câștigătorii vor fi premiați cu prilejul vernisării 
expoziției din data de 9 decembrie, la Galeriile de Artă „Forma" Deva.

JURNAL CUVÂ®
CONCURS

Str. N. Bălcescu (vis-a-vis de biserica din Ceangăi)
ToL 0254/220313,235533

SCMR1ME
SHL 

plouă cu 
BONUSURI!

(29852)

- feronerie, mașini etecvice

INTERCAR - dealer autorizat pe județele Sibiu și Alba
Foarte mulți oameni au dorit să afle cum se poate achiziționa un autoturism de la noi, astfel că vă prezentăm:

DRUMUL CEL MAI SCURT CĂTRE 
AUTOTURISMUL DUMNEAVOASTRĂ

(valabil pentru persoane fizice șl juridice) 
✓Dvs. alegeți varianta oprimă de leasing 
împreună cu dealerul:
Avans * 15% - 50% - leasing financiar 

intern
•15%-25%-leasing 
operațional

Durata * 12-60 luni-leasing financiar 
intern

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII CONTRACTULUI DE LEASING:
Persoane Juridice:
✓Formularele de leasing completate (vă sunt puse la dispoziție de către dealer) 
'/'Oferta de leasing semnată
✓Certificat constatator în original, nu mai vechi de 3 luni
✓Copie după certificatul unic de înregistrare al firmei dumneavoastră (c.u.i.) 
✓Copie după actul de identitate al persoanei împuternicite să semneze 
contractul de leasing, cu specimen de semnătură
✓Copii după ultimele două bilanțuri anuale (inclusiv anexe, bilanțul 
31.12.2004 și 31.06.2005), precum și balanțele aferente ♦ ultima balanță 
disponibilă (vizate de autorități)
Persoane lirice:

pentru uz gospodăresc;

- produse electronice;

- vopsele, lavabHe, lacuri, adezhri;

*36 luni - leasing operațional 
✓Trimiterea acteloF necesare dosarului 
de leasing
✓Verificarea bonității (circa două zile 
lucrătoare)
✓Semnarea contractului 
✓Plata avansului
✓Livrarea autovehiculului 
Condiție prealabilă - persoane fizice 
■Venit lunar net disponibil pe familie: de 
2 ori rata de leasing fără tva
■Venit lunar net disponibil pe familie: 
1,5 ori rata de leasing fără tva * un girant 
ce îndeplinește cel puțin aceeași 
condiție

✓Formularele de leasing completate (vă sunt puse la dispoziție de către dealer) 
✓Oferta de leasing semnată
✓Copie după cartea de muncă actualizată
✓Copie după actul de identitate
✓Adeverință de la angajator cu specificația funcției, vechimii și a venitului 
anual net
✓Dovadă pentru alte venituri vizată de Fisc (dacă este cazul)
✓ Copie după actul de spațiu
✓Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
✓Aceleași acte sunt necesare și pentru girant sau soț, soție, după caz. 
PORCHE LEASING
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la adresa noastră: 
DN 1, KM 303+750, Șelimbăr, Sibiu
Tel.: 0269/560.606,0269/560.688 
www.intercar.ro

NOU IN ROMÂNIA!
Formare profesională Web 
cu atestare elvețiană

Institutul Internațional Multimedia 
experiență româno-elvețiană 

www.iim.ro,office9iim.ro 
(33840) 0254.206.211,0254.206.210

Dealer autorizat pe județele
Sibiu și Alba
Contact: DN 1, km 303 + 7S0, SeilmbAr. Sibiu
Tel: 02*8 980 806
Fax: 026S 589 888
www.lntercar.ro

Descoperit! cu noi SKODA
iervlce*ul toterear asigura pjgselw eh schimb r^mrațiila pentru autoturismele Skoda,

RECLAME

http://www.intercar.ro
office9iim.ro
http://www.lntercar.ro
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.............£ • Medicamente. Cheltuielile pentru medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, compensate 90% din prețul de referință, vor fi finanțate atât de la bugetul de stat,' cât $i din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Până în prezent, fondurile erau asigurate exclusiv de la bugetul de stat. (I.J.)• Analize. în contractul-cadru pentru 2006, CNAS a prevăzut un sistem de co-plată în care bolnavul suportă o parte din costurile investigațiilor medicale, indiferent că sunt făcute într-un laborator de stat sau particular. Pentru că prețurile diferă de la un laborator la altul, CNAS vă Stabili un preț de referință. (I.J.)

Dinții ne dor mai rău iarna

• - > - - w -

Hemoroizii se pot trata 
pe cale chirurgicală

Bucur Ion, 52 de ani, Hunedoara: Nu am fost niciodată bolnav în afară de banalele răceli, dar de câteva luni obosesc foarte repede, chiar și dacă duc o găleată de apă. Respir cu greutate și uneori am o durere în piept care trece destul de greu, chiar dacă stau culcat. Ge mă sfătuiți?„Ar trebui să consultați urgent un internist, pentru că suferințele dvs. pot fi expresia unei probleme cardiace - cardiopatie ischemică sau chiar infarct miocardic”.
Vasile Botezatu: Am probleme cu hemoroizii, indiferent de ceea ce mănânc mă constip. Am urmat tratament pentru constipație și hemoroizi, dar acesta și-a făcut efectul doar în timpul în care am luat Hemorzon.„în cazul dvs., simptomele bolii hertio- roidale se pare că sunt favorizate de con- stipație. Tratamentul constipației nu este neapărat medicamentos, se poate încerca schimbarea regimului alimentar. Vă recomand un regim cu 2 1 de apă pe zi, bogat în fructe și legume proaspete, pâine înte- grala $ nffiar puțină carne, cu excepția celei de pește. Dacă sunteți sedentar, vă sfătuiesc să faceți mișcare în aer liber.Există medicamente administrate oral cu efecte mai bune decât Hemorzonul. Sunt și metode moderne de iigatură (hemoroizii sunt legați cu o bandă de cauciuc, după care aceștia se usucă și dispar). După înlăturare, hemoroizii pot apărea din nou, dar cu o altă localizare”.

■ Aerul rece agită ter
minațiile nervoase ale 
danturii, susțin stoma
tologii.

INA JURCONE_______________________

lna.jurconeelnformmedla.ro

Deva - Durerile dentare sunt mai intense în sezonul rece din cauza frigului care stimulează anumite terminații nervoase ale dinților. Cele mai frecvente afecțiuni sunt pulpitele, cunoscute popular și sub denumirea de „turbarea dinților”. Acestea sunt de fapt niște carii avansate, manifestate prin dureri foarte puternice, de lungă durată, care nu cedează la tratamentul cu analgezice.
Tratament pe momentDacă se manifestă acest gen de probleme, medicii stomatologi recomandă un control medical de urgență, pentru a împiedica apariția infecțiilor. Afecțiunea se poate extinde până la rădăcina dintelui, cauzând puroi.
Gravidele au voie să facă sex
■ Ginecologii spun că 
nu există contraindi
cați! decât în ultimele 
luni de sarcină.

Ina Jurcone_____
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Multe femei gravide cred că pot afla sexul copilu- -.- sarcinii, ^nd> burtica. .jSe_ lui în-funcție de bătăile infraii^naftreșteM —1 * • «Ș
' Nu există interdicțiipartenerul lor. Chiar dacă inima femeilor bate mai repede decât cea a bărbaților, sexul copilului nu poate fi determinat astfel. Singura metodă pentru a afla aceasta este ecografia.Poziția ideală pentru dormit este pe o parte, dar nu

Este recomandat controlul stomatologic periodic„Medicamentele antiin- flamatoare puternice, cum sunt aulinul și ketonalul, pe care le iau în mod obișnuit cei afectați, pot potoli durerile pe moment, dar nu rezolvă problema. După două-trei zile, durerile vor apărea din nou”, spune dr. M. Weber, stomatolog la un cabinet privat.
Dinții și inimaDacă dinții nu sunt tratați din timp, infecțiile se răspândesc în tot corpul, afectând și
este nici un pericol dacă gravida doarme pe spate sau cu burta în jos.Deși multe femei cred că alimentarea cu sânge a placentei este deficitară dacă dorm pe spate, o femeie poate adopta orice poziție i se pare confortabilă. Probleme pot apărea doar spre , sfârșitul ,1

Sexul în timpul sarcinii nu este nici el interzis, dar se recomandă pozițiile comode, care să nu creeze presiune asupra abdomenului femeii. Trebuie să fie atente și femeile care riscă să piardă sarcina, cărora medicii le 

alte organe vitale, cum este inima. „Cardiacii, de exemplu, pot ajunge la miocardite, adică infecții ale mușchilor inimii”, avertizează dr. Weber.Și la gravide riscurile sunt destul de mari pentru că infecțiile pot ataca fătul, împiedicând dezvoltarea normală a organelor acestuia. în cazul copiilor preșcolari, pulpitele cu puroi împiedică dezvoltarea danturii permanente. Dinții de lapte încep să se 
recomandă clar restricții în viața sexuală. Gel mai adesea, sexul între cei doi parteneri nu poate face rău copilului.

n așteptarea copilului

(Foto: Ina Jurcone) resoarbă, iar copilul riscă să îi piardă definitiv pe cei care urmează să crească. Alte afecțiuni acutizate iama sunt parodontozele, afecțiuni ale gingiei care duc la formarea locală de pungi de puroi și prin distrugerea țesuturilor care susțin și fixează dinții, în contact cu aerul rece, dinții bolnavi devin de două ori mai sensibili. Trebuie păstrată o strictă igienă orală, iar alimentația trebuie să fie bogată în calciu.
Auriculoterapia

Deva (I.J.) - Afecțiunile respiratorii, amețelile, colicile abdominale, palpitațiile, glaucomul, paraliziile se ameliorează cu ajutorul unei tehnici ce țin de medicina tradițională chinezească, auriculoterapia. Acele specifice tehnicilor acupuncturale sunt folosite pentru sti
mularea unor puncte; energetice aflate în zona urechii. Cele mai bune rezultate se obțin atunci când auriculoterapia este combinată cu alte tehnici de acupunctura, cum ar fi stimularea punctelor energetice de pe corp sau moxibustia.

Galerii de artă
Deva: Galeria de Artă 
„Forma”. Expoziția de pic
tură a artistului plastic

Hunedoara: Galeria de 
Arte din municipiul Hune
doara prezintă, iubitorilor 
graficei, expoziția unei 
tinere studente a Univer
sității de Arte din Bu
curești. Este vorba 
despre Cristina Manea și 
expoziția sa de grafică 
intitulată "Alfabet”.

Teatru

Hunedoara. La Casa de 
Cultură a municipiului va 
avea loc, astăzi, la ora 
18.00, spectacolul cu 
piesa de teatru “0 
noapte furtunoasă" de I. 
L. Caragiale. Spectacolul 
este prezentat de Teatrul 
Național București și 
Teatrul Nottara, în cola
borare cu Asociația Cul
turală "La Steaua” și Art 
Stigma - Rm. Vâlcea. 
Piesa este montată într- 
un stil autentic, cu

prinzând text în armeană 
- o premieră pentru 
regizarea unei piese, 
foarte cunoscută de 

români, a marelui dra
maturg I. L. Caragiale.

Carte
Deva. La Librăria “Emia”, 
str. Mareșal Averescu, bl. 
20, parter, cititorii care-și 
doresc o apariție de 
ultimă oră pot alege 
volumul "Tragicul și 
creștinismul”. Volumul 
este semnat de scriitorul 
Gabriel Petrie și trans
pune cititorul pe firul 
cugetării critice și teo
logice românești.

Vita - DID

Magazinul „Cip Audio 
Video Film” Deva, situat 

la etajul I din Complexul 
Comercial Ulpia, deschis 
inclusiv duminica până la 
amiază oferă cele mai noi 
și căutate CD-uri cu mu
zică pentru toate gus
turile și casete cu filme 
de ultimă oră. Acestea se 
pot achiziționa pentru ca 
timpul liber să fie petre
cut confortant, după 
alegerea fiecăruia, indifer
ent de vârstă.

Cinema
Hunedoara. Cinema „Fla
căra”. în acest week-end 

rulează filmul „Spărgătorii 
de nunți”.
- "Spărgătorii de nunți” 
(The Wedding Crashers) 

John și Jeremy, burlaci 
trecuți de treizeci de ani, 
au un mod ciudat de a se 
distra pe timpul verii: dis
trug nunți. Apar la petre
ceri și încearcă să agațe 
femei pentru aventuri de- 
o noapte. Nu contează 
dacă femeia respectivă 

este chiar o mireasă. 
John se gândește .să 
renunțe la acest mod de I 

a agăța, dar prietenul său 
îl convinge să mai „dis
trugă” o nuntă.
Ocazia perfectă apare 

sub forma nunții uneia 

dintre fiicele șefului Tre
zoreriei din Washington, 
ceea ce înseamnă că 

petrecerea va fi una 
extrem de fastuoasă, iar 

cei doi prieteni vor avea 

de unde să își aleagă vic
timele. Fiecare pune ochii 
pe câte una dintre fiicele 

gazdei petrecerii doar că 

John vrea să aibă o 

relație adevărată cu Glo
ria, cea pe care vrea să, 
o cucerească la această 

petrecere, și îl convinge 

pe Jeremy să nu își ducă 

planul la îndeplinire. Cei 
doi acceptă să petreacă 

un week-end cu „vic
timele”, ceea ce se va 

dovedi a fi o adevărată 

aventură.

