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Vremea va fi în general frumoasă. 
Cerul va fi variabil.

dimineața la prânz seara

Vineri, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel
mai complet supliment TV cu 16 pagini inte
gral color, detalii g W® din culisele filmelor.,.

• Meci amânat. Partida FC CIP Deva -
ACS 3 București, din etapa a Vl-a a Diviziei
A de futsal, a fost amânată pentru luni, 10 
oct., ora 18.00. (C.M.) Un bărbat și o femeie au fost uciși, marți seara, la cabana Căpățâna din apropiere de Vețel +++ Asasinul 

este unchiul femeii, Victor Marian (foto) +++ Sătul de umilințe și supărat că nu-și primea banii, i-a ucis.

Inaugurare
Deva (I.J.) - Microcantina cu circuit 

închis a Direcției Muncii și AJOFM Hune
doara a fost inaugurată, ieri, intr-un cadru 
oficial, în prezența viceprimarului Devei, 
loan Inișconi, și a angajafilor celor două 
instituții. „Cantina va deservi personalul 
celor două instituții, însă oricine dorește 
poate să servească masa aici pentru sume 
modice. Locația a fost realizată integral din 
fonduri private și se află chiar în incinta 
sediului sindicatelor celor două firme”, a 
declarat Vasile Iorgovan, directorul AJOFM 
Hunedoara.

■ Soții Petri se întor
ceau de la o ședință și 
ajunși lângă cabană, au 
fost împușcați.

Vetel (M.T.) - La aproxima
tiv zece kilometri de Vetel, 
spre Muncel, la cabana

Microhidrocentrala trece la RENEL
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■ Deși s-au cheltuit 8 
mid. lei pentru obiec
tiv, acesta va fi preluat, 
gratis, de RENEL.

Geoagiu (D.I.) - Primarul 
orașului Geoagiu, Simion 
Mariș, ne-a declarat, ieri, că 
lucrările de execuție a micro- 
hidrocentralei de la Geoagiu- 
Băi au fost realizate în pro
porție de peste 90 la sută. Sin- 

Căpățâna un bărbat de 60 de 
ani și-a ucis fără nici o urmă 
de regret, nepoata și soțul 
acesteia cu o armă de 
vânătoare.

Soții Verginica și Pavel 
Petri, de 48, respectiv 55 de 
ani, erau angajați ai Aso
ciației Județene a Vână

gura excepție o reprezintă sponsorizări, totul ridicându- 
reteaua de racordare, pentru
care mai sunt necesari apro
ximativ 600 de milioane de 
lei. Din păcate, conform legii 
încă în vigoare, obiectivul de 
care edilul-șef al orașului 
Geoagiu era extrem de mân» 
dru va trece, imediat după 
finalizarea lui, în patrimo
niul RENEL. „Am făcut 
această microhidrocentrală pe 
banii Primăriei și din diferite 

torilor și Pescarilor Sportivi 
Hunedoara și se întorceau 
marți seara de la o ședință. 
Pavel era angajat ca paznic de 
vânătoare, iar Verginica era 
cabanier.

Nemulțumit de felul cum 
era tratat de cei doi, bătrânul 
a hotărât să se răzbune. I-a 

se până acum la aproximativ 
opt miliarde de lei vechi, iar 
după ce va fi gata trebuie să- 
1 predau, gratis, la RENEL. 
Totuși, până atunci mai e 
necesară realizarea racordării 
la rețea. Conducerea SC Elec
trica Deva dorește să ne ajute, 
dar încă nu s-a găsit soluția. 
Eu sper, totuși, că obiectivul 
va fi finalizat”, ne-a spus 
Simion Mariș. 

așteptat în fata cabanei, unde 
aceștia lucrau, și a tras 
asupra lor șapte cartușe. Ca 
să fie sigur că sunt morti, 
Victor i-a lovit apoi cu o caz
ma în cap. Pentru fapta 
comisă, bărbatul riscă să 
rămână după gratii între 15 și 
25 de ani sau toată viata, /p.3

Revolta continuă
Orăștie (T.S.) - Opt 

dintre angajații SEWS 
Orăștie sunt hotărâti să 
dea în judecată conduce
rea companiei. Potrivit 
acestora, li s-au încălcat 
drepturi garantate prin 
lege. în consecință, cei 
opt au început o serie de 
demersuri către insti
tuțiile abilitate, /p.3

Românii au mâncat mai mult 
in prima jumătate a acestui an

I 

Carne - 24,1 kg/locuitor, |+2,3 kg/locuitor

Lapte și i - «
produse lactate 117,3 litri/locuitor i+1(9 litri 2004.
Ouă - 157.5 buc/ 
locuitor în acest an, j

Zahăr și produse din zahar

La ulei comestibil

Hunedorenii primesc bani
■ Aproximativ 5 mi
lioane de lei noi vor fi 
restituiți contribua
bililor din județ.

Deva (C.P.) - Un număr de 
58199 de hunedoreni trebuie să 
primească de la stat 7833870 lei 
noi, suma reprezentând impo
zitul plătit anticipat pe par
cursul anului trecut. Alti 6596 
hunedoreni se află în situația 
de a achita statului în total 
suma de 2852379 lei noi. Fi
nanțele hunedorene au emis 
74S9Q rin riprir.îi dp imnnnere 

pentru diferentele de impozit 
aferente anului trecut, a 
declarat Lucian Heiuș, direc
tor executiv al DGFP Hune
doara.

Deciziile de impunere sunt 
trimise la domiciliul con
tribuabililor prin poștă. Dife
rentele de impozit pe venit 
mai mici de 5 lei noi se resti
tuie în numerar numai la 
solicitarea contribuabilului. 
Diferentele de impozit între 5 
și 150 lei noi se restituie prin 
mandat poștal în termen de 60 
de zile de la confirmarea pri- 
mirii dpni'zipi do imnnnoro

tll din învățământul preuniversitar au 
toate primăriile din județ expunând

srnnTfânș
pichetat ieri 
autorităților proiectul de lege privind descentralizarea în 
învățământ, /p.3 (Foto: Raluca lovescu)
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• implicați în masacru. Guvernul sârb bos
niac a anunțat că a întocmit o listă cu nu
mele a 19.473 de militari și polițiști sârbi 
bosniaci care au acționat în regiunea Srebre- 
nița în timpul masacrării a circa 8.000 de 
musulmani, în 1995.

• Condamnați. Patru militari pakistanezi ca
re au încercat, în 2003, să îl asasineze pe 
președintele Pervez Musharraf, au fost con- 
d aninați Ja moarte, marți, iar alți doi, la în- 
cfwbare pe viață. Ei încercaseră să îl asasi
neze pe Musharraf, aruncând în aer un pod.

Nu retragem trupele din Irak
■ în Iordania, ministrul 
Ungureanu a declarat că 
rolul României este unul 
de „intermediar onest".

V;'

Mai eficient
Paris (MF) ■ Președin

tele afgan, Hamid Kar
zai, s-a pronunțat, 
marți, la Paris, pentru 
un comandament unit al 
forțelor militare străine 
din Afganstan, în condi
țiile în care Franța do
rește menținerea unor 
comandamente separate. 
„Aceste forțe ajută la re
construcția provinciilor, 
iar un comandament u- 
nit al tuturor trupelor 
ar fi mai eficient”, a 
subliniat Karzai, în fața 
Comisiei pentru Afaceri 
externe din Adunarea 
Națională franceză. „A- 
cest comandament ar 
putea fi condus de 
NATO, dar unii sunt de 
părere că s-ar putea afla 
sub conducerea mai 
multor instituții. Pentru 
noi este importantă efi
ciența acestor forțe mili
tare în combaterea tero
rismului”, a spus Kar
zai.

Hamid Karzai (Foto: epa)

riceanu (Foto: arhiva) 

Până la 
capăt

Amman (MF) - România nu 
își va retrage trupele din Irak 
sau Afganistan, a declarat mi
nistrul român de Externe, Mi- 
hai-Răzvan Ungureanu.

„Nu ne vom retrage trupele 
din Irak. Facem parte din for
ța multinațională și România 
este membru ONU. Vom ră
mâne acolo cât timp o va cere 
poporul irakian. Același lucru

se aplică și pentru rolul Ro
mâniei în Afganistan”, a spus 
el.

Ungureanu a adăugat că ve
de rolul României în Orientul 
Mijlociu drept unul de „inter
mediar onest”.
Primit de rege

Ungureanu a fost primit, 
marți, de regele Abdullah al 
Iordaniei, căruia i-a transmis 
o scrisoare a președintelui ro
mân, Traian Băsescu, privind 
relațiile bilaterale și perspec
tivele de extindere a acestora.

Vizita la Amman este pri

ma efectuată de șeful diplo
mației române după prelua
rea președinției Consiliului 
de Securitate al ONU, la 1 oc
tombrie, pentru un mandat în 
cursul căruia vor fi discutate 
probleme legate de Irak, pro
cesul de pace israeliano-pales- 
tinan, comisia ONU care an
chetează asasinarea fostului 
premier libanez Rafie Hariri, 
programul nuclear iranian și 
situația din Kosovo.

România promovează și o 
dezbatere publică în Consili
ul de Securitate, la 17 octom
brie, privind cooperarea din

tre ONU și organizații de se
curitate regionale.

Discuțiile purtate de Mihai- 
Răzvan Ungureanu cu regele 
iordanian s-au concentrat a- 
supra situației din teritoriile 
palestiniene și din Irak. lr » 
nistrul de Externe român șl-â 
exprimat speranța că alegeri
le generale din Irak, progra
mate pentru luna decembrie, 
vor deschide calea „către un 
regim sțpbil și democratic, ca
re să respecte drepturile omu
lui și să fie intergj^de refor
ma economicăfeytf^hstruc- 
ție”.

București (MF) - Pre
ședintele PNL, pre
mierul Călin Popescu 
Tăriceanu, a declarat 
că actuala putere va 
merge până la capăt 
în intenția de a-i 
schimba pe Adrian 
Năstase și Nicolae 
Văcăroiu de la șefia 
Camerelor. „în Ca
meră și în Senat se 
avansează extrem de 
anevoios", a afirmat 
liderul PNL, referin- 
du-se la dezbaterile 
privind noile Regula
mente ale Camere
lor. „Am intrat în- 
tr-un război al nervi
lor și vreau să spun 
că voința noastră po
litică este mai puter
nică în această ches
tiune. Deci nu vom 
ceda nervos pe acest 
subiect. Vom merge 
până la capăt", a 
spus Tăriceanu, pre
cizând că asta nu in
clude varianta alege
rilor antidpate.

Explozie la Istanbul
Istanbul (MF) - Explozia u- 

nei bombe într-un magazin de 
pantofi de sport din Istanbul 
a provocat moartea unei per
soane, bănuite că ar fi fabri
cantul dispozitivului artiza
nal, și rănirea altor șapte per
soane, potrivit presei, citate 
de AFP.

„Potrivit primelor informa
ții, explozia a avut loc în tim
pul procesului de confecțio
nare a bombei”, în noaptea de 
marți spre miercuri, a de
clarat un polițist din Istanbul.

Poliția a descoperit un ca
davru mutilat într-un maga
zin situat la subsolul unei clă
diri din cartierul Caglayan, în 
partea europeană a orașului, 
și o altă persoană care avea 
brațul smuls de suflul explo
ziei.

Doi dintre cei șapte răniți 
simt în stare critică, a preci
zat agenția de presă Anatolia.

Fără victime O mașină-capcană a explodat ieri în centrul Bagdadului. Nu s-au înre
gistrat victime în urma acestei explozii. (Foto: epaj

PD și PC, de acord cu Băsescu

Se vor reuni
București (MF) - Președintele Camerei 

Deputaților, Adrian Năstase, a anunțat, 
ieri, după reuniunea Biroului Permanent 
al acestui for legislativ, că cele două Came
re ale Parlamentului vor avea o ședință co
mună, în data de 14 octombrie, pentru a 
discuta, în principal, Statutul parlamenta
rului.

Președintele Camerei Deputaților a preci
zat, totodată, că în ședința Biroului Perma
nent de ieri s-a hotărât ca ziua consacrată 
ședințelor în comisii să fie ziua de joi.

„Vom avea dezbateri în plen marți și 
miercuri. Marți dimineața, însă, la fel ca 
și luni după amiaza, vom discuta legile care 
sunt prioritare, care sunt pe agenda de inte
grare europeană”, a precizat Năstase.

■ La Cotroceni, PD și PC 
au susținut votul unino
minal și Parlamentul uni
cameral, UDMR nu.

București (MF) - Reprezen
tanții Partidului Conservator 
i-au transmis președintelui, la 
consultările de marți, că ple
dează pentru Parlament uni
cameral și vot uninominal, 
precum și pentru o reformare 
profundă a clasei politice.

în opinia conservatorilor, 
ar trebui să se formeze, în 
cursul acestei luni, o comisie 
constituantă care să lucreze 
timp de un an la modificarea 
Constituției, printre modifi
cări urmând să fie introduce
rea Parlamentului unicame
ral și a votului uninominal, 
precum și referiri legate de

statutul europarlamentarului 
român.
PD e pentru, UDMR contra

Liderii PD care au partici
pat, marți seară, la consultă
rile cu președintele Băsescu 
au declarat presei, la finalul 
întrevederii, că susțin Parla
mentul unicameral și intro
ducerea votului uninominal 
pe liste.

Președintele executiv al PD, 
Adriean Videanu, a spus că 
partidul pe care îl reprezintă 
susține o reformă profundă a 
sistemului parlamentar, prin 
existența unui Parlament uni
cameral, cu un număr redus 
de membrii și cu prerogative 
foarte clare pentru eficienti- 
zare.

Președintele UDMR, Marko 
Bela, a declarat, după consul

tările cu președintele Băses
cu, că formațiunea pe care o 
conduce susține bicameralis- 
mul, într-o formă îmbunătăți
tă, precum și actualul sistem 
electoral, respectiv votul pe 
liste de partid.

„Punctul de vedere al 
UDMR, prezentat președinte
lui, a fost că se impune o re
formă a Parlamentului, pen
tru că acum avem un fals sis
tem bicameral, modul de ale
gere fiind același și după mo
dificarea Constituției. Trebuie 
menținut însă bicameralis- 
mul, într-o formă îmbunătăți
tă”, a spus liderul UDMR, 
Marko Bela.

în privința votului unino
minal, liderul UDMR a spus 
că membrii Uniunii nu agre
ează o reformă a sistemului 
electoral.

Cooperare 
sporita

Londra (MF) - Londra 
și Moscova au anunțat, 
ieri, după întâlnirea în
tre președintele rus, Vla
dimir Putin, și premie
rul britanic, Tony Blair, 
îmbunătățirea cooperă
rii în lupta împotriva te
rorismului.

„Țările noastre au su
ferit în mod direct din 
cauza cruzimii inumane 
a terorismului”, au afir
mat cei doi într-un co
municat de presă. „As
tăzi, confirmăm atitudi
nea de condamnare a te
rorismului în toate for
mele sale și decizia de a 
spori cooperarea pentru 
combaterea acestuia”, 
continuă comunicatul.

dintre fostul președinte Yelțîn și liderii opo
ziției comuniste, Rutskoi și Hazbulatov.

sediul Parlamentului rus. 
cum 12 ani au fost generate ele
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Condamnate 
de CEDO

Strasbourg (MF) - Re
publica Moldova a fost 
condamnată, marți, de 
CEDO pentru tratamen
te inumane și degradan
te și încălcarea dreptu
lui la libertate, în două 
cazuri distincte referi
toare la condițiile de de
tenție.

CEDO a condamnat și 
Turcia pentru tratamen
tul aplicat unei persoane 
la plasarea în detenție, 
în 1995, precum și pe 
toată durata detenției de 
circa 13 zile, timp în ca
re nu i s-a permis acce
sul la un avocat.

Baroneasa Nicholson, la București
■ „România a făcut 
mult împotriva corupției, 
dar la fel de mult mai 
este de făcut".

București (MF) - Emma Ni
cholson, vicepreședintele Co
misiei pentru Afaceri Externe 
din Parlamentul European, a 
atras atenția, ieri, asupra fap
tului că România trebuie să 
se concentreze asupra temelor 
în legătură cu integrarea eu
ropeană și să lase discuțiile 
privind reforma Legislativu
lui până după 2007.

„Recomand României să nu 
utilizeze prea mult timp în în
cercarea de a reforma siste
mul parlamentar. Este mai

mult decât suficient de bun 
pentru intrarea în Uniunea 
Europeană. Poate că ar trebui 
M........ . ............
Recomand Româ
niei să au utili- 
zeze prea mult 
timp In încercarea 
de a reforma sis
temul parlamen
tar.
Emma Nicholson

...................................... —
ca această chestiune să fie lă
sată la o parte pentru o vre
me, până când România va fi 
un membru al Uniunii Euro
pene”, a subliniat Nicholson.

Totuși, Emma Nicholson a 
explicat că sprijină intenția

reformării acestui for, dar nu 
consideră că acesta este cel 
mai buri- moment. „Este detur
nată en^țgie necesară pentru 
provocările fundamentale pe 
care le plai are România de 
depășit: .controlul granițelor, 
traficul ou oameni, sănătatea 
națiunii, care nu este nici pe 
departe suficient de bună”, a 
insistat oficialul european.

Cât despre lupta împotriva 
corupției, baroneasa a apre
ciat că „România a făcut mult 
împotriva corupției, dar la fel 
de mult mai este de făcut”.

Baroneasa a făcut acest 
declarații la finalul unei întâl
niri cu,membrii Comisiilor 
reunite pentru politică exter
nă din Senat și Cameră.
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• Goirferință. Sala Logos din Deva găzdu
iește azi conferința cu tema „Credință și 
mărturisire" care-l evocă pe Sf. Apostol 
Toma. Expunerea e făcută de părintele loan 
Cojanu, starețul Mănăstirii Sf. loan 
Botezătorul din Alba-lulia. (V.R.)

