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Probleme cu RCA!
Deva (T.S.) - Numărul mare de accidente auto și creșterea continuă a numărului de autoturisme, creează probleme financiare pentru companiile de asigurări. Conform datelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CȘA) două din cinci companii de asigurări au ieșit în pierdere după ce au , plătit despăgubirile RCA. Potrivit specialiștilor în asigurări din județ, în primele 6 luni ale acestui an, s-au plătit aproximativ 40 la sută din banii încasați pe RCA. /p.3

Tezaure medievale
Geoagiu (R.I.) - Două tezaure numismatice medievale au fost descoperite în urma săpăturilor efectuate de către trei arheologi la Oficiul Parohial Reformat din orașul Geoagiu, ca urmare a unor lucrări de modernizare. Cu același prilej au fost scoase la iveală și șase schelete umane, provenind din două necropole, /p.6
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Formațiunea Procent

UDMR

Propuneri legislative ’
în prima sesiune parlamentară dir. acest an, în perioada 
februarie-iunie, cele maî multe inițiative legislative intra
te in dezbare le-au avut parlamentarii UDMR

Atentie! Pirandele atacă
5

■ Două hoațe de etnie 
rromă au fost prinse de 
polițiștii hunedoreni 
furând din apartamente.

Deva (M.T.) - Cele două femei de 50, respectiv 26 de ani au fost prinse, ieri dimineață, de polițiștii hunedoreni,

pe strada Primăverii, din Deva, unde locuiesc fără forme legale. Ana și Nadia Muntean se ocupă în special cu furtul din locuințe și sub pretextul că vând șosete, intră în apartamentele ale căror uși sunt descuiate și fură lucrurile lăsate în cuierul de lângă ușa de la intrare. „Stăteam în

cameră când a venit fiica mea de la o prietenă să-și ia telefonul. Am căutat amândouă, nu l-am găsit, ba mai mult, nu era nici poșeta mea cu actele, cârdul și banii și nici portofelul ei. Am coborât în fața blocului și vecinii ne-au spus că au văzut două țigănci, care vindeau șosete. Ușa fiind

descuiată, au intrat și au furat ce-a fost mai la-nde- mână”, spune Maria B. La domiciliul celor două au fost găsite majoritatea bunurilor furate. Până să fie „săltate” de polițiști, femeile au reușit, însă, să arunce actele de identitate ale victimelor în dejecții, /p.3

atea dă țuică și rachiuri fără tccize, cu concentrația ilcoolică de 40 de grade, pro-1 lusă în gospodăriile indivi- ' luale ar putea fi redusă de la 100 de litri la 50 de litri. /p.s|
(Foto: Traian Mafii

Trei copii uitați în spitalfamilii de asistenți maternali.■ De la începutul anu
lui, 15 copii sugari au 
fost abandonați în 
maternitățile județului.

Deva (I.J.) - Pentru că nu mai există posibilitatea insti- tuționalizării sugarilor abandonați! Direcția pentru Protecția Copilului Hunedoara i- a atribuit în grija mai multor

„în această situație sunt 12 din cei 15 cOpii, însă ne-au mai rămas trei - la Hunedoara, Orăștie și Vulcan - cărora trebuie să le găsim familii”, precizează Viorica Popescu, directorul DPC Hunedoara.Medicii din maternități spun că toți copiii provin din familii dezorganizate, cele mai multe dintre acestea fiind de

rromi. Copiii rămân spitalizați de multe ori nejustificat de mult pentru că nu sunt asistenți maternali suficienți. O soluție ar fi adopțiile internaționale. Pentru a pune capăt acestei situații, a fost elaborat un ordin prin care se impune- ca în fiecare maternitate să fie numiți doi asistenți sociali care să se ocupe de fiecare copil abandonat în parte.

încă o criză!
.Deva (T.S.) - Criza medicamentelor compensate este departe de a fi rezolvată. De ieri, bolnavii, suferind de boli cronice, sunt puși în situația de a nu mai avea acces la medicamente compensate. Și asta deoarece stocurile din farmacii se apropie de zero, /p.3

Se închid fabricile de pâine?
■ Unitățile care nu 
respectă normele sani- 
tar-veterinare europene 
vor fi închise din 2006.

unitățile din industria cărniiși a laptelui însă cele ce vor dori să supraviețuiască integrării trebuie să îndeplinească standardele calitative ce-
Deva (L.L.) - Din datele prezentate de Direcția Sanitar Veterinară, în județ funcționează aproximativ 220 de unități de panificație și patiserie, „în perioada următoare demarăm acțiunea de evaluare a unităților de panificație privind respectarea normelor de igienă. Cert este că în cazul acestora nu se pune problema clasificării la fel ca Dentru

rute de UE”, spune dr. Adela Șerbănescu de la DSV Hunedoara. Pentru conformitatea cu normele de igienă cerute de UE, nivelul investițiilor din sectorul de morărit și panificație se ridică la circa 20.000 de euro pentru o unitate care fabrică 3.000 de pâini/zi, dar poate atinge și 100.000 de euro pentru o fabrică ce produce 20.000 - 30.000 de Dâini/zi.
(Foto: Jurnal
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• Compensații. Pentagonul a anunțat că va acorda circa 23 de milioane de dolari Uzbe- kistanului drept compensații pentru utilizarea bazei aeriene din sudul fostei republici sovietice.
Liberalii contra lui Băsescu

• Extrădat. Hussain Osman, unul dintre autorii atentatelor eșuate de la 21 iulie din Londra, arestat în Italia, va fi adus în Marea Britanie. El e acuzat că a încercat să arunce în aer un vagon de metrou la stația Shepherd's Bush simultan cu acțiunile similare ale altor trei atentatori.
ReconfirmatTokyo (MF) - Premie- i rul japonez, Junichiro j Koizumi, a fost reconfirmat, ieri, în funcție de j către Parlament, la zece i zile după alegerile legis- ; lative care au conferit o j majoritate absolută Par- ; tidului Liberal-Demo- ; crat. El a fost reconfîr- ; mat cu 340 de voturi [ pentru și 114 împotrivă ș de către Camera Repre- i zentanților.' Conform i procedurii, Guvernul nipon și-a prezentat demi- i sia colectivă înainte de 1 începerea noii sesiuni i parlamentare. Proiectul i de privatizare a poștei, transformat de Junichiro Koizumi în principalul subiect al campaniei sale electorale, va fi din j nou supus atenției depu- j taților în timpul acesteisesiuii dt. 42 de Zile, care in meaz î : ă se în cheie la 1 noiembrie.

Mikulas Dzurinda

■ Mandatul PNL la con
sultările cu președintele: 
respingerea Parlamentu
lui unicameral.

București (MF) - Liberalii care vor merge la consultările cu președintele Traian Băsescu au mandat, din partea conducerii partidului, să respingă propunerea șefului statului privind modificarea Constituției pentru Parlamentul unicameral, au declarat surse parlamentare.Această decizie a fost luată

la ședința de marți seara a Biroului Permanent Central al PNL, la care a participat și liderul partidului, premierul Călin Popescu Tăriceanu.La finalul întrunirii, el a refuzat să spună presei cu ce mandat se duc liberalii la Co- troceni. „Nu ar fi corect față de președinte ca înainte de întâlnirea cu el să facem public acest lucru”, a explicat Tăriceanu.
De acord cu votulPreședintele PNL a spus doar că membrii BPC s-au de

clarat de acord cu introducerea votului uninominal, spunând că formațiunea liberală a depus un asemenea proiect de lege, în Parlament, încă din 2003., La consultările de la Cotro- ceni vor merge, mâine dimineață, șapte liberali. Este vorba despre președintele Călin Popescu Tăriceanu, vicepreședinții Teodor Meleșcanu, Dan Radu Rușanu, Puiu Hașotii și Gheorghe Flutur, deputatul Titus Ghiorghiof și ministrul Bogdan Olteanu.Liberalii îi vor prezenta

președintelui mai multe motive în sprijinul susținerii Parlamentului bicameral.Ei consideră o grabă ideea modificării Constituției înainte de aderarea României la UE, când, oricum, legea fundamentală va fi modificată.  ̂jderii PNL susțin că, la acer moment, vor fi de acord cu modificarea prevederilor constituționale privind Parlamentul, dar pentru o mai bună definire a rolului celor două Camere și întărirea rolului Senatului, ca reprezentant ales al autorității publice locale.
Mai ușor cu bombardamentele!

(Foto: EPA) î
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de toamnă, ieri dimi- i

neață, după o săptă- ș
mână de blocaj ge- i

nerat de slăbirea co- i

aliției guvernamenta

le de centru-dreapta 

conduse de premie
rul Mikulas Dzurinda. i

Aflată în minoritate i

de la începutul săptă

mânii trecute, coaliția ;
a reușit în final să i

obțină cvorumul ne- i

cesar. Criza a luat 
naștere după retra- i

gerea partidului libe- i

ral ANO din coaliție, j

din cauza demiterii . j 

I3§jgdjnțelui său. Pa-, . j
vă Rusks' din'funcția "•. j 

de ministru al Econo- j
miei. i

■ Președintele afgan, 
Hamid Karzai, cere mo
dificarea strategiei mili
tare americane.

Kabul (MF) - Președintele afgan, Hamid Karzai, a cerut Statelor Unite, principalul său aliat, să-și modifice strategia militară și să înceteze bombardamentele aeriene, a- preciind că „în prezent, nu mai există amenințări teroriste serioase în Afganistan”.La două zile după alegerile parlamentare la care au participat aproape șase milioane de afgani, președintele a apreciat că „natura războiului împotriva terorismului” s-a schimbat și a precizat că Guvernul său ar putea partici-

Președintele afgan, Hamid Kar
zai (Foto: EPA)
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pa într-o măsură mai mare lâ acesta.Hamid Karzai a subliniat că „operațiunile aeriene nu mai sunt o tactică foarte eficientă în prezent” și a adăugat că „americanii trebuie să înceteze descinderile la domici

liu fără permisiunea Guvernului”.
Amenințare redusă„Afganistanul are acum o Constituție, un Parlament și o națiune care participă la construcția viitorului său. Nu mai considerăm că există o amenințare teroristă serioasă în prezent în Afganistan”, a subliniat șeful statului. Totuși, Karzăi a subliniat necesitatea unei prezențe militare internaționale în țară, în condițiile în care în anul 2005 s-au înregistrat cele mai multe violențe din 2001, cu atacuri aproape zilnice din partea rebelilor antiguvernamentali împotriva forțelor de securitate afgane și americane, în special,în sudul și sud-estul țării.

Acord de 
principiu

Bruxelles (MF) - Ambasadorii statelor din UE au ajuns, ieri, la un acord de principiu privitor la răspunsul comun la refuzul Ankarei de a recunoaște Ciprul și asupra procedurilor din negocierile de aderare cu Turcia, care ar urma să înceapă la 3 octombrie. Inițial, s-a ajuns la un acord asupra unui text în care se cere Ankarei să recunoască Ciprul înainte de eventuala aderare. Președinția britanică a retras declarația, la cererea delegației cipriote. Ieri, Nicosia a renunțat la obiecții.

Infiltrați în structuri
Londra (MF) - Insurgenții s-au infiltrat în forțele de securitate irakiene, a recunoscut consilierul pentru securitate națională Muwafaq al-Rubaie.Acesta a spus că nu are informații privind gradul de penetrare a insurgenților în serviciile de securitate, dar au apărut probleme în mai multe regiuni ale Irakului.Comentariul consilierului al-Rubaie intervine după ce armata britanică a declarat că a fost nevoită să organizeze o acțiune în forță pentru a elibera doi soldați britanici, după ce aceștia au fost predați din a- restul poliției unei miliții insurgente.

Consultări preliminare
Berlin (MF) - Câțiva miniștri social-de-mocrați din partidul cancelarului Gerhard Schroder âu pledat, ieri, pentru formarea

Gerhard 
Schroder

(Foto: EPA)

unei coaliții guvernamentale împreună cu Verzii și cu liberalii din FDP, înainte de începerea consultărilor dintre SPD și ecologiști.Partidele actualei coaliții guvernamentale, SPD și Verzii, nu au obținut majoritatea absolută la alegerile legislative de duminică, ca de altfel nici uniunea creștină CDU/ CSU și aliatul ei - FDP, fiind astfel necesară for

La discuții 
cu premierul %București (MF) • PSD a acceptat invitația la discuții a- dresată de premierul Călin Popescu Tăriceanu, așa cum a răspuns și invitației formulate de președintele României, informează un comunicat al PSD.Premierul Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că va lansa un apel către liderii partidelor reprezentate în Parlament pentru urgentarea dezbaterilor privind modificarea regulamentelor celor două Camere și a procesului de a- doptare a legilor necesare integrării europene a României.Premierul Călin Popescu Tăriceanu a decis să îi invite, în acest sens, pe liderii partidelor parlamentare la o discuție care va avea loc azi, 22 septembrie, ora 9.00, pentru a-i informa asupra măsurilor adoptate în procesul de aderare, dar și pentru a le solicita să găsească o soluție de deblocare a procesului legislativ.

ZilJd PăCli Suporterc pakistaneze cu pancarde pacifiste în timpul demonstrației de ieri, din Multan, in 2001, ONU a adoptat o rezoluție prin care a declarat ziua de 21 septembrie Ziua Internațională a Păcii. (Foto: epa>

Senatorii au acceptat să-și facă treaba

marea de noi alianțe.La rândul său, CDU/CSU va începe, azi, consultări cu FDP, apoi cu SPD, iar mâine cu Verzii.Consultările preliminare, apoi negocierile dintre partide pot dura săptămâni sau chiar luni, Constituția germană neprevă- zând termene-limită în cadrul acestui proces.

■ Vor dezbate legile ne
cesare integrării, dar și 
proiectele considerate 
priorități pentru Executiv.

București (MF) - Senatorii vor dezbate astăzi legile prioritare pentru integrarea europeană, dar și proiectele de lege care constituie priorități legislative ale Guvernului.Ei au acceptat, astfel, o propunere a viceliderului grupului PSD, Ion Solcahu, care a solicitat modificarea ordinii de zi a ședinței în plen de azi,

aceasta incluzând inițial numai dezbateri la Regulamentul Senatului.Solcanu a invocat în sprijinul cererii sale faptul că există un număr de 62 de rapoarte ale comisiilor de specialitate pentru proiecte de lege necesare integrării în Uniunea Europeană și care constituie priorități legislative pentru E- xecutiv.El a mai spus că senatorii vor trebui sa ia în discuție și un număr mare de proiecte de lege care au termen de a- doptare sfârșitul lunii septem

brie și care ar putea șă fie a- doptate tacit și să fie transmise Camerei Deputaților fără a fi discutate în plenul Senatului.Invocând importanța capitală a adoptării legilor pentru integrarea europeană, senatorul PRM Doru Bindea a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de Regulament. „Să aducem Senatul în limitele realului”, a cerut senatorul PRM, amintindu-le colegilor săi de solicitarea privind a- doptarea legilor integrării făcută de premierul Tăriceanu.

încă doi jurnaliști 
irakieni uciși

Bagdad (MF) - Doi jurnaliști de la cotidianul irakian Ăl-Safir au fost împușcați la începutul a- cestei săptămâni la Mosul, a anunțat, ieri, re- dactorul-șef al publicației, Hussein Juburi. Firas Al-Maadhidi a fost ucis marți. O altă ziaristă, Hind Ismail, a fosț rănită vineri iar cat^.- vrul său a fost găsit, la morgă, duminică.
cuntm BM
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• Târgul Cetății. Pe platoul de la Teleca- bină, la poalele Cetății Deva, se va derula,mâine și poimâine, „Târgul Cetății". Vor participa peste, 20 de producători de bunuri și servicii din județ și vor avea loc spectacole, concursul „Miss Cetate" și alte concursuri cu premii. (S.B.)
• Control. Acțiunile de control ale OPC ^Munedoara din ultima săptămână au vizat Comercializarea cărnii de pasăre. Neregulile constatate de inspectori s-au soldat cu 11 amenzi contravenționale în valoare de 3700 RON și marfă oprită de la comercializare în valoare de 4664,1 RON. (IJ.)

Derapaje 
politice
Adrian Sălăgean
addan.salageaneinformmcdla.ro

V
iziunea unui Parlament unicameral 

"decimat", lansată de Băsescu, umflă 

tiroida comunității politice de pe Dâmbovița. 

La urma urmei, Traian Băsescu nu poate face 

nimic. Armele Președintelui sunt de conjunc

tură, Băsescu contând pe popularitatea sa, pe 

credibilitatea scăzută a Parlamentului și pe 

ideea că populația așteaptă o "asanare 

morală și materială" în instituția parlamen

tară. Când e în joc revizuirea Constituției, 

actorii principali sunt sau Guvernul sau votul 

a cel puțin o pătrime din numărul senatorilor 

sau a deputaților. Veci !

Cu toate acestea intențiile prezindențiale 

sperie interesele politicienilor. Dar oare și 

democrația? Vrea Băsescu un control strâns 

asupra Parlamentului?