Speelacole
Orăștie’ In zilele de 3 și 

4 decembrie, va demara 
o nouă ediție a Festival
ului Internațional de Mu
zică Sacră „Cu noi este 
Dumnezeu". Manifesta
rea se va derula la cate 
drala Ortodoxă din 
Orăștie. în 3 decembrie, 

la ora 17.00, în centrul 
civic al municipiului se 
vor aprinde luminile 
pomului de iarnă.

Grădini zoo
Hunedoara.' Grădina zoo
logică din municipiu, si
tuată în zona “Ciuperca", 
oferă relaxare în mijlocul 
naturii alături de animale. 
Aceasta este deschisă 
zilnic între orele 8.00 - 
20.00, iar prețul biletului 
este de 5.000 de lei 
vechi pentru copii și

12.000 lei vechi pentru 
adulți.

Sport

Deva. Sala Sporturilor, 
Duminică, ora 11.00, 
meci de futsal între:
FC Cip Deva - Muhlbach 
Sebeș 

bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică. Rezervări: 
0254/221220.
„Aristocrat" - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42, 
și Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382.
„John's Cafâ”. Cocktail- 
bar din Deva, deschis, 
zilnic, între orele 08.00 - 
02.00, pe str. Mihai Emi- 
nescu. nr. 2. Tel. 
0254/233511.

Pensiunea „Anita". Este 
situată pe Valea Râului 
Mare Retezat, la limita 
Parcului Național Retezat, 
pe malul râului, într-un 
peisaj de o frumusețe 
deosebită. Oferă: camere 
cu paturi duble, TV prin 
satelit și bar, restaurant 
cu bucătărie autohtonă și 
internațională, gril, terasă 
acoperită spre râul de 
munte populat cu păs
trăvi. Ca obiective turis
tice: Cetatea Colț, Sar- 

mizegetusa Ulpia Traiana, 
amfiteatrul roman și 
muzeul arheologic, cas
tele și biserici medievale, 
dar și unul dintre cele 
mai mari baraje de anro- 
camente din Europa.

Cluburi
.Night Club Latino”, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program, zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
.Supreme Club”, din 
Deva, b-dul N. Băicescu,

Turism

Munții Retezat. Au unele 
din cele mai frumoase 
priveliști din Europa sud- 
estică. Masivul este tra
versat de multe poteci 
turistice marcate pentru 
amatorii de drumeții. Pen-: 
tru cei bine pregătiți : 
există și câteva trasee de 
cățărare, însă acestea nu 
sunt recomandate pe 
vreme rea. Cabanele 
turistice din jurul parcului 
vă așteaptă totuși chiarI 
dacă ninge! Centrul Sal- 
vamont Petroșani îi 
anunță pe turiști ca, în 
caz de rătăcire sau acci
dentare, să apeleze 
numărul de telefon
0725-82.66.68 sau 
OSALVAMONT. Apelantul 
trebuie să indice locul 
producerii accidentului și 
ora, numărul răniților, 
condițiile meteorologice 
șl date personale. Pentru 
a evita accidentele mon
tane, este indicat ca 
înainte de a pleca pe 
munte să aflăm care este 
prognoza meteo și starea ' 
traseelor.

lna.jurconeelnformmedla.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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• Birouri de Consiliere. Persoanele cuhandicap și familiile acestora pot solicita aju- tor Birourilor de Consiliere, pentru a se informa și consilia, despre drepturile și facilitățile de care pot beneficia sau despre instituțiile cărora trebuie să se adreseze. Aceste servicii sunt oferite gratuit în cele 52 de birouri din toată țara. (T.S.)

Ziua Națională la hunedoreni
A

M-am născut în 
România

Tiberiu Stroia 
tiberiu.strola@informmedia.ro

România, 1 Decembrie 2005. Ion se 
trezește cu gândul să plece la muncă 
apoi își aduce aminte că astăzi are liber. E 

ziua națională a țării în care, vrând- 
nevrând, trăiește. Apoi se gândește cu 
groază că, astăzi, va trebui să suporte, 
toată ziua, zgomotul, bătăi lor repetate pro
duse în ușa apartamentului de către 
administratorul blocului. Care îi va aduce 
aminte că are restanțe la întreținere. Cu 
toate că, anul trecut, din dorința de a 
reduce cheltuielile, s-a debranșat. Lucru 
care i-a adus o singură mulțumire. în 
această perioadă, nevasta nu-i mai 
reproșează că nu e în stare să „proiecteze" 
uh copil.

Pentru că cine găsește atrăgătoare, în 
pat, o nevastă îmbrăcată ca la Polul Nord? 
Sau cine are chef să se dezbrace când în 
cameră sunt șase grade Celsius?

Se gândește să adoarmă la loc, dar un 
gând nu-i dă pace. Mai ieri, aleșii țării 
și-au comandat veioze de birou la 50 de 

milioane de lei vechi bucata. De unde 
dracu au ăștia bani de veioze când mama 
așteaptă poștașul cu pensia de trei zile, se 
întreabă Ion. Care pensie, recalculată, n-a 
crescut deloc. Pe motiv că nu sunt bani. 
Decât pentru mineri, pentru că ăștia știu să 
ciomăgească bine, pentru mașinile aleșilor 
și pentru desfătarea lor.

Pentru că, nu-i așa, nu este prost cine 
promite, prost este cel care crede și 
votează!

■ Copleșiți de proble
ma bugetului, hunedo- 
renii se bucură că de 1 
Decembrie sunt liberi.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@infonnmedia.ro

Deva - în timp ce politicienii se calcă în picioare pentru a „prinde” un loc de unde să dea bine la popor, iar oficialitățile ridică steaguri intonând, cu mâna pe inimă, un imn, din care cunosc doar prima strofă, hunedoreanul de rând se bucură de... o zi liberă. Cam la atâta se reduce sărbătoarea Zilei Naționale a României. Pentru a afla „la cald” cum petrece o familie hunedoreană 1 Decembrie, CUVÂNTUL LIBER a fost în vizită la o familie din Deva.
Nimic neobișnuitPentru familia Adaș, 1 Decembrie, aduce o bucurie. Posibilitatea de a fi împreună toată familia. Mama, tata și cei doi fii în vârstă de opt, respectiv 16 ani. „Mă bucur că sunt liber și pot să-mi petrec timpul alături de familie, Nu ne-am gândit la ceva special pentru că nu e timpul. Mai este puțin până la Moș Niculae și Moș Crăciun, de aceea nu am prevăzut cheltuieli suplimentare. Este important ca un popor să aibă o zi națională. Numai că, din păcate, încet, încet, la noi la români, noțiunea de zi națională se perimează. Nu

Bucuria de a fi împreună într-o zi de sărbătoareabia luni, iar dirigintele nuavem un sistem de valori după care să se ghideze tânăra generație, iar oamenii mari ai acestei țări nu sunt puși în valoare. Mă refer aici la Mihai Viteazul, Avram Ian- cu și alții asemeni lor. Totul este tratat prin prisma politicului. Practic, 1 Decembrie, a devenit o rampă de lansare pentru politicienii avizi de popularitate. O luptă pentru atragerea de capital politic. Iar oamenii simt acest lucru”, susține Florin Adaș.
Nu ne-au spus nimic!Pentru cei doi copii ai familiei Adaș, Ziua Națională înseamnă că nu merg la școală. „Nu ne-au spus nimic la școală despre importanța acestei zile. Istorie avem de-

ne-a vorbit despre 1 Decembrie. E o zi liberă și atât”, afirmă Radu Adaș, elev în
M..............Ziua Națională 
nu este ziua 
noastră. Este 
ziua lor, a celor 
care-și fac cam
panie electorală.

Florin Adașclasa a X-a. Nici Emanuel, mezinul familiei, în vârstă de 8 ani, nu știe despre 1 Decembrie mai mult decât i- au spus părinții. „Am vrut să- i duc pe copii la Alba- Iulia, dar când am calculat cât mă

(Foto: Traian Mânu)costă deplasarea am renunțat, în plus, nu suport aglomerația de acolo. Mă frapează faptul că românii nu știu să se aglomereze „ordonat”. Pur și simplu se calcă în picioare. Este o crasă lipsă de civilizație”, susține capul familiei Adaș.
Aceleași problemeNici despre 23 August, fosta zi națională a românilor, Florin nu are cuvinte de laudă. „Pe atunci ne adunau forțat. Stăteam de dimineața până seara pe stadioane. Pe atunci ne bucuram mai mult decât acum. Și asta deoarece lucram aproape non-stop. Iar o zi liberă era foarte greu de prins”, povestește Florin Adaș.

Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Vladu, prefect 11.00-14.00

/ • j.,' ,*A
J ji z y j’j > j > j--

Primăria Municipiului Deva:______ ___
Laura Sârbu, secretar 08 00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara: • Jr__
Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Orăștie: _
losif Blaga, primar 14.00-16.00

Primăria Municipiului Brad:____ _____________
Aurel Circo viceprimar începând cu ora 09.00’

Să fie mai curată și cu mai puțină mizerie de la câini. Cei care plimbă câinii să curețe după animalele lor, dacă acestea își fac nevoile pe trotuare. în fața magazinelor s-ar putea curăța zilnic.
Trie, 
Deva

Sunt prea multe lucruri de schimbat în Deva. Cred, totuși, că drumurile și trotuarele nu ar trebui să aibă atâtea gropi pentru că ne rupem picioarele în ele. Chiar și cele cu dale sunt groaznice.
Mihai, 
Deva

Amabilitatea vânzătoarelor ar trebui să se schimbe în bine. în Deva să fie curățenie mai multă și să ni se ofere mai mult confort. Primăria s-a cam lenevit la Deva și noi plătim taxe pentru mizerie! 
Gabriela, 
Deva

Deva mi se pare un oraș frumos, dar nu arată a reședință de județ. Asta pentru că este cam murdar. Nici tinerii nu au unde să-și petreacă timpul liber. Față de Timișoara, Deva este fără viață.
Marius, 
Deva

Cred că ar trebui făcut ceva pentru tineri. Ei nu au, pur și simplu, unde să meargă dacă vor să iasă în oraș. Trebuie să stea pe străzi sau-^ prin baruri. Nu îmi »X- plac nici „capcanele’^ de pe trotuare.
Alex CheptAnaru, 
Deva

FII INSPIRAT, ALEGE URGENTE

carteagalbena.ro
PRIMUL ANUAR 

DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ y
2005 - 2006

M solitaire | Francizor pentru Jud Hunedoara
Suna acum la tel: 0254-712255: 0788-639216: 

0788-633861:0788-633862 
e-mail: unusolitaire@comser.ro

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ®~» 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. 
Republicii, nr. 8.®-» 748199.

Farmacia „Amica", str. George Enes
cu, nr. 7. ®-> 713045.

DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str.
Victoriei, nr. 1. ®-» 222380.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ®-» 211616, 
22448£L_
Farmacia „Tacomi - Humanitas- II", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-> 
211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele
8 - 23, duminică, orele 9-18, str. 
N. Bălcescu, nr. 17. ®-» 240976. 
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ©-* 612887.

Stomatologul
Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20__________
Cabinet medical individual STOMATQy 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde-'T 
pepdenței, 18A. ®-» 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei," 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» *- 
0744-556016.______ __ ______ _ jî
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr *' 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. <&-* 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, «î 
Str. 1 Mai, nr. 1. ®-» 242461. 1

Locuri de muncă - Informații la toi 02M/216IBI AJ.0.FJL
........................... .....................................

Nr.crt. Calificare TOTAL Deva Hunedoara Petroșani Lupeni Vulcan Simeria Orăștie Brad

1 dulgher 34 15 6 0 0 0 0 13 0

2 dulqher restaurator 20 0 20 0 0 0 0 0 0
3 Director vânzări 1 0 0 0 1 0 0 0 0

4 electrician de întreținere 7 5 2 0 0 0 0 0 0

5 electrician echip. elec./energ. 5 0 0 5 0 0 0 0 0

6 faianțar 2 0 0 0 0 0 0 0 2

7 femeie de serviciu 4 2 1 0 0 0 0 0 1

8 fierar betonist 18 10 0 0 0 0 0 8 0

9 finisor confecții ind. din blană 1 0 0 0 0 0 0 1 0

10 finisor încălțăminte 1 0 1 0 0 0 0 0 0

- < ?;■ •-

RECLAMĂ
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CUVÂW Muntean acuză din nou FRH
SPOR

■ Președintele clubului 
Cetate spune că Federa- • 
ția joacă murdar în par
tida cu clubul devean.