„De Pavel imi pare rău!"
• Curs, vineri începe cursul de alchimie și 
astrologie, susținut de Stephany, la Casa de

'„—Cultură „Drăgan Muntean" Deva. El se va 
desfășura tihrip de o săptămână, zilnic, între 
orele 17.00-20.00 (V.R.)

Cine-a crezut că un finanțist n-are ce 
căuta într-un fotoliu de ministru al 
Sănătății s-a înșelat. Și asta pentru că, într-o 

țară în care nu poți da un medicament com
pensat, este foarte important să calculezi ceea 
ce poți oferi. Caz concret: românu1 care mai 
ieri era în apa până-n gât, are acum nevoie 
de vaccinuri împotriva rujeolei sau a gripei. Și 
pentru că, prin sertarele ministerului, astfel de 
vaccinuri nu există, sinistrații s-au trezit vacci
nați împotriva febrei tifoide. Acuma e 
adevărat că, în România febra tifoidă a fost 
eradicată de mult. Da1 ce, prostimea știe ce 
injecție a primit? De aceea e bun finanțistul. 
Să calculeze corect câți românași au fost 
injectați ca să poată raporta corect la „centru" 
cum stă treaba.

A

In acest context, ar trebui să avem grijă 
când ne mai plângem prin farmacii că nu 
avem medicamente compensate. Gândiți-vă la 

posibilitatea ca, în stocurile Ministerului Sănă
tății, să existe ceva tratamente rămase în urma 
bătăliei purtate de Băsescu împotriva maida- 
nezilor. Rezultatul: intri în farmacie cu o du
rere compensată și ieși afară gata castrat. 
Gratis nene!

■ l-a ucis în fața ca
banei. A băut o cafea, 
și-a schimbat hainele și 
s-a predat poliției.

Mihaela Tămaș_______________
mlhaela.tamaselnfornimedla.ro

Vețel - Verginica și Pavel 
Petri se întorceau, marți 
seara, la cabana Căpățâna, 
unde erau angajați. Ei 
locuiau acolo împreună cu 
Victor Marian, de 60 de ani, 
unchiul femeii, care era 
muncitor necalificat. între 
soții Petri și bătrân exista un 
conflict mai vechi legat de 
bani. Victor era nemulțumit 
de sumele pe care le primea 
de la nepoți. în plus, femeia 
îl batjocorea. Sătul de 
umilințele îndurate, a decis 
să se răzbune pe aceștia.
Uciși cu sânge rece

A pus mâna pe o armă de 
vânătoare și i-a așteptat în 
apropierea cabanei. Cei doi 
au ajuns de la ședința pe care 
o avuseseră la Deva, în jurul

Fierul vechi plătit cu viața
■ Un tânăr din Hune
doara a murit, după ce 
șina de cale ferată a 
căzut peste el.

Mihaela Tămaș _________
relhMli.tamas0lnformniedla.ro

Hunedoara - Un tânăr a 
murit și altul a fost grav 
rănit, marți noaptea, după ce 
șina de cale ferată pe care au 
furat-o a căzut peste ei. 
Daniel Grigore de 23 de ani, 
Andrei Bucșă, de 21 de ani și 
alți doi tineri au fost în acea

Rectificare de buget pe 2006
București. (C.M.) - Guvernul se va întruni, 

luni, 10 octombrie, pentru a discuta proiec
tul de buget pentru anul viitor. Membrii 
Executivului au analizat, ieri, o primă formă 
a bugetului pentru 2006, proiect care va fi 
însă modificat după ce miniștrii au solicitat 
suplimentarea fondurilor alocate. Toți 
miniștrii au cerut mai mulți bani, invocând 
necesități financiare în special pentru pro
gramele de integrare UE.

întâlnire cu potențiali 
beneficiari SAPARD

Petroșani (L.L.) - Un 
număr de 20 de „fermieri” au 
analizat eficiența creșterii 
animalelor, în contextul inte
grării în UE, și problemele 
apărute la inițierea unei afac
eri în agricultură. Reperele 
discuțiilor au fost: calitatea, 
prețul și eficiența. Toți cres
cătorii de animale prezenți la 
discuție sunt conștienți că 
„fără produse de calitate și 
preț mai mic decât cel prac
ticat în UE, vom dispărea”. 
„Și atunci, de unde vom mai 
avea bani? Alegem: riscăm și

Nu doresc reformă pe furiș
■ Primarii vor să se 
implice în conducerea 
școlilor, dar nu să și 
plătească.

Raluca Iovescu -------------------------------x,--------------------- . 
raluca.lovescu0informmedia.ro

Deva - Aproximativ 100 de 
profesori au luat, ieri, parte 
la o întâlnire cu subprefectul 
Dan Pricăjan căruia i-au 
expus nemulțumirile anga- 
jaților din învățământ. „A 
fost o discuție calmă în care 
am explicat ce anume ne de
ranjează la proiectul descen
tralizării învățământului și 
am actualizat și vechile re
vendicări: dublarea salariului 
în învățământ, tichete de 
carte (de fapt un spor pentru 
documentare)” precizează li- 
Aowtl QTD Dnnl Dnnn 

orei 18. Când au coborât din 
mașină, bătrânul a tras șapte 
focuri de armă asupra lor. 
Potrivit medicilor legiști, soții 
Petri au murit pe loc.

Totuși, ca să fie sigur că 
sunt morți, a luat o cazma și 
i-a lovit în cap. A intrat în 
cabană, a pus arma la locul 
ei, și-a făcut o cafea, s-a 
bărbierit, și-a schimbat hai
nele, a acoperit cadavrele și 
a plecat să se predea.

S-a confesat unui amic

După zece kilometri de 
mers pe jos prin pădure, Vic
tor a ajuns în Vețel. A mers 
direct la Iulian B., de 50 de 
ani, angajat al AJVPS Hune
doara și i-a povestit cum i-a 
ucis pe nepoții săi. Acesta a 
anunțat Poliția din localitate 
și l-a însoțit pe asasin la post, 
iar acesta și-a recunoscut fap
ta comisă. Aici, a fost prelu
at de oamenii legii care au 
început ancheta. Echipe de 
polițiști și procurori crimi- 
naliști s-au deplasat la cabana 
unde soții Petri au fost uciși.

noapte la furat de fier vechi, 
în incinta societății „Mittal 
Steel”, din municipiul Hune
doara.

Aceștia au reușit să fure o 
cantitate de patru tone de 
șină uzată, de cale ferată. 
Pentru că nu o puteau căra în 
spate l-au chemat pe Ion 
Adam, de 38 de ani, cu o 
autoutilitară.
Viraj fatal

Au încărcat fierul în 
mașină și au plecat. în timp 
ce urcau pe drumul de pe 
halda de zgură, după un viraj 

câștigăm sau nu riscăm și ne 
plângem în continuare de 
milă. Fără banii lor nu putem 
achiziționa tehnologie și fără 
tehnologie nu suntem com
petitivi”, spune Mircea Luț, 
crescător de animale. Spe
cialiști de la Unitatea de 
Extensie - Timișoara și 
DADR Hunedoara, prezenți la 
întâlnirea de ieri de la 
Petroșani, au subliniat faptul 
că, în UE, supraviețuiesc 
doar gospodăriile țărănești 
transformate în ferme co
merciale autentice.

Toate primăriile din județ 
au fost pichetate de profesori 
care au avut întâlniri cu pri
marii și cărora le-au prezen
tat proiectul de lege care îi 
implică direct pe aceștia în 
conducerea școlilor. „în ge
neral, primarii nu cunoșteau 
prevederile acestui proiect de 
lege”, spune Paul Rusu.
Reacția autorităților

„La Hațeg, primarului îi 
convine proiectul, dar e 
nemulțumit de finanțare; la 
Uricani și Lupeni, primarii 
nu cunoșteau precizările do
cumentului - noi le-am adus 
la cunoștință. Primarul din 
Călan e de acord cu legea, dar 
recunoaște că nu sunt pre
gătiți pentru ea din punct de 
vedere managerial. Sunt și o 
serie de primari care au cerut

Cei doi soți au fost uciși, acoperiți cu pături și lăsați în drum

în timp ce era anchetat de 
oamenii legii, bătrânul a spus 
că de nepoata sa nu îi pare 
rău, doar de Pavel, care pro
babil nu s-a purtat la fel de 
urât. Autorul este cercetat în 
stare de reținere pentru 

la dreapta mașina s-a răstur
nat. Fierul a căzut pe Daniel, 
care și-a pierdut viața, iar 
Andrei a fost grav rănit. Cei 
doi bărbați care se aflau cu 
aceștia în mașină au fugit de 
teamă să nu fie prinși de 
polițiști.

Tinerii sunt cercetați pen
tru furt calificat, iar șoferul 
pentru tăinuire și ucidere din 
culpă. Oamenii legii 
efectuează în continuare 
cercetări, în vederea stabilirii 
cu exctitate a împrejurărilor 
în care s-a produs tragicul 
accident.

Instigatori „decapitați"
Orăștie (T.S.) - Opt anga

jați ai companiei SEWS din 
Orăștie au fost dați afară, 
pe o perioadă de 30 de zile. 
Motivul: conducerea com
paniei îi acuză de instigare 
la revoltă. în replică, cei 
opt, susțin că au fost 
încălcate mai multe legi din 
Codul Muncii și sunt 
hotărâți să dea în judecată 
societatea. De asemenea, 
cei opt sindicaliști au 
dovezi, conform cărora, 
Judecătoria Orăștie a comis 
o serie de ilegalități pentru 
a împiedica demersul lor.

studieze proiectul și apoi ne 
vor trimite concluziile lor în 
scris, cum e cazul la Orăștie 
și Simeria. Cele mai aprinse 
discuții au avut loc la Vulcan, 
unde primarul a recunoscut 
că nu are oameni pregătiți 
pentru a pune în aplicare le
gea, dar era nemulțumit și 
pentru că ar exista profesori 
care au un salariu mai mare 
decât al lui! Ideea este că noi 
nu ne opunem reformei, dar 
nu vrem ca ea să fie făcută pe 
furiș”.
Referendum

în zilele următoare, va avea 
loc un referendum în școli în 
urma căruia vor stabili ce 
formă de protest să urmeze. 
Sindicatele vor organiza mai 
multe acțiuni, în cascadă, 
pentru a menține în atenție 

comiterea infracțiunilor de 
furt, nerespectarea regimului 
armelor și munițiilor și omor 
deosebit de grav și urmează 
să fie prezentat Tribunalului 
Hunedoara, cu propunere de 
arestare preventivă.

Proiectil găsit
Deva (M.T.) - Un de- 

vean a găsit în curtea 
casei un proiectil. Liviu 
P., din Deva, a anunțat 
Poliția că, în urma unor 
săpături efectuate la gar
dul imobilului său, a 
găsit un proiectil în stare 
de degradare. Echipa ope
rativă deplasată la fața 
locului a constatat că este 
vorba despre o lovitură 
„PTR” aruncător, calibru 
82 mm, care a fost ridi
cată de reprezentanții 
Protecției Civile Deva.

"Instigatorii" de la SEWS

Practic, deși legea îi inter
zice, Judecătoria Orăștie a 
pus la dispoziția conducerii 
SEWS, lista cu cei 399 de 
muncitori afiliați sindica
tului Speranța.

Paul Rusu

Proteste s-au organizat, 
ieri, în toată țara. Sindi
caliștii au cerut o nouă lege 
a salarizării în învă-țământ, 
un buget de minimum 6 la 
sută din Produsul Intern Brut 
pentru învățământ, în 2006, 
fonduri pentru ținuta vesti
mentară, subvenție pentru 
Internet, 22 de tichete de 
masă pe lună, primă de va
canță și respectarea partene-

I
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1711 - Nicolae Mavrocortiat a fost numit D nr> al 
Moldovei. Domnia sa marchează începutul regimului 
fanariot în Moldova.

1999 - A focetat din viață Amalia Rodrigues, supranumim 
Mglna fedo-ukii. (n. 23 iulie 1920. Data naște» 
neoficial, 1 iulie 1920)

2004 - Actorul american de comedie Rodney Danger
field s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, după ce s- 
a aflat în comă timp de câteva săptămâni. A jucat în „Cad- 
dyshack", .Ladybugs", .Natural Born Killers” și .Little 
Nra". (n.22 naienbrie 1921).
; '<US r‘U‘/'i K*  ■ ’-!l.

Calendar religios
6 octombrie - Sfântul Apostol Toma

Deva (S.B.) - Sfântul Apostol Toma, care 
se numește Geamăn, era din Paneada, 
cetatea Galileii. Când Domnul Iisus umbla 

prin cetăți și sate învățând 
popoarele și tămăduind toate 
suferințele, atunci Toma, 
văzându-I minunile, s-a 
apropiat de El. După înviere, 
Sfântul Toma, prin necre-

Sf. Ap. Toma dința sa, a sporit mai mult 
credința în Biserica lui Hris- 

tos. I-a fost hărăzit să propovăduiască în 
India. Când a sosit vremea morții Maicii 
Domnului, apostolii au fost răpiți de nori 
și aduși în Ghetsimani. Doar Sfântul Apos
tol Toma n-a putut ajunge la timp. La sfat
ul Sfinților Apostoli, au deschis mormântul, 
dar n-au mai aflat trupul Sfintei Fecioare. 
Ca și Fiul său, a înviat a treia zi și a fost 
luată cu trupul la ceruri. Apostolul Toma 
a făcut multe minuni și a tămăduit toate 
nepu-tințele. A fost înjunghiat cu sulițele de 
cinci soldați și a murit, iar moaștele sale L 
au fost duse în Mesopotamia.
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Energie electrică

21 mart.-20 apr.
Aveți mult de lucru, dar sunteți eficient și șefii vă apreci-

vă so aduce avan-lUtl

■ '

Vă irită faptul că nu puteți colabora cu colegii. E vina dv 
că nu aveți răbdare și le cereți tuturor să meargă In ritmul 
dv.

21 IM.-SIM..........  ........
Partenerul de viață e nemulțumit de o schimbare neaștep
tată. Survin evenimente ce vă dau programutpeste cap.

21 kil.-20 »ug. __ . ___ _: ... .
în ultimul timp v-ațl băgat nasul în treburile altoFa. Cei 
din jur sunt supăra|l și vă evită. Doar partenerul de viață
vă e alături.

21 auq.-20 sept 
Amânați o decizie profesională pentru altă zi, când veți fi 
mai relaxat. E posibilă o surpriză financiară mai puțin 
plăcută.

21 sept.-2 o oct. _____
Dorința dv mare de exprimare tși găsește locul de mani
festare. Ați putea face un aranjament avantajos CU 0 P6f“ 
soană mai în vârstă.

*■ B tiw> •;

Vi se oferă ocazii diverse, multiple le a vărăzbuna pe 
acei parteneri care v-au umilit. Reacțiile amicilor vă debu- 
solează.

21 nov.-20 dec.
Preocupările extraprofesionale vă fac să vă simțiți mult mai * 
bine. Deși aveți multe lucruri de terminat, vă tentează ceva 
nou.

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

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

Apă . ___________________________ _
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția Integramel din numărul 
precedent P - R - E -1 - FUNINGI
NE - TEME - NOR - DIGESTIV - 
NUL - AMAR - RR - TRI - A - U
- ICRE - CU - SD - Rl - SET - 
EC - ȘATRA - OPINTI - NT - ROUĂ
- VIE - VIRA - MINA - RA - TR - 
TRAS

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 2I222S
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227092
iîwJwi^ •3H272S
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

2i dec.-20 ian.-.............. —-—~r—-—— ;—;—ț—ț—ț—-:—- —  •

Poate constatați că v-ați făcut planuri nerealfcte. Problemele 
căminului le puteți rezolva împreună cu partenerul.