Țigănci
■ Hoațele, dacă erau 
surprinse, cereau de 
mâncare sau ofereau 
ciorapi spre vânzare.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@infarmmedia.ro

Deva - Două femei de etnie rromă au fost prinse de polițiști după ce au furat mai multe bunuri din trei apartamente, în timp ce victimele erau în casă și aveau ușile deschise. Ana și Nadia Muntean au fost prinse ieri dimineață de polițiști, iar o parte din bunurile furate au fost găsite la domiciliul acestora de pe Strada Primăverii, din Deva. Oamenii legii au fost nevoiți să scoată actele de identitate ale victimelor din toaleta pe care o aveau în curte. Până acum, trei persoane au depus plângere la Poliție și au reușit să-și recupereze o parte din bunuri.Femeile operau de obicei în apartamentele ale căror uși
ffSuntem omorâti cu

S
ituația împarte cărțile jocului politic de 

o manieră surprinzătoare. Dacă vrea 

parlament unicameral Băsescu trebuie sa 

renunțe la o parte din autoritatea sa. Șah-ul 

la prerogativele președintelui vine atâ de la 

premierul Tăriceanu, cât și de la ex-premierul 

k PSD, Năstase. Declarația cuplului nelegitim 

/ de prim-miniștri trasează mai mult decât vir

tual profilul unei noi majorități, PNL-PSD. 

Reacția PD este neinteresantă, partidul lui 

Boc votând în unanimitate pe linia Cotroceni- 

ului. Lucru care rupe în două agenda Alianței 

de discuții cu președintele. Surprinzător, 

Băsescu are ca noi aliați pe liderul PSD, 

v Mircea Geoană, și eternul pus la colțul prezi- 

9 dențial, conservatorul Dan Voiculescu.
Făcând volte aberante, frământarea lumii 

politice românești poate ajunge totuși la o 

adresă dorită. Ne trebuie: un Parlament efi

cient, un guvern competent și un președinte 

capabil să dreseze în slujba cetățeanului 

instituțiile statului. Oare asta este calea?

■ Suferinzii de boli 
cronice umblă din far
macie în farmacie fără 
nici o șansă.

Tiberiu Stroia 
fiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Criza medicamentelor compensate aduce pe culmile disperării bolnavii cronici. Asta deoarece medi- 
canlentigfe, Se care-aceștia ar trebui să beneficieze gratuit, sunt de negăsit. Și, în lipsa unui tratament adecvat, acești oameni riscă să moară. „Nu sunt fonduri, iar distribuitorii nu mai aduc astfel de medicamente deoarece

In Județ

RCA provoacă faliment CN „Decebal" se debranșează
Deva (T.S.) - După bătălia dată pentru câștigarea pieței Răspunderii Civile Auto (RCA), o parte semnificativă a companiilor de asigurări s- au trezit în situația de a fali- menta. Asta deoarece sumele strânse în urma plăților RCA- urilor nu ajung pentru plata despăgubirilor. Cea mai la îndemână soluție ar fi creșterea prețurilor la RCA. Potrivit directorului ARDAF, sucursala Hunedoara, Marius Mutulescu lucrurile nu sunt deloc simple. „Creșterea valorii RCA-ului este stabilită de

DN 7 Mintia - Ilia
OKI 68A Ilia - Dobra

fn Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece 

bal - Calea Zarandului - Str. Horea

Și-au bătut 
mătușa „măr"

Călan (M.T.) - Doitineri din Călan sunt cercetați de oamenii legii pentru că au agresat-o pe mătușa lor de 70 de ani. Răzvan L, de 17 ani, elev în clasa a Xl-a la Liceul Industrial Călan și Ramona L, de 16 ani, elevă în clasa a X-a la același liceu, ambii din localitatea Grid-Călan au fost depistați de polițiștii Formațiunii Ordine Publică Călan, care au stabilit că în 06.07.2005, au agresat-o pe mătușa lor, Silvia I., din aceeași localitate. Cei doi simt acum cercetați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală.

prinse cu „mâța-n sac"

Cele două femei de etnie rromă au furat bunuri din trei locuințe ale căror uși erau descuiateerau deschise. în momentul în care intrau și le auzea cineva aveau pregătit și discursul, ori cereau ceva de mâncare, sau spuneau că au șosete de vânzare.Pentru a preveni aceste incidente Poliția vă recomandă să vă asigurați ușile de acces și să nu lăsați bunurile la vedere, iar ușa de acces în locuință trebuie să 
sunt foarte scumpe. în plus, plata lor se va face în trimestrul 2 din 2006. Prin ieftinirea impusă de minister, lucrăm în pierdere”, susține Ioana Bogătean, farmacist. „Totul e pe hârtie. Luna aceasta vor fi alocate 2 mid. lei vechi pentru medicamentele destinate bolilor cronice. Acești bani vor acoperi ma

Cronicii nu-și mai pot lua medicamentele nici cu coadă

către CSA în urma unor discuții cu reprezentanții guvernului. Companiile de asigurări nu pot opera măriri de prețuri după bunul plac. Dacă nu ești capabil să te administrezi e bine să te retragi”, susține Marius Mutulescu. La nivelul județului, piața asigurărilor a crescut în acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cu circa 30%. Previziunile pentru anul viitor sunt îmbucurătoare pentru aceste companii, când se estimează o creștere a pieței de aproximativ 70%.
Abuzul asupra copiilor - o realitate
■ în acest an, în județ, 
au fost depistate 22 de 
cazuri de abuz asupra 
copiilor.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - La finalizarea proiectului „întărirea capacității autorităților publice și a sectorului neguvernamental din județul Hunedoara în prevenirea și combaterea abuzului și/sau neglijării la copil”, lansat în această vară de Fundația Conexiuni și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, s-a elaborat o statistică din care reiese că în acest an au fost semnalate și analizate 22 de cazuri de abuz asupra copiilor hunedoreni. 

fie prevăzută cu cel puțin 2 încuietori, lanț de siguranță și vizor.
Nu uitați!întăriți tocul ușii de acces în zona sistemelor de, închidere cu o armătură metalică, sau montați un interfon la intrarea în bloc la care să aibă acces doar locatarii blocului. Dacă ați pierdut una dintre 
ximum jumătate din necesar. Nu știu cum se vor descurca oamenii”, afirmă Irina Achim, farmacist.Concluzia a ceea ce se- ntâmplă la ora actuală în sistemul medical din județ a formulat-o loan Resiga, din Deva suferind de o afecțiune cronică a plămânilor: „ne omoară cu zile!”

Deva (D.I.) - Colegiului Național „Decebal” Deva i s- a aprobat în această săptămână, de către Consiliul Local, studiul de fezabilitate privind tranformarea punctului termic existent în centrală termică cu funcționare pe gaze naturale. Respectivul studiu fusese amânat în cadrul ședinței din august, pe motiv că nu exista o motivație completă a realizării investiției. în plus, în ambele cazuri s-a atras atenția asupra faptu

între aceste cazuri 2 sunt de abuz sexual (incest, viol), 7 de abuz fizic și 7 de abuz în trafic (6 cerșetorie și 1 exploatare sexuală). Restul, până la 22, sunt cazuri de abuz prin neglijare.
Specialiști în primăriiProiectul amintit se derulează până la sfârșitul acestei luni. Apoi va fi preluat, încă un an, voluntar, de Fundația Conexiuni. Rețeaua de specialiști, creată prin acest proiect, cuprinde și câte o persoană de la fiecare primărie din județ. ’’Constituirea acestei rețele de profesioniști a fost un lucru extrem de necesar pentru ca cei abuzați să aibă posibilitatea contactării și sesizării cazurilor. Aceste persoane trebuie să existe în oricare primărie. De 

chei înlocuiți imediat încuie- toarea, acest lucru este recomandat și în cazul unui schimb de locuință. Când sunteți acasă asigurați ușa cu lanț de siguranță, astfel vă protejați de musafirii nepof- tiți și nu permiteți accesul în locuință persoanelor care vând diverse produse, sau se oferă să presteze diferite servicii.
Vaccinare

Deva (I.J.) - Campania de vaccinare împotriva gripei va începe la 1 octombrie. Deocamdată a început campania de achiziționare a vaccinului prin licitație internațională. Vaccinările pentru elevi „vor începe și în școli și în cabinetele medicilor de familie pentru clasele I, a III- a (antipoliomielitic), a 
TV-a (antihepatic). a VIII- a-4 mtidifterico-tetanică pentru fete), a IX-a (anti- rubeolic pentru fete), și a XH-a (antihepatic B)”, anunță Dan Magheru, directorul DSP.

lui că permițându-se chiar și instituțiilor din subordine să se debranșeze de la rețeaua de termoficare, în cele din urmă societatea CALOR își va pierde obiectul de activitate. Unii dintre consilieri au mai arătat că dacă la ora actuală o centrală termică pe gaze pare mai rentabilă, pe viitor există posibilitatea, datorită scumpirii gazelor naturale, ca ea să nu mai fie la fel de atractivă din punctul de vedere al costurilor.

Lenuța Angalitafapt, prin lege, trebuiau să funcționeze încă din 2003! Acesta a fost motivul inițierii proiectului derulat prin Fundația Conexiuni”, afirmă Lenuța Angalita, dir. ex.' al Fundației Conexiuni Deva.

addan.salageaneinformmcdla.ro
mailto:mihaela.tamas@infarmmedia.ro
mailto:fiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro


COTIDIAN /4joi, 22 septembrie 2005
791: S-a născut Michael Faraday, 

(foto) fizician și descoperitor al 
inducției’ eleetra magnetice.

1885: S-a născut Erich von Stroheim,

A Brii Florence Griffith-Joy- 
atletă americană, triplă cam-

2001: K murit, la New Yorrk, la vârsta de 81 de an) Isaac 
Stern, violonist, unul dintre cei măi activi muzicieni, lan

sând în toată cariera sa 100 de discuri.

Calendar religios
22 septembrie - Sf. Ierarh Mc. Teodosie 

de la Mănăstirea de la Brazi; Sf. Sflntit Mc. 
Foca; Sf. Mc. Isaac și Sf. Martin.

Deva (S.B.) - Sfântul Sflntit Mucenic Foca este cunoscut ca fiind făcătorul de minuni. Era fiul lui Pamfil și al Măriei din cetatea Sinope, pe malul Marii Negre, și încă din copilărie făcea minuni mari cu darul Sfântului Duh. Când i s-a arătat sfârșitul muceniciei, a venit un porumbel și s-a așezat pe capul lui, punându-i cununa și vorbindu-i omenește: „Pahar ti s-a ameștecat și trebuie să-l bei”. A băut acel pahar în zilele împăratului Traian (către anul 101) și s-a sfârșit prin sabie și prin foc. Și după mutarea lui către Domnul a făcut multe minuni.Tot în această zi este pomenirea Sfântului Foca grădinarul. Acest Sfânt era tot din Sinope și avea meșteșug grădinăria, la care ostenea și lucra, și ce agonisea avea mare grijă să-și înfrumusețeze sufletul. Nu i-a fost rușine niciodată cu meseria sa, ci s-a vădit ca o slugă adevărată a lui Hristos către ighemonul care era atunci.
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21 mart.-20 apr.

UTILITĂȚI

Energie electrică _______________ ___________ _
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan________ __________________ __
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-15.00 Str. I. Creangă, bl. 30, sc. C

Apă____________________ _ ____________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva

Soluția Integramei din numărul 

precedent: C - G - CUM - 

HAMACE - AL - NANI - ENE - BAL

DACHIN - PI - NR - EE - GENE 1 

AC - S - LEGĂNASE - HE - AȚIPI 

-A -OL -EU- M- ZOB - INI

MA - DORMITOR - VISE - HI - P 

- INTRA - IAHT

■ »■

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica_______ 929

Dispecerat gag , 227091
Informații GER >12725

Urgențe______________________112

Pompieri_____________________981
Jandarmerie_________________956

Poliție_______________________ 955

OJ.P.C.-HD____________ 214971
Deranjamente lift 235090

încercați să fiți corect cu partenerul, feriți-vă de complicații financiare. Ziua nu e potrivită riscurilor majore.
21 apr.-20 mai __ _____ ____ _ __ _______ ___ .__Vă lăsați cuprins de lene, de fapt o reacție după suprasolicitare. Primiți propuneri pentru o călătorie, începeți să vă faceți planuri.
21 mâi-a© Iun. '•

.......... #Aveți o zi încărcată, cu multe probleme de rezolvat. Dimineața sunteți puțin agitat, seara simțiți nevoia să vă întâlniți cu prietenii.
21 iun.-20 Iul. .Sunteți toarte activ. Nu trebuie să faceți excese! Constatarea aparține prietenilor oe suflet, Vă reîncărcațl bateriile prin gimnastică.
21 lul.-20 aug.

21 aug.-20 sept. ■ __ - . ; :__Entuziast, faceți tot felul de lucrarh dramuri nepragramate, investiții ocazionale, Credeți că Mul e posibil. Nu depășiți măsura!
Plin de vervă, de dorin|a unor Ibiihii mărețe. Du starea tia generează mai mult necazuri, cheltuieli UMgerale alături de ființa iubită.
21 NL-Mm.___ ______ __________ - ..__________ _în dragoste, sentimentele par să scape de sub control. Reveniți la luciditatel Financiar, se pate că nu stați tocmai bine.
21 nov.-20 dec.___/ __________ ’O zi favorabilă plăcerilor pătimașe cu persoana iubită, Pentru celibatari ziua e oportună găsirii unul partener de distracție.
21 1M.-2D km.Cineva apropiat din anturaj vă scoate din sărite cu pretențiile sale exagerate și cererile lipsite ie otice darMk.

. 21 ian.-20 febr.________, _ ____ ’ __Zi liniștită. Sunteți înconjurat cu căldură de cei din |ur și asta -vă btiicujâ. Hanurile făcute ou persoana dragă se pup.
21 febr.-20 mart. ___ _ _____ - ■ ___Deși dinamic, nu dovediți entuziasm In ce faceți, pentru ■ că sunt sarcini Mi, de la alții, azi rLnd vă doreați Independență totală.

PRIMA TV
7XX) Jurnal TVR Sport Meteo 
7:50 Euro-dispecer 
8:00 Lecții pentru tata 
9:00 Sănătate pentru 

toții (r) 
9:301 lODDina

10:00 Micul prinț (fantastic,
Q coprod., 1974). Cu: 

Richard Kitey, Steven 
Warner, Bob Fosse, 
Gene Wilder

1130 Agenda festivalului și 
Concursului internațional 
.George Enescu*

1135 Euro - Dispecer 
11:40 Interes general 
131X1 Doctor Becker 
1330 Desene animate 
14XX) Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Televiziunea - o lume

□ nebună 
1530Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Expediție îh necunoscut 
17:25 Traveling drcular 
18:20 Tragerile Joker și Loto 

5/40
1830 Din culisele Cerbului de 

Aur 2005
19XX) Jurnal TVR Sport Meteo ;

20:15 r uvodi fflBmapoA 
Cerbul de Aur, Brașov, 
2005. Concursul de 
interpretare

2245 Din culisele Cerbului 
23:00 Festivalul Internațional 

Cerbul de Aur, Brașov, 
2005. Spectacol cu 
artiștii din Republica 
Moldova: Anastasia 
Lazariuc, Zdob și Zdub, 
Pavel Stratan, Alexa

120 Insula Lesbos (comedie
13 muzicală, SUA, 1997) 

Cu: Alex Boling, Diana 
burbano, Michael Dot- 
son, Calvin Grant. Regia 
Jeff B.Harmon.

3:05 Jurnalul TVR (r) 
4:10 Fantomele adâncurilor 
y (thriller, SUA 2002, r).

Cu: Chuck Ellsworth, 
Crispin Layfield, Holt 
McCallany

555 Destine

g
640 Teleshotnina

71X1 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore ?

9XX) Omul care aduce cartea 
9:05 Tânăr și neliniștit

0 (reluare) 
101X10 nouă
0 viață

11 XX) Când pericolul dă târ- q coaie (thriller, SUA 
1997)

13X10 Știrile ProTv
1345 Zâmbete tirtr-o pastilă 
14:15 Febra udgașă (thriller, 
y SUA 1993). Cu: Don 

Harvey, Andrew Brye, 
Michael Yama, Dave 
Adams

16X10 Tânăr și 

g neliniștit. Cu: 
Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17XX) Știrile ProTV Vremea 
1745 Teo 
19X10 Știrile ProTV Sport.

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Blonda de la Drept
13 (comeide romantică, 

SUA 2001) Cu: Reese 
Witherspoon, Luke Wil
son, Selma Blair, Ma
tthew Davis, Victor 
Garber, Jennifer Cool
idge, Raquel Welch 

22^1S La Bloc 
23XXXȘtirile Pro

ÎV Sport
2345 Doi bărbați și 
g jumătate Cu: Charlie 

Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor 

(£20 Omul care 
âduce cartea

030 Știrile Pro TV 
130 Febra udgașă (thriller, 
0 SUA 1993, r)

330 0 nouă viață (r)
430 Parte de carte (r) 
530 Zâmbete totr-o pastilă

(r)
fcOO Teo (r)

6:30 în gura 

presei
7X10 Observator.

Sport
8X10 Canalul 

de știri 
10XX)îngura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
12X10 Dădaca 
13XX) Observator 

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r) 

16X10 Observator 
1645 Anastasia 
1745 9595-

Te învață ce să 
fad. Cu dr. Cristian 
Andrei 

18:55 Știrile 
sportive 

19XX) Observator 
cu Alessarxfra 
Stoksscu 
și Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

7050 Revanșa vedetelor. 
Emisiune de divertis
ment prezentată de 
Pepe, care oferă posibil
itatea vedetelor din 
România să se ia parte 
la o întrecere într-o 
competiție cu cele mai 
jăsnite probe.

2231 Ibservator 
2330 Raliuri: Campionatul 

Mondial - Raliul Marii 
Britanii. Absent din 
Campionatul Mondial 
de raliuri din 2003, Col
in McRae a fost solicitat 
de Skoda să participe la 
etapa din Marea Bri- 
tanie.