• •
..... J

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ra

• Ruptură musculară. Pentru atacantul Jiului, Daniel Movilă, sezonul competițional s-a încheiat mai devreme. Unul dintre fot- bialiștii preferați ai lui Miron Cozma a avutk ghinionul de a se accidenta și a fost diag- * nosticat cu ruptură musculară. (V.N.)
• Mediatizarea futsalului. Reprezentanții ctaburilor de futsal care s-au întâlnit la Deva larinițiativa FC CIP au căutat soluții pentru o rtjai bună mediatizare a acestui sport. „Ne bucură că TVR a decis să transmită partida Păli Timișoara - Silvanus Reșița din prima etapă a returului și câteva partide din B", a spus George Mara, președinte FC CIP. (C.M.)
Ligă Profesionistă de Futsal

Deva (N.G./C.M.) - Participanții la prima întâlnire a cluburilor de futsal din țară, organizată, marți și miercuri, la Deva și Cinciș, de FC CIP, au decis să solicite FRF sprijin pentru trecerea la profesionism. în acest sens reprezentanții futsalului au propus FRF înființarea unei Ligi Profesioniste a cluburilor de futsal care să preia organizarea campionatului la nivelul Diviziei A.
Propuneri acceptate de FRFDe asemenea, s-a propus ca în prima divizie să activeze antrenori școlarizați sub coordonarea Ligii, iar arbitrii să fie acreditați numai de Liga Profesionistă de Futsal. în plus, s-a luat inițiativa ca toate cluburile să fi obligate să depună o garanție financiară înainte de debutul campionatului. George Mara, președintele executiv al FC CIP și membru în CE al FRF a declarat că aceste inițiative constituie primul pas pentru trecerea la profesionism și că ele au fost acceptate de conducerea FRF.

Deva - Decizia antrenorilor echipei naționale de a o rechema în ultimul moment la lot pe Carmen Cartaș, lidera eqhipei Cetate, pentru a participa la Campionatul Mondial din Rusia l-a bucurat pe președintele clubului deVean, dar l-a și determinat să critice Federația. “Am un sentiment de satisfacție că o jucătoare de la Cetate este în lotul echipei naționale pentru Campionatul Mondial, în ciuda șicanelor pe care FRH le-a făcut clubului. Pe de altă parte, convocarea jucătoarei mă obligă să critic încă o dată jocul murdar al FRH. Nu e fair-play ca FRH să-și amintească de Cetate când naționala are nevoie de o jucătoare și să uite că existăm când a împărțit invitații pentru oficialii cluburilor

Carmen Cartaș (nr. 9) va reprezenta clubul Cetate la Campionatul Mondialdin țară pentru a însoți echipa la CM din Rusia”, afirma Marian Muntean.
Meciuri internaționaleLotul echipei Cetate Deva a revenit, miercuri, la Deva, după un stagiu de pregătire de 10 zile în Poiana Brașov. Dincolo de pregătirea fizică efectuată la munte, devencele au susținut și trei amicale în compania formației Rulmentul

Brașov, lidera la zi a Ligii Naționale, în care deși au pierdut au avut o evoluție bună. Handbalistele au avut liber ieri de Ziua Națională a României, dar de" azi își vor relua antrenamentele. “Programul de pregătire al echipei va cuprinde pe parcursul săptămânii viitoare o serie de meciuri amicale de verificare cu adversari din străinătate”, afirma Marian Muntean, pre-

(Foto: Traian Mânu)ședințele clubului Cetate Deva. “Avem în plan organizarea la Deva a unui turneu internațional la care să participe echipele din Italia și Ucraina la turneele cărora am participat și noi în vară. în plus, e aproape sigură disputarea a două jocuri de verificare în compania formației din Beckecsaba, care activează în prima ligă din Ungaria”, a adăugat oficialul devean.
Planuri anti-retrogradare 
la Corvinul 2005

țapul ispășitor?
Deva (V.N.) - Mircea Gheorghe a fost cel mai criticat jucător din tabăra Jiului Petroșani după pierderea meciului cu Șteaua. A fost arătat cu degetul, atât de antrenor cât și de conducători, dar acest țpcru nu pare să-i fi afectat moralul. Aces- ) ta a avut puterea să-și recunoască vina. Oricum, palma pe care i-a aplicat-o stelis- tului Neșu va lăsa urme adânci în buzunarul jucătorului. El va trebui să suporte o amendă usturătoare. Se pare că va scoate din propriul cont nu mai puțin de 1000 de dolari. După ce lonuț Chiriă a afirmat despre acesta că „este un nenorocit care i- a stricat meciul”, Mircea Gheorghe a ripostat: „îmi recunosc greșeala, dar antrenorul a fost cam dur cu declarația din ziar”.

Mai dur ca patronul„Patronul nu a fost atât de dur precum domnul Chirilă, îmi pare foarte rău de gest. Trebuie să se găsească un țap ispășitor. A fost tensiune, jucam cu Steaua. De asta am și reacționat așa. Este prima dată când iau cartonaș roșu. în faza în care am fost eliminat am dat mingea afară și Neșu a, venit și mi-a băgat mâna în ceafă. Instinctiv l-am împins cu palma, și el a profitat. Cu puțin teatru din partea lui am fost eliminat”, a declarat acesta.

■ Noul președinte al 
clubului hunedorean a 
anunțat o campanie 
masivă de transferări.

Nicolae Gavrea, Ciprian Marinuț

Hunedoara - Oficialii clubului Corvinul 2005 Hunedoara au decis, după ce au analizat rezultatele echipei în tur, că principalii vinovați pentru clasarea pe ultimul loc .sunt, jucătorii și. fastul președinte al clubului, Dan Colesniuc. în consecință, mai mulți jucători au fost trecuți

pe lista de transferări, iar vicepreședintele Dorin Nicșa a fost promovat președinte, de către finanțatorul Florin Uscatu, cu obiectivul de a salva echipa de la retrogradare. 
Vor jucători de Aînainte de a critica mutările oficialilor Corvinului sau a ne mira că antrenorul loan Petcu a scăpat de demitere, important e că staful hunedorean încă mai crede că există șanse să salveze echipa de la retrogradare. Optimismul hune- dorenilor se bazează pe intenția de a întregi lotul cu

Postul de portar este singurul pentru care Corvinul 2005 nu-și 
propune să transfere alți jucători (Foto: Traian Mânu)șase jucători care să dea siguranță și valoare axului central. „Ne dorim doi fundași centrali, doi mijlocași și două vârfuri, fiind demarate deja discuții cu jucători care pot fi aduși la Hunedoara. în vizorul Corvinului intră și jucători care activează acum în Divizia A, dar și fotbaliști

de la Unirea Alba Iulia. De asemenea în discuții intră și foștii hunedoreni Șandor, Păcurar și Petroiesc care încă nu au renunțat la ideea de a reveni sub furnale. Din actualul lot puțini sunt cei care au cerut să plece, iar dintre ei Biriș, Mocioi și Ceaușu au deja aprobarea de transfer.
înscrieri pentru 
CJ Futsal

Deva (C.M.) - Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara anunță că luni, 5 decembrie, este ultima zi în care se mai fac înscrieri pentru Campionatul Județean de Fotbal în Sală. în aceeași zi, imediat după încheierea perioadei de înscriere, de la ora 14.00 va avea loc tragerea la sorți a etapelor ediției a III- a a acestei competiții județene de futsal al cărei start este programat în data de 10 decembrie 2005. Competiția se va desfășura în sistem tur- retur și se va finaliza în luna martie 2006. Meciurile vor fi găzduite de sălile de sport din Deva, Simeria și Hunedoara.
O LJ Ml PARA
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• Victoriț. Echipa de volei feminin Știința Bacău a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 3-1 (25-21, 21-25, 25-21, 25- 18), formația belgiană Euphony Tongeren, și ocupă locul secund în grupa A a Top Teams Cup. în grupa A Știința Bacău ocupă locul doi, cu 5 puncte. (MF)
• Apel. înotătorul australian lan Thorpe a lansat un apel către persoanele care i-au furat, miercuri, din mașină, pe o stradă din * Sydney, un ceas cu însemnele olimpice. „Acest ceas are o mare valoare sentimentală pentru mine ", a declarat Thorpe. (MF)

Steaua avansează cu stil

Contract 
prelungit

Madrid (MF) - Por- î tarul spaniol Iker Casi- i llas și-a prelungit cu cinci ani contractul cu i echipa de fotbal Real j Madrid. Real a refuzat să precizeze valoarea contractului, care, conform cotidianului „AS” i se ridică la circa 6,6 milioane de euro brut, la î care se pot adăuga 1,8 i milioane euro, in ; funcție de performanțe. Contractul lui Qasillas, i jucător născut în 1981, la Madrid, urma să \ expire pe 30 iunie 2006. Goalkeeper-ul iberic (53 i de meciuri în echipa j națională) face parte din | prima garnitură a lui Real Madrid din sezonul 1999-2000. Englezii de la Manchester United i-ar fi făcut o Ofertă de 25 milioane de euro pentru 5 ani, dar Casillas a preferat să rămână la clubul său de suflet.

(Foto: EPA)

Scandări 
rasiste

■ Steaua s-a calificat 
în șaisprezezimile Cupei 
UEFA „cu 0 ușurință 
desăvârșită .

București (MF) - „Steaua avansează cu stil”, a notat site-ul oficial al UEFA după meciul câștigat de echipa antrenată de Oleg Protasov, cu scorul de 3-0, în fața formației Halmstads, în etapa a IV-a a grupei C a Cupei UEFA, în urma căreia gruparea bucureșteană și-a asigurat calificarea în șais- prezecimi. „Steaua București a avansat în faza următoare cu o ușurință desăvârșită, după ce a obținut o victorie în fața echipei Halmstads, învinsă pentru a patra oară în Grupa C. Golurile lui Mirel Rădoi, Dorin Goian și Victoraș lacob au decis scorul într-un meci în care echipa română a dominat și a avut nenumărate ocazii de a înscrie”, menționează site-ul.
Roma (MF) - Un 
grup de suporteri ai 
echipei Intemazionale 
Milano a scandat, 
miercuri, în timpul 
meciului din depla
sare cu FC Parma, 
scor 0-1, din optimile 
de finală ale Cupei 
Italiei, sloganuri 
rasiste la adresa fot
balistului ivorian al 
fomației Messina, 
Marc Zoro. Cele 
două partide dispu
tate, miercuri, în 
Cupa Italiei, FC Par
ma - Intetnazionale 
Milano și Atalanta - 
Udinese (1-0), au 
început cu'cinci 
minute întârziere, în 
semn de protest față 
de manifestările 
rasiste care ău avut 
loc săptămâna tre
cută și bau vizat tot 
pe Zoro.

Nadia și noul cod
București (MF) - Nadia Comăneci a declarat, pentru cotidianul The Times, că noul cod de punctaj folosit în gimnastică este derutant și că JO vor reprezenta o competiție „a matematicii”. „Calcularea notelor va necesita mai mult timp și va fi derutant pentru spectatori. în gimnastică, încerci să obții nota perfectă, care reprezintă ce poți face tu cel mai bine și înainte era 10. Acum, ce este perfect? 21,99.2?”, a spus Comăneci, care a obținut la Montreal, de șapte ori nota 10.

Bucuria victoriei (toto .jPA)Sursa citată notează că echipa Halmstads a avut câteva ocazii, dar a avut probleme la finalizare. Site-ul oficial al forului european adaugă că Steaua ar fi putut înscrie al patrulea gol în
Gală de box profesionist
■ Trei români vor urca 
în ring și figurează prin
tre protagoniști la Mol- 
son Center Montreal.

Montreal (MF) - Clubul canadian InterBbx organizează vineri 2 decembrie la Molson Center din Montreal o gală de box profesionist, în care românii Adrian Diaconu, Lucian Bute și Ionuț Ion (Jo Jo Dan) figurează printre protagoniști. Capul de zaâeiîl reprezintă meciul pentru titlul vacant WBC International la categoria semigrea, în care Adrian Diaconu, 27 ani, îl înfruntă pe americanul Darrin Humphrey, 31 ani. Dia

repriza a doua, când Nicolae Dică a trimis mingea cu o lovitură de cap spre poarta suedezilor, însă portarul a apărat. „înainte de această fază, Florin Lovin a avut un șut de la marginea suprafeței 
conu este neînvins în cele 19 meciuri susținute ca profesionist, din care 12 le-a câștigat înainte de limită, în timp ce Humphrey numără în palmares 21 victorii și 4 înfrângeri.
Titlu pus în jocAl doilea meci ca interes este cel de la supermijlocie, unde Lucian Bute, 25 ani, își pune în joc titlul de campion nord-american în fața americanului Donnell "TanlF Wiggins, 25 ani. Lucain Bute are în palmares 14 victorii (toate prin KO), în timp ce Wiggins a înregistrat 24 victorii, 2 egaluri și 6 înfrângeri. Wiggins este un boxer redutabil, 

de pedeapsă, apărat d^Șffin portar foarte acupat. însă a contat foarte puțin, pentru,^ echipa din România și-a>a,sl- gurat calificarea”, se precizează în materialul de pe site- ul UEFA.
/

care i-a pus mari probleme canadianului Otis Grant, Unul din challenge-ri la titlul motu dial WBC, în urmă cu o Hjga.. La categoria welter, IonuiaME 24 ani, va încrucișa măn^pb cu un alt american. Darii.. 1 Ford, într-un meci programat

Adrian Diaconu (Foto: e°ai

REZULTATE DIN CUPA UEFA
Grupa A: Slavia Praga (Cehia) - AS Monaco (Franța) 0-2 
(Maoulida '11, '71). ȚSKA Sofia (Bulgaria) - Viking Sta
vanger (Norvegia) 2-0 (Yanev 35 din- penalti, Zadi ’47).