21 ian.-20 tom. ; ‘
îndreptați-vă atenția spre probleme profesionale. Puteți 
găsi soluții deosebite. E posibil să aflați o veste bună de 
la o cunoștință. j

21 febr.-20 mart
Sunteți fericit; Nu vă exteriorizați, dar ar fi line să știe cei 
apropiați cât de mult îi iubiți, chiar dacă nu sunteți omul
declarațiilor.

f

ANTENA 1 ACASĂ
750 Jurnal TVR

î
Sport Meteo

750 Euro-tfispecer
850 ftunusețe 

furată

nebună (r)
930 Teleshopping 

1050 Interes
generai (r)

1130 Odred mațpc (i) 
1225 Euro - Dispecer 
1230 Profesorași (r) 
1330 Desene

□animate:

♦

Chip și Dale
1450 Jlinai TVR

Sport
Meteo

1430 Teleshopping
1550 _Sed lexf 
1530Akrente

Emisiune m fimba ger
mană

1655A*aqfe

1845 Tragerite Jofaerp Loto
540

1950 JunaU TVR

30t15Sbeadâ
2150 Mas (damă. SUA 

131976). Cir Faye Dim- 
away, WBam HoWea 
Refer Hnrh, Robert 
DwalReja Sidney 
Uanet 4 Premi Ost ăl 
1977. pentru: cea mai 
buia actriță n rol 
princpal-Faye Dun
away, cel mai bui 
actor în rol princfoal- 
Peter Finch, cel mai 
bun actor m rol secun
dar- Beatrice Straight,

2320 Juma! TVR Sport 
Meteo

2350Sto met 
050 Spioni 
1450d«d magic (r) 
230 Jurnalul TVR 
335Tefeviziunea, 

^dragostea mea (r) 
440 Zona morți (dramă,

KâSUA.2001)

I 
t-

750 Știrile ProTv. Ce se 
i™ a 1 f 

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și nefiriștft (r) 
10:15 0 nouă viață 
11:15 Stilul Oana

Cipfen
1145 Te vezi la ȘtHe Pro Tv 
12:15 La Bloc (r) 
1350 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete htr-o pastifa 
14:15 Suflet ne^u (thriller, 

SUA 1993). Cu: Wen-
I3del Meldrum, Geraint 

Wyn Davies, Iliya 
Woloshyn, Ingrid 
Veninger, Diane Ladd, 
Nonna Edwards, Paul 
Soles

1650 Tânăr și
nefirești Cu: Eric Brae- 

Sden. Joshua Morrow, 
Laueen Belt Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott 

1750 ȘMe
ProTV Vtemea 

1745 Teo 
1950 ȘMe ProTV Spoit

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

630 In gwa presei
750 Observator.

Snort
850 Caia

«știri 
1050lngua

P«ei (r) 
1030 Concus

12:15 Dădaca 
1350 Observator 

aiSanona 
Gheighe 

1345 Gogomană 
□(reluare)

1430 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r) 

1650 Observator 
1645 Anastasia 
17459595-

Tetwațăcesă 
fad. Cudr. Cristian 
Andrei 

1855 ȘMe 
sportive 

1950 Observator
cu Alessandra 
Stoicescu p Lucian 
Mârxkuță. Sport 
Meteo

E15 ToU până b bani
(acțiune, SUA 2002) 

QCu: Ice Cifoe, Mike
Epps, Tommy Flana
gan, Carmen 
fceCitepM 
sunt starurile 
oomecS de acțiune.
acfcă aceași echipă din 
spatele lui Next Friday- 

22:15 la Bloc 
2350 ȘlHe Pro IV Sport 
2345 Doi btabați pjunătate

Cu: Charfie Sheen, Jon 
_.Cryer, Angus T. Jones, 
«Marin Hirade, Melanie

Lynskey, Holland Taylor
020 Omul care aduce

ttaOSMeProlV 
130 Totul ptoă

ta bara (acțiune, SUA

2030 Prieten p dupnan
: IWriler, SUA 1997). 

Cu: Harrison Ford, 
Brad Piu, Margaret 
Colin, Ruben Blades, 
Treat Williams, George 
Hearn, Mitchell Ryan. 
Belfast... Un tânăr stă 
M cadrul unei ferestre 
ținând o mitralieră în 
mână, în timp ce 
mamele aleargă să-ți 

‘ adune coprii de pe 
stradă. Tânărul nu 

*ezită să ucidă soldații

350 Observator

650 United (comedie, 
B Norvegia, 2003)

725 Băiatul și lupul
13 (dramă. Germania, 

2002)
8£5 In adâncuri (dramă, 

Marea Britanie, 2004). 
Cu: Alki David, Camilla 
Rutherford, Dominique 
Swain, Adam Baldwin. 
Regia: Aid David 

109Ș Băieți duri (comedie, 
SUA 1986) 

1255 Insula dragostei 
“(romantic, Italia, 2003) 

1355 Cinema, dnema, dne- 
ma Episodul 40 

1425 Departe de paradis
B (dramă. Franța, 2002). 

Cu: Julianne Moore 
16:10 Câinele spațial (corne

rs die, SUA 2003). Cu: 
Molly Shannon, Uam 
Aiken, Kevin Nealon, 
Brittany Moldowan, 
Hunter Elliot Patti 
Allan. Regia: John 
Robert Hoffman

1740 Pirații din Carabe: 
-[^Blestemul Periei

“Negi [aventuri, SUA 
2003)

2050 Antwone Rsher 
r3(dramă, SUA 2002). 
“Cu: Derek Luke, Denzel 

Washington, Joy 
Bryant, Salli Richard
son, Earl Billings. 
Regia: Denzel Wash
ington

2250 Satul (suspans, SUA 
132004). Cu: Joaquin 

Phoenix, Adrien Brody, 
Sigourney Weaver, 
William Hurt Bryce 
Dallas Howard 

aSbiS Deadwood. Episodul
Jgț5: Procesul lui Jack 

Mccall
Ort ackass: Filmul (come

die, SUA 2002
St'S La imită (dramă, 

SUA 200). Cu: Gina 
Gershon, Sean Patrick 
Flanerv, Michael Biehn, 
Natasha Napoli, 
Daniella Napoli

3:45 Pe platourile de fil
mare. Episodul 40

420 Cotiseante (thriller.

... ...............miiiiiiuwii..............

0630-07.00 Observator -
Deva(r)

■ 1630-1645 Știri locale

0750 Maria Bonita (film serial, 
r) 0850 Teleshopping 0835 
CeZar p Tipar 0950 Rebelii (film 
serial, r) 1050 Sinaia Forever 
1145 Pasiuni (film serial) 1240 
Verdict Crimă (film serial) 1330 

! Telesh pinq 1450 Desene ani- 
i mate 14 turtle lui Zack
'■ (film serial) 1550 împreună în 
! Europa 1650 Tribuna partidelor 

parlamentare 1635 Jurnalul TVR 
1750 Rebelii (film serial) 1850 
Jurnalul Euronews 1830 
Minorități sub trei dictaturi 1950 
Moștenitoarea (film serial) 2050 
Trăsnii din Queens (film serial) 
2030 Cruciații 2150 Bugetul 
meu 2130 Jurnalul TVR 2250 

• Jurnalul Euronews pentru Româ- 
; nia22:15 Lista neagră (thriller,

SUA 1993) 0050 Martorul tăcut 
ț (film serial) 0150 Omul între soft

și moft (reluare) 0130 Trăsniții 
i din Queens (reluare) 0250 
î Manevre primejdioase (comedie,

SUA 1989)

08 <0 Sport cu Florentina 0855 
Teleshopping 0835 Dragoste și 
putere 0930 Sunset Beach 
1025 Oamenii vorbesc 11:15 
Tele Roh 12:20 Teleshopping 
12:50 Sunset Beach 13:50 Te
leshopping 1420 Garito 1525 
Dragoste și putere 1625 Gari
to 1725 Trăzniți în NAT01850 
Focus 18:45 Oamenii vorbesc 
1930 Da sau nu 2050 La răs
cruce între dragoste și moarte 
22:00 Trăsniți în NATO 2230 
Focus Plus 23:15 Da sau nu 
0050 Călătorii în lumi paralele 
0150 Focus 0250 La răscruce 
între dragoste și moarte

06:00 Apropo TV 10:15 Cristi 
i Tabără pe ei (r) 1130 Numai 
• îngerii au aripi (aventuri, SUA

1939, r) 1330 Desene animate: 
! Pokemon 1445 Doctorul de 
: suflete (s, r) 15:55 Apropo de... 
: cinema 1750 Numai îngerii au

aripi 1950 Surorile (s) 20:00 
J Monk. Cu: Tony Shalhoub

2250 Knight Rider 2000 
00:15 Lumea ProCinema 0045 
Knight Rider 2000 (acțiune, 
SUA 1991, reluare)

07:00 Programul de știri N24 
1050 Teleshopping 1150 Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracționer 1250 Teleshopping 
13:00 Ochi negri (s, r) 1450 
Jurnalul de prânz 1430 Detec
tivi în Paradis (s) 1530 Ruth 
Rendell (miniserie) 1630 Ochi 

[ negri (s) 1730 Naționala de 
bere - Batalionul distracționar 

; 1830 24 de Ore Național TV 
’ 1920 Sport la Național TV

1945 Jara Iu' Papură Vouă 
< 2050 Asul așilor (aventuri, co- 
‘ prad., 1982) 2250 Vară cu pe

ripeții (comedie. Franța, 1984) 
s 0050 Național la miezul nopții

10:00 Mai mult decât medic 
I 1150 Mozaicul zilei 1350 Ora 
; de știri 1450 Srpski ekran

1430 Unser Bildschirm 1550 
[ încântare 1650 Vară aventur

oasă 1750 Știri 1755 Cronică 
[ catolică 1735 Telesport 1830

Știri 1838 Știri regionale 18:50 
[ Discuții între generații 1935 
‘ Povești 1955 Vecinii 2030 Știri 
> 2155 Imagini de viață 21:40 
. Selecțiuni de muzică din filme

2255 Dr. Șefu' mare 23:00 
x Marti caara Caca niitiirii

0650 Micuțul Frijolito (s, r) 
0850 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie 1150 
Amazoana (s) 1250 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
1450 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1720 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 1825 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
2030 Lacrimi de iubire (s) 
2130 Culoarea păcatului (s) 
2230 De 3X femeie 0050 
Poveștiri adevărate (r) 0150 
Lacrimi de iubire (s, r) 0250 De 
3X femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (s, r) 04:15 îndoiala (s)

ONE TV DEVA
- 0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
’ Deva
j 1845-20.00 Emisiuni infor

mative

HALLMARK

B1TV
0750 Viața dimineața 0950 
Verissimo 1050 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 11.15 Cuvio
sul Dimitriel 150 Calendar ecu
menic 1250 Emisiune reli
gioasă 1355 Un nou început 
(d) 1335 Fan X. Videoclipuri 
1435 Euroblitz: Cinema 1550 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Arta 1650 Misiune imposibilă 
(r) 1630 Ne privește 1850 6I 
Vine presai 2050 Masca de 
argint (aventuri. România, 
1985) Cu: Coca Andronescu, 
Marga Barbu, Ion Besoiu. 2250 
Nașul 2345 Știri 0050 Revizie 
tehnică

0845 Echipa de intervenție 
(acțiune, SUA 1994)

1030 Familia Osmond 
(biografiq SUA 2001)

12.15 Magica legendă a 
spiridușilor (fantastic, 
coproducție, 1999) 

» 1450 Fiicele lui McLeod (s) 
■ 1445 Povestea doamnei

Lambert (dramă, SUA 
1991, r)

* 1630 Echipa.de intervenție
(acțiune, SUA 199, r)

* 18.1510.30 Familia Osmond
(biografic, SUA 2001, 
W

20.00 Fiicele lui McLeod (s)
2150 Miracole posibile 

; 2245 Brigada de poliție (s) 
> 2345 Mâinile care văd 

(dramă. SUA 1995)

REALITATEA DISCDVfRl

0750 Sfatul casei 0725 Bună 
dimineața, Ungarial 07:55 
Mokka 10:00 Sodă 11:05 
Teleshop 1220 Salome (s) 

s 13:20 Joc 14:15 Inimi 
[ zburătoare (f) 16:15 Cărările

iubirii (s) 1645 Anita (s) 1725 
[ Monk (s) 1825 Al șaptelea cer

(s) 1930 Știri, meteo 2050 La 
! bine și la rău (s) 2030 Activ 

21:05 Multimilionar 2250 în 
î spatele frontului (acțiune, SUA 
! 1996). Cu: Thomas lan Griffith, ; 
i Chris Mulkey, Mark Carlton, > 
[ Mushond Lee 2340 Fără urmă [ 
s (s) 0040 Bună seara, Ungarial < 

Pi 01 Nnri

06:00 Realitatea de la 06:00 
0750 Bună dimineața, Româ- 
nial 1050 Realitatea de la ora 
10.00 10:45 Bani europeni 
11:15 Deschide lumea (r) 1130 
Realitatea bursieră 13:15 
Deschide lumea (reluare) 15:15 
Realitatea medicală 1650 Real
itatea de la 1650 17:15 
Orașele României 1745 Editorii 
Realității 1845 Realitatea zilei 
20:15100% Cu Robert Turces- 
cu (talk show) 2150 Realitatea 
de la 21:00 2145 Cifrele 
Realității 2250 Cap și pajură 
22:45 Filiere 2350 Politica, 
fratel 2330 Știri 0050 Reali-

« 1050 Supraviețuitori în con
diții extreme

* 11.00Mistere
* 12.00 Vânătorii de mituri
■ 13.00 Transplant de aminti'
> 1450 Femeile lui Hitler: Eva 

Braun - amanta
< 1550 Suprastructuri
* 1650 Marte pe Pământ
■ 1750 Curse
‘ 1850 0 pradă mortală: Lup- 
! ta contracronometru
j 19.00 Mașini extreme
* 20.00 Vânătorii de mituri
« 2150 Portavionul: Un oraș 

în largul mării
* 2250 Vinovat sau nevino-

Echipa.de
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• Donație. 42000 RON este suma donată 
de Macon SA pentru reconstrucția celor 2 
case din Zdrapți, afectate de alunecările de 
teren produse în urma ploilor abundente din 
aprilie a.c. Donații în ciment pentru constru
irea a o sută de case pentru sinistrații din 
Cruceni și a două case din Zdrapți au venit 
și din partea firmei Heidelberg Cement. (IJ.)

Fără ajutor
Deva (I.J.) - Guvernul 

a decis că, din 2006, per
soanele care dețin ma
șini, tractoare, cami
oane sau terenuri nu 
vor mai primi bani de la 
stat. Executivul a adop
tat un act normativ prin 
care vor fi înăsprite con
dițiile în care cei fără 
serviciu vor primi ve
nitul minim garantat. 
„Noi dorim ca ajutoa
rele sociale să ajungă la 
persoanele îndreptățite, 
care au, într-adevăr, 
nevoie de ele”, a decla
rat ministrul Muncii, 
Gheorghe Barbu. Modi
ficarea vine ca urmare 
a faptului că autoritățile 
au primit sesizări pri
vind aplicarea subiec
tivă a prevederilor le
gale, neplata ajutoare
lor, lipsa evidenței asu
pra orelor de muncă 
prestate în schimbul 

1 ajutorului financiar. Se
mestrial, autoritățile vor 
verifica condițiile în 
baza cărora a fost acor
dat ajutorul financiar. 
Actul normativ prevede 
amenzi de la 500 la 1.000 
RON în cazul nere- 
spectării prevederilor 
legale. ’ ~ ’• * **

Eugen 
Nicolăescu
(Foto: Traian Mânu)

| Cârduri pen- 
| tru bebeluși 
i București (C.P.) - 
i Ministerul Sănătății 
i vrea ca, din 1 ianua

rie 2006, să înceapă 
î distribuirea cârdului 
i de asigurat primii 
j beneficiari ai acestei 
i măsuri putând fi 
: nou-născuții, care vor 

pleca din maternitate
i cu respectivul docu

ment Cârdul medical
i va conține datele 
; personale ale 
ț cetățenilor, starea 

medicală și evoluția
i stării sănătății acesto- 
i ra, locurile de 
: muncă, contribuțiile 
i achitate pentru el și 
: instituția unde au 
i fost plătite, astfel 
i încât să fie urmărit 

fiecare pas 1h parte.

L3 Katml s-a deschis primul Mail din 
această țară. Proprietarii se mândresc că 
e singura clădire ce dispune de aparate de

:l afer condiționat.

i‘

(Foto: EPA)

1 dolar
1 euro
1 liră

Societatea Preț VariațieSocietatea Preț Variație
închidere (lei/acțX%)

1. SNPPETROM 0,4590 +0,44
2. SIF1 1,6300 +1,88
3. TIV 1,0200 0
4. BRD______________13,0000 -1,52
5. IMPACT 0,4590 -2,13

AZOMLJRES 03200 0

10. BCCARPAT1CA 0,5550_________ 0

?.'■ ♦1.19
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
suspendat

9. HABER 3400 0

■ți, DECEBAL 0,0115 -0,86
Ș’ibrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA 

, .piti «cebal, bl. R, parter (lângă QUASARXtel.: 221277.

Pentru a marca Ziua 
Holocaustului, din 9 
octombrie, la Cimitirul 
Evreiesc din Deva vor 
avea Ioc depuneri de 
coroane și jerbe de flori 
din partea instituțiilor 
județene. Luni, la CN 
„Decebal” vor avea loc 
întâlniri cu Emeric Her- 
skovits, supraviețuitor al 
lagărelor de concentrare 
de la Auschwitz și 
Buchenwald, și Mania 
Taube, supraviețuitoare a 
deportării în Transnistria. 
Marți va avea loc 
vernisajul unei expoziții 
intitulată „Cărți ale 
suferinței și spiritualității 
evreilor”. (Foto: epaj

Iff-. HT H t_.

Se fură mai ceva ca-n codru!
■ O mie de capace de 
canalizare au fost 
furate în acest an în 
municipiul Deva.

Clara Păs___________________
clara.pas0lnformmedla.ro

Deva ■ Cele mai multe sunt 
capace necarosabile, ampla
sate la căminele de racord ale 
blocurilor, pe alei sau în 
zonele verzi. Pagubele cele 
mai importante le produc 
hoții de fier vechi atunci când 
fură capace de canal fabricate 
din fontă. „Uneori dispar și 
câte 3-4 capace într-o noapte. 
Hoții s-au profilat pe acestea 
pentru că se plătesc mai bine 
decât fierul vechi. Unele 
cântăresc și 30 de kilograme. 
Hoții operează în grupuri

bine organizate și dispun de 
mijloace de transport. Mai 
nou am constatat și lipsa a 
numeroase rigole metalice. 
Nimic nu mai scapă!", explică 
Ioan David, directorul Apa- 
prod - Sucursala Deva.
Pierderi uriașe

Capacele din fontă sunt fa
bricate de diverse firme de-a 
lungul anilor. Astfel că este 
aproape imposibil să înlo- 
cuiești doar capacul furat, așă 
că pierderile înregistrate sunt 
enorme.

„Trebuie să schimbăm 
totul: altă ramă, alt capac. Și 
asta ne costă, în fiecare caz, 
peste 10 milioane de lei. Iar 
hoții primesc de la centrele 
de colectare a fierului vechi 
circa 200000 de lei. Așa noi 
rămânem cu pagubele și cu

reclamațiile că nu acoperim 
canalele. Personal, cred că ar 
trebui să se ia măsuri dure 
împortiva centrelor de 
colectare. Cele care sunt 
prinse că primesc piese sus
trase din sistemul de

canalizare să fie închise 
definitiv, iar administratorii 
lor să nu mai aibă dreptul să 
facă afaceri zece ani. Așa cred 
că s-ar rezolva problemele”, 
mai spune directorul loan 
David.