130 Concurs interactiv
230 Observator
330 Raliuri: Campionatul 

Mondial - Raliul Marii 
Britanii (r)

430 Anastasia (r)
530 9595-Te învață ce să 

led (r)

6XX) Din nou acasă (dramă, 
H Marea Britanie, 2001) 

740 Hidalgo (acțiune, SUA
a 2004)

• 9:55 Prietenii (comedie,
13 Norvegia, 2003) 

1140 Un cățel In cupele
(3 europene (comedie, 

SUA 2004). Cu: Jake 
Thomas, Nick Moran, 
Lori Heuring, Scott 
Cleverdon. Regia: Sandy 
Tung

13.-05 Mândrie și 
a prejudecată

(comedie, SUA 2003). 
Cu: Orlando Seale, Kam 
Heskins, Honor Bliss, 
Lucila Solă, Kelly Sta
bles. Regia: Andrew 
Black

! 14:55 Tom și Huck (aventuri, 
ș 13 SUA, 1995). Cu:

Jonathan Taylor Thomas 
1630 Amor cu fiica șefului

13 meu (comedie, SUA 
2003)

18XX) Orient Express (dramă,
13 România, 2004). Cu: 

Gheorghe Dinică, Sergiu 
Nicolaescu,

20(00 Cu odiito trei (sus-
13 pans, SUA 2004). Cu: 

Joy Bryant 
2130 Hidalgo (acțiune, SUA,

y '.004). Cu: Viggo 
Mortensen, Zuleikha 
Robinson, Louise Lom
bard, Omar Sharif, 
Adam Alexi-Malle. 
Regia: Joe Johnston 

2345 Deadwood. Episodul 3:
0 Descoperirea

035 Freddy vs. Jason (hor-
13 ror, SUA 2003). Cu: 

Robert Englund 
2:10 Parteneri neobișnuiți
H (acțiune, SUA 2003). 

Cu: Jet Li, DMX, 
Gabrielle Union, 

3:50 Torrente 2: Misiune In
(3 Marbella (comedie, 

Spania, 2001). Cu: San
tiago Segura, Gabino 
Diego, Tony Leblanc

525 Pe platourile 
tie filmare. 
Episodul 38

3

3

07XX) Maria Bonita (film serial, 
reluare) 08:00 Teleshopping 
0835 CeZar și Tipar 09X30 Re
belii (film derial, reluare) 10XX) 
Festivalul Callatis 1145 Pasiuni 
(serial, SUA) 1240 Verdict: Cri
mă (serial) 1330 Teleshoping 
14:00 Desene animate 14:30 
încurcăturile lui Zack (serial) 
15XX) împreună în Europa 16X10 
tribuna partidelor parlamentare 
1635 Jurnalul TVR 17X10 Rebe
lii (film serial, SUA 18XX) Jur
nalul Euronews 1830 Sănăta
te naturistă 19:00 Volei femi
nin: România - Germania (live) 
2030 Cruciații 21:00 Bugetul 
meu 2130 Jurnalul TVR 22:00 
Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia 22:15 Situație fără ieșire 
(acțiune, coprod., 1996) OOXX) 
Martorul tăcut (film serial) 
01XX) Sănătate naturistă 0130 
Croaziera (dramă, Italia, 2001)

PRO CINEMA
06:00 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei 11:30 Sirocco 
1330 Desene animate: Tom și 
Jerry 14:00 Uriașul Harry 14:45 
Doctorul de suflete 15:55 
Apropo de... cinema 17:00 Fră
ția Saharei 19:00 Surorile (s) 
20:00 Monk. 22:00 Aventură 
de o noapte (dramă, SUA, 
1997). Cu: Wesley Snipes, Nas
tassja Kinski, Kyle MacLachlan 
0045 Lumea ProCinema 01:15 
Aventură de o noapte

10:00 Mai mult decât medic (s) 
11:00 Mozaicul zilei 13:00 Ora 
de știri 1430 Forumul rromilor 
15:00 încântare (s) 16XX) Vară 
aventuroasă (s) 17XX) Știri 17X15 
Piaza (s) 18X10 12+ 1830 Știri 
1838 Știri regionale 18:50 Dis
cuții între generații 19:35 
Povești 1955 Vecinii (s) 2030 
Știri, meteo, sport 21:05 Marea 
Carte - extragerea 22X15 Marea 
Carte 23:00 Joi seara 23:30 
Casa culturii 24XX) Revista pre
sei 0040 Știri 0050 Mediamix 
0125 Barul Tmoicana

07XX) Teleshopping 0730 puz
zle Theea (r) 08X10 Sport cu Fio
rentina 0835 Dragoste și put
ere (s, r) 09:25 Sunset Beach 
1030 Casa noastră 1130 Tele 
RON 1235 Teleshopping 13XX) 
Sunset Beach 14X10 Teleshop
ping 1430 Garito 1530 Dra
goste și putere 1655 Garito (II) 
1730 Trăsniți în N.A.T.0.18XX) 
Focus 18:45 Oamenii vorbesc 

! 19XX) Da sau nu 20:00 Mereu 
prieteni 2130 Farsele lui Jugaro 
22.00 Trăsniți în N.A.T.0.2230 
Focul plus Cu: Cristina Jopescu 
23:15 Da sau nu OOXX) Călătorii 
în lumi paralele 01XX) Focus (r)

NAȚIONA
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere - Batalionul 
distracționar 12XX) Teleshop
ping 13XX) Ochi negri (s) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 Detec
tivi în paradis 1530 Ruth Ren
dell (s) 16:30 Ochi negri (s) 
1730 Naționala de bere! 1830 
24 de ore Național TV 19:20 
Sport la Național Tv 1945 țara 

s Iu1 Papură Vouă 20XX) Martorul 
știe mai mult (dramă, Marea 
Britanie, 1979) 22XX) Șah mat 

s (thriller, coprod., 1992) Christo
pher Lambert Interpretează 
rolul lui Paul Sanderson OOXX) 

. Național la miezul nopții

07:00 TotalCar 07:25 Bună 
dimineața, Ungarial 07:55 Mo- 
kka 10:00 Sodă - joc telefonic 
11:00 Teleshop 12:25 Salome 
(s) 1320 Joc 1420 Viitor per
iculos (f) 1620 Cărările iubirii 

1 (s) 16:50 Anita (s) 1725 Monk
(s) 18:25 A șaptelea cer (s) 

‘ 1930 Știri, meteo 20XX) La bine 
f și la rău (s) 2030 Activ 21:10

Copii versați - show 22:15 în
chis cu lacăt (comedie, SUA, 
1996). Cu: Jamie Lee Curtis, Ke
vin Pollak, Jennifer Tilly 0020 
Câteva perechi. 00:50 Struț - 
magazinul șanselor egale 0120 
Bună seara, Ungarial 01:50 
Echipa de criminalistică (s)

06XX) Micuțul Frijolitio (r) 08XX) 
Culoarea păcatului (s, r) 11XX) 
Amazoana (s) 12:00 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre- ( 
mea de Acasă 1830 Inocență 
furată (s) 1930 Pariul iubirii (s) 
2030 Lacrimi de iubire 2130 
Culoarea păcatului (s) 2230 De ■ 

' trei ori femeie 00:00 Poveștiri
adevărate (r) 01XX) Lacrimi de 
iubire (r) 02:00 De trei ori 
femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (r) 04:15 îndoiala (s) 
05XX) Poveștiri adevărate (r)

0630 Teleshoping 07XX) Viața 
dimineața 09:00 Verlssimo 
10X10 Lumea cărților 10:15 Fol
clorul de Aur 11:15 Euromaxx 
12:15 Calendar ecumenic. Este ' 
un calendar religios al principa
lelor culte cunoscute în Româ- ’ 
nia 13XX) Fan X. 13:50 Jet Set i 
14:00 Teleshopping 1435 Au
tomotor 1535 Euromaxx 1630 < 
Ne privește 17:50 The Best of 
61 Vine presai 18X10 6I Vine 
presai 20:00 Lupta lui Plato 
(thriller, Marea Britanie, 2001) 
22:00 Nașul 2345 Ediția de 
noapte OOXX) Lupta lui Plato (r) 
0140 6I Vine presa! (r)

( REALITATEA
0645 Ziarul Realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:15 
100% 13:45 45 de ani de co
munism (r) 14XX) Realitatea de 
la 14:0015:15 Realitatea medi- , 
cală 16XX) Realitatea de la 16 
17:15 Documentarele realității î 
19:15 Realitatea Zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
100% 21XX) Realitatea de la 21 
22:00 Jurnal 2245 Cifrele 
realității 23XX) Realitatea de la 
23:00 2330 45 de ani de .4. 
comunism OOXX) Realitatea de 
la 00:00 00:45 Filiere 01:00 
Realitatea de la 01 01:15100% 
02X10 Realitatea de la 02XX) i

0630-07.00 Observator - k
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

08.45 Privire în trecut 
(dramă, SUA 2004)

1030 Da, dar mai degrabă 
ba (comedie roman
tică, Canada, 2004)

12.15 Prăvălia de antichități 
(dramă, SUA 1995). 
Prima parte

14.00 Fiicele lui McLeod 
1445 Maria, mama lui lisus 

(dramă, SUA 1999, r)
1630 Privire în trecut 

(dramă, SUA 2004, r)
18.15 Da, dar mai degrabă 

ba (comedie roman
tică, Canada, 2004)

20.00 Fiicele lui McLeod 
21.00 Localul lui Ruby 
2245 Brigada de poliție (s)

08.00 în interiorul Titanicului 
09.00 Planetele
10.00 Printre tigri
11.00 Cu undița în junglă 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Efectul placebo t 
14.00 în interiorul Titanjaifiii 
15.00 Planetele
16.00 Adevărul despre ase

lenizări
17.00 Curse
19.00 Mașini extreme 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 în culisele producției 

.Războiul Stelelor"
22.00 Vinovat sau nevino

vat?
23.00 Locul crimei
OOXX) Motociclete americane



joi, 22 septembrie 2005 cuvw
Mb
• Venituri mai mari. în primele opt luni încasările la buget au crescut cu 14% față de anul tecut. Venituri suplimentare au fost obținute atât din impozitul pe profit, redus la începutul anului de la 25% la 16%, cât și din taxa pe valoarea adăugată. (C.P.)
• Păduri. Primăria Petroșani a finalizat■ acțiunea de retrocedare a terenurilor împădurite, conform Legii 1/ 2000. 750 ha sunt acum în proprietatea composesoratului Breteanu, alte 105 ha sunt la composesora- tul Taia și 75 ha la Livezeni. (IJ.)

Măsuri 
antievaziune

București (C.P.) - Ministerul Finanțelor Publice va elabora un plan de măsuri pentru reducerea nivelului de evaziune fiscală, care va conține acțiuni atât pentru eliminarea actelor de contrabandă, cât și pentru sancționarea firmelor care nu achită obligațiile bugetare, a anunțat premierul Călin Popescu Tăriceanu. Documentul va înăspri inclusiv condițiile de autorizare a antrepozitelor fiscale, a cazinourilor și a altor societăți care organizează jocuri de noroc. Premierul a arătat că evaziunea fiscală se manifestă atât prin datoriile bugetare neachitate și cele aproximativ un milion de locuri de muncă neînregistrate de către diferite firme, cât și prin actele de contrabandă cu alcool, tutun sau produse petroliere.

1 Eleonora și Alexandru Morari sunt dinH Brîznic, comuna Ilia. în | acest an au serbat 58 de fe ani de căsătorie șî se S înscriu în rândul celor- ’ lalte peste 80 de cupluri care au serbat peste 50 
Kp de ani de căsătorie.Cuplul are doi băieți și doi nepoți și o nepoată șî spun că secretul mariajului lor durabil a fost înțelegerea dintre ei. Cei doi spun că cel mai important lucru în viață pentru ei a fost educația bună a copiilor, iar mai apoi a nepoților care au acum peste 30 de ani.

(Foto: Iha Jurcone). -a';.

Dr. Dan Magheru
(Foto: Traian Mânu) Portret robot al impozitelor
Atenție 
la lepto- 
spiroză
Deva (IJ.) - Potrivit 

unui comunicat al 

DSP Hunedoara, în :
județ există pericolul i

de leptospiroză, o i

boală infecțioasă 

acută, transmisă de =
la animale la om. i

Sursa de infecție o i

constituie șobolanii și i

alte rozătoare, câinii, i

vitele, porcii, care i

elimină prin urină 

agenții patogeni (lep- 

tospirele), contami
nând solul, apa și aii- î 

mentele. „-Perioada ► r 

de incubație este de 

2-20 de zile, după 

care boala începe 

brusc cu frisoane, =

febră, dureri de cap 
puternice, dureri în î

articulații, dureri mus- i

culare, insomnie și ;

slăbiciune generală", 

informează dr. Dan 
Magheru, directorul î 

DSP Hunedoara.

N Codul Fiscal 2006 
reînvie impozite vechi 
și pregătește majorări 
la cele deja existente.

Clara Râs
dara.pasQlnformmedla.ro

Deva - Proiectul Codului Fiscal pe anul viitor prevede menținerea cotei TVA, dar se va introduce un regim special de TVA pentru agricultori.Vor fi accizate cocsul, cărbunele și păcura. Antrepozitele fiscale se vor reautoriza la un an, iar proprietarii vor plăti o taxă. Antrepozitele fiscale de depozitare pentru uleiuri minerale vor fi eliminate. Alte modificări se referă la majorările pentru alcool,
1114 tomografii

Petroșani (I.J.) - Numărul tomografiilor efectuate la Centrul „Euromedic” Petroșani în decursul unui an a depășit 1.100, susține dr. Sidonia Faibiș, directorul Spitalului Municipal Petroșani. „Substanțele folosite pentru efectuarea tomografiilor, fără utilități, se ridică la peste 384 de milioane de lei. Acesta nu a putut fi folosit o bună perioadă de timp din cauza faptului că un pacient agitat a defectat masa, iar reparația acesteia s-a ridicat la aproape 10.000 de euro, bani pe care i-am realizat din resurse proprii. Toate adresele făcute au rămas fără răspuns și mai bine de un an am fost nevoiți să nu folosim tomograful. Din nefericire, pacienții care au 
UMmm- imit ms ml 
rreȘ6ulnt€l6 Franței, Jacques Chirac, a cerut guvernului să se adreseze Comisiei Europene în privința planului companiei Hewlett-Packard de reducere a locurilor de muncă la unitățile din Franța.

(Foto: EPA)

tutun, produse energetice și electricitate, de la 1 iulie 2006, conform negocierilor cu UE, introducerea în sfera accizării a produselor care rezultă din prelucrarea țițeiului.în cazul vânzărilor de alcool și țigarete, MFP a propus instituirea de valori minime de referință și un sistem de înregistrare a comercian- ților cu amănuntul de produse din tutun.
Impozit pe moștenireCâștigurile obținute din transferul proprietăților imobiliare dobândite prin moștenire și schimb ar putea fi impozitate din 2006. Cota de impozit plătită de populație pentru câștigurile aferente vânzărilor de imobile va creș
= 390 milioanenevoie de investigații de acest tip în cadrul spitalului vor fi „siliți” să apeleze în continuare la Centrul „Euromedic” sau la secția UPU, contra cost, pentru că, în acest an, nu avem contract cu Casa”, precizează dr. Faibiș.

Dr. Sidonia Faibiș

Se pregătește taxa pe scaunte la 16%. Impozitele pentru locuințele cu suprafețe mai mari de 100 mp și autoturismele cu capacitate cilindrică ridicată vor crește. Valoarea impozabilă a clădirii se va majora cu câte 10% pentru fiecare 100 de mp. Impozitul-
Verificarea instalației 
de încălzire

Deva (C.P.) - Distribuitorul local de energie termică, SC Calor Deva, a început în această săptămână încărcarea instalațiilor de încălzire cu scopul verificării funcționalității acestora, a declarat loan Cristea, directorul societății. în aceste condiții proprietarii apartamentelor care au recurs la măsura debranșării trebuie să fie atenți pentru a evita situațiile neplăcute datorate neblindării corespunzătoare a vechii instalații de încălzire. 

pentru autoturisme se va calcula prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 de centimetri cubi cu o valoare cuprinsă între 10 lei și 60 lei. Vehiculele cu o capacitate cilindrică de peste 3.000 cc vor fi impozitate vu mimim 150 de lei.

Directorul Calor a precizat că în această vară s-a reușit finalizarea în proporție de 30 la sută a lucrărilor la sistemul de recirculare. Sistemul nu este pus încă în funcțiune deoarece mai trebuie montate pompele de recirculare în punctele termice. De asemenea, lucrările de reabilitare a punctelor termice situate în cartierul Gojdu nu au fost încă finalizate în totalitate. Astfel, la PT3 s-au încheiat lucrările, iar la PT5 acestea sunt în curs de finalizare.

Gaze mai ieftine
Deva (C.P.) - Tarifele la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici de către Distrigaz Nord SA vor fi mai mici de luna viitoare cu circa 2,4%, a declarat Radu Popescu, director Sucursala Deva. ANRGN a anunțat recent că până la finele anului nu se vor mai face majorări ale tarifelor la gazul metan.
NOILE PREȚURI LA GAZ METAN j

Categoria Bl cu un consum anual de până la 2,400 
mc - 678,66 RON___________________ ______________
Categoria B2 eu un consum anual cuprins între
2.400 și 12.400 mc ■ 637,42 RON___________________

Categoria 83 cu un consum anual cuprins Intre
12.400 și 124,000 mc - 627,23 RON_______________

Categoria 84 cu un consum anual cuprins între “ 
124.000 și 1.240.000 mc - 621,45 RON__________
Categoria 85 cu un consum anual cuprins între 
1.240.000 ji 12.400,000 mc - 591,16 RON_____
Categoria 86 cu un consum anual de peste 
12.400.000 mc-591,16 RON_____________________ 1
Prețurile nu conțin TVA și sunt exprimate la .1» mc.