Clasament: 1 .AS Monaco 6 puncte (3 jocuri), 2.Hamburg 
SV 6 p (3 j), 3.Slavia Praga 4 p (3 j), 4.Viking Stavanger 
4 p (4 j), 5.ȚSKA Sofia 3 p (3 j).
Grupa B: Brondby IF (Danemarca) - Espanol Barcelona 
(Spania) 1-1 (Skoubo '66 - Tamudo ’42).
Maccabi Petah-Tikva (Israel) - Lokomotiv Moscova (Rusia) 
0-4 (Loskov '27, Lebedenko '47, '48, Ruopolo ’52).

Clasament; 1.Lokomotiv Moscova 7 puncte (4 jocuri), 
2.Espanol Barcelona 5 p (3 j), 3.US Palermo 5 p (3 j), 
4.Brondby IF 4 p (3 j), 5.Maccabi Petah-Tikva 0 p (3 j). 
Grupa C: Steaua București (România) - Halmstads BK (Sue
dia) 3-0 (Râdoi '9, Goian '64, lacob ’72). Sampdoria Ge
nova (Italia) - Hertha Berlin (Germania) 0-0.

Clasament: 1 .Steaua București 7 puncte (3 jocuri), 2.Sam- 
pdoria Genova 5 p (3 j), 3.Hertha Berlin 5 p (3 j), 4.RC 
Lens 4 p (3 j), 5.Halmstads BK 0 p (4 j). 
Formația Steaua București a obținut calificarea In faza 

următoare a competiției.
Grupa D: Litex Loveci (Bulgaria) - AZ'67 Alkmaar (Olanda) 
0-2 (Van Galen '10, Sektioui '82). Grasshopper Zurich 
(Elveția) - Drfepr Dnepropetrovsk (Ucraina) 2-3 (Toure '85, 
Renggli '90 - Nazarenko '39, Kravcenko '61, Mihailenko. 

Clasament: 1 .Middlesbrough 7 puncte (3 jocuri), 2.AZ'67 
Alkmaar 7 p (3 j), 3-Litex Loveci 6 p (3 j), 4.Dnepr Dne
propetrovsk 3 p (4 j), 5.Grasshopper Zurich 0 p (3 j).

„Știu că Protasov va pleca
■ Becali e convins că 
Protasov va părăsi 
Steaua, echipa fiind 
preluată de Olăroiu.

București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, miercuri, după meciul câștigat de Steaua, cu scorul de 3-0, în fața formației Halmstads, în grupa C a Cupei UEFA, că este convins de faptul că antrenorul Oleg Protasov va părăsi gruparea din Ghencea, echipa urmând să fie preluată de Cosmin Olăroiu. „Ar fi o bucurie să rămână Protasov, însă acolo unde are ofertă ar avea salariul de cinci ori mai mare ca aici, așa că nu-mi mai permit să-l conving să rămână. Echi

pa a jucat și pentru el. Eu nu am vorbit cu Protasov de o lună, însă știu că va pleca. A spus că nu vrea să discutăm despre plecare, decât după ultimul meci, pentru a nu se răsfrânge această problemă asupra echipei. Am spus că Olăroiu va fi antrenor, ce să mai vorbesc cu el, nu am mai vorbit în această seară despre asta. La Olăroiu i se dă o a doua șansă”, a spus Becali.
Băsescu pe stadionBecali a comentat, de asemenea, prezența președintelui României, Traian Băsescu, la stadionul din Bulevardul Ghencea, spunând că acesta s- a bucurat de victoria Stelei ca un adevărat suporter. „Prezența președintelui a fost

o surpriză mare, nu mă măi gândeam la echipă, ci la președinte, aveam emoții ca nu cumva să nu iasă bine. I- am oferit o brichetă cu sigla Stelei. S-a manifestat ca Un stelist, pentru că-este stelist. îl voi invita la fiecare meci”, a spus oficialul stelist.

Naționala la d 
OradeaBucurești (MF) - Echipa națională de handbal masculin va disputa la Oradea toate cele trei partide de pe teren propriu, din grupa a patra de calificare la CM din, 2007. Reprezentativa Rd- mâniei va avea ca advsșțj ji sare formațiile simihrae ; ale Lituaniei, I.uxem jr meci d^ avea loe pe 7 îanuaș^ urmat de eonfrunt&ile-'1 cu Letonia, 15 ianuar®|; și cu Lituania pe I! 1* nuarie. Din fiecare gru 11 se califică în faza Ir-.® mătoare prima clasată

Cupa Mondială de șah
■ Cupa Mondială de 
șah a continuat la Hanti 
Mansisk cu prima par
tidă din runda a 2-a.

Hanti Mansisk (MF) - Adversarul marelui maes-tru român Andrei Istrățescu este marele maestru rus Aleksandr Grișciuk, unul dintre principalii favoriți, care având piesele albe, a câștigat în 32 de mutări. în partjda a 2-a, cu albele va juca Istrățescu. în alte partide au fost consemnate câteva surprize: maestrul bulgar Ivan Șeparinov l-a învins cu albele pe favoritul 

nr. 1, ucraineanul Vasili Ivan- ciuk, moldoveanul Viorel Bo- logan a pierdut cu albele la Zahar Efimenko, iar Magnus Carlsen, copilul minune al șahului norvegian, mare maestru la 14 ani, l-a învins pe Ferruh Ammonatov.Competiția se dispută în sistem eliminatoriu, două partide pentru fiecare pereche. Finala se va disputa în 4 partide. în turneul internațional Open de șah de la Belgrad, după 8 runde pe primele locuri ale clasamentului se află Dusan Popovic, Igor Miladinovic și Bosko Abramovic, fiecare cu 6,5 puncte.
Bârna a constituit o mare problemă pentru Tabitha Tay Hui, din Singapore, în cadrul concursului de gim-, nastică artistică disputat la cea de a 23-a ediție Sr- Jocurilor SEA, de la Manila. (Foto: epm
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Te-ai abonat, ai câștigat

Cumpără Cuvântul liber în perioada 8-15 decembrie și nu pierde șansa de a 
intra în concursul puzzle. îți oferim o excursie la Paris pentru două 
persoane (cazare la hotel și mic dejun inclus, ghid, transport cu autocarul, 
cu plecare din Oradea); un colțar de bucătărie; un cuptor cu microunde sau 
un brad împodobit, care să-ți lumineze Sărbătorile de iarnă.
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Felicitări (67)
• Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 12 ani, 
părinții, fratele, bunica și străbunica îți urează 
dragul nostru Alberto Manuel, din Dobra, multă 
sănătate, fericire și un călduros „La muiți ani".

Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, Bdul Decebal, decomandate, reparti
toare, gaz contorizat gresie, faianță, etaj 6, 
lângă farmacie, preț 1,300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 217413,229783.
• Deva, M. Kogălniceanu, circuit contorizări, 
interfon, îmbunătățiri, prețul pieței. Tel. 215526.
• Deva, Mlneralui, bl. 28, etaj 1, sc. 3, bloc 
cărămidă, contorizări, gaz 2 focuri, acoperit cu 
tablă, îmbunătățiri, vedere la stradă, negociabil. 
Tel. 0723/933333.
• foarte urgent. Deva, zona Micro, ocupabil în 
scurt timp, îmbunătățiri, centrală termică, preț 
370 milioane lei, negociabil. Tel. 0745/582117.
• urgent, cărămidă, decomandate, modificări, 
balcon, 2 focuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• urgent, Deva, zona Centrofarm, etaj 1, balcon 
închis, contorizări, preț 700 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
■ legeni, Deva, zona Dacia, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 53.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/013971.
• urgent, etaj 1, Al. Moților, bloc cărămidă, 
parchet gresie, faianță, modificări interioare, 
contorizări apă, gaz, geam la baie, fără balcon, 
preț 580 milioane lei. Tel. 227698,0742/564654.
• urgent etaj 1, Deva, contorizări, balcon, preț 
670 milioane lei. Tel. 0722/564004.
• urgent pe motiv de emigrare 2 apartamente a 
2 și 3 camere, etaj intermediar, amenajate 
recent ocupabile imediat 650 - 950 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/815781.
• vând urgent sau schimb cu apartament 3 
camere, semidecomandate, gresie, faianță, 
parchet centrală termică în garanție, ușă 
metalică. Tel. 213578.
• pesit 4- faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• fără Îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• duc, parchet bucătărie modificată) totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță, 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
■ etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă, balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona mii cu, semidec., 52 mp, parchet 
gresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
85.000 lei, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, dec, apometre, 
gaz contorizat repartitoare, apartament tip 
standard, interfon, preț 90.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal-piață, etaj 1, dec, 60 mp, 
termopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet gresie, faianță, baie și bucătărie mari, 
boxă mare, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona IBandid, dec, gresie, faianță, ușă 
metalică, apometre, repartitoare, apartament 
tip standard, preț 115.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamâracu, 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 LfaenA», etaj 4 cu acoperiș, zonă 
liniștita, balcon închis, apometre, gaz contorizat 
apartament tip standard, tel. 0788-165702, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal dec, 60 mp, 2 balcoane, unul 
închis, amenajat deosebit vedere la bulevard 
sau schimb cu apartament 3 camere, în zonă 
bună. Iară amenajări, ofer diferență, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona iHrirti. etaj intermediar, dec, 
modificări, parchet balcon închis, apometre, gaz 
2 focuri, repartitoare, preț 95.000 ron, tel. 
0745302200, Z32809. (Fiesta Nora)
• zona Mbrășfi, bine întreținut dec, fără 
modificări și amenajări, toate contorizările, 
parchet preț 76000 lei, negociabil, tel. 0723- 
Sl«8 232809. (Fiesta Nora)
• zona LfacMe, dec, fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
10QDOO lei, teL 0745-302208 232 809l (Fiesta Nora)
• mm ISaoM, dec, contorizări. oanabil 
imediat preț 990 nfl, neg. teL 0745/253662. 
(Evrika)
• zaai Hkess Nou, parter înalt suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscăfone, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, 
preț 12 mid, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• mm Progresă, et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabO imediat preț 95800 HON, neg, 
teL 211587,0745/253662. (Evrika)
• ■jb<zb« AL Streiuiui, centrală termică, et 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 ml, 
neg. teL 211587,0745/253662. (Evrfta)
• aferire m- <0 rime și la prețui diferite, teL 
211587,0723/660160. ffivrika)
■ z»e^et2,dincărămdă,bine Wre^nut 
preț 850 miL, neg, teL 211587, 0745/253662. 
(Evnka)
• OnoW Agăț zona AL Strauki. decoman
date, hol mare, central etaj intermediar, 
centrală termică. Ocupabil imediat! Preț 
37-OOQRon. Tet 211587,074S/S3662. (EvrSca)

• dec, contorizări, etaj intermediar, gresie, 
faianță, zonă centrală, Deva, preț: 1,2 mid, neg, 
tel.: 0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent Deva, b-dul luliu Maniu, dec., balcon 
închis, gresie, faianță, apometre, repartitoare, 
gaz 2 focuri, preț: 960 mii. lei, tel.: 0721/055313. 
(Prima-lnvest)
• urgent semidec, contorizări, balcon, etaj 1, 
zona Gojdu, preț: 840 mii. lei, neg, tel: 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent semidec, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță, repartitoare, etaj 2, zona Împăratul 
Traian, preț: 1,050 mid. lei, neg, tel.: 0742/019418 
(Prima-lnvest)
• dec, contorizări, etaj intermediar, central, 
Deva, preț: LI mid. lei, tel.: 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• 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 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)
• zona Scărișoara, semidecomandate, apo
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană, preț 720 milioane lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală, etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică, 
parchet faianță, mobilă de bucătărie, bine 
întreținut peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona AL Straiului, semidecomandate, centrală 
termică, termopane, mobilat, ușă metalică, 
acoperit cu izolație italiană, balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Bălcescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut ocupabil imediat preț 
830 milioane lei.Tel. 2352080721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Bejan, bloc turn, nu ultimul etaj dec., 
contorizări, preț 36000 RON, tel. 224296, 
0788361782. (Garant Consulting)
• zona B«jan semidec., contorizări, et 1, 
ocupabil imediat preț 50000 RON, negociabil, tel. 
224296,0788361782. (Garant Consulting)
• zona Zamfiroscu, et. 2, dec., contorizări, 
balcon, suprafața 50 mp, baie cu geam, preț 
30.000 euro, telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)