Lipsa capacelor poate provoca accidente (Foto: Traian Mânu)

Lungul drum spre Europa
■ Ca să viziteze o altă 
țară, românii trebuie 
să aibă bani și nervi 
de oțel.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone0informmedia.ro

Deva -150 euro sau echiva
lent în altă valută pentru 
transport până la destinație și 
întors, 30 euro pentru fiecare 
zi de ședere declarată, dar nu 
mai puțin de 150 de euro este 
necesar să aibă orice cetățean 
care părăsește țara. Totul 
doar în cazul călătoriei în 
statele din UE sau altele care 
nu necesită viză de intrare. 
Bilete dus-întors, carte verde 
a autovehiculului, vouchere / 
alte documente care atestă

plata în avans a serviciilor 
structurilor de primire turis
tice din țara de destinație, cu 
condiția ca acestea să includă 
și cheltuielile de transport. 
Turiștii trebuie să prezinte o 
invitație din partea persoanei 
care găzduiește cetățeanul 
român, din care rezultă asi
gurarea financiară a călăto
riei.
Scopuri profesionale

Călătorii în scop profesio
nal au nevoie de certificat 
constatator eliberat de Ofici
ul Registrului Comerțului din 
România, care să ateste cali
tatea de comerciant; dacă per
soana care urmează să se 
deplaseze în străinătate are 
o altă calitate în cadrul soci
etății va prezenta o împuter

nicire de reprezentare din 
partea societății; invitație din 
partea unei firme sau 
autorități în scop de afaceri, 
alte documente care atestă 
existența relațiilor de afaceri 
sau a relațiilor având 
legătură cu activitatea profe
sională desfășurată; bilete de 
intrare la târguri și congrese.

Punctul 0: vama

Asistenți 
personali

Petroșani (I.J.) - Po
trivit unui comunicat al 
DGPC Hunedoara, numă
rul asistenților personali 
în Petroșani se ridică la 
198. La începutul lunii 
august se aflau în plată 
64 de indemnizații de 
handicap acordate părin
ților sau reprezentan
ților legali ai copiilor și 
adulților cu handicap 
grav. în 2004, au fost 
acordate de la bugetul 
local Petroșani circa 6,5 
miliarde de lei vechi 
pentru asistenții perso
nali și aproximativ 700 
de milioane de lei vechi 
ca indemnizație de han
dicap.

Nou produs bancar
Deva (C.P.) - Banca Comer

cială Carpatica lansează un 
nou produs de economisire 
în lei, cu scadență la data fixă 
(10.01.2007) - Depozitul Pariu 
pentru UE. Acest produs se 
adresează tuturor persoanelor 
fizice/juridice rezidente și 
nerezidente, care dispun de 
fonduri în moneda națională 
și doresc să le economisească. 
Valoarea minimă de consti

tuire a Depozitului Pariu pen
tru UE este de 500 lei, rata 
dobânzii fiind fixă pe toată 
perioada. Perioada de vânzare 
a produsului este 04.10.2005 - 
30.06.2006, iar nivelul ratei 
dobânzii este de 8,25% pe an, 
dacă aderarea României la 
U.E. are loc la data de 
01.01.2007, și respectiv 6,00% 
pe an, dacă România nu 
aderă la data de 01.01.2007.

Finanțări nerambursabile
Deva (C.P.) - Contractele de 

finanțare nerambursabilă din 
fonduri publice vor fi atri
buite exclusiv pe baza selecției 
publice de proiecte și cu con
diția unei contribuții de mi
nimum 10% din valoarea 
totală a finanțării din partea

buie să fie persoane fizice sau 
juridice fără scop patrimoni
al, respectiv asociații sau fun
dații constituite conform legii 
ori culte religioase recunos
cute. Vor fi excluși solicitanții 
care nu și-au îndeplinit 
obligațiile de plată către stat,

MAKTOKVASAK

MV ELTT SEED SRL CIUMEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE, 
DISTRIBUITOR UNIC IN ROMÂNIA AL SOIURILOR DE GRÂU 
AMELIORATOARE, APARȚINtND INSTITUȚIEI DE CERCETĂRI 
AGRICOLE A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE UNGARE DIN 
MARTONVÂSÂR. VĂ OFERĂ SEMINȚE DE GRÂU DE TOAMNĂ 
CU URMĂTOARELE INDICII DE CALITATE:

PRODUCTIVITATE GLUTEN PROTBNE MXCADEFE

>6BX> K3HA 301.7 >125

c6MENZÎȘi'lî^ORMA^Y'stfPLÎMENTARE"LÂ"....................

SOI CATJBIOLOGICA PREȚ

MV MAGVAS C1 0.7 LEI (RONVKG
MV CSARDAS C1 0.7 LEI (RON)/KG
MV SOVEGES C1 0.7 LEI (RONj/KG
MV VERBUNKOS C1 0.7 LEI (RONJ/KG

MV PALMA C2 0.6 LEI (RONyKG
MV MAGVAS C2 0.6 LEI (RON)/KG

TELEFON: 0744 397825; 0743 048218;
E-MAIL: richardgindeie@yahoo.coxn

www.mvelitseed.ro ~r*. S0 
O

SEMINȚE DE GRÂU DIN MARTONVÂSÂR, S 
GARANȚIA RECOLTEI DE CALITATE!

clara.pas0lnformmedla.ro
ina.jurcone0informmedia.ro
http://www.mvelitseed.ro
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• Branșați ilegal. Emil B., de 23 ani, 
Gheorghe I., de 45 ani și lldiko V., de 23 
ani, toți din Petroșani, fără ocupație, fără 
antecedente penale, au fost depistați de 
polițiștii Biroului de Ordine Publică Petroșani, 
în urma unui co’ntrol efectuat cu reprezen
tanți ai S.C. „Electrica" S.A., ca fiind branșați 
ilegal la rețeaua de energie electrică. (D.l.)

• Hoț de bicicletă. Polițiștii din cadrul For
mațiunii Ordine Publică Petrila îl cercetează 
în stare de reținere pe Iulian L, de 41 ani, 
din localitate, fără ocupație, recidivist, 
despre care au stabilit că, la sfârșitul lunii 
august, a sustras o bicicletă în valoare de 
250 de lei noi (RON), care a fost recupe
rată. (D.l.)

in urma.acțiunilor și 
dBrttmsMofr efectuate de 
către polițiștii hune- 
doreni, in ultimele 24 
de ore s-au aplicat 186 
amenzi la Legea circu
lației, din care 34 la 

, regimul de viteză, s-au 
ridicat în vederea sus
pendării 4 permise de 
condu-cere, din care 2 
pentru alcool, și s-au 
reținut 2 certificate de 
înmatriculare. Cele 204 
încălcări ale diferitelor 
acte normative au fost 
sancționate cu amenzi 
în valoare de 8.235 lei 
noi. (Foto: Traian Mânu)

Revoluționari cu acte false?

Români, pipați și beți cât mai aveți timp. 
Sau mai precis cât timp mai aveți cu ce 
să vă cumpărați. După ce Decebal-Traian v-a 

obligat să stați pe jos prin colțuri de bodegi, 
introducând taxa pe scaunele din crâșme, de 
la Anu' Nou încolo geaba veți avea pe ce sta, 
dacă ioc tabac și drinkuială. Va fi mai rău ca- 
n Raiu' Iu' Ivan Turbincă, cu deosebirea că la 
interogările de genul „Tutiun iaste?", răspun
sul va veni promt: „Iaste, da'-i scump", la 
judecați numai ce popor de sfinți, abstinenți 
și puritani vom deveni din clipa-n care până 
și-un pachet de „Carpați" va sări undeva pe la 
doi euroi...

zs.

Insă tare mă tem că în condițiile în care 
salariile, oarecum previzibil, vor rămâne 
undeva sub pragul de jos al subzistenței, iar 

prețul țigărilor și-al băuturii se va tripla, va fi 
de rău. Da' nu pentru că nu se vor mai 
cumpăra „vicii" taxabile, dimpotrivă. Dacă 
consumul de asemenea produse nu va crește, 
cel puțin e sigur că el va rămâne constant. Și 
cum undeva vor trebui făcute economii, ele 
se vor face. Expresii de genul „dă-mi numa' 
juma de pită, să-mi ajungă de-un pachet de 
lemeu" (ori de-o sticlă de vodcă puturoasă), 
îți bântuie urechile frecvent și azi. Nici nu 
vreau să-mi închipui ce-o fi după Bobotează, 
când s-o trezi lumea din beția de la Crăciun! 
Mi-e să nu se-apuce de fumat „iarbă"...

■ Mai multe cadre mi
litare din județ au be
neficiat de drepturile 
de revoluționar.

Damiel I. Iamcu_______________
daniel.iancu0informmedla.ro

Deva - Secretariatul de Stat 
pentru Problemele Revoluțio
narilor a primit mai multe 
memorii prin care se solicită 
verificarea actelor ce stau la 
baza eliberării certificatelor 
de revoluționar unor cadre 
militare.

Este vorba, în primul rând, 
despre Ana Dragoș care a 
beneficiat de drepturile pre
văzute de lege, în calitate de 
revoluționar, pe baza unei

: Îî" -•' - ■■■ ■

adeverințe medicale necores
punzătoare. Alte cazuri sem
nalate SSPR-ului, sunt în 
legătură cu achiziționarea de 
mașini de lux din străinătate, 
profitându-se de faptul că pen
tru revoluționari se prevede 
și scutirea de taxe vamale.

Pentru acest trafic de 
mașini, unii au fost con
damnați la închisoare, însă 
au reușit să fugă din țară. 
Memoriile au fost înaintate 
de către SSPR, Parchetului 
General de pe lângă înalta 
Curte de Casație și Justiție, 
pentru a fi analizate.
Prezumția de nevinovăție

Deputatul Gheorghe Fir- 
czak, președintele Asociației 
Luptătorilor din Decembrie

’89 Deva, a precizat că acum 
i se pare normal ca aproape 
toate cadrele militare care au 
luptat atunci să primească 
certificate de revoluționar, 
însă în urmă cu 15 ani con
dițiile erau altele.

„Eu nu pot să știu ce a 
făcut sau nu a făcut fiecare în 
acele zile ale lui decembrie 
1989. Dar nici nu contează ce 
spun eu acum, deoarece 
respectivele acte au fost eli
berate în baza unor legi”, a 
spus Firczak. El a mai afir
mat că „trebuie să se cer
ceteze, iar Parchetul să decidă 
dacă certificatele au fost eli
berate legal sau nu, iar în 
cazurile în care nu s-a proce
dat conform legii, să fie pe
depsiți și cei care au primit

certificate și cei care le-au 
acordat. însă până nu există 
o hotărâre judecătorească 
definitivă prin care să fie 
dovedită vinovăția, toată 
lumea beneficiază de pre
zumția de nevinovăție.

Rețea virtuală locală
Aninoasa (D.L) - Proiectul „Economia 

bazată pe cunoaștere”, inițiat de Guvern 
prin Ministerul Comunicațiilor și Tehnolo
giei Informației (MCTI), va fi finanțat de 
Banca Mondială cu 60 milioane de dolari, 
la care se va adăuga componenta locală în 
sumă de aproximativ 10 milioane de dolari. 
Proiectul are ca obiectiv principal asigu
rarea accesului cetățenilor la informație în 
format digital și reducerea discrepanțelor 
de educație IT&C la nivelul întregii popu
lații prin intermediul Rețelelor Electronice 
ale Comunităților Locale (RECL). Faza pilot 
a proiectului a fost lansată în luna aprilie 
a acestui an. în urma licitației, au fost 
achiziționate echipamente IT&C, aplicații 
software și servicii de integrare pentru opt 
localități din țară, una dintre ele fiind 
orașul hunedorean Aninoasa. Se mai 
dorește ca, în următorii ani, să fie înființate 
peste 300 de rețele virtuale locale.

Nu! Chiar dacă s-ar 
impune din punct 

de vedere economic. O 
lege care este supusă 
discuțiilor într-un 
Parlament bicameral
este obiectivă, în timp 
ce pentru o lege care 
ar fi supusă 
discuțiilor într-un 
Parlament unicame
ral, obiectivitatea nu 
poate să fie aceeași. 
Cristian Suciu,
Deva

Da. Nu se justifică 
existența a două 

camere. Dacă ne 
gândim doar la 
situația economică în 
care se află țara, core
lată cu populația, 22 
de milioane de 
locuitori, ar fi foarte 
bine dacă am avea un 
Parlament unicame
ral. Cheltuielile s-ar 
reduce considerabil! 
Elisabeta Ciorobea,
Deva

Da. Pentru populația
României, de 22 

milioane locuitori, ar 
fi mult mai ușor, din 
punct de vedere eco
nomic, să susțină un 
Parlament cu o sin
gură cameră. Cu banii 
care sunt cheltuiți în 
fiecare lună pentru 
susținerea unui Parla
ment bicameral s-ar 
putea face altceva. 
Gunther,
Deva

Turnul-problemă va fi dărâmat

Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Călan (D.I.) - Autoritățile 
locale din orașul Călan 
afirmă că până pe data de 20 
octombrie a.c., turnul înclinat 
datorită exploziilor din urmă 
cu zece zile va fi demolat în 
condiții de securitate pentru 
locuitorii din zona fostei plat
forme siderurgice din locali
tate. „Din păcate încă nu au 
fost identificați autorii

Inspectoratul de Jandarmi Județean:________________
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al
comandantului pentru logistică 14.00-16.00

IPJ Hunedoara: _ ____________ _ ______
Comisar ide poliție Marcel Zaharie,
adjunct al șefului IPJ 10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva: ____ __
loan Inișconi, viceprimar 08.00 10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:_________________ _
Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

Filip lovănesc

exploziilor neautorizate, însă 
s-a reușit identificarea pro
prietarilor. Aceștia au cum
părat mai multe active de la 
fostul SIDERMET în vederea 
dezmembrării pentru a obține 
cărămidă. La rândul lor, ei au 
vândut altei societăți respec
tivul turn, însă nu știu, sau 
nu vor să spună, cine a provo
cat exploziile”, a spus pri
marul orașului Călan, Filip 
lovănesc. El a mai precizat că 
„în următoarele două săp
tămâni turnul va fi dărâmat. 
Pe mine mă interesează ca 
acea construcție să nu pre
zinte pericol pentru cetățenii 
din împrejurimi. S-a luat 
legătura cu cei de la Inspecția 
în Construcții a Județului 
Hunedoara care, împreună cu 
cei de la Protecția Civilă vor 
lua măsurile ce se impun în 
acest caz”.

Nu știu. Nu cunosc 
atribuțiile celor 

două camere și n-aș 
putea să apreciez dacă 
un Parlament ar fi 
eficient și în situația 
unui unicameralism. 
Totul depinde de hotă
rârea președintelui de 
a organiza un referen
dum și populația va 
decide ce este mai 
bine.
ANONIMă, 

Deva

Sunt prea mulți par-j 
lamentări. Cred că . 

ar fi nevoie de o 
reducere a numărului s 
parlamentarilor pen- j 
tru că nu se justifică . 
un Parlament așa 
numeros pentru o 
țară așa de mică. Ar ; 
trebui menținut 
bicameralismul, dar | 
numărul parlamenta
rilor ar trebui redus! 
Alexandru,
Deva I

Ld recenta aniversare a municipiului Orăștie, mesajul 
tinerei generații a fost prezentat de Ecaterina Pârvu. 
elevă în clasa a XH-a, Ia Colegiul Național „Aurel 
Vlaicu” din localitate. (Foto: ârwiiaj

daniel.iancu0informmedla.ro
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• Cartaș la lot. Golghetera echipei Cetate, 
Carmen Cartaș, a fost convocată la naționa

li. lă, pentru a participa, la un turneu de pre
ss' gătire în Olanda. "Sper că jocurile de la Cu

pa Lucardi să o readucă pe Cartaș la forma 
maximă", preciza Marian Muntean. (C.M.)

•X

• Doar pe hârtie. în județul Hunedoara 
sunt înregistrate 47 de cluburi sportive. 
Chestiunea este că multe dintre ele există 
doar pe hârtie. Directorul executiv interimar 
al DSJ, Marius Simina, ne-a precizat însă că 
doar 15 dintre ele au activitate. (V.N.)

lulius Poczo

Frații Poczo și-au asigurat 
bronzul la CN de box

Oradea (C.M.) - Pugiliștii hunedoreni 
lulius și Radu Poczo, antrenați de Ilie Cap
tări, și-au asigurat medaliile de bronz la 

CN de box al seniorilor, edi
ția 2005, care se desfășoară 
la Oradea. Cei doi frați, 
legitimați la Constructorul 
Hunedoara, s-au calificat în 
semifinalele competiției, 
după victorii prin aban
donul adversarului în sfer

turile de finală. lulius Poczo, care are dublă 
legitimare Constructorul - Dinamo Bucu
rești, l-a învins, marți, în limitele categoriei 
48 de kg, pe Cosmin Sorian (Unio Satu 
Mare), care a abandonat în repriza secundă. 
Fratele său, Radu, a câștigat, ieri, tot prin 
abandonul adversarului, meciul de la cate
goria 51 de kg cu pe Janos Toth (CSM Baia 
Mare). “lulius va boxa, azi, în semifinale, 
cu C-tin Paraschiv, campionul național de 
tineret și dacă va câștiga are aproape asi
gurat titlul național. Radu va avea un meci 
greu, mâine, în semifinale eu Florin Iovan, 
dar dacă va respecta indicațiile mele poate 
câștiga”, afirma Antrenorul Ilie Captari.

?$»

le etapei a IV-a, 2 eâa Avie: AÎÎa
Team - Dinamo 4-3; Parma - Mie Cafe 1-3; Anonimii - 
AM5 4-2; Color Copy Snop - Cetate 1-3; Nida - Rodostar 
1-5; EITt Cuqir - Venus 3-2; Raul 8 Denis - Elitte Adridan 

; 6:1j Je»i ~ Melkart (fostă Hațegana) 0-3. .............. ...