• ■ ' ■ ' M

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE f •
Agenția locală Denumire Calificare Număr locuri Data limită1. AL Deva ; Manolache Transcom șofer autoturisme și camionete . 30 1 octombrie 2005
2. ĂL Deva ' Natura Silvică SRL muncitor necalificat pt. ambalarea prod. solide $1 semisolide 150 30 septembrie 20053.AL Hunedoara Primăria Hunedoara gardian public J , 28 25 septembrie 2005

4. AL Lupeni Cooperativa Straja confecționer-asamblor articole textile 10 30 septembrie 20055. AL Slmeria Fuego Impex cusător articole marochinărie îro : 30 septembrie 2005

6. AL Orăștie Sews România operator răsucitor fire 41 31 octombrie 2005

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 22 septembrie 2005
Valută 

BNR
euro

3,4881
dolar
2,8573

liră sterlină
5,1668

CDrsul valutar practicat de băncile din ifevaL -j . - •

Valută euro dolar liră sterlinăC V V C V
Banc Post 3,4600 3,5100 2,8450 2,8900 5,1300 5,2200
BRD 3,4600 3,5100 2,8230 2,8860 5,0990 5,2150
Banca Transilv. 3,4565 3,5065 2,8318 2,8818 5,1185 5,1920
Raiffeisen Bank 3,4450 3,5250 2,8100 2,9000 5,0600 5,2500

Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 3,4500 3,4800 2,8300 2,8600 4,9500 5,2500
Herdan Exchange 3,4500 3,4700 2,8000 2,8300

dara.pasQlnformmedla.ro
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• „Taxați". în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 154 amenzi la Legea circulației, din care 28 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 2 permise de conducere, din care 1 pentru alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 13.125 lei (grei). (M.T.)
• Spărgătorul de geamuri. Emil 5., de 41 ani, din Petroșani este cercetat în stare de libertate de polițiști, după ce a spart șapte geamuri ale Școlii Generale „Spiru Haret", din Petroșani, cauzând un prejudiciu de 500 lei (grei). (M.T.)
• La răcoare. Trei bărbați căutați pentru diferite infracțiuni, au fost prinși și „depuși" la Penitenciarul Bârcea. Vasile G., de 22 ani, din Râu de Mori, are de executat 1,an închisoare, Dumitru Ș., de 18 ani, din Petrila, 2 ani și 6 luni pentru furt calificat, iar Vasile B., de 22 ani, din Orăștie, 5 ani și 6 luni pentru furt. (M.T.)

Tezaur numismatic la Geoagiu
■ Câteva zeci de mo
nede din secolul XVII 
au fost descoperite în 
localitatea Geoagiu.

Raluca Iovescu_______________
raluca.iovescu@informmedia.ro

Geoagiu - Ultimele zile de săpături arheologice de la Oficiul Parohial Reformat au dat la iveală și cele mai valoroase descoperiri: două tezaure numismatice medievale. Șantierul arheologic a fost deschis săptămâna trecută datorită lucrărilor de modernizare care se fac la Centrul Menorah din incinta Oficiului Parohial.O echipă formată din trei arheologi au încercat să afle povestea locului, pentru a face loc unei noi etape în existența edificiului. Săpăturile au dat la iveală două tezaure formate din câteva zeci de monede aparținând veacului al XVII-lea. Monezile au fost

găsite în două locații diferite, la adâncimi diferite, dar datează aproximativ din aceeași perioadă.
O valoare deosebită„Tezaurele marchează momentul de distrugere, prin foc, a edificiului investigat arheologic”, precizează Mihai Căstăian, cercetător științific la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. „Descoperirea are importanță și pentru cronologia monumentului și demonstrează că, în astfel de situații surprizele pot fi de o valoare deosebită. Monedele descoperite sunt de argint și reprezintă unități monetare diferite ce datează de la sfârșitul secolului XVII, din timpul împăratului Leopold I”.Pe lângă monezi echipa de arheologi a mai scos la lumină șase schelete umane, provenite din două metropole, una de secol XII și cealaltă de secol XV.

Șantierul arheologic din GeoagiuDupă încheierea raportuluiarheologic lucrările vor putea fi continuate la Centru, la începutul lunii octombrie fiind așteptați aici mai mulți voluntari germani.

P
robabil că romanii, turcii sau tătarii s-ar 

simți mici copii, și ar roși și-n buzunare

Reglementări la Pașapoarte
de rușine, dacă ar vedea cu câtă eleganță se 

poate jefui România în numai 15 ani. Nu mai 

vorbim de faptul că, nici nu mai erau nevoiți 

să apară prin cărțile de istorie ca fiind ciuca 

bătăilor lui Ștefan cel Mare sau Vlad Țepeș. 

Pe de altă parte, e adevărat că, în perioada 

aceea, nu exista nici lampa lui llici și nici 

licuriciul mare de la capătul Axei. Două lumi

nițe în fața cărora Bunicuța și Marinerul și-au 

pierdut coloana vertebrală.

Ș
i ceea ce e cu adevărat important este 

că, atunci, nu existau români care să-și 

jeTUiască țara cu ferocitatea cu care o fac 

astăzi. Pentru că, ceea ce s-a întâmplat în 

România ultimilor 15 ani este de-a dreptul 

monstruos. Privatizări pe nimic, în schimbul 

unor comisioane de zeci de milioane de euro, 

jocuri piramidale în care au fost „prădate" 

agoniseli de-o viață, bănci care-au apărut și- 

au dispărut cu bani cu tot și așa mai departe. 

Iar cine crede că cineva va plăti pentru toate 

astea se înșală amarnic. Pentru că jaful este 

legal. Multe dintre Ordonanțele alea de 

Urgență nu făceau altceva decât să legalizeze 

jafurile care urmau să vină. Iar acum noi va 

trebui să strângem, pentru a nu știu câta oară 

cureaua, și să plătim bunăstarea lor. Pentru că 

România nu mai este demult a noastră. Este 

România tor!

Deva (D.I.) - începând cu data de 20 septembrie a.c., programul de lucru al Serviciului Pașapoarte din cadrul Prefecturii Hunedoara a fost modificat, în scopul reducerii timpului de așteptare al cetățenilor. Durata de eliberare a pașapoartelor în termen normal este de aproximativ 20 de zile. Pentru situațiile de urgență operațiu

nea se poate efectua în maximum trei zile, prin achitarea unei taxe de 100 RON (un milion de lei vechi), fără a mai fi necesare documente justificative sau prezentări la audiențe. Cererile pentru pașapoartele pierdute, deteriorate sau furate se primesc numai vinerea, pentru aceste cereri nefiind prevăzută eliberarea în regim de urgență.

Primire cereri pentru emitere
Luni-vlneri09.00-12.00 și

1B.6o-17.OO

Eliberare pașapoarte 
tuni - 10.00-14.00 și

15.00-17.00
Marți, miercuri, joi 10.00-14.00 

și 15.00-19.00 
Vineri 10.00-14.00
Sâmbătă 09.00-14.00

Semaforul
Deva (D.I.) - Semaforul care asigura dirijarea circulației în zona Gării nu va mai putea fi reparat, a declarat viceprimarul Florin Oancea. Asta deoarece nu se mai produc panouri de comandă compatibile cu tipul respectiv de semafor, astfel încât trebuie înlocuită instalația în totalitate.

DispărutA dispărut Iosif Floarea, amnezic, de 72 de ani și 1,80 metri înălțime. La data dispariției purta pălărie maro, adidași albaștri și o geantă neagră. Pentru orice informație, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0722.416.742 (Viorel Floarea).

Ar fi foarte bine. Cu salariul pe care-1 primim acum de la patroni este foarte greii să trăim. Atâta timp cât toate prețurile cresc, este normal să crească și veniturile populației, pentru că altfel nu vom mai putea face față cheltuielilor. 
Hortensia,
Deva

Salariul este și așa destul de mic, iar pentru un proaspăt absolvent, căruia nu i se oferă mai mult decât salariul minim pe economie, este foarte greu să se descurce. Este mai mult decât necesar să se majoreze salariul minim.
Gheorghița, 
Deva

Mi se pare corect.Având în vedere scumpirile care sunt anunțate, este greu de crezut că cineva care primește doar salariul minim pe economie va reuși să le facă față, iar majorarea lui este o măsură perfect justificată.
Ionela Ștefan, 
Deva

Prefectura Județului Hunedoara: 
Nu are program de audiențe

Consiliul Județean Hunedoara ___ _
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Lt colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului 

pentru logistică 14.00-16.00

IPJ Hunedoara:______ _____ _______ .
Comisar de poliție Marcel Zaharle,
adjunct al șefului IPJ 10,00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva:_________
loan tnișconi, viceprimar 08.00-10,00

Primăria Municipiului Hunedoara:_______________
Sîmion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

Primăria Municipiului Orăștie:
l~.w nrimar 10.00-11.00

Cerere fără răspuns
40 de locatari de pe Aleea 

Parcului, DevaAm făcut mai multe cereri domnului primar Mircia Muntean, prin care solicităm repararea covorului asfaltic de pe Aleea Parcului, turnat acum 28 de ani și care e plin de gropi. La ultima cerere, nr. 13559 din 22.03.2005, am anexat în copii xerox și toată corespondența purtată anteri

or, inclusiv promisiunea făcută în scris de domnul primar prin care ne făcea cunoscut că reparațiile de pe Aleea Parcului au fost prinse în lucrările din semestrul I al anului... 2004. Nu am primit încă nici un răspuns.
Răspunsul primarului Mir

cia MunteanNoi abia acum adunăm, pentru Deva, formațiunile de lucru ale celor de la Direcția de Drumuri Județene care au executat lucrări pe teritoriul județului. Din aceste zile ne vom apuca să reparăm și străzile din municipiu Deva, deși am mai executat și până acum refaceri de carosabil cu utilajele de la Primărie. Sperăm ca până la sfârșitul anului să putem repara toate străzile pe care le avem în

Este foarte greu să te descurci cu salariul minim. Cred că celor care au norocul unui salariu mai mare li se pare imposibil să trăiești cu doar câteva sute de lei pe lună. Prețurile au crescut constant și ar fi necesar să crească și salariile.' 
Dan Ștefan, 
Deva

Părerile sunt destul de împărțite.Salariații vor fi foarte încântați de această eventuală majorare a salariului minim, dar angajatorii destul de reticenți. Nu- este ușor să crești salariul unui angajat atâta timp oât statul pretinde noi șj <, noi impozite.
Mihaela,Deva

MV MUT «■»> 8RL CIDMXm JUDEȚUL SATU MARE. 
DISTRIBUITOR UNIC IN ROMÂNIA AL SOIURILOR DE GRÂU 
AMEUORATOARE, APARTINtND INSTITUȚIEI DE CERCETĂRI 
AGRICOLE A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE UNGARE ; DIN 
MARTONVASÂR. VÂ OFERÂ SEMINȚE DE GRÂU DE TOAMNĂ 
CU URMĂTOARELE INDICII DE CALITATE:

FROCUCTMTATE GLUTEN PROTEZE NDuCACeFEE
SfflCDIOA . >125 ?6QB

801 CATJBIOLOGICA PREȚ

mTmAOWb"' ™C1~ O7LEJ^TONyKG
MV C6ÂRDA8 C1 0.7 LEI (ROWKG
MV 8OVEGE8 C1 0.7 LEI (RONj/KG
MV VBRBUNKD8 C1 0.7 LEI (RONj/KG

MV PÂLMA C2 0.6 LEI (RONj/KG
M MAGMAS C2 0.6 LEI (ROI Ă

COMENZI ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA: 
TELEFON: 0744 397825; 0743 048218;
E-MAIL: richardgindele@yahoo.com 
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Jiul si-a arătat mușchii în CR
A

• Parada mușchilor. GS Body Building Deva va organiza, în data de 15 octombrie, ataCasa de cultură „Drăgan Muntean" din •Jfeva tradiționala demonstrație de culturism. „Vor participa numeroși campioni naționali și sportivi din străinătate", preciza Valentin Guță, președintele clubului devean. (C.M.)
• Start la Divizia B. Campionatul Municipal de Fotbal PNL Deva a devenit cea mai populară competiție de amatori desfășurată la nivelul municipiului reședință de județ. Ca dovadă, pe lângă Divizia A care a debutat, săptămâna trecută, cu 16 echipe la start, duminică se va da startul și în Divizia B care va avea 12 echipe. (G. vi.)

5
■ "Minerii" au făcut 
instrucție, cu FC Bihor, 
calificându-se în opti
mile Cupei României.

ClPRIAN MARIHUț, Teo BlRIȘ

Oradea - Jiul Petroșani a demonstrat că a învățat totuși câte ceva din confruntările de pe prima scenă, chiar dacă Divizia A e încă uneori o pălărie cam mare. Evoluând pragmatic și economicos, trupa lui Chirilă și Mar cu s-a impus clar, ieri, la Oradea, în 
fața divizionarei B, FC Bihor, în 16-imile Cupei României,

calificându-se în optimi. Jiula deschis scorul în minutul 28 când Mircea Gheorghe a șutat de la marginea careului, Vâtcă a respins greșit în față și D. Movilă a marcat din apropiere: Până la gol Dulcea a mai ratat două situații bune de a înscrie în minutele 15 și 20. FC Bihor a amenințat poarta Jiului abia în minutul 39, când mingea centrată de Mihuț a fost reluată cu capul de Stan și Hotoboc a prins. în repriza secundă, gazdele au forțat egalarea prin șuturi din afara careului dar Gado (56), Stan (61) și Mutu (69) nu au reușit să
Ra'MHt D. Movilă '28 și 88

‘ EG Mor Vâtcă - C. Ciobani, FI. feazăr, Bumb - Mihuț, Gado, Fele, Lungan 
(' 67 CI. Mutu) -D. Stan, V. Miculescu (-74 FI. Neaga), Eupașcu ('46 C. Sabou). 
Antrenori: Alin Artimon, Roberto Ivan și Florin Eărcaș.
Sub Hotoboc - Bădoiu, Mifiart, Ciprian Dinu, Perenyi - Mircea Gheorghe, 
Drăghicî,('83 M. Voicu), llin ('57 Vezan), Ciprian Petre ('80 Iliescu) - Dul
cea, Movilă. Antrenori: lonuț Chirilă și Dumitruz Marcu.
Retnarcații meciului: - 7 Q. MovilĂ, M. Gheorghe
Cartonașe galbene: Gado '11, D. Stan '44, C. Ciobanu '45, Bumb '59 l C. 
Petre 7, (lin 72
Arbitri: Orlando Trandu (Timișoara) - Ionel Popa (Pașcani), Traian Marchiș 
(Baia Mare).
Observatori FRF: Nicolșe Pantea (București) și Sorin Vădana (Cluj).

Cinci Divizionare A au 
fost eliminate

Deva (C.M.) - Steaua, FC Argeș, Sportul, CFR Cluj și Gloria Bistrița au fost eliminate, ieri, din Cupa României, faza 16-imilor de finală. Din fericire, Jiul care merge șontâc - șontâc în campionat a reușit să se califice în optimi.
Rapid II (B2) 8-7 (0-0) Steaua 8-7
FC Brașov (B1) - FCM Bacău 4-6
Gloria II Bistrița (83) - FC Vaslui 1-2
FCM Târgoviște (Bl) - FC Argeș 3-2
Petrolul Ploiești (B2) - Gloria Bistrița 2-1
FCM Reșița (B3) - Rapid 0-1 ■
CaTlatis Mangalia (B1) - Pandurii Târgu Jiu 0-2
Gloria Buzău (Bl) - Farul Constanța 1-2
CS Otopeni (82) - Poli Timișoara 2-5
CER Timișoara (83) - FC Național 1-3
Dunăfea Galați (Bl) - Dinamo e-i
Unirea Dej (B3) - Poli lași 0-2
FC Bihor (S3) - Jiul Petroșani 0-2
Cetatea Suceava (81) - Sportul Studențesc 2-1
Gaz Metan Mediaș (83) - Oțelul'Galați 2-4
Universitatea Craiova (B2) - CFR Cluj 1-0

Se înființează galeria FC CIP
Deva (C.M.) - Grupul de inițiativă al ^suporterilor vicecampioanei naționale la fut- C jBal, FG CIP Deva, îi invită pe toți cei care doresc să devină membri ai galeriei să se prezinte duminică, la ora 17.00, la Sala Sporturilor din Deva. Noua galerie a echipei devene își va susține pentru prima dată în mod organizat favoriții cu ocazia partidei cu United Galați, care se va desfășura duminică, de la ora 18.00, în cadrul etapei a IV-a. Fie ca suporterii să reușescă să fie alături de echipă nu doar când echipa merge bine, ci și în momentele grele și să constituie cu adevărat omul în plus al FC CIP la partidele de pe teren propriu.

Galeria echipei FC CIP

Pereny bucuros de perspectiva calificării în optimipuncteze. Lazăr putea duce meciul în prelungiri, dar șutul său de la 16 metri l-a țintit pe Stan (85). Zarurile au fost aruncate în minutul 88 când Movilă a scăpat pe contraatac și a înscris de la 7-8 metri.
Luciditate în atacLa conferința de presă, Ionuț Chirilă afirma că diferența a fost făcută de luciditatea acțiunilor ofensive.“Am tratat Cupa României cu toată seriozitatea chiar dacă ne-au lipsit patru dintre cei

mai experimentați jucători. Consider că luciditatea ata- canților noștrii și-a spus cuvântul. în plus am fost superiori la capitolul posesie și circulația mingii. Am venit la Oradea să atacăm, nu să ne apărăm și așa am reușit să eliminăm o echipă puternică”. De partea cealaltă, antrenorul bihorean, Alin Artimon, crede că diferența a fost făcută de erorile personale. “Din patru ocazii clare câte au avut oaspeții trei au fost generate de greșeli individuale”, a spus Artimon.
Loviți sub centură de FRH
■ Cetate a pierdut 
pentru a treia oară în 
acest sezon din cauza 
arbitrilor.