Cumoâr ap. 3 camere (06)
• zona EmineMu, Crișului, Teilor, Minerului, etaj 
intermediar, semidec., cu/fără amenajări, se 
oferâ'preț bun, cu plata azi, este -urgent- nu 
ezita, tel. 0723-251498 232808. (Fiesta Nora)
• tn Deva, zonă bună, dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253682. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zona L Maniu, Dorobanți, Decebal, Mărăști, 
etaj intermediar, turn maxim etaj 8 dec., cu/fară 
amenajări, se oferă preț bun, cu plata pe loc 
chiar azi, este -urgent- nu ezita, teL 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zonă buri, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• decomandata, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, parchet gresie, faianță, 110 mp, etaj 1, 
zona parc, în H-uri, Deva. Tel. 0747/490290.
• 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 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină, preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• urgent ap.4 camere, Bălcescu, et 3, super
amenajat, semidecomandate, centrală termică, 
termopan, garaj. Preț: 45.000 euro.Tel. 
0740/173103; 203003. (Mimason)
• B-dul 22 Decembrie, et. 3 din 4, amenajat mo
dern, totul nou, st 100 mp, posibilitate plată 2 
rate, se vinde cu eliberare în martie. Preț: 55.000 
euro neg. Tel, 0745/159608. (Mimason)
• urgent dec, etaj 2, Dorobanți, 2 băi, 2 
balcoane, st 102 mp, contorizări, preț: 13 mid. 
lei, neg., tel.: 0726/710903. (Prima-lnvest)
• ocaziei Urgent et 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona Micro 3, semidec., 2 băi, 3 balcoane, unul 
închis cu termopan, gresie, faianță, parchet 
laminat, C.T, calorifere noi, mobilat la comandă, 
ușă metalică, interfon. Preț39500 euro, neg. Tel. 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zonă centrală, st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică, 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă, bloc din cărămidă, 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1350 mid. Lei. Tel. 235208, 
0724/620358, (Rocan 3000 SRL)
• zona Ion Creangă, et 2, decomandate, 
contorizări, preț negociabil, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zona Bălcescu, et. intermediar, amenajări 
modeme (gresie, faianță, parchet geam 
termopan, centrală termică) cu garaj, preț 45.000 
euro neg, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Avram lancu, transformat în 3 camere, 
etaj intermediar, amenajări moderne (geam 
termopan, CT, gresie, faianță, parchet etc), preț 
60000 RON, tel. 0740013971. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 3 balcoane, termopan, 2 băi, 
debara, 100 mp, îmbunătățiri, zona Ulpița, etaj 8 
Tel. 215735.
• Deva, zona Dorobanți, etaj 2,2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet faianță, lavabil alb. Tel. 
0724/363700.
• Deva, zona piața centrală, decomandate, 
balcon închis, parchet contorizări, 70 mp, preț 
40.000 euro, negociabil. TeL 0726/710903.
• Orițtie, str. Mureșului, parter, termopane, 
multiple îmbunătățiri, preț negociabil. Tel. 
241837."
• uqeni, etaj 3, bloc de cărămidă, balcon, 
contorizări, repartitoare, ocupabil imediat N. 
Bălcescu, Deva, preț 125.000 ron. negociabil. Tel. 
0745/888619.
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
modeme, Minerului, preț30.000 euro, negociabil, 
tel. 223400, 0742/005228 0721/577366. (Casa 
Betania)
• zonă uRracenbală, bl. 4 etaje, et 3,4 camere, 
amenajat deosebit, ultramodern, pentru 
pretențioși Preț: 60.000 euro, ușor negociabil tel. 
0745/159608 (Mimason)
• ama Gștki, 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 Gajrii, balcon mare închis, centrală 
temnică, parchet bine întreținut gresie, faianță, 
bucătărie modificată, ocupabil imediat preț 
135000 lei, telefoane0745-302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• uga< dec, 2 băl balcon închis cu termopan, 
centrală termică, etaj 1, zona Decebal, preț 12 
mid. lei neg, teL: 0742/019418 (Prima-lnvest)
• seoigec, cemta termică, baicon intiiis. erai
3. zona Minerului, preț 800 mii. lei, neg, tel: 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• taie regralet 3, zona Mtaenâu,cu centrală 

mu in garanție, parchet laminat gresie,
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel 211587,0723/660160. (Evrika)
• mm Had 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)

• mm L Creangă et 3. superamenajat și finisat 
modficări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64000 euro, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evnka)
• ana G. Enescu, et. 1.98 mp, bine împărțit 
dec, hol mare central gaz 2 focuri, parchet tară 
amenajări de uhimă oră, preț 129 mkL neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrica)
• ana 2Zadbcsaa, et L bloc de cărămidă, 
centrală termică, gresie, faianță, ocupatei 
knedtat Preț 129000 RON. TeL 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• HMeâaera, saaadac, zona OM+gară. CT, et 
1 (la bloc tip viHl Preț 120.000 RON, neg TeL 
718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)

• casă mare în Orăștie, toate utilitățile, subsol, 
parter, etaj, mansardă, posibile amenajări turis
tice. Tel. 0254/241426,0721/186996.
• Deva, lâtracentral 3 camere, bucătărie, baie, 
cămară, 2 holuri, centrală gaz, curte, grădină, 
garaj, magazie. Relații tel. 0254/212569.
• Ski H Sir. Hunedoarei, nr. 8 recent 
renovată, reamenajată 2 camere, bucătărie, 
baie, centrală pe gaz, curte cca 5.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 0744/778823,0265/264979.
• ugent zonă liniștită, 2 camere, bucătărie, 
baie cu gresie și faianță, parchet centrală 
termică, grădină 600 mp, preț L100 mid. lei. TeL 
0720/505771,0721/446708
• zona Viâcan,construcție nouă, P+l,6camere, 
2 băi, scară interioară de marmură, garaj, curte, 
grădină, st 1.000 mp. Preț: 230.000 euro. Tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Câtagârenl D+P; la demisol, 2 camere, 
bucătărie, baie, parchet gresie, faianță, centrală 
termică, curte, st 320 mp. Preț 120000 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)
• sir. Horea, casă modestă, 2 camere, bucătărie, 
necesită renovare, st 500 mp, ts 30 m. Preț 1,1 
miliarde, negociabil. Telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• Deva,* nN*, 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 
centrală termică, curte, teren, poziție foarte 
bună, preț 110.000 euro, neg„ tel.: 215212. 
(Prima-lnvest)
• ta Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă, se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• 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)
• mm Hatâ, 2 corpuri, bucătărie, pivniță, baie, 
garai grădină, gaz. apă, canalizare. Preț 1300 
mld„ neg. TeL 718833,745374,0740-130413,0720- 
542223. (Partener-Hunedoara)
• zmA renlreB, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță, centrală termică, tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină, 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• roM cantată, p+L 4 camere, 3 băi, 2 garaje,

nte i, gresie, faianță, centrală 
termică, grădină, curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• mm Parc, 4 camere, 3 băi. bucătărie 
modernizări (centrală termica, gresie, laianța, 
parchet), curte, grădină, preț 400000 RON, nego
ciabil tel 0740013971. (Garant Consulting)
• Deva, S camere, curte și grădină S -1310 mp, 
preț 2500000.000 ROL TeL 0746-225726; 0254- 
213060 (Casa Majestic)
• mm CâiugtaU, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică, bea, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200000 RON, 
negociabiL TeL 0746-225726; 0254-213050 (Casa 
Majestic)

Vând case la țară (17)
• 2 camere, hol, bucătărie, terasă, grajd, sat 
Sântandrei, anexe gospodărești, preț 850 
milioane lei, negociabil. Tel. 236655,0742/218376, 
0252/392629.

• la 5 km de Vața, satul Prăvăienl nr. 11, 
familia Madu, 4 camere, anexe 
gospodărești grădină mare, curent elec
tric, preț negodaNL Tel 0256/357798

• 3 camere, hol, cămară, beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea. Tel. 0724/065448
• casă ai anexe, preț negociabil. Relații la tel. 
0722/231965.
• vând sau schimb cu apartament în Deva, casă 
nouă, Boholt, bucătărie vară, garaj, 2 fântâni, 
una minerală, canalizare, hidrofor, centrală 
termică, termopan, pomi fructiferi, 5000 mp 
teren. Tel. 229256,226352,0720/677035.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garai, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească, preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj; curte, grădină, st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă, canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)
• Simeria, zonă centrală, etaj 1, preț 450 
milioane lei. Tel. 0720/505771,0744/861809.
• stare bună, în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• etaj 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 ran, tel, 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• eta| 2, dec., gresie, faianță, apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• zonă bună. Deva, 32 mp, cu balcon, parchet, 
et 3, preț: 450 mii. lei, tel.: 215212. (Prima-lnvest)
• Deva, Aleea Crișului, et 2, semidecomandate, 
balcon, contorizări, ocupabil imediat stare 
bună Preț: 440 mii. lei. Tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• Dada, et 2, o cameră, hol, baie, parchet, 
gresie, faianță, contorizări, repartitoare. Preț:
380 mii. lei, ușor neg. 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 Emlnesai (poliția județ), etaj interme
diar, dec., 40 mp, confort 1, balcon, vedere la 
stradă parchet gresie, faianță renovată recent 
amenajată și modificată contorizări, preț 83.000 
lei, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona 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 Dorobanți etaj 4 cu acoperiș, posibilitate 
de mansardare, dec., 40 mp, garsonieră tip stan
dard, preț 81.000 lei, tel. 0745-302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• otanptvânzare,în Deva, lrizotie și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evnka)
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• nMceMsât, baknn închis, bine întreținut 
boier, ideal pentru privatizare hreț 750mit, neg. 
TeL 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• bbm DbdA semidecomandate, par r t45 
mp,pathetrepanin»re.iin na ine

10 nvHoane tei, negodaM. TH 
235208 0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• rom* cMtraril modificat dm 4 camere,
centrai® Hvwig, i
modificată, foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. TeL 235208 0721/985255 
(Rocan3000SRL)
• mm BMcatot dec, balcon, contorizări, preț 
138600 RON, telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• mm MtauH, amenajări modeme (geam 
termopan, gresie, faianță, CTatcL preț 98000lei 
RON neg, teL 0740013971. (Garant Consulting)

Cumpăr casă (14)

• cm* ai piscină, construcție nouă, teren, ta 
Deva. Tel. 0745/640725. (Mimason)

Vând case de vacanță (15)
• cahaM HM P: living; M; 2 camere, pereți 
izolați, sobe teracotă, teren aferent 1000 mp, 
zona Costești, preț 15.000 euro. Tel. 22355S, 
0742/290024.
• HI cm terasă, ta stațiunea Geoagiu Băi și VW 
Golf 1993, stare perfectă, preț convenabil Tel. 
0254/241044.
• casă*» vacanță zonă pitorească, la 20 km de 
Deva, fundație de piabiP-M, teren st 5000rro, 
curent Preț 10800 euro, neg. Tel: 21107S, 
0747/7797SL 0726/130557. (Mondial Casa)

• 2 buc. zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• zona Micro 6, bucătărie, baie, ușă ștejar, 
cabină duș, boiler. Preț 260 mii., neg. Tel. 718833, 
745374, 0740-130413, 0720-542223. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet, bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, apometre, gaz contorizat bine 
întreținută preț 550 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256.(Rocan 3000 SRL)
• zona Decebal dec., contorizări, pachet balcon 
închis. Preț 23.000 euro. Tel. 224296,0788361782. 
(Garant Consulting)
• luliu Maniu, et intermediar, sdec., suprafața
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
conotrizari, preț 17.000 euro, tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting) ‘
• conL I dec., buc., baie, balcon mare, suprafața 
peste 35 mp, zona Liceul Auto, preț discutabil, 
tel. 0741-154401, 227542 seara. (Garant 
Consulting)
• zona B-duf Decebal, et. 7, dec., amenajat 
21.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)

• Deva, zonă bună urgent, plata pe loc, tel: 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent zona piață Decebal, I. Maniu, 
Zamfirescu, dec./semidec„ cu balcon, se oferă 
plata imediat, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta 
Nora)
• In Zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• 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.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• jpădină 810 mp, Deva, str. Grigorescu, preț 
negociabil. Tel. 0742/298895.
• intravilan In Băcia, 3800 mp, preț 5 euro mp 
sau schimb cu garsonieră în Deva Tel. 
0722/161644.
• Hravlai, 3600 mp, în Băcia toate facilității 
apă canalizare, gaz, curent preț 5 euro mp, țâră 
intermediari. Tel. 0724/388452.
• Hravlan, 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.

intravilan, Orăștie. 2,18 ha utilități în 
apropiere, dram acces betonat preț negociabil. 
Tel. 0727/062553,0254/243503.
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• intravlan, 2000 mp, Hărău, preț 1,5 euro mp, 
negociabil. Tel. 221811.
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara 
5200 mp, fs 22 m, la șosea toate facilitățile, preț
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Intravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravlan, ta zonă industrială st 7860 mp, fronts 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teițflfi 
stație trafo la 150 metri, apă curentă î spăl > 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, ta Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• Intravlan, la DN7, ta '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 surtțBO, In zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-6taip, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 07ÎV169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• Intravlan, In zona de locuințe ZăvdSȘfl.ooo 

mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• intravlan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania) .
• 2 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)
• Intravlan, ta 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, 
prâț 6000 euro, zona Crângului, tel 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• Intravlan, la DN7, Deva, st 6250 mp, frop\ 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mBl-M 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• Intravlan st 6053 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• Eminescu, intravilan, toate facilitățile, gaz, 
apă canalizare, curent la gard, st 900 mp, fs 17 
mp. Preț: 140.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Preluigirea Viăcan, 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 3M0 mp. 
Tel. 0740/173103. (Mimason)