EtapaaV-a, 9 octombrie; teren 1: Venus - Pepsi (ora 9.00); 
Rodostar - Cetate (10.00); Jolie Cafe - Elit Oiqir (11.00); 
Elitte Adridan - Nida (12.00); Dinamo - Raul & Denis (9.00); 
Melkart (fostă Hațegana) - Alfa Team (10.00); AVS - Par- 
Injf T.00); Anonimii - Color Copy Shop (12.00).

1. Anonimii 4 4 0 0 21-5 12
2. Elit - Cuqir 4 0 0 14-5 12
3. Jolie Cafe ' . 4 3 0 1 17-12 9
4. Raul Er Denis 4 2 2 0 17-9 8
5. Rodostar 4 2 ■ r- 1 21-13 7
6. Cetate 4 2 i 1 8-8 7
7. Color Copy 4 ,jL 0 2 s 18-12 6
8. Venus 4 0 .2 18-17 6
9. Alfa Team 4 1 2 1: 12-12 5
10. Dinamo 4 1 1 2 14-15 4
11. Melkart 4 1 . 1 2 7-11 4
12. Nida 4 X' 1 2 7-12 4
13. Elite Adridan 4 -ț 1 2 8-14 4
14. Pepsi 4 0 1 3 5-16 1
15. Parma 4 0 1 3 8-20 1

KW ______ ,________________
i1 ■

Sancțiuni dure

■ FRH a faultat din 
nou clubul devean, sus- 
pendându-i terenul 
pentru trei etape.

Deva (C.M.) - FR Handbal 
a profitat de incidentele de la 
meciul Cetate - Tomis pentru 
a mai pune o dată la punct 
clubul devean, pentru tupeul 
de a nu înghiți matrapaz
lâcurile federalilor. „Echipa 
deveană a fost sancționată, 
azi, (ieri, n.r.), cu suspendarea 
terenului pentru trei etape și 
amendată cu 20 milioane de 
lei, pentru neasigurarea pro
tecției arbitrilor”, preciza 
Mihai Cherecheanu, președin
tele Comisiei de Disciplină a 
FRH. „Deși am prezentat acte 
doveditoare din partea Jan
darmeriei Hunedoara că nu s- 
au produs incidente și că arbi
trii n-au avut de suferit, tot 
raportul fluierașilor a fost mai 
tare. Nici nu mă așteptam la

altceva. Oricum decizia nu ne 
afectează prea tare. Pot face 
apel, dar nu cred că are rpst 
pentru că doar pierd hani, 
fără să mi se facă dreptate”, , 
preciza Marian Muntean, 
finanțatorul clubului devean.
Acuzații reciproce

Incidentele de la meciul; 
Cetate - Tomis, au mai fost 
judecate de Comisia de Disci
plină din FRH și acum o 
săptămână, dar verdictul a 
fost amânat. Atunci Marian 
Muntean a depus la FRH un 
memoriu în care acuza 
maniera tendențioasă de arbi
traj a cuplului Harabagiu - 
Stănescu și a solicitat să se 
analizeze deciziile arbitrilor 
pe baza casetei video și să fie 
sancționați. Arbitrii au scris 
în raport că au fost loviți de 
Muntean și au sesizat FRH și 
Poliția Deva că mașina lor a 
fost avariată la comanda lui 
Muntean.

1 MR .B 1
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Lcl Teatrul Dramatic I.D. Sîrbu Petroșani începe, 
Campionatul Național de Gimnastică Aerobică. Vor pâr - 
ticipa sportivi de la cluburi dini Arad, București/Con
stanța, Deva, Petroșani și Caracal. La Petroșani vor fi 
pezente, de asemenea, loturile naționale de gimnastică 
aerobică ale României. (Foto: Traian Mânu). •

Mulțescu la TrabzonSpor?
■ Portarul Jiului este 
urmărit de un impresar 
străin, iar din iarnă ar 
putea activa în Turcia.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Petroșani - După aprecie
rile multora, în primele 8 
partide susținute de Jiul, în 
acest sezon competițional, cel 
mai bun om al „minerilor” a 
fost portarul Cătălin 
Mulțescu. Descoperit și for
mat la gruparea petroșăneană 
de Lulu Homan, Mulțescu 
junior, care a fost multă 
vreme în Divizia B rezerva 
lui Hotoboc, a avut un 
început de campionat foarte 
bun, iar paradele lui au adus 
puncte prețioase din 
deplasare. Aproape meci de 
meci, Cătălin a fost urmărit 
de un impresar turc, venit de 
la puternica formație din Tur
cia, TrabzonSpor, echipă 
care, se pare că-1 curtează

Portaru liului. Cătălin Mulțescu, e un titular incontestabil 

intens pe jiulist. „Știu că mă 
curtează o echipă din Turcia 
și este posibil să fie și de la 
TrabzonSpor, dar eu știu ceva 
și de o formație din Ankara. 
Sigur, dacă voi primi o ofertă 
concretă din care să câștige 
și clubul, este posibil ca din 
iarnă să plec”, a declarat 
Cătălin. Și oficialii clubului 
au confirmat faptul că tâ
nărul portar este dorit în pri
ma ligă turcă. „Deocamdată,

l
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Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a ll-a, 2 octombrie: Streiul Simeria Veche
- Moții Buceș 4-3; Agrocompany Băcia - Zarandul Crișcior 1-0; Victoria Brad
- Victoria Dobra 2-1; Casino Ilia - Olimpia Ribița 1-1; Guler Deva a stat.

Clasamentul
1. Aqrocompany Băcia 2 2 0 0 7-3 6
2. Streiul Simeria 2 1 1 0 4-3 4
3. Olimpia Ribița 2 1 1 0 2-1 4
4. Moții Buceș 2 1 0 1 6-4 3
5. Victoria Brad 2 1 0 1 2-2 3
6. Casinio Ilia 1 0 1 0 1-1 1
7. Zarandul Crișcior 2 0 1 1 0-1 1
8. Victoria Dobra 2 0 0 2 4-8 0
9. Guler Deva 01 o o 1 0-3

53% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

27 (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual
V;.-

GRATUIT, în fiece vineri primești

I cel mai complet supliment 

MU de televiziune.
AL
TV

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

ir

nu am primit nici o ofertă 
concretă pentru jucător, dar 
dacă vor fi interesați de ser
viciile fotbalistului ne vor 
contacta”, a spus președintele 
clubului Ilie Bălănescu.

Cătălin Mulțescu a mai 
explicat că forma bună pe 
care o traversează se datore
ază și încurajărilor venite din 
partea coechipierilor, a an
trenorului, dar mai ales din 
partea mamei”.

Jiul nu poate 
plăti la timp

Petroșani (C.M.) - Clu
burile din Divizia A au 
fost somate, marți, de 
președintele ANAF, Se
bastian Bodu să plătească 
obligațiile restante la 
bugetul de stat în urmă
toarele trei săptămâni. 
Ilie, Bălănescu, președin
tele clubului Jiul, la fel 
ca și alți conducători de 
cluburi din Divizia A, 
afirma că pentru mineri 
termenul impus de 
ANAF e imposibil de 
respectat. „Nu spunem că 
nu plătim, dar ar trebui 
realizat un grafic de 
eșalonare mai accesibil 
nu așa strict. Noi nu 
avem datorii așa mari ca 
Steaua sau Dinamo, dar 
totuși sunt restanțe de 
miliarde de lei care pen
tru posibilitățile noastre 
financiare pot fi sufocan
te”, preciza Bălănescu.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a ll-a, 2 octombrie: Unirea Berthelot -

10. AS Boșorod

Minerul Teliuc 4-2; Streiul Baru Mare - Știința lancu de Hunedoara 1-2; AS 
Boșorod - Cerna Lunca Cernii 0-4; Cerna Toplița - Viitorul Pădișa 3-3; 
Gloria Bretea Română - Sîntămăria Orlea 2-1.
Clasamentul
1. Unirea Berthelot 2 2 0 0 7-3 6
2. Viitorul Pădișa 2 1 1 0 7-5 4
3. Știința lancu de Hd.2 1 1 0 3-2 4
4. Streiul Baru Mare 2 1 0 1 6-3 3
5. Sîntămăria Orlea 2 1 0 1 4-3 3
6. Cerna Lunca Cernii 2 1 0 1 5-5 3
7. Gloria Bretea R. 2 1 0 1 3-4 3
8. Cerna Toplița W 0 -1 1 4-6 : 1
9. Minerul Teliuc 2 0 : 1:. 1 3-5 1

2 0 0 2 2-8 0

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum! cuvĂml

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) pret/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Prenumele

Numele

Localitatea

Telefon (optional)

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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•Accidentări Atacantul Robin van Persie s-a 
accidentat la antrenament și este incert pen- 
trumețșiul Cehia - Olanda. Selecționerul Mar
co van. Hasten riscă să nu poată conta nici 
pe mijlocașul Wesley Sneijder și fundașul Wil
fred Bouma, de asemenea accidentați. (MF)

Scandal în fotbalul brazilian

Li'UlUBiwTi grupele Cupei UEFA este următorul:
GRUPA C Hertha Berlin, lens, Sampdoria, Steaua, BK 
Halmstad
Etapa! (20 octombrie): «
Steaua - Lens
Halmstad * Hertha Berii»
Etapa a ll-a (3 noiembrie):
lens - Halmstad
Sampdoria - Steaua : ;
Etapa a HFa (24 noiembrie): :
Hertha Berii» - lens '
Halmstad * Sampdoria • • <
Etapa • nfea (30 noiembrie): •
Sampdoria • Hertha Berii»
Steaua - Halmstad :
Etapa a V-a (15 decembrie):
Hertha Beriin - Steaua
Lens - Sampdoria

GRUPA F: ȚSKA Moscova, Olympique Marseille, Heeren
veen, levski Sofia, Dinamo București
Etapă I (20 octombrie): ;
Dinamo - Heerenveen
ȚSKA Moscova - Marseille
Etapa a IFa (3 noiembrie):
Levski Sofia - Dinamo
Heerenveen - ȚSKA Moscova
Etapa â lll-a (24 noiembrie):
Marseille - Heerenveen
ȚSKA Moscova - Levski Sofia
Etapa a IV-a (1 decembrie):
Dinamo -ȚSKA Moscova
levski Sofia - Marseille
Etapa a V-a (14 decembrie):
Marseille - Dinamo ; ;
Heerenveen - Levski Sofia

î GRUPA G: V® Stuttgart, PA®K Salonic, Șahtior Donept, 
Stade de Rennes, Rapid
Etapa I (20 octombrie):
Rennes - Stuttgart
Șahtior - PAOK Salonic
Etapa a ll-a (3 noiembrie):
Rapid - Rennes
Stuttgart - Șahtior
Etapa a lll-a (24 noiembrie):.
PAOK Salonic - Stuttgart
Șahtior - Rapid
Etapa a IV-a (1 decembrie):
Rapid - PAOK Salonic
Rennes - Șahtior
Etapa a V-a (14 decembrie):
PAOK Salonic - Rennes
Stuttgart - Rapid

■ Rezultatele a 11 
meciuri din campionatul 
„cariocas" au fost anu
late pe motiv de fraudă.

Sao Paolo (MF) - Cinci 
cluburi din prima divizie 
braziliană au anunțat că au 
apelat la justiție pentru a 
protesta față de anularea 
rezultatelor a 11 meciuri din 
campionat, pe motiv de 
fraudă. Cluburile Cruzeiro, 
Fluminense, Intemacional,

Beckham a întârziat
Londra (MF) - Căpitanul selecționatei 

Angliei, David Beckham, nu s-a alăturat 
încă lotului convocat pentru meciul cu Aus
tria, din preliminariile CM-2006, deoarece 
unul dintre fiii săi, Romeo, este bolnav. 
Mijlocașul echipei Real Madrid i-a cerut 
selecționerului Sven Goran Eriksson să-i 
permită să mai rămână câteva zile în 
Spania, pentru a fi alături de fiul său. Băiat
ul, în vârstă de trei ani, a fost transportat 
de urgență la spital sâmbătă, el suferind 
convulsii pentru a doua oară în două luni. 
Romeo Beckham a fost internat, prima dată 
în luna august, la un spital din Londra, 
având aceleași simptome.

Ar fi revenit moio-
cașul Pavel Nedved, care 
s-a retras din echipa 
națională a Cehiei după 
Euro 2004, a mărturisit 
că s-a gândit în ultimele 
zile la o revenire în pri
ma reprezentativă. El a 
renunțat însă la această 
idee, neagreată de antre
norul Brttckner. (MF)
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David Beckham (Foto: fan)

Boloni nu dorea echipe din România
■ Antrenorul formației 
Rennes regretă că sorții 
i-au hărăzit să joace 
contra Rapidului.

Rennes (MF) - Antrenorul 
Ladislau Boloni a declarat că 
nu și-a dorit ca Rennes să 
evolueze în compania unor 
echipe din România, formația 
franceză fitadr adversara 
Rapidului în Grupa G a Cupei 
UEFA. „Nu'irtam să joc în 
fața unor echipe române pen
tru a nu suscita polemici, dar 
vom juca cu Rapid București. 
Va fi dificil, ei au un public 
foarte cald”, a spus Boloni.

Tehnicianul român crede 
că ar fi fost mai bine pentru 
jucătorii săi să evolueze 
împotriva unor formații din 
Italia, Spania sau Anglia. 
„Sincer, nu sunt mulțumit de 
tragerea la sorți. Pentru spec
tatori, mi-aș fi dorit să joc în 

Ponte Preta și Santos au decis 
să facă recurs la decizia Tri
bunalului Superior de Justiție 
Sportivă (STJD) de a anula 
rezultatele a 11 meciuri, con
duse de un arbitru care a 
recunoscut că a aranjat meci
uri în scopul favorizării unui 
grup de pariori pe Internet. 
Oficialii celor cinci cluburi 
doresc ca justiția să analizeze 
fiecare meci cu atenție, 
înainte de a lua o eventuală 
nouă decizie. „Nu suntem de 
acord. Nu se pot anula meci

Deplasare periculoasă pentru Lens *
■ Cotidianul francez Le 
Figaro consideră că RC 
Lens va avea un meci 
dificil cu Steaua.

Paris (MF) - Publicația Le 
Figaro notează că formația 
RC Lens va avea o deplasare 
dificilă la București pentru 
meciul cu Steaua, care va 
avea loc la 20 octombrie, în 
cadrul Grupei C a Cupei 
UEFA. „Lens va avea parte de 
două partide șoc, la Berlin, cu 
Hertha, și pe teren propriu, 
cu Sampdoria, nu înainte de 
o deplasare care se anunță 
periculoasă, la București. 
Doar formația suedeză Halm
stad nu ar trebui să-i pună 
probleme lui Lens”, notează 
ediția electronică a ziarului 
francez, comentând șansele 
echipei franceze în Grupa C.

La rândul său, antrenorul 
echipei Sampdoria Genova, 

Ladislau Boloni și Răzvan Lucescu

spaniole sau engleze. Și pen
tru jucătorii mei ar fi fost de 
dorit acest lucru, deoarece ar 
fi acumulat mai multă expe
riență”, a menționat Boloni.

La rândul său, antrenorul 
Rapidului, Răzvan Lucescu, 
și-a exprimat nemulțumirea 

uri doar în baza unor suspi
ciuni”, a declarat președintele 
Clubului Intemacional de 
Porto Alegre, Fernando Car
valho.

Responsabilii celor cinci 
cluburi au menționat că nu 
au putut avea acces la docu
mente din dosar care să 
demonstreze că rezultatei^ 
meciurilor în discuție au fost 
falsificate de arbitrajulHui 
Edilson Pereira de Carvalho. 
Arbitrul a dat asigurări că a 
influențat rezultatul final în

Mire! Rădoi, căpitanul echipei Steaua EPA)

Walter Novellino, a declarat 
că formațiile Steaua și Hertha 
Berlin sunt principalele 
favorite ale grupei. „Steaua și 
Hertha sunt favorite, dar va 
trebui să luptăm pentru a 
obține calificarea.

Este o grupă grea, dar nu 
imposibilă. Când am plecat la 
drum în Europa știam că nu 
ne va fi ușor”, a spus Novel
lino. Sampdoria va întâlni în 

aibă adversari doi antrenori 
români, unul dintre ei fiind 
chiar tatăl său, Mircea Luces
cu, tehnicianul formației 
Șahtior Donețk. Rapidul va 
juca pe teren propriu cu 
Rennes și PAOK .Salonic, 
respectiv în dețjlâsareă cu ‘

doar șapte din cele 11 meciuri 
anulate. Partidele vizate, dis
putate în perioada mai - sep
tembrie, urmează să se 
rejoace. Scandalul a izbucnit 
în 24 septembrie, după ce în 
publicația Veja a apărut un 
material despre meciuri aran
jate din campionatul Bra-

auinv|știt sume enorme in 
această loterie^pey.Jntemet, 
care este interzisă.

runda a doua, la Genovâ, 
echipa Steaua. „Steaua a 
impresionat în Europa în anii 
'80. punctele forte ale 
românilor nu mai simt Hagi 
și Petrescu, ci Rădoi și 
Oprita, două talente care 
scriu istoria actuală a clubu
lui”, a notat II Giornale. 
Patronul Stelei, Gigi Becali, 
consideră în schimb că echipa 
sa va câștiga grupa.