Ciprian Marinuț______________
ciprian.marin ocmmedia.ro

Deva - Oricât de bine ar fi jucat Cetate în partida de ieri, din cadrul etapei a III -a a Ligii Naționale împotriva celor de la Tomis Constanța, nu ar fi fost lăsată să câștige. Arbitrii Silviu Stănescu și Robert Harabagiu (Moreni) au avut o misiune clară,

impusă de Federația Română de Handbal, și le-au defavorizat cu Vârf și îndesat pe handbalistele pregătite de Liviu Jurcă Și loan Mătăsaru. în aceste condiții, o analiză asupra jocului disputat aseară la Sala Sporturilor din Deva ar fi irelevantă, întrucât nu ar fi despre handbal, ci despre lipsa de moralitate.Totuși, pentru binele echipei Cetate trebuie menționat că jocul devencelor suferă la mai multe capitole.Este vorba de lipsa deinventivitate în ofensivă, lip- m de precizate finalizare și
Șapte medalii la „Cupa FarulH

absența aproape totală a contraatacului, elemente care trebuie remediate.
Răzbunare pe arbitrii?!Se pare că arbitrii Harabagiu și Stănescu au reclamat la FRH și la reprezentanții presei centrale că ar fi fost bătuți și că le-ar fi fost spartă mașina în parcarea din fața Hotelului , Deva. Marian Muntean, președintele clubului Cetate, susține că arbitrii au plecat fără incidente de la sală și că despre presupusa spargere a mașinii nu știe nimic și oricum nu e responsabil.

Evoluția scorului: 2-6 (min. 6); 8- 
10(19); 8-14 (22); 10-14 (25); 
11-18 ( 30); 12-21 (34); 13-23 

(38); 18-25 (42); 22-28 49); 25- 

31 (55).

Cetate Deva: Poenaru - 6 inter
venții; lalomițeanu - 11 inter

venții; Tătăran - 8; Cartaș - 7, 
Dobca - 4; Șovar, Chirilă, Filip - 
câte 2, Nica și Petrescu - câte 1. 

Antrenor - Liviu Jurcă.

Tomis Constanța: Avram - 6 int., 
Rombescu - 3 int.; Ștefan - 9, 

Petrache 6, Jerebie - 4; Duican, 
Ptrîianu șl-Mateescu - câte 3, 

Mazur - 2, Strungaru și Petre - 
cstfi:_. Antrenor - Dumitru Muși. 
Eliminări: Cartaș (19 și 29); Poe
naru (26), Jurcă (26); Dobca (35 

și 57), Șovar (46) /Jerebie (24), 
Mazur (30); Mateescu (32), 

Duican (52).

Deva (C.M.) - Școala de gimnastică aerobică de la CSS Cetate Deva și-a demonstrat încă o dată valoarea, obținând rezultate foarte bune lin competiția „Cupa Farul”, desfășurată la finalul săptămânii la Constanța. Competiția a aliniat la start sportive de la cluburile Triumf București, Farul Constanța, CSS Cetate, CSM Arad, CSPN București, CSS Palestra Caracal, CSS Petroșani, CS Urania Arad și din cadrul Loturilor naționale de junioare și senioare ale României și Republicii Moldova, dar în ciuda concurenței acerbe sportivele de la CSS Cetate Deva au reușit să urce de șapte ori pe podium.

Juniori III, grup: Locul I: Ana 
Maria Cetean, Delia Oltean, 
Mădălina lovăneșcu, Gabriela 

Ioana, Delia Timiș, Valentina 

Istrate
Locul II: Mădălina Birica, Elena 
Ciulpan, Alexandra Grădinaru, 

Jessica Lehaci, Daniela Țuțu, 
Andreea Mureșan

Juniori III, trio: Locul III prin Hen
rietta Muzsi, Andreea Bureană, 

Janina Bănică

Juniori 11, grup: Locul I prin Bian
ca Toncean, Andreea Bogati, 

Claudia Covrig, Alina Glăvan, 
Nela Caraivan, Alexandra Țîră 

Juniori II, trio: Locul II prin Nela 
caraivan, Adriană Poteleanu, Adi
na Trincă

Juniori II, individual: Locul III prin 
Biancă Toncean.
Juniori I, trio: Locul III prin 

Andreea luga, Alexandra Oloeriu, 

Oliviana Lefter.

Exercițiu spectaculos oferit de gimnastele de la CSS Cetate Deva

Etapa a IV-a, 15 octombrie, ora 11.00
Jiul Petroșani - CS Lupem_____________________

CS Deva - Corvinul 2005_____________________

CS Vulcan - Inter Petrila_______________________

CFR Marmosim - CS Uricani_________ _________

Victoria Călan - Aurul Brad

Etapa a Vll-a, 5 noiembrie, ora 11.00
CS Deva - Inter Petrila________________________

CS Uricani - Jiul Petroșani__________

CS Vulcan - Aurul Brad_______________________

CS Lupeni - CFR Marmosim__________________

Corvinul 2005 - Victoria Călan

Etapa I, 24 septembrie, ora 11,00
CS Uricani - CS Lupeni__________

CS Vulcan - Corvinul 2005________________

Aurul Brad - CS Deva_______________________

Inter Petrila - Victoria Călan_______________

CFR Marmosim - Jiul Petroșani

Etapa a ll-a, 1 octombrie, ora 11.00
Jiul Petroșani - Corvinul 2005_____________

>CS Deva - CS Uricani________________________
Lupeni - CS Vulcan ~

Aurul Brad - Inter Petrila ~

CFR Marmosim - Victoria Călan

Etapa a lil—a, 8 octombrie, ora 11.00
Corvinul 2005 - CS Lupeni__________________

Victoria Călan - Jiul Petroșani______________

Inter Petrila - CS Uricani_____________________

CS Vulcan - CS Deva_________________________

Aurul Brad - CFR Marmosim

Etapa a V~a, 22 octombrie, ora 11,00
Corvinul 2005 - Inter Petrila______________________________

CS Lupeni - CS Deva_______________________________________

Jiul Petroșani - Aurul Brad________________________________

CS Uricani - Victoria Călan________________________________

CS Vulcan - CFR Marmosim

Etapa a Vi-a, 29 octombrie, ora 11.00
CS Deva - Jiul Petroșani________________________________

Inter Petrila - CS Lupeni___________________________________

CFR Marmosim - Corvinul 2005 _____________________

Victoria Călan - CS Vulcan________________________________

Aurul Brad - CS Uricani

Etapa a Vlll-a, 12 noiembrie, ora 11.00
Jiul Petroșani - Inter Petrila _____________

CFR Marmosim - CS Deva______________________

Victoria Călan - CS Lupeni______________________

Aurul Brad - Corvinul 2005_____________________

CS Uricani - CS Vulcan

Etapa a IX-a, 19 noiembrie, ora 11.00
Corvinul 2005 - CS Uricani___________________

CS Vulcan - Jiul Petroșani _______________

CS Lupeni - Aurul Brad________________________

CS Deva - Victoria Călan______________________

Inter Petrila - CFR Marmosim Start în Campionatul de Juniori C

ocmmedia.ro
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Vând ap. 2 camere (03)

• central Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/099225.

• decomandate, eta| 3, centrală termică, uși 
schimbate, parchet lamelar, gresie, faianță, preț 
120.000 ron. Tel. 223541.

• decomandate, parter, centrală termică, 
scurgere separată, pardoseală brad, lăcuită, 
gresie, faianță, bun pentru birouri, cabinete, 
sedii, zona gării Deva. Tel. 220211, orele 9 ■ 13, 
217888, orele 18-21.

• Deva, Bălcescu, decomandate, 60 mp, vedere 
în 2 părți, contorizări, parchet, bine întreținut, 
preț 900 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/130557.

• Deva, Bălcescu, decomandate, etaj interme
diar, 56 mp, balcon, parchet, preț 105.000 ron. Tel. 
221712,0724/305661.
• Deva, Gojdu, gresie, faianță, parchet, 
termopane, bine întreținut, preț 1 mid. lei, nego
ciabil, fără intermediari. Tel. 0254/211926.

• Deva, Utacukd, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, 56 mp, preț 1,050 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0745/666447.

• Huiedoara, zonă centrală, etaj 1, îmbunătățiri 
multiple, ocupabil imediat, preț convenabil și 
negociabil, accept credit bancar. Tel. 
0722/972981.
• semidecomandate Deva, Al. Teilor, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil Imediat, preț 56.000 
ron. Tel. 224296,0745/367893.

• semidecomandate, etaj 2, ușă metalică, 
termopane, contorizări, Eminescu, preț 800 
milioane lei. Tel. 0741/301548, 0729/175965, 
231262.
• wgent, decomandate, Zamfirescu, bloc bun, 
etaj 3, contorizări, 2 balcoane, preț negociabil. 
Tel. 0726/826624.

• urgent, Deva, Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, 
contorizări, unele îmbunătățiri (cărămidă, 
circuit), prețul pieței. Tel. 215526, orele 17 ■ 20.
• urgent, Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, preț 
1,150 mldjfei. Tel. 223336.

• ieșeni, Simeria, standard occidental, parchet, 
gresie, faianță, centrală, termopan, lavabil, 
spoturi, preț 900 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/446708,0254/261433, după ora 19.

• urgent, zona Banca Transilvania, etaj 2, 
parchet, contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 
milioane lei. Tel. 0726/710903.

• zona B<L 1 Decembrie, sdec., et 3, contorizat, 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat, preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)

• zona Kogălniceanu, et 3, circuit parchet 
stejar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă, preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)

• urgent liliacului, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată, balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)

• zona Miorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324 (Mimason)

• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică, preț 
28.000 euro, tel. 0723/251498,232808,0788/165702. 
(Fiesta Nora)

• zona Minerului, dec., et 1, bloc de cărămidă, 
50 mp, balcon, contorizări, parchet faianță, preț 
83.000 RON, tel. 0723/251498,232809,0745/302200. 
(Fiesta Nora) ’

• zona Dorobanți, dec., 54 mp, parter, la stradă, 
bun și pentru spațiu comercial, gaz 2 focuri, 
apometre, repartitoare, posibilitate de 
cumpărare uscătorie, vedere în două părți, preț 
135.000 RON, neg., tel. 232809. (Fiesta Nora)

• zona Dada, etaj 1, circuit, balcon închis, ușă 
metalică, parchet gresie, faianță, apometre, gaz 
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808, 
0788-165703. (Fiesta Nora)

• zona M. Viteazul, et. 3, dec., contorizări, 
balcon, bloc de cărămidă, preț 116.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703.  (Fiesta Nora)

• zona Uzo Balcan, vedere la stradă, etaj 4, 
semidec., balcon, parchet fără modificări, tip 
standard, preț 50.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Decobai piață, dec., et 1/4, boxă, 
centrală termică, balcon mare închis, termopan, 
parchet stare f. bună ideal pt închiriat la un preț 
bun, zonă liniștită preț 150.000 RON, tel. 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Bd. 1 Decembrie, sdec., et 3, contorizări, 
2 focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 
980 mii, tel. 0745/640725, (Mimason)

• zona Kogălniceanu, et 3, circuit, parchet 
stejar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• urgent URacuM, dec., fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii, neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)

• zona Mtortța, parter cu balcon construit, beci, 
baie cu geam, parchet contorizări, 50 mp, preț 
950 mii-, neg, tel. 206003,230324. (Mimason) 

•zona *1 Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mil, neg. Teii. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).

•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet baleon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000),
•zonăcenfrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)

•zona L Maniu, et 1. bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
■ decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/23662. 
(Evrika)

• zona bdid. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

•Ocaziei Zona Al. Streiului, dec., et intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)

• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Micro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724620358 (Rocan 3000)

■ zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et I, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)

• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)

• zona Uc. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusi ness)

• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi- 
ness)

• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi- 
ness)

• dec, str. Eminescu, et 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță 
balcon închis, gresie, faianță, parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)

• zona Eminescu, dec., ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet, gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• dec, str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg., tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• M. Eminescu, sdec., 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit, 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii., tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, gresie, 
faianță parchet, merită văzut preț 800 mii. neg., 
tel. 211075,0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)

• zona URacului, dec., amenajat recent, 
contorizări, parchet, gresie, faianță modificat 
ocupabil imediat, preț 1 mid. neg., tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571. (Mondial Casa)

• zona AL Streiului, parchet, gresie, faianță ușă 
metalică totul nou, ocupabil imediat preț 530 

mii. neg., tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• doc, sivrafață mare, centrală termică proprie, 
parchet, balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• doc, siștratață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• et 3, dec., balcon închis, st. 64 mp., contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896.  (Casa Betania)

• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• et Mermedfar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88.000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)

• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță moderne, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)

• etț parchet, balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu. preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)

• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 108000 lei neg., 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)

• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688, 0720/387896. (Casa 
Betania)

• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

S.C. EUROCONSULT S.R.L ARAD - FILIALA DEVA 
LICHIDATOR AL S.C. DORIS TRADING EXIM SRL DEVA

"ÎN FALIMENT
Organizează licitație în vederea valorificării activului:

Platformă prelucrare primară a lemnului, situată în Deva, Str. Ardealului, nr. 1 
350.000 RON + TVA

Licitația va avea loc în 27 octombrie 2OO5, ora 10, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. 
Kogălniceanu nr. 4, et. 1, cam. 18, jud. Hunedoara.

In caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 28 octombrie 2005, la aceeași oră. 
Informații privind achiziționarea caietului de sarcini și detalii despre bunuri se obțin la 

sediul lichidatorului sau la telefoanele 0254/231.279 sau 0745/068763.

s____________________________________ _____________________________________________ ________/

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

solicită oferte de preț, în vederea achiziționării în cadrul Programului PHARE 
2001 RO 0104.02, de aparatură, veselă și mobilier necesar pentru dotarea de 
mlcrocantine școlare, mobilier școlar, tehnică de calcul pentru laborator <f 
informatică, precum și de utilaj necesar unei centrale termice. Caietele o. 
sarcini șl informații suplimentare se pot obține de la sediul IU Hunedoara, 
situat in Deva, str. G. Barițiu nr. 2, tel. 0254/213315,2157755, fax 215034. 
Depunerea ofertelor se va face la sediul IU Hunedoara, până la data de 
30.09,2005. v [3OS2S]

• zona Gojdu, sdec, contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, inst. sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)

• zona L Creangă, dec, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).

• dec, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401,227542, 
seara. (Garant Consulting)

• urgent, dec, zona Ulpia, et intermediar, 
ne(mobilat), ușă lemn masiv, capitonată 
parchet, balcon închis, 55 mp, contorizări, preț 
1,2 mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• urgent zona Gojdu, contorizări, preț 770 mii, 
tel. 0740/126029. (Prima- Invest)

• L Maniu, dec, balcon închis, parchet 
amenajat contorizări, 54 mp, preț 880 mii, neg, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, centrat contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat 55 mp, preț 1,2 mid, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• zona Dorobanțt urgent et intermediar, 60 mp, 
contorizări, ocupabil imediat preț 28500 euro, 
tel. 0721/81578K Prima-lnvest)

• urgent L Maniu, dec., 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț: 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225 
726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, uBracentraL semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746.225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, hol central, centrală termică 
amenajat, bun pentru privatizare. Preț 
1.230.000.000 lei vechi, sau 123.000 Ron, nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

■ Deva, sir. M. Viteazul, decomandate, 
amenajat ușă de stejar la intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separat, balcon 
închis ST 69 mp. Preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• etaj intermediar, fără îmbunătățiri, bloc 3-4 
etaje; vând cărucior invalizi pliabil. Tel. 229256, 
0720/677035.

• zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)

• urgent in Deva, zonă bună plata imediat. Tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Eminescu, cărămidă semideco
mandate, etaj 3, parchet gresie, faianță 
contorizări, instalație pentru centrală preț 
1,020 mid. lei. Tel. 0721/850920.

• București parter din 8 liber, îmbunătățiri, 
zona 13 Septembrie sau schimb cu apartament 
Deva plus diferență preț 62.000 euro. Tel. 
0744/334951.
• decomandate, centrala termică parchet 
gresie, faianță, zonă ultracentrală garaj lângă 
bloc, 57.000 euro, negociabil, Deva. Tel. 
0721/744514.

• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 1,320 mid. lei. Tel. 
228616.

• Deva, Bălcescu Nou, 2 băi, hol central, centrală 
termică, geam termopan, preț 1,6 mid. lei, nego
ciabil, fără intermediari. Tel. 215887,0723/566848

• Slmeria, central, decomandate, centrală 
termică contorizări. Tel. 261013.

• Deva, I. Creangă centrală termică etaj bun, 
gresie, faianță parchet, 2 băl, balcon, amenajat 
superb, preț 155.000 ron. Tel. 224296, 
0745/367893.

• semidecomandate, etaj 3, Gojdu, Al. Lalelelor, 
centrală termică balcoane închise, preț 1,250 
mid. lei. Tel. 225729,0745/159535.
• ultracentral Kogălniceanu, 80 mp, boxă 
centrală termică termopane, parchet stejar nou, 
tapet, tavan fals, etaj 4, bloc acoperit cu tablă 
preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 216180.

• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică gresie, faianță parchet, etaj 3, 
zonă ultracentrală preț 133.000 ron, negociabil. 
Tel. 0741/301548 0727/389936,234401.

• urgent, decomandate, Deva, zonă centrală 
bun petnru privatizare sau locuit, centrală 
termică 85 mp, preț 1,450 mid. lei. Tel. 
0726/710903.
• urgent, Deva, zona Bejan, decomandate, 
contorizări, centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
parchet, gresie, faianță amenajat deosebit, preț 
110.000 ron. Tel. 224296,0745/367893.

• urgent, Soneria, ultracentral, parter, ideal 
pentru privatizare. Tel. 0721/446708,0254/261433, 
după ora 19.

•zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

■ zona Dorobanți et 2, centrală termică fărăîm- 
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. Telefoane 0723/660160,211587. 

(Evrika)

•zona Pnxjesid, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)

• zona Progresul dec„ ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)

• zona & Enescu, bloc de cărărtidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Decebal dec., vedere deosebită etaj 
intermediar, apometre, gaz 2 focuri, 4 balcoane, 
bucătărie modificată parchet, 2 băi, preț 145300 
RON, tel. 0745/ 302200, 232809, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)

• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, par
chet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 0788- 
165703,232808 0745-302200. (Fiesta Nora)

INSPECTORATUL ȘCOLAR al Județului Hunedoara 
organizează licitație publică deschisă pentru închirierea unor spații 

aflate temporar disponibile la următoarele unități școlare:
■ Școala Generala Aron Densușianu nr. 2 Hațeg;
■ Școala Generală Eminescu ■ Petofi Deva;
■ Școala Generală I.D. Sârbu Petrila.

Licitația va avea loc în datacfe 06.10.2005, Ora 10,00, la sediul Inspectora
tului Școlar al Județului Hunedoara-L .va, str. G. Barițiu, nr.2.
Relații suplimentare la sediul școliioRus-amintite, precum și la sediul ISJ Hune
doara, telefon 0254/213315. (30824| ,
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•zona MnenM, etaj 3,.balconînchis, centrală 
: termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
' 94000RON, tel. 072/251498 232809,0788/165702.

ffieitaltortD
• zona Dorobanț et 1, dec, vedere în 3 părți, 
boxă debara, 2 balcoane mari, 2 băi, parchet 
faianță preț 160.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)

• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil Imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)

• zona L Creangă 2 băl, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224296,0788-361.782. (Garant Consulting)

• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet telefon 0726/269713. (Euro busi
ness)
• Zamfirescu, dec, parter, centrală' esie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 13 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)

• Dec, AL Viitorului, centrală termică parchet 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)

• MkieniU, etaj intermediar, centrală termică 
lamelar, gresie, faianță balcon închis, preț 830 
mii. neg., tei. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• zonă L Creangă dec., contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224296,0788/36182. 
(Garant Consulting)

• Gojdu, CT, sdec, gresie, faianță parchet, 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224.296, 
0788/36182. (Garant Consulting)

• sdec, buc, baie, contorizări, et intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)

• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet balcon 
închis, contorizări totale, preț 42.000 euro, neg, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• dec, zona I. Maniu, et 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, preț 39500 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• dec, L Manta, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 39.900 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

• Deva, DACIA, Aleea Romanilor, etăamenajat 
Preț 820.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, GOJDU, Aleea Păcii, et 2, amenajat 70 
mp. Preț: 1350.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Devțzonăcentrală sau Liliacului, plata pe loc, 
ofer 1,200 mid. lei. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
226194 221006,0741/959875.

S.C. CONTAUDIȚ «VAUKX S.R.L 
cu sediul în Deva, str. Avram lancu, bl. H3, parter, 

în calitate de administrator Judiciar al S.C. SYDTRANS SA, 
cu sediul în Hunedoara, str. Stufit nr. 1-2,_jud. Hunedoara, 
anunță vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICA a următoarelor 
bunuri din patrimoniul debitoarei: 12 autoturisme Dacia, I 
autosanitara Dacia, 2 autoturisme Aro, 2 autobuze, 5 
autoutilitare, 5 autoizoterme, 8 autocamioane, 8 autobascu
lante, 1 autoizotermă frigorifică, 1 autocisternă lapte, 1 auto
tractor cu ța, 1 semiremorcă transport ciment.
Bunurile care se vând la licitație sunt prezentate și descrise în 
caietul de sarcini, care poate fi achiziționat de la administra
torul judiciar.
Licitația va avea loc în ziua de 03.10.2005, ora 10,00, la 
sediul debitoarei SC SYDTRANS SA Hunedoara - în reorgani
zare, din Hunedoara, str. Stufit nr. 1-2.
în caz de neadjudecare, licitația se Va relua la 10.10.2OO5, 
17.10.2005, 24.10.2005, 22.10.2005, 29.10.2005.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/233081, 
persoană de contact Dărăbanț loan Mihai. (30S20)

ASOCIAȚIA TERITORIALĂ A ORGANIZAȚIILOR COO
PERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI HUNEDOARA, în baza Legii 
nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE PROPRII, în 
data de 14.10.2005, la ora 10, la sediul din Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 1, cu următoarea ordine de zi: prezentarea situației patrimo
niului, a numărului de părți sociale pentru fiecare membru coope
rator, a modului de formare a capitalului social; aprobarea 
modificărilor statutului conform prevederilor Legii nr. 1/2005; modul 
de soluționare a contestațiilor înaintate în baza art. 117, alin. 4 din 
Legea 1/20 05. (30817)

GRUPUL ȘCOLAR 
„GRIGORE MOISIL” DEVA 

mai face înscrieri până la data de 26 septembrie 2005 pentru: 
ȘCOALA POSRJCEALĂ

- AGENJ1 VAMALI (COMISION ÎN VAMĂ) - 15 LOCURI

- ASISTENT DE GESTIUNE (TEHNICIAN CONTABIL) - 15 LOCURI

ȘCOALA DE MAIȘTRI
- MAISTRU MECANIC (UNIVERSAL) - 15 LOCURI

Informații la secretariatul școlii sau la tel. 0254/221.280,221.206. (30737)

CURSURILE POSTUMVEfig^^
Facultatea de Ștante Econonwe ? Comunicare și negociem fes t «n 

- -faaittateads Medw&Genw^

Facultatea de științe juridice
• Managementul juridic al firmei si jurisdicția asigurăriilor 
•Administrația publică în contextul legislației actuale
• Ocrotirea familiei și asistență socială 
■Drept penal șl procesual penal aprofundat
■ Drept civil și procesual civil aprofundat
■ Drept comunitar
■ Drept administrativ și statutul funcționarului public
■ Drept comunitar și administrarea justiției antidrog
■ Drept și relații internaționale
■ Formarea continuă a personalului din administrația locală
■ Dreptul mediului

Facultatea de științe economice
Marketing, audit și expertiză contabilă 
Administrarea afacerilor
Management si marketing global
Marketingul și managementul relațiilor
Internaționale și afacerilor comunitare 
Managementul financiar contabil și juridic al firmei 
Managementul organizational și al resurselor umane 
Marketing și informatică
Economia transporturilor ecologice
Mangement educațional 
Marketingul societăților comerciale
Marketing și administrație publică europeană

• Dreptul și managementul comunitar al mediului
• Informatică în marketing
■ Managementul ecologic al biodiversitațll

Facultatea de științe umaniste, politice 
si administrative

■ Limbi modeme aplicate in afaceri
■ Jurnalism - Multimedia
■ Jurnalism sportiv
■ Etnologie europeană
■ Istorie și civilizație ebraica
■ Istoria Transilvaniei în contextul central-european
■ Limbi modeme aplicate in afaceri

Facultatea de educație fizica și sport
■ Management și impresariat sportiv
■ știința sportului
• Sport și performanță metrică
■ Kinetoterapie și motricitate specială

Facultatea de medicină generală
• Medicina familiei
■ Medicină socială si management sanitar
■ Mutațiile genetice provocate de boli si depistarea lor 

prin metode ale biologiei moleculare
• Tehnici de biologie moleculară In diagnosticul bolilor
■ Psihoterapie medical;

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRIIROMANIA

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIȘ” ARAD
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Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 112 mp, etaj 1, hol mare central, 
2 băi, 2 balcoane, parchet, centrală termică, 
vedere în 2 părți, fără intermediari. Tel. 
0788/497895.
• decomandate; 2 băi, 2 balcoane, etaj 1, Deva, 
zonă centrală, contorizări, 100 mp, preț 15 mid. 
lei. Tel. 0726/710903.

• urgent, Eminescu etaj 1, decomandate, 2 băi, 
centrală termică, parchet, balcon, preț 165.000 
ron.Tel. 221712.

• zona Ulacului, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3^W>

• u JGojtkț dec, centrală termică, parchet în 
camere. 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)

• zonă dtracentrală, et 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică, 
contorizări, parchet, preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Eminescu, dec, 100 mp, etaj 1, centrală 
termică, 2 balcoane, 2 băi, parchet preț 170.000 
RON, neg, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(Fiesta Nora)

• zona Ion Creangă, decomandate, cu garai, 
centrală termică, modificat, ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță, baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)

• zona Emtoaaai, dec, 100 mp, etaj 1, centrală 
termică, 2 balcoane, 2 băi, parchet preț 170.000 
RON, neg, tel. 0723/251498,0745/302200,232809.  
(Fiesta Nora)

• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)

e 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașini preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994, (Casa 
Blanca)

• urgent zonă centrală, et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări modeme (centrală termică, ter
mopan, etc), preț 46500 euro. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)

• zona Udo, urgent, dec, et 1, parchet 2 băl, 
centrală termică,' 100 mp, preț 15 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• casă 4 camere, Deva, bucătărie, baie, garaj, 
apă, gaz, canalizare, 700 mp, teren, preț 80000 
euro, negociabil. Tel. 0722/564004.

casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
- bucătării,centralătermică,grădlnăpreț2,2mld 

lei (220.000 ran). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728.

• casă In Simeria Veche, 4 camere, bucătărie, 
dependințe. Relații la tel. 0722/635776.

• casă, Sknarfa, 4 camere, bucătărie, încăpere 
pentru baie, cărămidă, grădină, apă, gaz, sau 
schimb cu apartament 2 camere, Deva, etaj 
intermediar, preț 130.000 ron. Tel. 225940,230292, 
0722/361877.

• Deya,zonă centrală, casă, curte și grădină, 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț 150.000 
euro, negociabil. Tel. 0721/978548

• vănd/schhnb casă. Viile Noi, Deva, 4 camere, 
cu apartament 3 camere, Deva, plus diferență, 
și butoaie de fag de 150 și 3001itri'Tel. 219588

• sb. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

; zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 

curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

15.000
de cuto nu-ti pică din ccrf

• la 22 tan de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână, curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

• in zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă, canalizare, curte, grădină, 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324. (Mimăson)

• zona Cătagăreni, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, garaj, 
curte, grădină, 762 mp, preț 130.000 euro, neg., 
tel. 0740/173103,206003. (Mimason)

• zona Eminescu, construcție renovată, living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, terinopane, ct 
beci, curte, 365 mp, preț neg, tel. 206003,230324. 
(Mimason)

• zona Viile Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță, ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron. tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)

• in zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă, canalizare, curte, grădină. 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)

• zona Călugărani, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, garaj, 
curte, grădină, 762 mp, preț 130.000 euro, neg, tel. 
0740/173103,206003 (Mimason)

• zona Emhiescu, construcție renovată; living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț 35 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)

• zona VHo Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimason)

• 3 cam, baie, buc., CT nouă, suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasă, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• 2 cam. mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică, 180,000 RON, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)

• satul Hărău, 2 cam, ST 5500 mp. Preț 
850.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254-213 050. (Casa Majestic)

• satul Bretefln, corn. Vețel, formată din 2 
corpuri a câte 3 camere+ anexe gospodărești, 
ST 3.200 mp. Preț: 800.000.000 ROL, negociabil. 
Tel. 0746/225726; 0254-213050. fCasa Majestic)

Cumpăr case, vile (14)

urge» \ «va sau Simeria, cu grădină. Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima Investi.

Vând case de vacanță (15)

• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva, 
preț 600 mii, neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

• 2 camera și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.

• 2 camera, bucătărie, anexe, casă de cărămidă, 
preț 400 milioane, negociabil. Tel. 0744/387019, 
0741/182284.

• 4 camera, bucătărie, coridor, pivniță, curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra, Str. 
Gării, preț 900 milioane lei. Tel. 212406,283132.

• casă 2 corpuri, Bobâlna, 4 camere, 2 bucătării, 
hol baie, parchet lamelar, hidrofor, fosă septică, 
anexe, 1,74 ha pădure, 140 ha arabil, preț 1500 
mid. lei, negociabil, tel. 0721/446708,0729/015069, 
261433.

• casă In Banpotoc. Tel, 0746/051821.

• In Honored, 8 km Geoagiu-Băi, mulți 
pomi fructiferi, curte mare, pretabil casă de 
vacanță, 40.000 ron, negociabil. Tel. 
0254/248539 sau 0788/720353.

• agent, casă nouă,în Boholt living, dormitor, 
baie, bucătărie, apă curentă, încălzire centrală, 
fosă septică, fântâni apă minerală și apă dulce, 
garaj, 5000 mp, pomi fructiferi. Tel. 229256, 
226352,0720/677035.

• vând/schimh casă recent renovată, sat Batiz, 
3 camere, baie, bucătărie, garaj, sobe teracotă 
lemne, apă curentă, ST 5400 mp cu apartament 2
• 3 camere Deva, preferabil zona Eminescu, 
Bălcescu, Dorobanți, preț 43.000 euro, tel. 228788

• In Boholt, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță, 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă, st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)

Vând garsoniere (19)

• Deva, Gojdu, parter, amenajări moderne, 
parchet lamelar, faianță, gresie, instalații noi, 
contorizări, mobilată, utilată, sau schimb cu 
apartament 2 camere, zonă bună, preț 700 
milioane, negociabil, tel. 0720/670305.

• Deva, Mărăști, etaj 2, decomandate, balcon, 30 
mp, contorizări, preț 600 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0726/710903.

• Deva, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 
contorizări, balcon, ocupabilă imediat, preț 
64.000 ron. Tel. 224296,0745/367893.

• urgent, decomandate, Zamfirescu, bl. Q2, 
balcon, contorizări, 32 mp, etaj 2, preț 22.000 
euro, negociabil. Tel. 0729/175965,0741/301548 
231262, după ora 20.

• urgent, Deva, Dacia, parter, gresie, faianță, 
apometre, repartitor, instalație sanitară nouă, 
preț 390 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/779543.

• urgent, Deva, decomandate, etaj 1, Mărăștiul 
Nou, balcon, parchet contorizări, preț 610 
milioane lei. Tel. 0726/710903.

• urgent, etaj 1, 2 camere, bl. 4, Dacia, totul 
contorizat bine amenajată, preț negociabil. Tel. 
228109, zilnic, după ora 16.

• urgent, eta| 1, 2 camere, hol, baie, bine 
amenajată, totul contorizat, preț negociabil, la 
vedere, zilnic, după ora 16. Tel. 228109

• urgent, garsonieră, etaj intermediar, Dacia, 
contorizări, 2 camere, preț 42.000 ron.Tel. 221712, 
0724/305661.

• zona Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)

• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2. ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587 (Evrika)

• zona Mărăștlul Nou, zonă liniștită, etaj 2, 
decomandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)

•zona Dorobatț, dec, etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă, parchet laniinat gresie, faianță, apometre, 
liberă, preț 74.000 RON, tel. 0723/251498 232808 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Eminescu, Poliția județeană, 40 mp, dec, 
et 2, bucătărie modificată balcon mare, gresie, 
faianță, parchet, apometre, gaz conzorlzat 
vedere la stradă preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 0788/165703. (Fiesta Nora)

• zonă centrală, semidec., et intermediar, 
balcon, parchet apometre, ocupabilă imediat, 
preț 64.000 RON, neg, tel. 0723/251498 232809, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Worița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora)

•zona Zamfirescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 

•zona M. Eminescu, dec, amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985258 (Rocan 3000)

■zona Dada, bloc cărămidă et. 1. dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)

•zona Mărăști, dec., mobilată oalcon închis, et.
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 

•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)

• et 3, dec, balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• 2 camere, semidec, parchet, baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, dec, modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică, parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

• stare bună, în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)

• str. M. Eminescu, et 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)

• dac, zona Dorobanți, etaj intermediar, conto
rizată amenajată preț 700 mii. neg. tel, 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• zona Dada, parter, contorizată gresie, faianță 
lamelar, ptr. locuit și sp. corn, preț 390 mii, tel. 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)

• et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, me
rită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. Tel. 
223400,0740/914688 0720/169303. (Casa Betania) I

Asociația Composesorală 
«Plai Groapele*,

Sălașu de Sus, nr. 326, 
organizează, în data de 
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TAȚIE PUBLICĂ pentru can
titatea de 1091 mc pro
duse igienă ți accidentale 
din specia rășinoase.
Ofertele se vor depune la 
sediul unității. (30832j

•et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49300 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• et 1, dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387898 0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)

• urgent zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)

• zona Micro 15, et. intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54.500 ron, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)

• zona Dada, et. intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 0740.013971., 
(Garant Consulting)

• confort t peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401. 227542, seara. 
(Garant Consulting)

• urgent Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

• Deva, MICRO 15, str. Mihai Eminescu, parter, 
27 mp. Preț 430.C00.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, str. M Eminescu, baie cu gresie și 
faianță apometre, ST 33 mp. Preț 470.000.000 
ROL, negociabil. Tel. 0746/225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic'

Cumpăr garsoniere (20)

• in Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

• dec, contorizări, et intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând terenuri (21)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.