Vă așteptăm la 

depozitul nostru: A*
TIMIȘOARA
Sir. Ion lonescu de la Brad nr. 29
Tel.: 0256-400774 ‘ L

Fax 0256-400777 . . 3)
i nștal tm@mehnda. ro

Microcentrale murale Demrrd

Demrad Bithermic
• puteri termice de 24, 28 kW
• versiune basic
• cu tiraj natural sau forțat
• schimbător de căldură bitermică
• aprindere electronică și

modulare automată a arzătorului
• compact, dimensiuni raduse
• panou de comandă cu afișa] LED
• sistem anti-blocare pompă
• protecție contra înghețului
• by-pass automat
• silențios
• instalare ușoară
• certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rostest

Cumpără o microcentrală murală Demrad si primești y

CADOU
un radiatot Ekorad (dimensiune 22x600x800)

Continuitate în inovație!!
WQAME I
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• zona Fabrica de mătase, st 1500 mp, fs 24,5 m, 
facilități. Preț: 30 euro/mp. Tel 0745/159573. 
(Mimason)
• zona Zăvoi, 2 parcele, de 2700 mp, respectiv 
2250 mp, cu deschidere de 18 m, respectiv 15 m. 
Preț: 35 euro/mp. Tel. 0740/173103. (Mimason)
• vând 1000 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)
• Hiavian,Deva,dn7, st 7300 mp, fs 55 m, preț: 
12 euro/mp, neg., tel.: 0722/564004. (Prima- 
Invest) .
• urgent, intravian, st 3000 mp, fs la dn 7, zona

■ Sântandrei, preț: 30 euro/mp, neg., tel.: 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• intravian, to 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)
• to Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 

.■suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
.• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
Utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• UN mp, Deva, zona Cetății. Preț 15 euro/mp. 
Tel. 718833, 745374, 0740-130413, 0720-542223. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, intravilan, st 5100 x 3, apă, gaz, 
curent canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară, preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
p zonă bulă, intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 

, acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7,
preț 20 euro mp. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 

.3000 SRL)
• Zona Sântuhalm, st = 3000 mp, FS = 50 ml 

. (ieșire la DN 7) facilități (apă, gaz, curent), preț
16 euro/mp, tel. 074003971. (Garant Consulting)
• teren intravian, zona Almașu Sec ST. 2200 mp 
f.s.3O m, curent apă, gaz în apropiere. Preț 4 
eur./mp. Tel.: 211075, 0745666447, 0726130557. 
(Mondial Casa)
• teren intravilan, zona Zăvoi, st. 600 mp, f.s. 
20m, ideal construcție casă, toate facilitățile. 
Preț: 40 euro/mp. Tel.: 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• teren tatravian, zona vis-a-vis de Petrom, st 
2250 mp, apă, gaz, curent 2 drumuri de acces. 
Preț: 9 euro/mp. Tel.: 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• teren intravian, Zăvoi, partea de jos, stl500 
mp, fs.20 m, acces auto, gaz, apă, curent ideal 
construcție casă. 35 euro/mp neg. TeL: 211075; 
0740/232043; 0726/130557. (Mondial Casa)
• Stoieria, st 2900 mp, utilități, gaz, curent apă la 
150 metri distanță Preț 4 euro mp. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Sântan<bei,S>T.2500 mp, fs 13 mp, utilități: apă 
curentă gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil, Tel. 0746 - 225.726; 0254/213005. (Casa 
Majestic)
• Cristur, St 6000 mp, utilități: gaz, curent elec
tric, în apropiere. Preț: 2 euro/mp, negociabil, 
Tel. 0746 - 225.726,0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, Str. Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp. 
Preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)

Cumpăr terenuri (22)
• Rapolt, împrejurimi, acces la șosea, apă 
curentă energie electrică eventual gaz metan, 
minim 5000 mp. TeL 0720/400446.
• intravilan zone DN7, Zăvoi, Sântuhalm. Ofer 
prețul pieței. Tel: 211075, 0747/779751, 0726/ 
130557. (Mondial Casa)

SC CARPAT 
AGREGATE SA 

cu sediul în Calea Zarandului, 
nr. 55, vinde prin licitație 
publică 150.000 ke fier vechi 
de la punctele de lucru Zam, 
Brănișca, Aciuta, Leasa. 
Informații și alte detalii se pot 
obține de la sediul societății 
sau la telefon: 0254/227106.

(35293)

800.000 DE ROMÂNI
ȘI-AU ÎNDEPLINIT VISELE CU 
CREDITUL DE NEVOI PERSONALE BCR.

PESTE TOT IN ROMÂNIA. PENTRU FIECARE DINTRE NOU 

DE 15 ANI. . w A c?
puterea NOASTRA

banca 
COMERCIALA 
ROMANA

BRAD - Str. Republicii, nr. 11, Bl. 1, parter, Tel: 0254/612.683.
DEVA - Piața Victoriei, nr. 8, Tel: 02S4.230.398
DEVA - Ufpia Shopping Center, etaj 1, Tel: 0254.235.025.
HUNEDOARA - Supermarket Artima Tel: 0254.715.288;
ORĂȘTIE - Centrul Comercial "Palia", Strada Armatei nr. 1. Tel: 0254.241.950

Detalii despre oferta completa de telefoane șl de servicii găsiți la dcalcrti Ctmnex Vodafone.
Prețuirii? clijl c<»tîțtn IVA, tft iimUațtacuțijJ 'JitfX'.-Ni. Qi'&j'tA pentru 3 • decembre
OfttM w* supus» yriDs <jau.r»«lr> nM&tAtut rîi* v&'uț’ir*.
RcguUrtHtMuf promoției Uisram pentru Moș CtJdutf este a>pu i!b»! ae Av.w-oftncwu’»
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• arabă, suprafață mare, în județul Hunedoara. 
Tel. 0746/034195.

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 de închiriere 
15 euro mp plus tva. Tel. 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000 SRL)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)

Vând alte imobile (27)
• 42 mp, Deva, apă gaz, curent, preț: 6000 euro, 
neg., tel.: 0722/564004. (Prima-lnvest)

Imobile chirii (29)

• București, garsonieră nemobilată semimo- 
bifată mobilată confort 1, decomandată 
telefon, lift, curată liniște, soare, metrou, 
central, solicitată pentru închiriere termen lung, 
intelectual, nefumător. T el. Deva, 0254/223451.
• caut de închiriat garsonieră în Deva, ofer 
maxim 50 euro plus cheltuieli. TeL 0724/160948.
• închiriez apartament 2 camere ultracentral, 
’renovat, centrală termică, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat automată aspirator, 
tv, cablu, gresie, faianță pe termen lung, chirie și 
garanție în avans. Tel. 215468,212580. ,
• închiriez In zona spitalului, o cameră la curte, 
intrare separată unei persoane serioase sau 
pentru depozit, plata anticipat 2 luni. Tel. 
0254/225067,0724/451762.
• închiriez pe termen lung garsonieră parter, 
Simeria, amenajată ca spațiu comercial, 30 mp, 
contorizări, vad foarte bun, preț 400 euro nego
ciabil, plata anticipat. Tel. 0729/015069, 
0722/582097.
• ofer casă de închiriat, baie, bucătărie, hol, 2 
camere, mobilată încălzire centrală curte mare, 
preț 300 euro, negociabil. Tel. 215244, 
0740/315050.
• ofer pentni închiriere garsonieră deco
mandată, mobilată utilată contorizări, reparti
toare, zonă centrală, ocupabilă imediat, preț 100 
euro. Tel. 0745/582117.
• ofer spre închiriere 2 cartiere) acces la baie, 
bucătărie, Deva, Str. Stejarului, nr. 7. Tel. 219753.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
central, Cluj Napoca Tel. 0744/570044, 
0254/211479 seara
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, zonă centrală 
contorizări, preț 140 euro/lună Tel. 0726/710903.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, centrală termică mobilat, 
ultracentral, preț 150 euro, negociabil. Tel. 
215244,0740/315050.
• ofer spre închiriere pe termen lung (scurt) 
garsonieră și apartamente 2 - 3 camere 

..ne/mobilate,cupluri, persoane fizice, firme, preț
60 -150 euro/lună Tel. 0721/815781.
• 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)

ofertA de sArbAtori

- Instalații recepție fără abonament
- Toată gama de produse PANASONIC: audio, video, foto. .

La cele mai avantajoase prețuri prin Devasat Shop, 
str. Avram lancu, bl. HI. Tel. 216.196.

(34471)

•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 vilă 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 tonă 
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, conferi 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră semimobilată 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)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat mobilat 
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)
• ap. 2 camere, Deva, complet mobilat și utilat 
100 euro/lună tel.: 0721/055313. (Prima-lnvest)
• tnchuiez vito, zona Casa de Cultură superbă 
piscină jacuzzi, mobilă șemineu, garaj. Preț: 
1000 euro. Telefoane 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, 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)
• in rerjm hotelier, cameră mobilată in Deva, cu 
baie și tv, 700.000 lei/zi, teL: 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• 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)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160, (Evrika)
• zona Mărăști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună 
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 480 m, acces Tir, parcare, preț 5 

. euro mp plus tva, negociabil.
Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zona Caragiale, 2 camere, mobilat mobilă 
nouă CT, balcon, preț 350 $/lună tel 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Zamfirescu, garsonieră et. 2, mobilată și 
utilată preț 25 euro/zi, în regim hotelier, (chel
tuieli incluse), tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting).
• zona Progresul, 2 camere, mobilat, preț 110 
euro/lună tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• zonă bună garsonieră decomandată, 
amenajări moderne, mobilă și utilități, preț'lOO 
euro/lună tel. 0740/013971. (Garant Consulting).
• ofer pL închiriat ap. 2cam„ dec., zona piață 
mobilat utilat, occidental, termopan, centrală 
termică totul nou. Preț: 200 euro. Tel.: 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat garsoniere, zona Dorobanți și 
Kogălniceanu, mobilate, utilate, dec, etaj 2. Preț: 
100 euro. Tel.: 211075,0726/130557,0747/779751. 
(Mondial Casa)
• ofer pt închiriat garsonieră zona Eminescu, 
mobilată utilată contorizări, etaj intermediar. 
Preț: 80 euro. Tel.: 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• ofer ap. 2 cam, mobilat utilat zona Gojdu, etaj 
2, contorizări. Preț: 100 euro. Tel.: 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• apartament, Str. Minerului, decomandate, 2 
camere, etaj 2, centrală termică mobilat. Preț 
100 euro/lună Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• garsonieră Deva, Dorobanților, complet 
mobilată și utilată s 44 mp. Preț 100 euro/lună 
negociabil. Tel, 0746-225726,0254-213050. (Casa 
Majestic)
• to cartienil Progresul. Ofer prețul pieței. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)

• vând Dacia Logan Ambience 1,4 MPI, af 2005 
aprilie, culoare albă sau schimb cu Matiz, Cielo 
sau Dacia plus diferență preț 5500 euro. Tel. 
0723/270348.
• vând Dada 1310 TLX, af 1986,5 trepte, RT iulie 
2006, stare bună de funcționare, preț 800 euro, 
Fizeș, comuna Băița, nr. 56, tel. 0727/374838
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Auto străine (37)
• vând autoturism Renault 19, stare foarte bună 
preț 3200 euro, negociabil. Tel. 0723/394205.
• vând Cielo avariat parțial, față lateral, capotă 
față parbriz față motor bun, cutie bună pentru 
recarosare, af 1997, talon, CI, numere noi, înscris, 
0727/167721.
• vând Ford Granada, 2000 cmc, stare foarte 
bună închidere centralizată, servodirectie, 
cauciucuri noi, acte la zi, preț 1000 euro. Tel. 
0722/492030.
• vând Matiz Gama, af 2003, octombrie, stare 
perfectă gri metalizat, unic proprietar, acte la 
zi, preț 4200 euro, negociabil, tel. 0722/369529.

• vând Opel Corsa 1.0,12 V, af 2001,973 cmc, 
benzină abs, eps, 2 uși, albastru, airbag, radio- 
casetofon, preț 5900 euro, negociabil. Tel. 
0722/751552.
• vând Opel Corsa, af 2001, metalizat original, 
adus din Germania, cca 7 zile, acte 1a zi, full 
option. Tel. 0745/789789.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.
• vând Seat Cordoba, 1998, aer condiționat, 
închidere centralizată geamuri electrice, airbag, 
abs, negru metalizat, 112.000 km rulați numai în 
țară preț 6300 euro. Tel. 0724/560870.
• vând Skoda Felicia combi, benzină a.f. 1997, 
45.000 km reali, unic proprietar, stare 
excepțională Preț 5700 euro negociabil. Tel. 
0788/202074

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractoare U 40, U 45, Import 
Germania. TeL 719684,0724/05323L

• vând redresor cu tensiune și curent variabil, 
preț negociabil. Tel. 218186.
• vând sobă ornament din fontă turn; motor 15 
CP Diesel, punte spate Aro, roată butuc 4 bucăți 
și jenți 650/15, două bucăți. Tel. 218127.
• vând strung losif Renghet, mașină găurit, 
polizor, aparat sudură mașină rectificat supape. 
Tel. 0744/497178 sau 262035.
• vând tractor U 650, plug țeavă 3 brazde și 
remorcă 5 to, stare de funcționare. Tel. 
0745/990247,0254/732399.
• vând utilaje agricole: tractor U 650,2 remorci 
RM 2, plug, disc mare, preț negociabil. Relații la 
tel. 0743/693527.