Indisponibilități ?
Praga (MF) - Atacau1| 

tul echipei Aston VillajJ J 
Milan Baros, accidentat la .? 
tendonul lui Achile, este ; 
incert pentru meciul pri ’ 
care reprezentativa Cehi
ei îl va disputa pe teren 
propriu cu Olanda, în 
Grupa I de calificare la 
CM-2006. Baros, în vârstă
de 23 ani, nu a putut par
ticipa la ședința de pregă
tire de marți din cauza 
acestei accidentări. Cel 
mai bai marcator la Euro 
2004 (ffi 5 goluri) și câști
gător al Ligii Campionilor 
cu Liverpool în 2005, £

S 42
126

Baros are în
•^■selecții, eji 

ri pbi

>nta in jneeiul cu 
pe jucătoriiObn|£ nief pe juc:____

Jan K^ler (Borusșia,gpț-
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând amari de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.
• cramă cMi, amenajată ca spațiu, intrare din 
stradă, 13 mp, Deva, Dacia Tel. 0723/550165.
• amari ki căminul „Chimica" Orăștie, Str. 
Viitorului, bl. 26, ap. 58, etaj 2. Informații tel. 
0745/688306.
• regent cerneri cămin, în Simeria, gaz, parchet 
faianță, convector, accept plata în 2 rate, preț 
230 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/601892

Vând ap. 2 camere (03)

•r kkmumm balcon închis, termopan, 
centrală termică, mobilat, utilat complet Bdul 22 
Decembrie, preț 146.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.
• decomandata, Deva, Zamfirescu, etaj inter
mediar, 60 mp, 2 balcoane, modificări, vedere în 
2 părți, ușă metalică, preț 1,150 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0788/165703.
• decomandata, etaj 1, contorizări, gaz2 focuri, 
balcon închis, acoperit cu tablă sau schimb cu 
garsonieră, preț la vedere. Tel. 0723/933333.
o decomandata, rad liniștită, lângă piață, etaj 1, 
balcon, contorizări, ne/mobilat preț 120.000 ron. 
Tel. 0745/367893.
• Don, AL Moților, bloc cărămidă, gresie, 
faianță, geam la baie, cabină duș, parchet 
contorizări, 34 mp, ocupabil imediat preț nego
ciabil. Tel. 227698,0742/564654.
• Deva, Donbrețl etaj 2, decomandate, 60 mp, 
vedere la strada, contorizări, parchet balcon 
mare, preț 1350 mid. lei. Tel. 0723/251498.
o Don, KogăHcaanu, bl. F, etaj 3, circuit 
cărămidă, cămară, 2 holuri, parchet stejar, ușă 
stejar, contorizări șl alte îmbunătățiri. Tel. 
0254/215526.
• Den, Mkro 15, renovat pregătit pentru 
centrală, preț 580 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/393719,0744/835494.
• Den, zona Dacia, contorizări, îmbunătățiri. 
Relații latei. 0740/247192.
• Deva, zona Micro 15, gresie, faianță, parchet 
lamelar, preț 580 milioane lei. Tel. 0745/393719, 
0744/835494.
• Den, rad ultracentrală (împăratul Traian), 
bloc cărămidă, ocupabil imediat preț 760 
milioane lei. Tel. 0721/985256.
• foarte regent decomandate, cărămidă, 
contorizări, modificări interioare, balcon cu 
cămară, interfon, vedere spre oraș, zona 
Minerului, Deva, preț 82.000 ron, negociabil. Tel. 
0723/427929,0766/763615.

• Hațeg, central termică, posibilități extindere, 
parter, lângă farmacia Nora, mobilat Tel. 770735, 
770367,0722/876141.
• semidecomandate, 48 mp, balcon, contorizări, 
etaj 1, Deva, Kogălniceanu, ocupabil imediat 
preț 94.000 ron, negociabil. Tel. 0745/888619, 
227661.
• Simeria, deastțrra băncii, preț 30.000 euro. Tel. 
0724/763736.
• Simeria, idtracantral, multiple îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 12 mid. lei, negociabil, și 
teren 1200 mp, zonă foarte bună, 25.000 euro, 
negociabil. Tel. 0729/015069,0722/601892.
• regent decomandate, ultracentral, Deva, etaj 
1, parchet balcon închis, complet contorlzat 55 
mp, preț negociabil. Tel. 0726/710903.
• urgent Deva, zonă bună, contorizări, parchet 
preț 650 milioane lei. Tel. 0722/564004.
• lagent, Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, ap.8, 
confort 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 0254/223336.
• urgent, Soneria, parchet bucătărie mare, baie 
cu gresie și faianță, centrală termică, zugrăvit 
preț 850 milioane lei. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• urgent, ultracentral, decomandate, 
contorizări, etaj intermediar, loc de garaj, preț 
convenabil. Tel. 0720/354453.
• urgent, sdec,, Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat, apometre, contorizări, preț neg., tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona MtoeraU, dec., et 1, bloc de cărămidă, 
50 mp, balcon, contorizări, parchet faianță, preț 
83.000 RON, tel. 0723/251498,232809,07457307200. 
(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 AL 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 balcon, ocupabil imediat preț 28X00 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Mfara 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)
•zonă centrală I- Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorlzat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., 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 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zona bduL 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)
• lagent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• 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 1250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• 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)
• doc, 'n»afa(ă mare, centralătermică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec,supnbță 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 ț circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 iei neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• el intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet, recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Căsa 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 ă ocupabil imediat proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg„ tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (CasaBetania)- ■ u > ■ -. ■ < >.
• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg„ tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei. tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)
• dec, centraH termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 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)
• 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)
• 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, zirt bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223. 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonăultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid., neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• regent contorizări, zonăbură, balcon, preț 880 
mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ultracentral, dec, et intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, interfon, preț 
1,2 mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• ama Banca Transilvania, sdec., 32 mp, 2 holuri, 
ușă metalică gresie, faianță modeme, parchet 
lamelar, bloc decent et3, preț 630 mii, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Uc Auto, urgent, sdec, et 3, parchet, 
contorizări, preț 590 mii, neg, ocupabil imediat, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec., parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent contorizări, zonă excelentă balcon, 
mare, preț 50 mp, preț 840 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• zona Banca Transilvania, sdec., ușă metalică 
gresie, faianță moderne, parchet lamelar, bloc 
decent et. 3, preț 17.500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec., parchet, gresie, 
faianță contorizări, et. 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest) 
•dec, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent dec, central, 55 mp, balcon închis, 
centrală termică parchet preț 860 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, dec, 52 mp, parchet, balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• vând regent 2 cam, zona Eminescu, etaj 1, 
balcon, contorizări, parchet gresie, faianță Preț 
600 mii, neg. Tel. 211075; 0726-130557; 0745- 
666447. (Mondial Casa)
• vând 2 cam, zona Zamfirescu. etaj 2, 2 
balcoane, contorizări, st 60 mp, bloc nou, 
parchet vedere în 2 părți, preț neg, tel. 211075, 
0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• vând ap 2 cam, b-dul Decebal, etaj interme
diar, vedere deosebită parchet contorizări, bine 
întreținut. Preț 980 mii. Tel. 211075,0747779751, 
0726130557. (Mondial Casa)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• regent in Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
• zonă buri, în Devă de preferință etaj interme
diar, plata Imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
urgent, în Deva, zonă bună plata imediat, tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• deosebit contorlzat integral, zonă centrală 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, preț 130.000 
ron. Tel. 0726/593019.
• Deva, Mineralul etaj 2, balcon închis, parchet 
centrală termică instalații sanitare noi, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/710903.
• Deva, zori centrală decomandate, etaj inter
mediar. Tel. 0744/604912.
• Orăștie, central, la DN7, parter, ideal privati
zare, negociabil; cumpăr pădure stejar, tei (sau 
buștean d 25 • 40 cm), respectiv pădure fag, 10 
ha, condiții de exploatare. Tel.0720/670305.
• urgent semidecomandate, balcon, 
contorizări, îmbunătățiri, etaj intermediar, Deva, 
zona Bălcescu, preț 109.000 ron. Tel. 0745/888619, 
227661.
• regent semidecomandate, parchet centrală 
termică multiple îmbunătățiri, parter, ideal 
pentru privatizare, preț 900 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/505771,0723/686162, Simeria.
• zona Dorobaiti, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, 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 Procesul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

’• zona a Eftescu, dasmandate, et B 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 Progresid, 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)
•zonaa Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-302200. (Fiesta Nora)
• zor M -ralul etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702. 
(FîestaNora)
• zona Dorobanți at 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 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• zona, L Creangă dec., contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(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)
• urgent zori liniștită et. 2, balcon închis, 
centrală termică instalații sanitare noi, preț 810 
mit, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dada, sdec., centrală et. 2, bloc de 
cărămidă ocupabil imediat, preț 800 mii., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, urgent, 90 mp, bloc cărămidă 
parchet balcon închis, dec., preț 38000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dunărea, sdec., et. intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid., neg., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

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 și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: O724-22-O3-65.

• dec,, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț 35.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 

, închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă, 
vedere bilaterală preț de ocazie; 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• regent dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat preț 
38000 euro, neg„ tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• vând 3 cam., zona Dacia, etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lamelar, bine întreținut 
preț 720 mii., neg. Tel. 211075,0745-666447,0726- 
130557. (Mondial Casa)

Vând ap. 4 camere (07)

• Brad, decomandate, contorizări, parchet 2 
băi, 2 balcoane, 72 mp, central, preț 28000 euro, 
negociabil. Tel. 0727/212282.
• Deva, etaj intermediar, zonă foarte bună 
amenajări interioare, centrală termică preț 155 
mlddei. Țel. 0720/670305.
• Deva, zori foarte bună etaj intermediar, 
modificări și amenajări interioare, centrală 
termică preț negociabil. Tel. 0720/670305.
• regent decomandate, etaj 1, centralătermică
2 băi, 2 balcoane, 112 mp, bloc cărămidă fără 
intermediari. Tel. 228775,0788/497895.
• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică . modificat, ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tele
foane 0723-251498, 232808,0788-165702. (Fiesta 
Nora)
• zonă ultracentrală et. 2, decomandate, 2 bal
coane, vedere în 2 părți, ușă metalică con
torizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 0788/ 
165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et 2, 
preț52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojcki, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• doc, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt mașină preț 
1/00 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• urgent zori centrală et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică ter
mopan, etc.), preț 46.500 euro. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• et 2, dec., parchet, apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• regent zona Poliția Județeană et 1, dec., 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid., tel. 
0745/640725. (Mimason)
•dec,2 băi, 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, gresie, 
faianță parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mid., 
tel. 211075, 0745666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• et 2, dec., parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid., neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• 2 corpuri, baie, bucătărie, centrală termică 
parchet laminat, garaj, canalizare, anexe, 750 
mp. Tel. 0722/347512,224543,228448

• 3 camere, bucătărie, hol, baie, curte, grădină 
anexe, st 620 mp, fs 15 m, Deva. Tel. 0727/885561.
• camerit la casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianță 
termopan, zonă centrală Deva, tel. 0726/972966.
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728.
• Deva, str. M. Eminescu, preț negociabil, exclus 
intermediari. Tel. 223889.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc., CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasa, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367593. (Garant Consulting) ;
• 2 cam mari, buc, baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• zona peste linie, cu etaj, garaj, beci, 3 băi, 3 
balcoane, centrală termică, temnopane, curte, 
grădină 770 mp, preț 135.000 euro, tel. 
0745/159573,206003. (Mimason)
• ultracentral 2 camere, bucătărie, baie, curte, 
grădină ideală și pt sediu firmă preț 8000 euro, 
tel. 0745/159573,206003. (Mimason)
• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, Simeria. Preț: 
1.700.000.000 rol, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• P+l, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină Deva. 
Preț: 2.500.000.000 rol, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane. 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefi
nisată parchet laminat, termopan, gresie, 
faianță C.T. nouă fosă septică garaj la parter, 
an construcție 2004, sc 100 mp, grădină 875 mp, 
front stradal 9 m. Preț: 150.000 euro, negociabil. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

• regent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, parter, dec., pretabil priva
tizare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid., neg., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• urgent Bălcescu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, Contorizări, preț 
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• urgent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat, tel. 215212. (Prima Invest)

Vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• Bârcea kfică nr. 34,3 camere, teren, anexe, 
beci, cămară preț 75.000 ron. Tel. 0722/677045.
• casăki sat Fizeș, comuna Băița, nr. 67, grădină 
- curte 60 ari, șură anexe gospodărești, preț 
negociabil. Tel. 0722/231965.
• casă la Uroi (lângă Simeria), teren (grădină și 
pomi). Tel. 262941, după ora 18, sau 0722/361394.
• casă modestă în Bârsău, 2 camere, cămară, 
târnaț, curent electric, fântână curte, grădină 
1700 mp, fs 20 m, lângă șoseă preț 350 milioane 
lei. Tel. 229034,0724/355166.
• regent casă în Bobâlna, 3 camere, 2 bucătării, 
baie, hol, gresie, faianță parchet fosă septică 
1,74 ha pădure, 1,40 ha arabil, 1500 mid. lei, sau 
schimb cu apartament Simeria plus diferență 
0721/446708,261433.
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joi, 6 octombrie 2005 cwim MICA PUBLICITATE /1O

• ta 22 ta» ta taxa, 3 camere, L pod, beci, 
Încălzire pe lemne, anexe, fântâni rte • 1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimbai apartament 2-3 camere, in Deva, tele
foane 235208; 072 (Rocan 3000)
• te BxM, construcție nouă. living de 34 mp, 
oormitor mare, oaie, nucatane, amenajan, 
termopan, mobtatâ modem, st 7.000 mp, poziție 
bură preț 1^5 mid leL negociabil, telefoane 
211587,074^253667 (Evrika)
• am taaăaa Muresani 3 cam, taie, pivniță 
fântână cu Ndrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115600 RON, tel 224J96, 078V36182. 
(Garant Consulting)
• Mteâ •» 4 camere, mansardă, garaj, sobă 
teracotă amenajmă baie, drum asfaltat, st2800 
mp Preț UOUnWOOrol, negodaM. Tei. 0746- 
225726; 0254-213050 (Casa Majestic) 
•3onm»+ anexe gerpodăreșft teren 1500mp 
com. Crisdor.jul Hunedoara. Preț: 1000000000 
roi, negoaawL Tei. 0746-225726; 0254213050. 
(Casa Mistici

Vând garsoniere (19)
• 2 caaaere, etaj L Dadă jaluzele exterioare, 
parchet, lava», gresie, faianță instalații și 
obiecte sanitare noi, repartitoare, contorizâri 
totale. preț negodabă TeL 228103
• Ratau tafta. 30 mp oontorizări, infourrâtățiri. 
preț 530 ntaorre lei. negooNPiL TeL 
072v71fl9»
• tarta tafta renovată amenajată complet, 
parchet lameiar, gresie, faianța, instalații noi, 
mobMă uitată told nou, preț 700 mitoane lei, 
negodabă sau schimb cu apartament 2 camere. 
TeL 0720^70805.
• tatata V mp balcon, contorizări. etaj inter 
metar, Deta Miriști, preț 55000 ron, nego- 
dabl TeL 0745(888613 227661.
• ■gataoaatart L, Deva, zona piață balcon, 
etaj 2 dfo 4, ocrpabU anedta preț 640 mteoane 
lei negodabă TeL 0721/385256
• aagatatata L Manau, etaj intermediar, preț 
SBOmCoane lei negociata. TeL O72V3544S3.
•ara tagM< dec, et 2, baton, bloc dră- 
radă bine Hrețntamobtată teL 0723)660160, 
211587. (Evrika)
•aaa» tacta 2 garsoniere, trunos amenajate, 
et 1 și 2. oapabta imetSaă preț negocwta, teL 
074V25366Z, 211587. (Evrika)
• amMtotaM Nou. zonă liniștită etru 2, deco- 
mmoare, jo mp, oaicon, Tara moamcan, 
contorizări, preț 65000 RON, teL 0723/251498. 
232809,0788/1615702. (Fiesta Nora)
•axa» taMtaață dec, etaj 2. balcon, ușă metal 
nouă parchet tarriraă gresie, faianță apometre, 
«beră preț 74000 RON, teL 0723/2514» 232808, 
O78V16570B. (Fiesta Nora)
• axa» Batanta, Poliția județeană 40 mp dec, 
et 2. bucătărie modffiată bNcon mare, gresie, 
faianță parchet, apometre, gaz conzorizaL 
vedere la stradă preț 85000 RON, tei. 
0745/3022» Z32B» 0788/1657» (Fiesta Nora)
• a»aă ceata» etaj intermediar, balcon, 
parchet apometre, ocupaMă repede, preț 630 
mi kwajOOO RON. neg. teL 0723/2514» 232809, 
O788/1657O2 (Resta Nora)
• ■■Itari» etaj intermediar. 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată 
foarte tare întreținută, preț 78000 RON, teL 0745- 
3022» 2328» 0788-165701 (Hesta Nora) 

S»miM2352»072b»Q»(RranXW

» Eminescu. dec. amenajată et 1, 
ocupataă imedtaL preț 485 mi lei. Tel. 2352» 
0721/985255 (Rocan 3000)

«■mi mo, otoc caranmaa, et 1, oec, conton ■ 
zări. preț. 485 mi lei TeL 2352» 072D985256. 
(Rocan 3000)
«■tete MMta where la stradă liberă 550 mit 
leL neg Telefoane 2352» 0724/620358 (Rocan 
3000)

Adec, mobilată balcon închis, et 1, 
TOO mi lei. 2352» 0721/744514. (Rocan 30»)
• et 3, dec, balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53000 ron. Tel. 2234» 
0724/168303,0742/005228. (Casa Betania)
• 2 caaa»ta semidec, parchet, baie cu gresie 
«faianță, bloc de cărămidă totul contorizat 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 miL, teL 2352» 0721- 
985256 (Rocan 3000)
• a»» Deretarti, dec, modificată (cameră 
♦taring). pai e, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, teL 2352» 0721- 
965256 (Rocan 3000)
• zona Doronanp, dec, moomcata, gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări. preț 680 mil, teL 2352» 07246203» 
(Rocan 3000)