• 1000 mp teren, zona Căprioara, curent, apă, 
asfalt până la poartă preț 25.000 euro. Tel. 
0722/233421.

• 1000 mp teren, zona Zăvoi, proiect toate 
utilitățile pe teren, fundație executată fă 40 m, 
preț 75.000 euro. Tel. 0722/233421.

• 13300 mp teren lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002.

• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement casă vacanță Tel. 227242.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitateaTotești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.

• Intravilan 12300 mp, 1200 mp, 840 mp, loc 
pentru construcție cu toate facilitățile, la ieșirea 
din Deva ■ Sântuhalm, preț 15 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0743/011772.

• intravilan Băda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.

• Intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Informații, zilnic, la tel. 220269 sau 0746/029058, 
după ora 18

• IntravBan zona Almaș, spre Cozia 1680 mp, fs 
14 m, pomi fructiferi, cabană lemn, linie curent 
particulară preț 8 euro mp. Tel. 0727/066092.

• IntravBan, 769 mp, Str. Olarilor, Deva preț 
28000 ron, negociabil. Tel. 0721/223476.

• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, preț 100 milioane lei, 
negociabil. Informații, Leșmc, nr. 122, tel. 
0744/568995.

• Mravian, zona Zăvoi, M. Sadoveanu, 3700 mp, 
fs 60 m, toate facilitățile, preț 25 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0745/666447.

• loc de casă 1234 mp, intravilan Deva str. 
Alexandru Vlahuță nr. 11. Tel. 211951.

• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, 7fl« liniștită Hunedoara preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

• teren MravBan DN7, zona Deva - Simeria 2200 
mp, fs 26 mp, preț 12 euro mp, utilități 100%, Tel. 
0720/670305,0740/850728.

• urgent, zona Poștă str. Eminescu, ideal sediu 
firmă magazin, locuințe (P+2+M se aprobă), 
toate utilitățile, fs 18 m, st 1000 mp, preț 110 euro 
mp, negociabil. Tel. 0726/826624.

• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124.

• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• Simeria zona Pepinieră parc, st 447 mp, fs 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)

• intravilan In Băcia 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• Intravilan, Simeria 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)

• Intravilan, zona Zăvoi, 3 parcele în suprafață 
de 2000 mp, 1500mp și 400 mp, fs 20 -30 m, preț 
20-25 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)

• intravilan, Zăvoi, st 3700, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• intravilan, zona 22 Decembrie, st. 3300 mp, fs 
60 m, toate facilitățile, acces la 2 drumuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

Primâria Comunei Cerbâl
Organizează licitație publică prin strigare, în 

data de 03.10.2005, ora 12.00, la sediul 
primăriei, pentru vânzare masă lemnoasă - 

molid și fag, pe picior, în cantitate de 479 mc. 
Prețul de pornire 40 lei/mc.

Taxa de participare 30 lei/mc.
Relații suplimentare la telefonul 0254/735403.

(30803)

COMPANIE DE DISTRIBUȚIE 
LA NIVEL NAȚIONAL 

Angajează:

REPREZENTANT

*■ merchandiser

SUPERVISOR

Perjoana/e rnferesafe sunt rugata să Irim/tă 
un CV, până la data dc 3.10.2005, la fax: 

LtSSB sau emat maniasmfâ ■mqggț- 
moMe.rio

(3M34)
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la alele Cetâții

• intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)

• intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• intravilan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)

• intravian, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

• intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială, plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/005228 
(Casa Betania)

• intravilan la DN 7 st 5700 mp„ front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228. (Casa Betania)

• zona 22 Dec, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)

• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg., tel. 
224.296,0788/36182. (Garant Consulting)

• zona Cindș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• intravilan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel, 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• 2000 mp pe DN 7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)

• intravilan In Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preț 65 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika) 

•urgent,5 nectare teren intravilan la șosea Deva 
sau împrejurimi. Plata Imediat. Tel. 215212. 
(Prima Invest)

Vând locuri de veci (23)

• loc de veci în Cimitirul Catolic Deva Relații tel. 
213963,0742/996656.

Vând spații comerciale (25)

• asociat unic dispun de spațiu pentru bar, 
marmură mozaic, utilaje, caut asociat pentru 
începerea activităților în Hunedoara Tel. 
0740/814451.

• OrâșHe, central, parter înalt, DN 7, st 75 mp, 
preț 1,1 mid. lei. Tel. 0720/670305,0740/850728

• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

• urgent,LManiu, pretabil orice tipde activitate, 
46 mp, preț de ocazie: 49.900 euro, tel. 
0721815781. (Prima-lnvest)

Vând alte imobile (27)

• vând 2 usCătorii la parter, zona magazinul 
Tineretului Deva Tel. 0723/514133.

• formă la Hărău, sc 300 mp, șt 200 mp, preț 
25.000euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• tochm [admHstrez) locuința unor persoane 
plecate din țară pe o perioadă mai lungă Tel. 
0726/235968

• Închiriez spațiu comercial pentru sediu firmă 
cabinet medical sau notarial, 50 mp, ultra
modern, ultracentral Deva preț 500 euro. Tel. 
0723/562744.

• ofer pentru închiriat casă în Deva zonă 
centrală 2 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
curte, se poate folosi și ca spațiu comercial, 
depozit magazin; acces auto, preț 200 euro. Tel. 
211075.

• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată Deva preț 90 euro/lună Tel. 
0721/055313.

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, dotat centrală termică 
Deva M. Viteazul, preț 900 ron/lună plus 
garanție. Tel. 0745/367893,224296.

• ofer spre închiriere garsonieră Dacia bl. 80, 
contorizări, preț 70 euro/lună plata în avans pe 
2 luni plus garanție (eventual 2 elevi, persoane 
serioase). Tel. 227225,0722/437723.

• ofer spre închiriere penti u 2 fete (studente), 
apartament în Deva preț convenabil. Tel. 
0254/244700.

• oferspreînchiriere,în Cluj, cartierul Mănăștur, 
o cameră din apartament, pentru un student, 
condiții deosebite, preț 100 euro, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

• persoană singură primesc în gazdă elevi sau 
eleve, la apartament, contorizări. Tel. 215868, 
212242 seara
• primescîeleve în gazdă Deva, zonă centrală 
Tel. 219662, zilnic.
• primesc In gazdă 2 fete, cameră separată, 
acces la baie și bucătărie, repartitoare, 
contorizări, Deva, Bălcescu, bl. 1, ap. 51, tel. 
220338 221532,0723/917751.

• societate comercială închiriază hală 
industrială 550 mp, toate facilitățile, pe 
Cafea Zarandului, nr. 55, tel 0721/292669.

• primesc In gazdă o elevă Deva str. A. Vlaicu, 
nr. 48 lângă Liceul pedagogic, tel. 0254/212865.

• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

• spații comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

• ofer casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003, 230324. 
(Mimason)

• ofer spațiu commercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. De orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103. (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mil/lună tel. 0745/159573,206003. (Mimason)

• ofer hală cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
80 mii. neg./lună tel. 206003,230324. (Mimason)

• ofer spațiu comercial amenajat modern, st 100 
mp, 4încâperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsilva-ITM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)

• otter spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mil/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)

• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)

• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefr-ane 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 

•zeh rentrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)

•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mooilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
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•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță, podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

■ oier gsrsMteră dec, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă. tei. Preț 120 euro/lună 
+avans pe o lună, tel. 221001,0723/892060. (Casa 
Blanca)

• ofer vU 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, 
0723/829060. (Casa Blanca)

• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)

• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. de orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103 (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mil/lună tel. 0745/159573,206003 (Mimason)

• ofer hală cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
80 mii. neg/lună, tel. 206003,230324 (Mimason)

• ofer spațiu comercial amenajat modem, st 100 
mp, 4încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsilva-ITM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)

• ofer spațiu comercial zona Băicescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mil/lună, tel. 
0745/640725 (Mimason)

• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688. 
(Casa Betania)

• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Băicescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)

• ap. 3 cam., nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)

• ap. 2 cam., Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)

• ap.3cam^ mobilat deosebit, ct, zona Lido,450 
euro/lună tel. 0745/367.893. (Garant Consulting) 

garsonieră zona Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări, preț 90 euro/lună Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)

• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel 
718833, 0720/542223, 0745/69547^ (Partener-, 
Hunedoara)

• ofer hală-depozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

• ofer pt închiriere în regim hotelier, cameră 
mobilată în Deva, cu baie și TV, preț 700.000/zi. 
(Prima-lnvest)

• se oferă ap. 2 camere dec., zona Decebal, 
pentru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă 
cu centrală termică termopan, parchet nou, 
gresie, faianță se poate mobila la cerere, pe 
termen lung, tel. 0723/251498,232808 (Fiesta 
Nora)

■ vând Peugeot 505 D, climă geamuri șl oglinzi 
electrice, închidere centralizată preț 3500 euro. 
Tel. 0723/400612.
• vând urgent Audi 100, af 1980, înmatriculat, 
acte la zi, stare bună de funcționare, 1700 euro, 
și Golf II, neînmatriculat, stare foarte bună 650 
euro, negociabil. Tel. 0726/826624,0727/192981.

Camioane, remorci (39)

• vând remorca 5 tone basculabilă disc 3.5; 
cumpăr tractor 650, motor defect, tractor 450 
sau chinezesc. Tel. 282381, după ora 21.

• vând tractoare în 1,2,3,4 pistoane, CP 20,32, 
48,65 Relații, Almașu Mic, nr. 8, lângă Peștișu 
Mare, tel. 0723/446752.

• vând tractor marca Renault, 36 CP, 3 cilindri, 
pompă injecție în linie, mașină scos cartofi, 
prășitoare cartofi 3 rânduri, prașitoare porumb 5 
rânduri, instalație erbicidat de 450 litri, mașină 
întors fân. Tel. 263472,0723/378752.

• vând tractor nemțesc Hanomag, motor defect, 
cumpăr motor Fiat în 3 pistoane, Tel. 
0726/022417.

• închiriez In zona Cuza Vodă, amplasat la 
parter de bloc, încălzit, apă curentă, preț 80 
euro/lună. tel. 0745/253413 (Mimason)

• închiriez In zona Pieței centrale, amplasat la 
parter de bloc, 20 mp, curent, apă, preț 80 
euro/lună, tel. 0745/640725 (Mimason)

Mobilier și interioare (47)

• 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 rucsac cu ramă de aluminiu în stare 
foarte bună, puțin folosit, preț 30 ron. Tel. 
0745/260135.

• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

• vând șl produc plasă de sârmă zincată, la preț 
foarte avantajos, orice dimensiune, Băcia. Tel. 
0744/277430.

Piese, accesorii (42)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1975, stare perfectă preț 
negociabil. Tel. 713493.715982.

• vând Dada 1310 break, af 1985, preț 38 
milioane lei, negociabil. Tel. 220259.

• vând Dada 1310 TLX, af 1986, necesită 
reparație caroserie, acte la zi. Tel. 0722/830447.

• vând Dada 1310, af 1986,61.000 km la bord, 
preț 1000 euro, negociabil, și Oltcit pentru piese 
de schimb. Tel. 0722/453165.

• vând Dada 1310, recarosată 1999, stare foarte 
bună Tel. 0744/565516.

• vând Dada Papuc în garanție, pe motorină af 
2004, preț 23.000 ron. Tel. 738598 0740/814451.

• vând foarte urgent Dacia Nova T, af 1997, stare 
foarte bună unic proprietar, preț negociabil, la 
vedere, acte la zi. Tel. 0254/232442 Deva.

• vând it Club, af 1992, motor și scaune VW 
Golf II, 5 viteze, stare perfectă preț negociabil. 
Tel. 0726/170218 0724/560870.

Auto străine (37)

• vând Daewoo Matiz, af 2003, unic proprietar, 
metalizat, 29.000 km, garanție un an, mașină de 
garaj. Tel. 747266.

• vând Opel Astra Caravan 2001,1,7 TOI, climă 
geamuri electrice, închidere centralizată 8600 
euro. Tel. 0723/400612.

• vând Opd Astra Caravan Diesel, 2001, Euro 3, 
geamuri electrice, alrbag, uși centralizate, preț 
8900 euro. Tel. 231740,0723/400612.

ANUNȚ
GRUPUL ȘCOLAR 
„TEGLAS GABOR” 

DEVA
Cu sediul în Deva, Str. 

Anemonelor, nr. 143, jud. 
Hunedoara

Telefon: 0745-892923 
Organizează CONCURS pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

-un post secretar
- un post administrator financiar
- un post administrator de patri
moniu;
-două posturi paznici;
- trei posturi îngrijitori curățenie.
Concursul va avea loc în data de 
07.10.2005, ora 13, la sediul 
unității.
Cererea de înscriere la concurs și 
documentele solicitate la înscriere 
se depun la secretariatul unității, 
până în data de 05.10.2005, ora 
15. (30835)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vâna aparat sudură 220 v pentru electrod 23 
mm, maxim 3,25 mm, preț 2 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 216385.

• vând <pape purtate și pluguri pentru tractoare 
delal5la45CP.Tel.731494.

• vând 3 bucăți anvelope Victoria, cu jantă și 
cameră dimensiuni 975/18 cutie viteze 4 trepte 

și electromotor, ambele Dacia. Tel.221431, seara.

• vând diferite piese Lada, noi, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față parbrize 
noi etc. Tel. 770687.

Garaje (43)

• vând macara pa pneuri KS 4361 16 tone, 
macara pivot de 51, macara portal 101 x 12 
m, ciocan de forță 160 kgf, mașină de gt «8 
DM, pokor dubta 4 500, aparate de sudură. 
TeL 0721/292669.

■ hcNriez garai, situat în Deva, zonă centrală 
Tel. 215202, orele 17-20.

■ vând sau închiriez garaj situat pe teren propri
etate. Deva, Str. Cemei, preț 25.000 ran, nego
ciabil (respectiv 100 ron/lună), pe termen lung. 
Tel. 0744/603581.

• vând birou din lemn pentru elev, preț 700.000 
lei. Tel. 233084.

• vând canapea, piele, culoare albastră. Tel. 
228119,0727/502887.

• vând moNă bucătărie, suspendată, bibliotecă 
din țeavâ metal, rafturi lemn cu fixare în tavan și 
podea, mobilă sufragerie, vitrină, servanta, 
masă tv, masă, scaune, preț negociabil.’Tel. 
216537.

• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună, 110/35/200 cm, 
preț 15 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448

• vând mobilă sufragerie, 600 ron, chiuvetă inox 
60 ron, ladă frigorifică 300 ron, antenă parabolică 
100 euro. Tel. 0723/965590, orele 17 - 21.

• vând o ușă și o fereastră, noi. TeL 0254/215795.
• vând pat dublu, birou și 2 fotolii, stare bună 
preț negociabil. Tel. 0723/492824,218427.

• vând sobă teracotă, simplă și cizmă, ușițe, 
plită, piese rezervă, stare foarte bună, preț 600 
ron, negociabil. Tel. 262041.

Materiale de construcții (53)

• confecționez șl vând gard de beton, asigur 
transport și montaj. Tel. 0723/659753.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr monezi, medalii, insigne și ilustrate 
vechi până în anul 1950. TeL 222579.

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

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

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

Cerințe:• program de lucru între orele 6,00 -10,00;• seriozitate;• dinamism;• abilități de comunicare.
Oferim:• salariu fix + comision;• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv- tânăr;• un loc de muncă modem și sigur;• echipament.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactafi-ne la adresa:

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

BRD FINANCE CREDITE CONSUM, membră a Grupului Societe Generale, având ca obiect de activitate acordarea creditelor pentru bunurile de folosință îndelungată la punctele de vânzare, are vacantă poziția:
COORDONATOR VÂNZĂRI 

în cadrul Departamentului Comercial 
pentru zona Deva

Profilul candidatului:Absolvent facultateExperiență de minim 2 ani în domeniul vânzărilor=> Abilități de comunicare=> Puternic simț al responsabilității<=> Limba franceză sau engleză<=> Carnet de conducereDisponibilitate de a călătoriVă rugăm să trimiteți CV, împreună cu o scrisoare de intenție până la data de 28,09.2005 la adresa: București,Ion Mihalache nr. 1-7, etaj 15, cam. 242;
fax: 021/326.60.66; e-niail: raiuca.bejan@brd.ro.

| CURSURI BABY SISTTER Șl ÎNGRIJITORI 
BĂTRÂNI LA DOMICILIU

Fundofia Conexiuni organizează cursuri de calificare pentru meseriile: 
babysitter ți îngrijitori bâhdni la domiciliu. Diploma se acorda de Ministerul 

Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și de Ministerul Educafiei și este 
recunoscufâ pe plan național și internațional. Formarea are o durata de 360 ore, 

iar opțional, cursanții pot beneficia de cursuri intensive de limba engleza, 
francezâ și germană.

înscrierile se fac la Fundația Conexiuni, Dacia, Al. Romanilor, nr. 7, et. 1, de luni 

pânfi vineri, orele 9-17, telefon 0254/232120,0722/925243. (30288)

SERVICE AUTOMOBILE S.A.
prin punctele de vânzare din Deva și Hunedoara

PREIA COMENZI pentru toată gama de autoturisme DACIA. 
IMPORTANT:

ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și pentru DACIA 
LOGAN DIESEL

INFORMAȚII: .; rjjîSjîî!;*'W *.