Piese, accesorii (42)

• vând electromotor Raba, aproape nou, stare 
perfectă de funcționare, preț 600 ron, negociabil. 
Tel. 221060,0740/235199.
• vând piese nefolosite, în țiplă de Dacia 1310,2 
planetare lungi, delco complet cu capac și fișe, 
mască ochelari și caroserie VW Passat break, 
convenabil. Tel. 0747/223733.

Vând garaje (43)

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

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă și pateu 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 mobilă bucătărie cu sertare și masă 120 •
ron, fotoliu, 50 ron, aspirator, 45 ron, mașină de 
cusut Ileana, 120 ron, stare bună preț negociabil. < 
Tel. 223045. •
• vând mobilă de bucătărie din lemn de brad, 6 •
corpuri din care 3 suspendate, masă 4 scaune. î 
cu spătar, stare foarte bună preț 700 ron. Tel. > 
216025. ;
• vând moblă de bucătărie, stare foarte bună ' 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând mobBă sufragerie, 3 corpuri, tip comodă ’ 
sertare și vitrină (de sticlă mare, cu oglindă), 
culoare deschisă ofer gratuit 2 draperii scuip- 1 
tate, perdea voal cu broderie, 5 m, covor persan ' 
3/4 m, verde, preț 10 milioane lei. Tel. 
0742/618968
• vând mobiă sufragerie, mai multe piese, stare 
foarte bună preț negociabil. Tel. 218186.
• 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.

Televizoare (48)

• vând tv color Samsung, diag. 51 cm, căutare 
automată programe, carcasă plastic, cu progra
mare oprire, telecomandă în stare excelentă 
preț negociabil. Tel. 232414,212841.
• vând tv Panasonic, amplificator Pioneer și 
JVC. Tel. 0745/253413,218234 seara.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olympia japonez, cameră 
blitz, descărcare pe calculator și aparat Smena
8 stare perfectă preț accesibil. Tel. 0747/223733.
• vând telefon Nokia 3410, SB 3 ■ 4 zile, baterie Li- 
ion, aproape nou, preț 120 ron. Telefon 
0724/392810.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând convenabil schiuri Blizzard 180 cu 
legături Tyroliâ și clăpari Nordica, preț 1,4 
milioane lei. Tel. 221431 seara.
• Vând haină nouă blană nobilă Tel. 210900, 
0744/611145.
• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele nouă nr. 38 ■ 40, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând schiuri Blizzard 180 cu legături Tyrolia și 
clăpari Nordica, preț numai 150 ron. Tel. 221431, 
seara.
• vând schiuri pentru copii 1,40 m; 150 m; adu Iți 
1,70 m și clăpari mărimea 35, preț negociabil. Tel. 
233084.

http://www.quasar.ro
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Materiale de construcții (53)

• vând geam dublu în 3 canate 180/150 cu toc și 
cu jaluzele exterioare de lemn, din demnlări, preț 
150 ran. Tel. 221431. seara.

• vând distanced pentru fier beton (pureci). Tel. 
0723/227569.
• vând resturi materiale construcții, fier, lemn, 
țevi, sârmă zincată, tablă, dale beton 40/40/14 
cm, roabe, tărgi, etc. Telefoane 229256, 
0720/677035.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr lustrate vechi până in anul 1950, 
monezi, bancnote, medalii. Tel. 222579.

• vând aragaz 4 ochiuri și frigider Arctic cu 
congelator. Tel. 210900,0744/611145.
• vând aragaz 4 ochiuri, stare bună, preț 
convenabil. Tel. 215666.

Electrocasnice (56)

• vând aragaz 3 ochiuri și cuptor, 4 picioare, ofer 
dulăpior 2 uși, alb, mochetă 1/2,5 m, albastră, 
preț 130 ran, haină de piele neagră, 415, bărbați, 
3/4,150 ron, ofer căciulă iepure. Tel. 0742/618968.
• vând comoină frigorifică, mare, 2 compre- 
soare, clasa A, preț 5 milioane lei, în 2 rate sau 
variante, schimb, asigur transportul. Tel. 
0727/657545.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă, 
frigider Minsk rusesc și aspirator AP 21 româ
nesc, stare perfectă de funcționare. Tel. 232414, 
212841.

• vând frigider Arctic mare, 200 ron, congelator 
Arctic 4 sertare, 200 ron. Relații la telefon 
0726/743878.
• vând rgent congelator Arctic, mașină de 
cusut Singer, mochetă 2/3 m. Tel. 213713.

• vând foarte convenabil congelator Arctic 5 
sertare, stare foarte bună, preț 2,5 milioane lei. 
Tel. 221431, seara.
• vând con îabfl congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună, preț 250 ran. Tel. 221431 seara.
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• Depozit materiale de construcții

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

SC INSTANT INTERNATIONAL SRL 
Deva: str. M. Kogâlnkeanu, 51. 14, parter, 

tel./fax: 0254/229090
Simria: str. A. lancu, bl. B7, tel. 0254/263216 = 

str. 1 Decembrie, bl. 104, tel. 0722/469113 8
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EMIGRARE CANADA

NEXUS TRAVEL
Tel.: 0254/214.543

0254/234.247
e-mail: nexustravel@rdslink.ro

PACHETE TURISTICE DE REVELION
♦ în țară: Băile Felix, Herculane, Moneasa, Valea Prahovei, 
de la 234 RON/pers.
♦ Miniexcursii în Europa: de la 225 euro/pers.
♦ Revelion însorit în Bazinul Mediteranei: Cipru, Malta, Grecia, 
Tunisia, Maroc, Turcia, de la 189 euro/pers.
♦ Petreceri în locuri exotice: Thailanda, Maidive, Tahiti, Cuba, 
Brazilia, de la 990 euro/pers.
♦ Ea ski în Europa: Austria, Italia, Slovenia, de Ia 179 euro/pers.

MAXIMAL - POVESTEA NOASTRĂ
Societatea MAXIMAL COM SRL a fost înființata în anul 1994 și este o firmă privata cu capital integrai românesc. 
Investițiile continue în tehnologie, spații de lucru și nu în ultimui rând în personali Au făcut ca MAXIMAL COM SRL 
să devină una din cele mai importante firme din domeniul comercializării echipamentelor pentru birouri și maga
zine, precum și a consumabilelor pentru acestea.
încă de la început, societatea a comercializai și întreținui case de marcat electronice fiscale, fiind autorizată de 
câtre Ministerul de Finanțe. Dintre modelele comercializate sunt: OPTIMA, EURO, PARTNER. De asemenea este 
oferită toate gama de consumabile aferente, precum și o mare diversitate de cântare electronice din import, toate 
la o calitate și preturi deosebite
Colaborarea cu Firma KONICA MINOLTA începând cu 1999, a introdus în oferta MAXIMAL COM SRL toate gama 
de echipament! De copiere și imprimare alb-neqru și color cu marca KONICA MINOLTA, precum și toata gama 
de sericii și consumabile aferente. Societatea a demarat din anul 2004 producția de cutii din carton microonaulat, 
ondulat și duplex, cu sau fără personalizare, realizate în funcție de necesitățile dienților De asemenea produce 
si comercializează o gamă foarte diversă de articole de papfterie, formulare tipizate nefiscale, pliante publicitare 
și etichete mono și policrome. în funcție de comenzile dienților. începând cu anul 2004, MAXIMAL COM SRL este 
implicată în distribuția și implementarea programului de gestiune și contabilitate WinMENTOR, care funcționează 
cu rezultate deosebite la câteva societăți comerciale partenere ale firmei.
Din februarie 2006 firma noastrâ va produce toată gama de role din hârtie personalizate, în policromie, pentru 
case de marcat fiscale, ATM-uri. POS-uri.
Timpul de reacție la solicitările dienților este scurt, calitatea produselor comercializate și a serviciilor prestate este 
foarte bună, ceea ce a mărit constant numărul dienților societății MAXIMAL COM SRE.
Avem un colectiv dinamic, care sta la dispoziția dienților cu experiența acumulată în cei peste zece ani de activ
itate. Sistemul informatic integrat permite procesarea rapidă și exactă a comenzilor și livrărilor de marfă.

S.C. Maximal Com S.R.L, 331128 Hunedoara, 
_ str. Gh. Barițiu, nr. 17
Contact tel./fax +40254-710259, +40254-743030,

tel.+40354-402700,+40354-402800, 
tel./fax producție 0254-741100 
vizitați-ne la: www.maximalcom.ro

AGENJ1A DE RJRISM 
Șl BILETE DE AVION

DEVA, B-DUL DECEBAt, NR. 4A
Tel/Fax 0254/214543, 0254/234247

E-mail: nexmtravelO!J link.ro

■ TURISM ME LA A LA Z (29905)

c GCO KRAFT
INSTALAȚII ^ AUTO
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mailto:nexustravel@rdslink.ro
http://www.maximalcom.ro
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Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Solicitări servicii (71) Comemorări (76)

• vând grâu la prețul de 3.500 lei/ kg și porumb 
' știuleți la 2500 lei/kg, asigur transport la canti

tate mai mare. Tel. 0744/497178 sau 262035.
• vând oi țurcane, 40 bucăți, Valea Sân- 
georgiului, nr. 26, tel. 732111,0726/760853.
• vând porc Marele alb, 145 -150 kg. Informații 
Mărtineșt i, nr. 8, tel. 0724/355143.
• vând porc peste 200 kg, preț negociabil. Tel. 
648905.
• vând porci albi de 100 kg. Tel. 0254/237755, 
0741/578938, după ora 16.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei 25 
■50 kg. Tel. 210900.0744/611145

• caut pentru menaj (curățenie și gătit) la Deva, 
o femeie, la fel și pentru Mintia Tel. 0254/218131.
• doamnă serioasă 46 ani, doresc să îngrijesc 
un copil. Tel. 0745/411402.

Prestări servicii (72)

.decorațiuni și amenajări, gips carton, podele, 
parchet, tavan fals, încălzire, electricitate, 
modificări apartamente. TeL 0727/657545.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

• v-xl medicamente , iwton” la jumătate 
preț de farmacie, cu 90 tablete cutia, preț 300.000 
leț Tel. 232414,212841.

Instrumente muzicale (60)

vând orgă Roland, 5 ocru» ■ difuzoare, ampli
ficator, efecte excelente, pian, strings, brass 
orgă biserică, etc; ritmuri, acompaniament, 
începători - avansați, convenabil. Tel. 
0747/223733;
• vând vioară 3/4, stare bună preț 250 ron. Tel. 
0726/679065.

Altele (61)

• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• închiriez masă de biliard, jocuri electronice. 
TeL 0254/261911.
• vând 2 bucăți monede cu eclipsa, preț 60.000 
lei, negociabil. Tel. 228748, zilnic.
• vând acte societate comercială cu profil auto, 
preț 600 ron, fără activitate, fără datorii și tub • 
scurt acetilenă, reductoare, furtune, chei, trusă 
tubulare noi, preț 500 ron. Tel. 0742/618968. ..
• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă, cu 3 brațe și un ceas de mână Doxa, 
preț negocaibil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0/0 m, stare ireproșabilă preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând meșă păr natural, 23 cm lungime, 35 ron, 
candelabre 2 brațe, 25 ron, covor persan țesut

J manual 2/3 m, 700 ron. Tel. 0788/610199.
• vând mașină de tocat came manuală nr. 20 și 
electrică și aparat pentru cârnați. Tel. 
0254/225067,0724/451762.
• vând sau închiriez cărucior pentru persoane 
cu handicap locomotor ușor și pliabil și ajutător 
de mers cu 3 roti, reglabil. Tei. 229256,226352, 
0720/677035.
• vând planșetă germană Kuhlmann 1006/1500 
mm. Tel. 0740/950868.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurai sănătate pe numele - 
Moț Alexandru Ciprian. Se decteră nul.
• pierdut carnet asigurări-sănățate-pe numele - - 
Rerca Felicia. Se declară ntrU.A « «j iflu

• s-au furat două tractoare agricole: 
Internațional IH1255, Deutz 4006, ambele 
culoare roșie. Ofer recompensă celor care 
pot da informații. Tel 6740/119113.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sfetcu Victoria Se declară nul.

Se împlinesc 6 luni de când dragul nostru
ADAM TRAIANa plecat dintre cei dragi. Parastasul va avea loc sâmbătă 3 decembrie, ora 9, la Biserica „Sf. Nicolae” Deva. Familia

• doamnă serioasă fac prăjituri, torturi, pentru 
diverse ocazii sau orice zi, foarte bune și aspec- 
toase, rog seriozitate. Tel. 222686.
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Telefoane 224182, 
0723/499284.