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată m jm, 
complet contorizată gresie, faianța parenet, 
tavane false șl spoturi, pM 820 mii, ti i. 2352» 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdui semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă hmștită firii îmbunătățiri, preț 680 
miL, teL 2352» 07246203» (Rocan 3000)
• stan taaă în Deva preț 450.000 mii, tel. 
221001, 0742/375994 (Casa Blanca)
•at 3; contorizări, balcon, bine întreținută, Calea 
Zarandului, preț 49500 leL tel. >234» 
0724/1693» 0742/0052» (Casa Betania)
• et ă garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresia faianță parenet contorizări, 
merită raniță AL Romanilor, preț 55000 lei neg 
Tel. 2234» 0740/9146» 0720/1693» (Casa 
Betania)
•ati, dec, proaspăt zugrăvită, baie amenajată, 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, teL 
2234» 072V387896,0742/0052» (Casa Betania)
• at j, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imedratMărăști, preț 61000 lei, neg, tei. 2234» 
072IV3878» 0741/120722 (Casa Betania)
• (agent, zaxa Mărești, oec, balcon, contonzan, 
preț 65000 RON, teL 0740013971. (Garant 
Consulting)
• zona Men 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)
•cedări 1, peste 35 mp ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154401, 227542 seara 
(Garant Consulting)
•■gxnțltaMtaaraet 1 preț 199 miL, neg, teL 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

• OKgCMMttan; et intermediar, neamenajara. 
preț negociabil, tel 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dac, «t 3, balcon, preț 630 mii, neg, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• dec. Deva, zona 1 ă'ti, et 2 balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 mii, tel. 
0726/7109» (Prima-lnvest)
• cMA cratatelri, parchet gresie, faianță et 2, 
ocupabilă imediat, preț 570 mii, neg, tel. 
0740/2107» (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 18 parcați teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 2900 np teren intravilan în Deva Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242
• 24JM mp teren pentru agricultura și 5000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea loteșu-Hațeg langa canton, acte in 
regulă, titlu și CF. Tel. 212272,0723/7325»
• 980 mp teren, fs 20 m, între Sântuhalm și 
Cristur, posibilități de extindere până la 20.000 
mp Tel. 2109» 0744/611145
• 5708 mp rsă la șosea Is 15 m, un capăt la 
pădure, pentru cabană preț 3 euro mp, peisaj 
deosebit Tel. 229034,0724/3551»
• centrai, la drum asfaltat zonă de agrement 
sat Săcărâmb, preț negodabiL TeL 0722/942182.
• i Bâta cu toate facilitățile: ă, gaz, 
curent 3600 mg preț 4 euro mp fără interme
diari. Tel. 0724/388452
• intavtan Dam, str. M. Eminescu, lângă Poștă 
preț 110 euro mp, negociabil. TeL 0726/826624, 
0720/354453
• tatmflan ta Simeria str. Cuza Vodă 14» mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343081
• tanxlan la DN7, lângă Dera, 20» mp și 4000 
mp fs 27 m, utilități 100» preț 7 -12 euro mp; 
zonă turistică 5 fon de Deva 4000 mp; 1200 mp la 
asfalt preț 5 - 7 euro mp. Tel. 0720/6703»
• htrwiai, Dera, la DN 7, utilități, st 2000 mp și 
4000 mp, fs mare, preț 8 - 12 euro mp. TeL 
0720/6703»
• loc A casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț lOeuro 
mp. Tel. 0723/005657.
• ta Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• tabmrtan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
62»» (Rocan 3000)
• Intavlan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-6203» (Rocan 3000)

Alege CL pentru anunțul tău

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

• Șef raion (rotiserie- patiserie)
• Operatori calculator

_ . - - «■ ~ g.------------- M-oo I IF — iiât• nererenp inTormapt cnenp
• Referenți credite
• Recepționeri marfă
• Măcelari
OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru dinamic și 

modern.
CV-urile se trimit la sediul firmei, pe str. Arad, nr. 42 Sibiu, 

prin fax la 0269/219338 sau e-mail rii<a>Tridenttranstex ro . 
Informații suplimentare la telefonul 0269/24 13 11.

(31703)

•tabwttaztmZlMi, st 1040 mg fs 13 mp, apă 
gaz, curent canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-6203» 
(Rocan 3000)
• kta lan, am*  tata st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
6203» (Rocan 3000)
• takavlan, st 20008 mg fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-6203» (Rocan 3000)
• tabavlan ta zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mg fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat preț 17-21 
euro/mp, tel. 2234» 0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• taWriter te DN 7 st 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/3878» 0742/005228. (Casa Betania)
• zona 22 tac, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• bm Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg., tel. 
2242» 0788/36182. (Garant Consulting)
• ugmt 2 parcele, zona Vulcan, preț neg, tel. 
0740/1731» 230324. (Mimason)
• tags» 28» mg intravilan, zona M. Sado- 
veanu, 70x50, gaz, curent apă pretabil motel 
etc, preț 30 euro, tel. 0740/1731» (Mimason)
• ana Cbidș, 24» mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 45 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• kttawlM ta Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg tel. 718833, 0720/542223, 
0745/685473. (Partener-Hunedoara)
• 2188 mg pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-

• i, 15» mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• 2M0mgzonă bună Boholt posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• tatrariteg 580 mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii, neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• Dna, st 5.000 mp, gaz, apă curent electric, 
ideal pentru construit casă Preț: 30 euro/mp. 
TeL 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• tainic Pătata 1:2700 mp; Parcela 2:6000 mp. 
Pret'5 euro/mp. Tel. 0254-213050, 0746-225726. 
(Casa Majestic)
• vând teren intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 
3700 mp, acces din două părți, posibilitate parce
lare, gaz, apă curent ideal construcție case. 
Preț 25 euro/mp. TeL 211075 0740/232043; 
0726/130557. (Mondial Casa)
• vând teren intravilan, zona Horia, st 375 mp, fs 
13 m, toate facilitățile, preț 6000 euro, neg. TeL 
211075,0745666447,0726-130557.  (Mondial Casa)
• vând teren, B-dul 22 Decembrie, zona Dacia 
Service, st 3300 mp, fs 52 m, bun pt orice activi
tate, toate facilitățile. Preț 25 euro/mp. Tel. 
211075; 0745/666447; 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• vând tarar intravilan, zona DN7, după 
Sarmismob, st 5000 mp, fs 18 m, facilități in 
apropiere, preț 18 euro/mp. Tel 211075,0740- 
232043. (Mondial Casa)
•vând teren intravilan, zona Prelungirea Vulcan, 
st 5000 mg fs 30 m, facilități în apropiere, posi
bilități construcție casă preț 8 euro/mp, neg., 
tel. 211075; 0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)

Cumpăr teren (22)

• cunpâr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• ta Deva, s 3» -1000 mp, pentru construcții. 
Ofer prețul pieței. TeL 0254-213050,0746-225726 
(Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• IU mg superamenajat zonă ultracentrală 1 
Decembrie, preț 180.000 euro, negociabil. TeL 
0721/985256

• foarte ugent spațiu comercial ultracen
tral, P+l, super amenajat, utilat bar, 110 mp, 
fs 75 m, preț 180.000 euro, negociabil. TeL 
0722/567206.

• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• t«g zona Sala Sporturilor, amenajat, 
convector, ieșire la stradă liber, pretabil birouri, 
cablu net, frizerie, coafor, 30 mp, preț 640 mil., 
neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Worțța, 60 mp, gresie, termopan, 
contorizări, sistem alarmă 2,1 mid., neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Deva, zona gării, gaz, apă curent electric, st 
5» mp, preț 26000 euro, negociabil. TeL 0746- 
225726 0254-213050. (Casa Majestic)
• tava, parter, alee de acces la bloc, zona Dacia, 
preț închiriere: 90,00 euro/lună negociabil. Preț 
vânzare negociabil. Tel. 0746-225726; 0254- 
2130» (Casa Majestic)

Imobile schimb (30)

• schimb garsoniera zona Gojdu, 40 mp, etaj 1 
cu apartament 2 camere zona Gojdu, etaj inter
mediar, ofer diferență Tel. 0723/25J49&

S.C. GULER COM 
IMEXSRL

Angajează contabil sau

economist.

Cerințe: cunoaștere 
contabilitate financioră.

Tel. 213141, 219751,

orele 9.00-17.00.

Vând alte imobile (27)

• 2 camere (uscătorii) la parter în zona Maga
zinului Tineretului. Tel. 0723/514133,235570, după 
ora 19.
• fermă ta Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• caut pentni închiriat apartament, în Deva, 
zonă centrală Gojdu, nemobilat, contorizări, ofer
3 - 35 milioane lei/lună TeL 0726/710903.
• Închiriez apartament 2 camere, Decebal, 
Ulpița, etaj 1 decomandate, centrală termică i 
termopan, gresie, faianță totul nou, pe termen 
lung, pentru sediu firmă etc., preț negociabil. TeL 
0723/2514» 0788/165703.
• tadiMei cerneri cămin, liberă Deva, Dacia. 
TeL 0720/303467.
• tacNriez ysaitaiă Deva, zonă centrală etaj
1, contorizări, semimobilată TeL 0727/418651.
• tacNriez vlâ P+l, 4 camere, scară interioară 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță garaj 
încălzit, curte, grădină bucătărie vară, zona 
cetate, ideal locuință sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, utilat, balcon închis, 
contorizări, preț 1» euro/lună plus garanție. Tel. 
0726/710903.
• ofer pențni închiriat garsonieră mobilată 
aragaz, frigider, contorizări, Deva, zona Dacia, 
preț 90 euro/lună negociabil. Tel. 0742/290024.
• ofer penteu închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, complet contorizat, Deva, zona Gojdu. 
Tel. 224500.
• olar spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, contorizări, Deva, Bdul 22 Decembrie, 
nr. 8 preț negociabil. Tel. 0766/330533,230533.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat contorizări, Deva, zona Liceului auto, 
preț 1» euro, negociabil. TeL 230533, 
0766/330533.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
zona Hotel Deva, mobilat centrală termică preț 
100 euro, negociabil. TeL 0721/985256
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
zonă ultracentrală mobilat utilat pe termen 
lung, preț 220 euro, negociabil. TeL 0788/165703.
• ofer spre închiriere garsonieră Deva, 
mobilată contorizări, pe termen lung, perț 100 
euro/lună TeL 0726/710903.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 65 mp, 
preț 18 euro mp. Tel. 0726/826624.

• ofer spre închiriere, la apartament o cameră 
Deva, zona Gojdu, mobilată, toate facilitățile, 
preț 40 euro plus garanție. Tel. 226813.
• central, amenajat contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spați comerciale pe Str. Depozitelor, pretabi le 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut regent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 2U»7, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

parte a unei corporații internaționale maae-media 
AH. care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

pi aervidi Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât pi in Județele Bihor, Timip, Carap- 
Severin, Hunedoara pi Satu Mare

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

distribuitori de presă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

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

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

• ofer gsramtarâ dea, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer v mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer ganomra moDiiata, zona centrala, 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221W1, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garawtari mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/8290» (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 1» 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă cotata, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică 
superamenajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, 
telefon 0724-6203» (Rocan 3000)
• ofer ponlni închiriere garsonieră dea, com
plet mobilată Duiliu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 2352» 0721/985256 (Rocan 
30»)
• ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 2352» 0721/985256. (Rocan 3000)

• ganontara doc, proaspăt renovată modem, 
centrală termica proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 2Z3400 0720-387896 07406146» 
(Casa Betania)

• ganonterâ dac, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 2234», 0720/3878» 0724/169303. 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental mobi' 
modernă oaie moaema. centrala termn 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună, tel. 2234»/ 
0724/1693», 0742/005228 (Casa Betania)
• ap. 3 cam, nemobilat, parter, amenajat 
deosebit bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• ap. 2 cam. Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat 
datat CT, 200 euro/lună tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• ap. 3cam, mobilat deosebit ct zona Lido, 4» 
euro/lună tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• ganeefera, zona Gojdu mobilată și utilată 
contorizări, preț 90 euro/lună Tel. 0741/154X01, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• efer sertki comercial In Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 rnll/lună tel. 718833, 0720/542223 
0745/B5473. (Partener-Hunedoara)

L CREDITUL PENTRU 
NEVOI PERSONALE DE LA UNICREDIT. 
Nu renunța la visele tale. Se vor îndeplini.

Când vrei să-ți cumperi mașină, mobilă, vrei să-ți renovezi casa 
sau pur și simplu vrei să-ți completezi o sumă deja existentă 
pentru o investiție, creditul pentru nevoi personale CREDINSWNT 
de la banca UniCredit este soluția cea maismplă.

Pe lângă asistența oferită de propriul tău consultant bancar 
(Personal Banker) pe parcursul procesului de acordare a 
creditului și ulterior, precum și asigurarea de viață oferită gratuit 
diențiior, la UniCredit te bucuri de multe alte avantaje:

• Până la 8000 euro sau echivalent RON: fără girant, asigurare de 
viață gratuită, termen de rambursare de până la 5 ani
•Peste 8000 euro sau echivalent RON, cu asigurare de viață 
gratuită și dobândă foarte avantajoasă: 14%-RON și 9%-EURO.

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

DOBimi REDUSĂ PENTRU CONTRACTELE ÎNCHEIATE PÂNĂ U 15 NOIEMBRIE
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Q UniCredit Romania
Banca adaptabilă
www. unkjredit ,ro

Vă așteptăm la sediul nostru din Deva, Bdul. Decebal Bloc F, Scările A-B, Parter, Tel: 234 501 
Unietelefoniă gratuită: 0800110101 (430«Zz
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• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 5060 mp, tel. 074Q/210780. (Prlma-lnvest)

• HU pi închiriere garsonieră complet 
btlatâ, în Deva, pret90euro/luniwrlma-lnyesb

* • efr tepozff (2 tfale+plattbrml betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp. wet 45 mil. 
lei/lună, tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Parterier-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+blrou), preț 22,mii. lel/lunâ, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
o ofer hite-dvpozH, 80 mp, Oitțtie, preț 13 
miiyiună, tel. 718833,0720/542223,0745^95478 
(Partener-Hunedoara)
• re ofert ap. 2 camere dec., zona Decebâl, 

x «entru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă, 
/cu centrală termică, termopan, parchet nou, gre

sie, faianță, se poate mobila la cerere, pe termen 
lung, tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
o olar ap. 3 camere de lux, Bălcescu, toate 
condițiile, preț 450 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
o ofer ap. 2 camere, mobilat, zona 22 Decembrie, 
et 3, preț 150 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)
• olar ap. 2 camere, circuit, zona lului, mobilat, 
preț 60 euro, 3 luni avans+garanțle, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer iprtlu comercial, 100- 800 mp, Deva, preț
8 euro+tvă, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer ap^iu comercial,.105 mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț" 12 euro/mp, tel. 
0740/173103,0745/164633. (Mlmașon)
• olar garai sub bloc, 20 mp, apâdurentă, pentru 
depozit, preț 70 euro/lună, tel.' 0745/640725 
(Mimason)
• ofer sprite comercial, 130 mp, zona Dada, preț
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)
• ofer ap. 2 camere, sdec., utilat, contorizări, 
pentru o familie serioasă, preț lTteuro/lună, tel. 
0745/159608 (Mimason)
• olar urgent garsonieră, mobilată modest, pe 
Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună, tel. 
206003. (Mimason)
• ofer ap, 2 camere, mobilat complet, aragaz, fri
gider, mașină de spălat, contorizări, Zamflrescu, 
120 euro/lună, tel. 0742/019418 (Ptima-lnvest)
• ofer ptr. închiriat ap. 2 cam., zonă bună, 
mobilat, utilat complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, cottar, totul nou, preț l40 euro, neg. 
Tel. 211075,0745-666447,0726-1^57. (Mondial 

Casa)

Auto românești (36)

• vând Dada Berlină, af 1996, «floare vișinie, 
cutie 5 trepte, VT până în 2007, oreț 5300 ron, 
negociabil. Tel. 236875.

Auto străine (37)

vând cWo, af 1999, aer condiționat, geamuri 
' ’ 'electrice, preț 4300 euro, negociabil. Tel. 

0722/707173.
• vând CHrwn BX14, af 1984, RAR 2006, roșu, 

, alarmă, stare foarte bună, persoană fizică, preț
1150 euro, negociabil. Tel. 711063,0723/455092.

• vând GoH 419 TDL abs, airbag, alarmă, viper 
, cu senzor de perimetru, climă,Jante 17 inch,

muzică, schimbătăr mono, închidere centra
lizată, 11.100 euro, negociabil. Tel. 0724/227211.
• vând Opel Omega, BMW 524 D. Tel. 
0720/464065.

........« vând Opri Retorii din w ^înmatriculat, 

în județul Hunedoara, preț 6500 ron, negodabil. 
el. 0721/124526.

/'-*•  vând Renault 21, af 1987, VT'2007, injecție, 
închidere centralizată, geamuri electrice, preț 65 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/639022,226209.

• societate comercială angajează electri
cian cu experiență pentru fermă 
zootehniei Tel. 0722/547124.

• vândMnauk Twlngo 12 i, af 2001, RAR» recent
adus, geamuri electrice, închidere centralizată, 
casetofon Philips, preț 5100 euro|negoaabil.Tel. 
711063,0723/455092. W : ' « 4

Microbuze. Dube (3.°)
FtȚȚțJ

• vând r.. i miervo uansr t persoane,
Peugeot J5, Diesel, 14 locuri, af 1988 supraînățțat, 
2500 cmc, licențe, taxe la zi, persoană fizică, 
traseu asîgytat, wettSboo euro. Tbl; 229034, 
0724/355166. f

• vând VW LT 28 Microbuz, 13+1 locuri, motor 
Diesel, 2400 cmc, stare foarte bună de 
funcționare, preț 6000 euro, sau schimb cu casă 
la țară, apartament în Hunedoara sau teren. Tel. 
0722/161661.