Deva. Sir 22 Decembrie, nr 259-261. tri. (1254/22SBB5; (1724/253127
Bane i'nora: bdd Daa. nr, 19 Ns, tel. V&Mfini 0742/982526; 0727/470002.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

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

• vând convenabil video Panasonic, preț 4,2 
milioane lei, negociabil. Tel. 221431, seara.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând NoMa 6230 I, preț 9 milioane lei, stare 
perfectă, garanție și Nokia 6630, garanție, preț 
12 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/891884, 
0746/150512.

• vând telefon Alcatel PT 320 și Nokia 3310, 
foarte puțin folosite, stare bună, cu accesorii, 
preț bun. Tel. 0745/260135.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium MMX, 200 Mhz, 2,1 
GB, 64 RAM, monitor, tastatură, mouse, impri
mantă, programe, preț 100 euro, rate. Tel. 
0745/260135.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând taină blană,iepure, nouă, mărimea 48,și 
mlerlușă cu căciulă neagră, mărimea 46, preț 
avantajos. Tel. 219013,0723/938028

Informația te privește!

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse In cutiile 
speciale instalate In următoa
rele puncte din Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - B 
dul Decebal.

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

CONMEX
«r

Păstreaza-ți cuvintele pentru că te așteaptă

4 luniabonament gratuit
ri de minute naționale 

Că V gratuite, lunar, pe viața
de minute gratuite in rețea*

1000x 1000
de premii de minute

Dnsăteținăi
Ă-TEÎNTR-UNULDM 

LECGBGfejS? 
PĂNĂ PE 90 SEPTEMBRIE, 

T] Șt VEI PRIMI ÎN PLUS:

LAATÂTE A MINUTE

12$ 12$

www,«Hjc.ro î

UfSGARE

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

Oferta completă de servicii și telefoane in magazine
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• vând Umbn filatelice România din perioada 
1946 -1993 cu reducere fată de lista de preturi 
din 7005. Tei ’2257"

Electrocasnice (56)

• vând 2 frigidere Arctic, mari, preț 300 ron, 
ambele stare foarte bună de funcționare. Tel. 
0745/260135.

• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună Tel. 221431, seara.

• vând Mgldar Arctic 120 litri și ladă frigorifică 5 
sertare. Relații latei. 219582.

• vând ladă frigorifică 3 sertare, stare bună preț 
35 euro. Tel. 225112, după ora 17.

■ vând mașhă de spălat Alba Lux 4, stare per- 
r. fectă preț 2 milioane lei, negociabil. Tel. 221555.

• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
“ mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel.

221894.
• vând Mgider Arctic, stare foarte bună preț 25 
milioane lei, negociabil. Tel. 211441.

• vând Mgider Minsk 11, 200 litri, stare 
excepțională consum redus energie electrică 
preț23 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/211483.

• vând ladă frigorifică 4 sertare, preț 3 milioane 
lei, negociabil. Tel. 233166.

• vând ladă frigorifică Arctic 4 sertare, preț 2 
milioane lei, combină frigorifică Electrostar, 3 
milioane lei, ambele stare bună de funcționare. 
Tel. 214814.

• vând grăitor pâine, mașină feliat manuală 
cântar 10 kg. Tel. 216913.

• vând boier electric, sobă emailată frigider 
Arctic, Cântar 160 kg. Tel. 247291.

• vând baler Instant Bosch W 275, tiraj natural, 
stare perfectă preț negociabil. Tel. 0254/215326.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• donez un pisoi adult castrat curat și foarte 
educat unor iubitori de animale; are culoarea 
care anihilează energiile negative din casă nu 
veți regreta. Tel. 0723/973283.222441, după ora 
21.
• vând 4 tone porumb, 5.000 lei/kg. Tel. 213163, 
Deva, str. Eminescu, nr. 15.

• vând logout iapă rasa Semimurană vârsta 25 
ani, Mihăiești, nr. 129, comuna Dobra, preț bun. 
Tel. 0741/301348,0727/389936.

• vând logent vițea, tel. 261013.
■ donez câine maidanez, castrat unei familii 
iubitoare de animale. Tel. 218621, după ora 16.

• vând 2 vaci gestante, vârstă 4, respectiv 6 ani 
și o junincă gestantă în luna a I V-a, sat Bârsău, 
nr.274.
• vând cățelușă Foxterier. Tel. 226521.
• vând vacă și vițelușă Holstein, Bârcea Mică 
nr. 52. Tel. 236950.

instrumente muzicale (60)

• vând plan cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.
• vând plan vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Decese (75)

Altele (61)

• cumpăr europaiețL Tel. 0726/379220.
• vând cântar-platfbrmă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat- 
formei 030 x 0,80 mp, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

• vând Mobra Turist, înmatriculată preț 100 
euro. Tel. 0745/260135.

• vând presă de struguri, preț negociabil. Tel. 
233084.

• vând candelabra de cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând tasbâ 3 brațe, becuri, stare bună preț 
450.000 lei, negociabil, covor persan 2/3 m, 2 

milioane lei. Tel. 0744/116494, orele 10 - 22.

• vând cărucior sport pentru copii. Tel. 212180.
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.

• vând mașină de scris electronică un milion lei. 
Te i69

Pierderi (62)

• pierdut camei șomaj pe numele Matieș 
Mioara. Se declară nul.

Matrimoniale (69)

• Agenda matrimonială româno-italiană SC 
ROMEDICENTER SRL vă aștăaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele înte 18 • 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678,0254/745866,0742/301068, 
0744/801015. Web:www.romedicenter.net

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă local si 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

• cotdecțtonăm articole din mase plastice și din 
tablă stanțată, la comandă numai cantități 
angro. Tel. 0723/301857.

• frmă autorizată execut tocrirt tenculel 
interioare șl exterioare, zugtavet, vopsi
tori, cu materialul dtenhiU. TeL 
0254/232052,11744/174341.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

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

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

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de "conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un GV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

Cât ai trăit ne-ai iubit/ Cât vom trăi te vom plânge și vei rămâne veșnic în sufletele noastre, dragul nostru soț, tată și bunic
SANDU AUREL r plecat dintre noi la vârsta de 71 de ani. înmormântarea are loc astăzi 22 septembrie, ora 13, la Cimitirul Bejan, Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Cu durere în suflet fiica Voichița, fiul Ionel, nora Felicia, nepoții Dana, Florin, Paul, strănepoata Alexia anunță trecerea în neființă, după o lungă și grea suferință, la vârsta de 73 de ani, a celei care a fost
LAZĂRLETTȚIACorpul neînsuflețit este depus la Capela din Micro 15. înmormântarea are loc astăzi 22 septembrie, ora 12, la Cimitirul Bejan, Deva. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• SC Emil Preet SRL execută lucrări de 
zidărie, tencuiei exterioare și Interioare, 
dulgheri, perie, faianță, parchet, toate ia 
prețuri avantajoase. TeL 0724/452920, 
0744/977809.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• confecționez huse pentru Logan, Solenza, 
Cielo, Peugeot 307, Golf 4, Skoda, Renault Scenic, 
Megan, Clio, Twingo, Opel Astra 17 TDI, uși capi
tonate, colțare, canapele, Deva, Micul Dalas, 
Hoților nr.l, tel. 0727/756681.

• efectuez masai reflexoterapie pentru mai 
multe afecțiuni, coxartroză, circulație sanguină, 
reglare metabolism, stres etc. Tel. 0722/262712.

• execut lucrări de zugrăvit în var și humă 
prețuri convenabile. Tel. 0744/116494, orele 10 ■ 
22.

• execut reparați auto și tinichigerie, izolații, 
vopsitorii, preț avantajos. TeL 0721/195886.

• mediez mafemaHd clasele V - VIII, expe
riență, seriozitate. Tel. 220144.

• profesor, mediez matematică (și la domiciliul 
elevului). Tel. 0722/211235.

• transport mobU, electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,2 t și 14 mc, la cerere asigur 
demontarea acestora Telefoane 225578, 
0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• asistenta nwdkcata cu drept de liberă
oractică. caut loc de muncă. Tel. 0721/223476.

• angajăm muncitori necaMcaA âtort, 
maximum 25 de ate. TeL 0ZU/2B4U.

• angajez șofer taxi, pe Dacia Logan, condiții 
avantajoase. Tel. 0740/956234,214217; după ora 
17.
• caut femeie pentru îngrijire copil 1 an plus 
menaj, rog și ofer seriozitate. Tel. 0742/269063, 
0743/630124, ofer 300 ■ 350 ron.

Un ultim și pios omagiu celei care a fost
ADELA GHIȘOIU (SÂRBU)și un gând de mângâiere pentru părinți și familie. Cu adâncă durere în suflet, familiile Mureșan și Torni

Comemorări (76)

Copleșită de durere, amintesc că au trecut 12 luni de la dispariția fulgerătoare și mult prea devreme a iubitului meu soț
TOMUȘ MIRCEATe voi purta veșnic în inima și gândul meu. Parastasul de pomenire va avea loc duminică 25 septembrie, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Orăștie. Dumnezeu să te odihnească în pace. Soția

Cu adâncă durere în suflet, familia Hațegan, verișorii și nepoții Gruian anunță că se împlinesc 6 săptămâni de la trecerea în neființă a celui care a fost
înv. CORNELIU HAȚEGANComemorarea va avea loc duminică 25 septembrie, la Biserica Ortodoxă din comuna Zam. Dumnezeu să-l odihnească.

îmbracă haine noi

MACON

MACON6 a pus în funcțiune 
o linie automată, de ultimă generație, 
care execută automat legarea 
și infolierea cu folie termocontractibilă 
a pachetelor din BCA, 
sub forma paletizată.

J Imaginea distinctă, individualizată a produselor j 
MACON® te ajută să alegi.

JBCA-ul MACON® clasa I, este conform
cu standardul european SR EN 771-4:2004 și marcat CS.

hutaSăd. >30190 Deva. Str. «r. 1
Tel: *4-0254-21.39 30. *4-0254-22.13.13 
Tri ta. *«1254-7247 « *44175477 6015D
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• chioșcul de ziare de lângă
Comtim:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zatnfirescu - B~dul Decebal.

ORB Anunțurile se preiau zilnic, intre orele S și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

Web:www.romedicenter.net
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
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Un nou director la NASA
Washington (MF) - Actualul director adjunct al programului navetelor spațiale, Wayne Hale, a fost numit marți director general în locul lui Bill Parsons, a anunțat NASA. Tot marți, oamenii de știință de la NASA au anunțat că au observat de curând o serie de schimbări geologice și termice la suprafața planetei Marte, ale cărei mișcări de roci sugerează „un posibil cutremur”. Noi fisuri au fost observate de curând pe o dună de nisip de către observatorul Mars Global Surveyor. A fost observată și o reducere a suprafeței de oxid de carbon înghețat, de la polul sud, ceea ce arată o posibilă schimbare climatică.

Ajutoare Actorul De nnis Quaid a fost marți în New Orleans ca reprezentant al International Hospital for Children pentru a distribui provizii. (Foto: EPA)

• Campanie. Direcția de Sănătate Publică din Ungaria se pregătește să înceapă procesul de vaccinare împotriva gripei aviare, dozele de vaccin necesare în cazul unei epidemii la nivel național trebuind să sosească până la sfârșitul anului.

Un model 
de școală

Londra (MF) - Cărțile Harry Potter promovează, prin școala Hogwarts, un model de școală în Marea Britanie, în care disciplina este cuvântul cheie, relatează BBC News Online, citând un oficial din Ministerul britanic al educației. Un sistem de „școli în școli” ar promova un simț al apartenenței și ar da elevilor senzația de comunitate.
Noi cântece

Londra (MF) - Brian May, chitaristul trupei Queen, a dat publicității casete audio pe care Freddie Mercury este înregistrat improvizând în studio și a anunțat că vrea să le transforme în câteva cântece noi.Trupa Queen cântă și acum, cu un nou solist, Paul Rodgers. Brian May a subliniat: „Am spus mereu că dacă găsim pe cineva, atunci totul se va face natural și organizat și exact asta s-a întâmplat”.

Cu părinții
(Foto: EPA)

Micro- 
bistă
Torino (MF) - Câștigătoarea concursului Miss Italia 2005, Edelfa Chiara Masciotta, a declarat că este fan al echipei Juventus Torino și în special al atacantului Alessandro Ddi Piero.„Vreau să o felicit pe Edelfa Chiara pentru titlul obținut și îi urez mult succes în cariera pe care o va alege. ", a spus Del Piero.Edelfa (21 ani) este născută la Torino și își dorește să ajungă actriță sau balerină.

Victimele furtunilor tropiicale
■ Bilanțul este de cel 
puțin 31 de morți și 
62.000 de oameni 
rămași fără adăpost

New Delhi (MF) - Cel puțin 31 de persoane au murit, alte șase sunt date dispărute și 62.000 de oameni au rămas fără adăpost după trecerea unei furtuni tropicale prin Golful Bengal, în India și Bangladesh, se precizează într-un bilanț furnizat ieri de presa și autoritățile locale. Pe de altă parte, o furtună tropicală a provocat moartea a 12 persoane în centrul Vietnamului, la sfârșitul săptămânii trecute.
Spectacole-gigant la New York
■ Cele două concerte 
caritabile au fost organi
zate pentru victimele 
uraganului Katrina.

New York (MF) - Mai multe staruri, printre care Paul Simon și Art Garfunkel, Elton John, Paul Newman și chiar Bill Clinton, s-au aflat marți seara la New York, printre personalități din muzica orașului New Orleans, pentru două concerte caritabile, organizate pentru victimele uraganului Katrina.Denumit „From the Big Apple to Big Easy” (supranumele celor două orașe, New York și New Orleans - n.r.), evenimentul a fost organizat simultan în două săli celebre,

Și-au supărat fanii
Londra (MF) - Madonna și soțul ei, Guy Ritchie, au fost huiduiți de fanii lor la premiera britanică a celui mai recent film al acestuia, „Revolver”, pentru că au petrecut prea puțin timp cu cei din mulțime. Cei doi au trecut pe lângă cei aproape 2.000 de oameni din London's Leicester Square, fără a da autografe.Povestea filmului, uneori violentă, prezintă un cartofor, interpretat de Jason Statham, care pică în plasa unui mafiot, rol jucat de Ray Liotta. Cea mai recentă producție a lui Guy Ritchie a fost criticată dur de presă și nu numai.

Florida, după Rita. (Foto: epa)

În caz de urgență
San Francisco (MF) - Responsabilii americani din domeniul Sănătății Publice au declarat, marți, că intenționează să testeze un plan fără precedent de distribuire în regim de urgență a unor truse de supraviețuire la domiciliu, în cazul unui atac bioterorist.Fezabilitatea distribuirii de antidoturi și vaccinuri ar putea fi testată la Seattle, a declarat un responsabil al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), Von Roebuck. Printre opțiunile avute în vedere figurează distribuția de truse de supraviețuire prin poștă sau stocarea medicamentelor în spitale și clinici din întreaga țară.Sunt 21 de orașe americane care au pus în practică, după 2001, un plan pentru cazuri de urgență. CDC gestionează rezerva strategică de medicamente la nivel federal.
în Bangladesh, două remorchere cu 20 de persoane la bord s-au scufundat. Paisprezece persoane au fost salvate, însă șase marinari sunt dați dispăruți. Valurile au depășit un metru înălțime și au inundat localitățile de pe litoral, circa 12.000 de persoane fiind evacuate.în Vietnam, circa 8.500 de persoane fuseseră evacuate înainte de furtuna, care a provocat, la sfârșitul săptămânii trecute, pagube de zeci de milioane de dolari, distrugând infrastructuri și culturi. Nouă copii au murit înecați în inundațiile sezoniere care afectează de la începutul lunii Delta Mekong, din sud.

Art Garfunkel și Paul Simon la Madison Square Garden
(Foto: FAN)Madison Square Garden și Radio City Music Hall.în fața a mii de spectatori, Lenny Kravitz și Ry Cooder

Uragan de categoria a IV-a
Key Largo (MF) - Ciclonul Rita și-a intensificat puterea ieri, în timp ce se îndrepta spre sudul Statelor Unite, transformându-se în uragan de categoria a IV-a pe scara Saffir Simpson, cu rafale de vânt ce ating viteze de 217 kilometri pe oră. Ultimele informații oferite de Centrul Național pentru Uragane susțin că Rita va ajunge mâine sau, cel târziu, sâm

ElisabetaAre 15 ani, este pasionată de modeling, ședințe foto și literatura SF.

au cântat blues cu Buckwheat Zydeco, iar Cyndi pauper a cântat cu grupul Dixie Cups din New Orleans. Cântăreața 
bătă în Galveston, comitat situat la jumătatea distanței dintre New Orleans și Brownsville, Texas.Primarul orașului Galveston, Lyda Ann Thomas, a decretat starea de urgență și a ordonat evacuarea întregului comitat, începând de ieri, la ora locală 6.Companiile petroliere BP și Royal Dutch Shell au început să-și evacueze platformele petroliere din Golful Mexic. 

Irma Thomas a cântat piesa „Time Is on My Side”( făcută celebră de cei de la Rolling Stones, în timp ce Ăaron Neville a venit cu o caschetă pe cap, pe care scria „evacuat”.Dintre cei veniți din Louisiana, câțiva au fost ei înșiși salvați în timpul catastrofei. Un exemplu este Allen Toussaint, în vârstă de 67 ani, pianist și autor de piese blues și rock, a cărui casă este sub ape și care s-a instalat temporar la New York.Cu toate că modul în care au reacționat autoritățile americane după dezastru este criticat, remarcile politice au fost rare marți, mai ales că acum un nou uragan amenință zona.

Crowe ă fost prezent I 
* Ieri,' în Sydney, Ia pre- | 
!■ miera celui mai nou film > 
I ai său, „Cinderella Man”. i 

(Foto: EPA) | 
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