• Ofertă promodonală in perioada decern-, 
brie - ianuarie. Instructor autorizat, efec
tuez cursuri auto la cel mai înalt nivel de 
pregătire și cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
la tarif fără concurență întocmesc toate 
actele necesare pentru dosar. Ofertă limi
tată. Pentru înscrieri sunați la 0744/497227.

Se împlinesc 3 ani de Când a trecut în neființă cea care a fost o bună soție, mamă și bunică
AURICA DIACONII

Ntj te, vom uita niciodată și te vom păstra mereu în sufletele noastre.Soțul Paul, copiii Camelia, Gelu, Gabi, ginerele Adi și nepoții Alin și Andreea.

SC. TRIDENT TRANS TEX S.R.L. angajează în 
vederea deschiderii unui HYPERMARKET în Deva, foști ofițeri 
M.I. pentru agenți pază.

OFERIM; pachet salariat motivant, mediu de lucru 
dinamic și modern.

CV-urile se trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, Sibiu, 
prin fax la 0269/219338 sau E-mail: ru@tridenttranstex.ro 
Informații suplimentare la telefon: 0269/241311.

• 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.

• efociușziuaăfidezidărieinterioarăzugrăveli l 
în var și lavabil, placări faianță, gresie, preț 
avantajos^M0®363810.
• pr^obM^Kez matematică la domiciliul 
elevului, preț 10 ron/oră. Tel. 0722/211235.

I ------------------------------
• porii, gartkoi, balustrade, scări interioare 
orice modeL din fer forjat TeL 0254/237533, 
orete8-L5.

CONMEX
vodafone

/WBWICA COMERCIALA

WCARPATICA
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CREDITUL INSTANT

Este un credit pentru nevoi personate;

Nu există limită de sumă;

Se obține simplu și rapid;

Nu necesită avans din partea solicitantului;

Perioada de creditare: maxim 10 ani.

Forța și inteligenta capitalul»! românesc!

Consiliul Local al Comunei Băcia
■..... ....... ...... . .1 ANUNȚĂ —

Concesionarea prin licitație publică deschisă a unui teren intravilan în 
suprafață de 1.500 mp., situat pe DN 66 Simeria - Petroșani, pentru 
realizarea investiției .Stație de îmbuteliere a gazelor lichefiate pentru 
consum alimentar și indu îtrial’.
Durata concesiunii este de 49 ani.
Caietul de sarcini și instrucțiunile de participare la licitație se pot procura 

~.,/jJg.-la'sediul Consiliului Local al comunei Băcia, contra sumei da 300 lei . 
*Mpț0O lei taxă de participare la licitație, se achită la casieria instituției.

Depunerea ofertelor se va face până la data de 22.12.2005,.ora 14.00, 
la registratura Consiliului Local Băcia.
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Local Băcia, în 
data de 23.12.2005, ora 12.00.
Informații suplimentare la Primăria comunei Băcia, nr. 242, jud. 
Hunedoara. (35421)

Șl pentru Așm y
ÎN FIECARE ZI, PRIMEȘTI UN CADOU LA ALEGERE!
SÂPTAMANALUN TELEFON BENQ 670C CU CAMERĂ ÎNCORPORATĂ!

CĂCIULĂ

- FU> AR 
ACCESORII GSM 
TICKET CADOU (30 ROM)

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

responsabil de zonă
Cerințe:

o Permis de conducere;
o Mașină proprie; Cunoștințe PC;Limbă engleză nivel mediu; Abilități de comunicare;Disponibilitate pentru program prelungit.

Oferim:• loc de muncă modern;• salariu atractiv + bonuri de masă;• mediu de lucru atractiv și dinamic.
Depunerea CV-urilor se va face la sediul 
redacției:
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter până în 
data de 01.12.2005.

, Persoană de contact: Sorina Sârmai,
; tel. 0720/400454,

E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
I

(35064)

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 
0254/245550

(35095)

Str. Independenței nr. 24, Tel: 0359.427.370/ 0359.427.369, e-mail: cgoradea@cg-gc.ro
www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro
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EVIDENTIAZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE! 
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LOCAPICUTII POȘTALE
• chioșcul <te xlam de lângă Comtlttu
• chioșcul (te ziare din stafia de autobuz 
Oriasont- Micro ÎS;
• chioșcul de ssiares do lângă Galeriile de Artă 
Forniaț
• chioșcul de ziare de lângă Alimentam Dacia;
• chioșcul de ziare Intersecția Ztimflre&eu 
dul Decebal,
• Cepromin:
• Cooperativa de consum Dobra:
• Centrul de schimbare » buteliilor ilia.
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Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la 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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• La licitație. Un manuscris de 80 de pagini al lui Beethoven a fost vândut pentru suma de

Primul transplant de față

aproximativ 1,61 milioane de euro. Un cumpărător anonim a achiziționat manuscrisul cunoscutei lucrări „Marea Fugă" în si bemol major.

Decorațiuni Laura Bush, soția preșe
dintelui american, a prezentat presei deco- 
rațiunile de Crăciun de la Casa Albă. Prin
tre acestea, Casa Albă realizată din turtă
dulce.

■ Performanța a fost 
realizată duminică seara 
de către chirurgii 
francezi.

Paris (MF) O echipă de chirurgi francezi a depășit barierele etice și chirurgicale, prin realizarea primului transplant de față, asupra unui femei care a fost atacată de un câine, scrie Independent.Pacienta în vârsta de 38 de ani a suferit răni grave la nas, buze și bărbie. Această parte a feței ei a fost înlocuită cu im „triunghi” de față cu aceleași trăsături, luat de la un donator care a decedat de curând. Operația a fost realizată la

Carismatici
Londra (MF) - Pictorii, muzicienii, scriitorii și alți artiști britanici au mai mulți parteneri de sex decât restul populației, potrivit unui studiu prezentat miercuri.Carisma artiștilor și stilul lor boem de viață sunt principalele motive pentru care sunt atât de atrăgători din punct de vedere sexual, a declarat Daniel Nettle, un psiholog de la universitatea din Newcastle, implicat în realizarea studiului.Aproximativ 425 de artiști (bărbați și femei) au participat la acest studiu. Numărul mediu de parteneri sexuali pe care aceștia i-au avut variază de la patru la zece, spre deosebire de numai trei pentru restul populației.

Brad din 
Bavaria
Munchen (Mf) - 
Papa Benedict al 
XVI-lea, originar din 
Bavaria, va primi în 
acest an un brad de 
Crăciun din regiunea 
sa natală, pentru a-și 
decora apartamentul 

privat de la Vatican, 
a declarat un ban- - 
cher bavarez care îi 
aduce actualului 
papă tradiționalul, 
pom de mai bine de 
23 de ani. Tacfclaus 
Kuhnel, directorul 
băncii „ Hauck und 
Aufhauser" din 
Munchen, va trans
porta pomul. Ban
cherul a parcurs deja 
acest traseu săptă
mâna trecută pentru 
a-i duce suveranului 
pontif „Coroana de 
Avent", o cunună de 
brad.

(Foto: EPA)

Fiennes și Rachel Weisz (Foto fan)

Premiile BIFA
Londra (MF) - Producția „Constant Gardener” al lui John Le Carre, a primit premiul pentru cel mai bun film la BIFA, Premiile Filmului Independent Britanic. Ralph Fiennes și Rachel Weisz, care joacă în acest thrillerul, au primit distincțiile de cel mai bun actor și cea mai bună actriță a anului. Filmul lui Neil Marshall, „The Descent”, a primit premiul pentru cea mai bună regie. Producția „Downfall” a primit premiul pentru „cel mai bun film străin”.

Monden Paris Hilton e nedespărțită de 
cățelul ei, chiar și Ia lansarea unei ediții 
limitate de ceasuri de aur cu diamante, la 
New York. (Foto: EPA)

Execuția cu numărul o mie
■ Deținutul care urmea
ză să fie executat astăzi 
este Kenneth Boyd, din 
Carolina de Nord.

Washington (MF) - Statele Unite vor ajunge astăzi la deținutul cu numărul o mie executat începând din 1976, în condițiile în care pedeapsa cu moartea înregistrează un recul în această țară.Execuția lui Robin Lovitt, programată să aibă loc joi, putea fi cea cu numărul o mie înregistrată în Statele Unite, de la introducerea pedepsei capitale. însă guvernatorul statului Virginia, Mark Warner, a decis să comute pedeapsa la închisoare pe viață, în aceste condiții, deținutul eare poate deveni astăzi cel cu numărul o mie executat
Julia Roberts, cea mai puternică

Violatorul somnambul
Montreal (MF) - Un canadian acuzat de viol a fost achitat, un tribunal din Toronto apreciind că el suferă de o formă de somnambulism și că dormea în momentul în care a comis fapta, a informat, miercuri, Toronto Star.Acuzatul, un pictor în vârstă de 33 de ani; și-a întâlnit victima la o petrecere, în iulie. Cei doi au băut destul de mult și au adormit pe canapea. Femeia s-a trezit dân- du-și seama că bărbatul avea relații sexuale cu ea și l-a împins imediat. Pictorul a spus în instanță că în acel moment s-a trezit și că nu a realizat că avusese relații sexuale cu tânăra decât când a văzut că își pusese un prezervativ.Bărbatul a avut parte de întâmplări similare cu alte patru femei.

■ Este cea mai bine 
plătită actriță, potrivit 
publicației specializate 
Hollywood Reporter.

Los Angels (MF) - Lista a- nuală a celor mai puternice zece femei de la Hollywood esfe prezentată de publicația 

spitalul universitar din A- miens, duminică seara, de către o echipă de medici francezi condusă de Jean-Michel Dubernard, același medic care a realizat primul transplant de mână din lume, în anul 1998.Potrivit primelor declarații, se pare că pacienta se simte bine. Medicii au declarat că primele zile de după operație sunt cruciale, existând un risc destul de ridicat să apară probleme. Apoi va apărea riscul ca transplantul să fie respins de organismul pacientei, iar aceasta ar putea să fie nevoită să ia medicamente toată viața. Se pare că femeia nu va avea o mimică foarte expresivă.
l-au furat steaua

Hollywood (MF) - Steaua dedicată actorului Gregory Peck, care se afla pe Bulevardul Gloriei de la Hollywod de mai bine de 45 de ani, a fost furată de persoane necunoscute, au declarat administratorii monumentului.Hoții au reușit să smulgă din trotuar steaua din bronz și ciment cu o greutate de 140 de kilograme. Steaua dedicată lui Gregory Peck a fost amplasată pe Bulevardul Gloriei în februarie 1960. Actorul, care a jucat în numeroase filme de succes, a decedat în 2003, Ia vârsta de 87 de ani. Poliția a declanșat o anchetă. Peste 2300 de celebrități au primit câte o stea pe Bulevardul Gloriei începând cu 1960. Miercuri după amiază, o stea identică celei furate a fost instalată în același loc, în timpul unei ceremonii prezidate de primarul onorific al Holly- woodului, Johnny Grant.

Robin Lovitt (Foto: EPA)este Kenneth Boyd, din Carolina de Nord.’ Statisticile indică o scădere cu 50% a numărului condamnărilor la moarte începând de la sfârșitul anilor '90 și cu 
specializată Hollywood Reporter. Actrița Julia Roberts, care s-a retras pentru o perioadă din lumina reflectoarelor după ce a dat naștere gemenilor săi, Hazel și Phin- naeus, a rămas în continuare singura actriță care poate cere pentru un film 20 de milioane de dolari. Roberts se află
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40% a numărului execuțiilor. Numărul persoanelor aflate pe „culoarele morții” - secțiile rezervate condamnaților la moarte - scade în fiecare an. Luna trecută, un sondaj Gallup indica faptul că 64% dintre americani sunt favorabili pedepsei cu moartea, față de 80%, la jumătatea anilor '90.
Legi diferitePedeapsa capitală a făcut obiectul a numeroase critici în ultimii zece ani, mai ales că au fost comise erori judiciare în urma cărora persoane nevinovate au fost executate. în prezent, 38 de state autorizează pedeapsa cu moartea, marea majoritate a execuțiilor având loc în sudul țării. Statele au legi diferite referitoare la tipul execuției și delictele pasibile de pedeapsă.

China

li

Aproximativ 3.800 de persoane 
din 25delăn au fost 
executate in 2004. cea 
mai mare cifră din ultimii
25 de ani, in afară de 
1996, când au fost 
executate 4.272 de persoane

Execuții in lume

udită
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jg 9 Kuwait

iran Execuții confir 
mate in 2004 

tfelpuțm 7.39S 
• de persoane din 

64 de țâri au 
primit 
pedeapsa 
cu moartea

Vietnam

pe primul loc în această listă pentru al patrulea an consecutiv și este urmată de Nicole Kidman, cu 16-17 de milioane de dolari pentru un film. Pe locul al treilea se află Reese Witherspoon. Locul al patrulea este ocupat de Drew Barrymore, iar pe locul al cincilea se situează Renee Zellweger.

Bangladesh 7