Camioane, remorci (39)

• vând autobasaâanlă Raba, 16 tone. Informații 
tel. 610327,0744/619315.
• vând camion Saviem 6,51, bașculabil, motor 
CN, piese noi, preț negociabil. Tei; 0726/074632.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță pe -auciucun, n,3ă pentru 1 - 2 
cai, pe lemn cu ladă preț negociabil. Simeria, str. 
M. gălmcean; nr. 26, tel. 263136
• vând motor trifazat 5,( kW 1000 roti/min, 
nefolcs.t și 2 falii cu posibfiHfc regiaj până la 
3000,rot/min.; robot de pornire a mașinii la 
tens unea de 12 vcc și cui ent 150 A. i ei. 21571813.

Primăria Cerbăl
Vinde masă lemnoasă pe picior- molid și fa,...______

479 mc, prin Nâtațfe deschisă cu presefecție, în data de 
14.10.2005, ora 12.00.

Ofertele fS depun fa sediul Primăriei Cerbăl. 
Dacăfeasa lemr iîă nueste adjudecată, licitația se repetă 

7 zile calendaristice.
Relații suplimentare la tel. 0254/735.403.

.y

ANUNȚ DE VÂNZARE
S.C. „B8C LICHIDATOR" ȘRL DEVA, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, Iri calitate de 

lichidator judiciar al SX. TOMAS JUNIOR SRL Deva - societate în lichidare - vinde 
în bloc prin licitație publică Instalație pentru producerea alcoolului etilic compusă 
dini

- coloană de distilare alcool etilic rafinat cu o capacitate de 50001 pe zl;
- coloană de rafinare alcool etilic rafinat cu o capacitate de 45001 pe zi;
- instalație de producere și rafinare alcool tehnic cu o capacitate de 3001 pe 

zi.
Licitația va avea loc, to data de 7.11.2005, ora 9.00, la sediul lichidatorului, din 

Deva, str. Aurel Vlaicu,? nr. 25. în caz de neadjudecare, vânzarea se va relua 
începând cu data de 14’1'1.2005, în fiecare zi de luni, ora 9.00.

Prețul de începere a licitație este de 2.116.796,24 (RON) fără TVA.
De asemenea, se vinde din stoc cantitatea de 1.650 I alcool etilic și 1.7001 

alcool tehnic.
Informații suplimentare se pot obține din caietul de sarcini care se poate 

procura de la sediul lichidatorului sau la telefoanele: 0745-625653; 0766-582908; 
0254-231530.

V

• vând prari de struguri, mașină de cusut Union, 
mecanică, stare foarte bună de funcționare, preț 
negodabil. Tel. 233084

Piese, accesorii (42)

• vând dNtrite piese Lada, noi, originale, 
segmenți, pistoane, cuzineți, bolțuri, arcuri, 
spirale, amortizoare, disc ambreiai, placă 
presiune, tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)

• cunpârnM de teracotă TeL 0727/418651.
• vând 2 dulapuri stil vechi, de 100 ani, cu 
oglindă cristal șl sculptate. Tel. 229632, orele 17 - 
21.
• vând 2 fotolii cu cotiere din lemn șl măsuță, 
stare perfectă, preț 200 ron. TeL 0727/756681.
• vând canapna extensibilă 2 persoane, cu 
comodă pentru lenjerie, preț 5 milioane leL Tel. 
212535.
• vând coțar bucătărie cu fotoliu, canapea 2 
persoane, bibliotecă mică cu birou, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
covoare persane 85/23 m, 3/25 m, negociabil. 
Tel. 224891.
• vând două geamuri duble, în trei canate, 
135/165 cm, șl un geam dublu, în două canate, 
135/84 cm, stare foarte bună preț negodabil. 
Tel. 0254/215326.
• vând moblă second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu șl fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negodabile. Tel. 218084 0743/211074 
0724/643045
• vând tng«nt canapea extensibilă aproape 
nouă; 875/2,10 m, Deva, preț 5 milioane lei. Tel. 
0723/439B24

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

• vând sie amplificare Sony, stație auto 
Magnat si fax. Tel. 0723/455092,711068

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Holda 3410, stare foarte bună preț 15 
milioane lei. Tel. 0722/161644

Calculatoare si accesorii 
(51)

• schimb Pentium IV cu Oltdt sau Dada, stare 
bună la înțelegere. Tel. 0727/750455, 612479, 
după ora 18
• vând monitor 17 inch, preț 1 milion lei. Tel. 
0746/098225,0254/219335.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cărucior pentru copii, tip landou, pe 3 roti 
Cu cauciucuri pe cameră, fabricație germană 
stare excelentă preț 2 milioane lei. Tel. 221656, 
duminica.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și o fastă piele, nouă nr. 38 - 40, preț negodabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• vând 150 bucăți cărămizi de fabrică fier-beton 
d 10, d 8100 kg, scândură de Brad, lemn de foc 
65 mc, 3 butoaie din tablă de 200 litri. Tel. 229444

Artă, antichitati, cărți, revisti 
(55)

• cumpăr Distrate vechi până în anul 1950, 
medalii, insigne, monede. Tel. 222579.
• vând timbre filatelice România, din perioada 
1946 -1993, cu reducere față de lista de prețuri 
2005. Tel. 222579.

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 4 ochiuri și frigider Arctic cu 
congelator. Tel. 210900,0744/611145.
• vând candelabra de cristal de Boemia, 
perfectă stare, cu 3 brațe, și un ceas de mână 
Doxa, perfectă funcționare, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

A

Decese (75)

Avram, Costică, Trifon, Lucica și Valea cu familiile 11 
conduc pe ultimul drum pe fratele lor

AVRĂMESCUION
păstrându-i o veșnică amintire.

Dumnezeu să-l odihnească in pace.

Cu durere în suflet anunțăm că s-a stins din viață
SĂRÂȚEANUANA

în vârstă de 79 de ani. Corpul neînsuflețit este depus la 
Capela Cimitirului Catolic Deva. înmormântarea are loc 
astăzi 6 octombrie, ora 13, in Cimitirul Ortodox din str. M. 
Eminescu.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. 
Rudele

Cu nemărginită durere familia anunță încetarea din viață a 
celui care a fost

AVRĂMESCU ION
în vârstă de 72 de ani, soț, tată, socru și bunic iubitor, 
înhumarea are loc astăzi 6 octombrie, ora 13, la Cimitirul 
Ortodox din Micro 15, Deva.

Nu te vom uita niciodată.

• vând congataitor 5 sertare, preț avantajos, 
Hațeg. Tel. 770735 770367,0722/876141.
• vândMgldarmărime medie, stare perfectă de 
funcționare, preț 83 milioane lei, negociabil. Tel. 
221060.
• vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, preț 2 
milioane lei, combină frigorifică Electrostar, 3 
milioane lei. Tel. 214814
• vfetdmmMde spălat automată preț 1 milion 
lei. Tel. 223943.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 tone dovleci pentru porci, preț conve
nabil. Tel. 226834
• vând nfaki de ciuperci Pleurotus SPP. 
Informații la tel. 0743/546263.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând vad Băițata românească vârsta 3 ani, 
gestantăfi luni, Almașu Sec. Tel. 222272.

Instrumente muzicale (60)

• vând ord electronică cu acompaniament, 
secție ritmică pian, strings, brass, ideal pentru 
începători și nu numai, marca Roland E15, preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.
• vând plan cu coadă vechi. Tel. 0254/215795

Altele (61)

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030 x 030 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000 x 1500 
mm. Tel. 0740/950868
• vând Inter nou (valiză pe roți) extensibil, cu 
cifru, bleumarin, dimensiuni 1 m, preț 1 milion 
lei, negociabil. Tel. 222902,0722/375315.

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Faur Diana Se declară nul.
• ptenlut legitimație de transport local pe 
numele Bogdan Nicolae. Se declară nulă
• ptenlut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Raț Andreea Se declară nulă

Citații (63)

• Numitad Mircea Constantin, cu ultimul domi
ciliu cunoscut în Deva str. Pietroasa nr. 25, bl. 3, 
sc. C, ap. 42, județul Hunedoara, este chemat în 
calitate de pârât, în data de 13.10.2005, ora 9, la 
Judecătoria Deva în dosarul cu nr. 4642/2005, 
reclamant SC Electrocentrale Deva SA.
• Sedtează pârâta Bejan Daniela laJudecătoria 
Hunedoara pentru data de 11.10.2005, ora 8 
pentru divorț, în proces cu Bejan Ștefan.

Umanitare (66)

• h data de 7 octombrie 2005 ora 15 vă 
invităm cu drag la sbț» de evangheâzare 
care va avea loc in Deva, la Căminul aătual 
dn Ceangăi

Prestări servicii (72)

• ateienil de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Flori lor, nr. 1, executa o gamă largă de huse auto 
pentru Logan, Solenza Cielo, Skoda Renault, 
Peugeot, BMW, Opel Astra 17 DTI, colțare, 
canapele, fotolii. Tel. 0727/756681.
• efectuez masaj reflexoterapie pentru mai 
multe afecțiuni: coxartroză stres, tensiune, 
diabet etc. Tel. 0722/262712.
• efectuez menaj la domiciliul clientului. TeL 
218270.

• Fund*»  Mund Hunretewu Om «rg»- 
aiaul cur—< du cafifictre pvntni 
iMMrfl*  opvratar radto tiA operator cxlcu- 
j—r,o^,tor«—
(tete pe âvertarite^ până le

1MUN& M*l  Ora 0722/3BU5 «rad 
mutarr», Mmeni«nt/a)MUup«i 
W25W4M, Offeăfe tWmni, Htoug 
««nona 

• mediez Dmba engleză orice nivel, preț nego
ciabil. Tel. 218319.

• porti, garduri, balustrade, scări Interioare 
orice mc l,tlnfierforiatTU0254/237538 
orele 8-15

• profesor, mediez matematică la domiciliul 
elevului, în Deva Simeria sau Otăștie. Tel. 
0722/211235.
• Societate comercială execută lucrări de 
hidroizolații pentru blocuri și hale la cele mai 
bune prețuri. Tel. 0745/900290.

• Traduceri autorizate, toate limbile, 
asistență apostilare. Informații la 
0254/217920, 0722/815576. Posibilitatea 
primirii actelor prin fax 0254/217920 sau e- 
mail onix_center@yahoo.com. Onix Center, 
Deva Kogălniceanu, bl. 14 cam. 1.

Oferte locuri de muncă (74)

• aspect fizic plăcut, cunoștințe minime de 
limba franceză experiență ca barman sau 
ospătar constituie avantaj, pentru un mic 
restaurant în Elveția rog seriozitate. Tel. 212242, 
seara.

• companie austriacă angajează operatori 
jocuri etectrorice și nottiL Ș 
gratuită In cadnfl firmei, condțl de lucru 
occidentale, salariu atractiv; bonuri de 
masă Cerințe: bacalaureat Așteptăm CVuri 
cu pozăln Deva, Bdul 22 Decembrie; bL Dl- 
DL teL 0254/232747.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariul sportive. Școlarizare grafadă to 
cadrul firmei, salarizare atractivă ptes 
bonuri Bacalainat Așteptăm CVude cu 
pozătoDeva,B+M22Decembrie,bLDl- 
D2. Informați la teL 0254/232747.

• SCFetroiamSADeva.Sb’.VInătorfior.nr.
27, angajează aoftorese, salariu atractiv. 
TeL 0744/646238 0254^223320.

• societate comercWi «njrjMrf cu carte 
de muncă abrelventi 2005 ca referent 
marketing - puNdtate. CV-ufie re vor 
trimite la CP «31, OP 1, Hunedoara. Mâții 
tel 712255 sau 0708/639218

Comemorări (76)

Cu nemărginită durere; soțul 
Orovean, fiul Tiberiu, sora Maria 
și fratele Petru anunță împlinirea 
a 4 ani de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna cea care a fost o 
minunată soție, mamă și bunică

CERCE EUGENIA
Dumnezeu să o odihnească 

în pace.

La 7 octombrie 2005 se împlinesc 5 
ani de la plecarea în veșnicie a 
dragului meu soț
EMIL DUMITRU DOBREI 

(MITICĂ)
Parastasul de pomenire va avea loc 
duminică 9 octombrie la Biserica 
Ortodoxă din Dobra. Lacrimi și 
flori pe tristul său mormânt.

Soția îndurerată, Maria

Se împlinește un an de când a 
plecat dintre noi chipul blând și 
sufletul nobil

VALEA AMOS
Vei rămâne mereu în sufletele 
noastre. Parastasul va avea loc la 
Biserica Ortodoxă din Ormindea, 
duminică 9 octombrie. Dumnezeu 
să-l odihnească.

Soția Florica, fiul loan, nora 
Lenuța cu nepoții Costal, Mia, 

Claudia și Doru

Fiul Laci anunță împlinirea a 3 ani de când scumpa sa 
mamă

BARCSIELISABETA
din Peștișu Mare â plecat pentru totdeauna în veșnicie.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

mailto:onix_center@yahoo.com
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• Morți în China. Cel puțin 50 de persoane 
și-au pierdut viața în urma alunecării de 
teren care a afectat grav, duminică, o școală 
de poliție din sud-estul Chinei.

Trei câștigători la Chimie

Ar putea să vadă
Los Angeles (MF) - Stevie Wonder (55 

ani), legendă a muzicii soul, și-ar putea 
recăpăta vederea, datorită unui microcip de 
ultimă generație. Cântărețul, orb încă din 
copilărie, se află în această perioadă în 
negocieri pentru a deveni cobai în cadrul 
unei operații-experiment în premieră mon
dială. „Am fost testat și există o anumită 
posibilitate ca eu să fiu unul dintre candi
dați””, a declarat starul.

■ Un cercetător francez 
și doi americani au 
câștigat ieri premiul 
Nobel pentru Chimie.

'S- ■
Stockholm (MF) - Premiul 

Nobel pentru Chimie 2005 a 
fost atribuit, h^jpcezului Yves 
Chauvin și americanilor Ro
bert H. Grubbs și Richard R. 
Schrock, pentru „dezvoltarea 
metatezei în sinteza organ
ică”, a anunțat ieri Academia 
Regală a Suediei.

„Premiâții Nobel pentru 
chimie ai anului au adus 
îmbunătățiri metatezei, trans- 
formând-mântr-una dintre cele

Organizație 
criminală

Kobe - Liderii orga
nizației criminale Yam- 
aguchi-gumi se întâlnesc 
în fiecare a cincea zi a 
lunii, la chemarea șefu
lui (kumicho) Shinobu 
Tsukasa, la sediul din 
Kobe. Organizația se pre
supune a fl cea mai mare 
organizație criminală din 
lume, având 40.000 de 
membri activi, 45% din 
japonezii yakuza. . Având 
sediul în Kobe, Har ope
rând în toată Japonia, ac
tivitatea acesteia aduce 
miliarde de euro pe an 
din delapidări, focuri de 
noroc, prostituție, arme, 
droguri și afaceri cu pro
prietăți.

ț

La sediu (Foto: EPA)

Accident
Los Angeles (MF) - 
Actrița Lindsay Lohan 
a fost dusă de ur
gență la spital după 
ce a avut un acci
dent de mașină în 
timp ce încerca să 
scape de paparazzi.

Revine pe 
scenă
Tokyo (MF) - Yoko 
Ono, văduva lui John 
Lennon, a anunțat 
marți că va reveni pe 
scenă weekend-ul 
viitor, la Tokyo, pen
tru un concert în 
memoria lui Lennon. 
Yoko Ono va inter
preta vineri, pentru 
prima dată singură, 
cântece ale trupei 
Beatles, împreună cu 
muzicieni niponi, 
încasările vor ajunge 
la orfelinate din Africa 
și Asia și la victimele 
valurilor seismice.

Robert H. Grubbs (Foto: epa)

Evadare în masă în Vietnam
Hanoi (MF) - în jur de 800 

de toxicomane au evadat, 
duminică seara, dintr-un cen
tru de dezintoxicare din sudul 
Vietnamului, a anunțat 
poliția locală. Toxicomanele 
au iscat un scandal și apoi au 
profitat de confuzia creată 
pentru a-i neutraliza pe gar
dienii de la principala cale de 
acces în centru.

Poliția a reușit să prindă în 
jur de 500 dintre toxicomane, 
în cursul nopții care a urmat 
evadării lor din centru. 
„Toate forțele poliției locale

Rex, de câte ori face o boroboață, se 
ascunde în pat, sub pătură, și stă cu ochii 
ațintiți spre ușă. (Foto: fan)

69 de morti în America Centrală
■ Furtuna tropicală Stan 
a provocat moartea a 
69 de persoane și a 
devenit uragan.

Se vinde ca pâinea caldă
Londra (MF) - Cele șase volume Harry 

Potter publicate până acum s-au vândut în 
peste 300 de milioane de exemplare în lumea 
întreagă și au fost traduse în 63 de limbi, 
a anunțat marți purtătorul de cuvânt al 
autoarei J.K. Rowling. J.K. Rowling era o 
tânără mamă divorțată care trăia din pen
sia alimentară atunci când a început să 
scrie aventurile lui Harry Potter. Acum e 
mai bogată decât regina Elisabeta a Il-a, 
cu o avere estimată la 650 milioane de euro. 
J.K. Rowling a declarat că aventurile 
eroului ei se vor încheia la cel de-al șapte
lea volum.

San Salvador (MF) - Ploile 
abundente, alunecările de 
teren și inundațiile provocate 
de furtuna tropicală Stan au 
cauzat moartea a 69 de per
soane în America Centrală, 
dintre care 49 în Salvador, 
zece în Nicaragua, șase în 
Guatemala și patru în Hon
duras, au anunțat marți 
forțele de intervenție,

Stan, care s-a transformat 
marți în uragan de categoria 
întâi, amenință în prezent 
Mexicul și este însoțit de 
rafale de vânt cu viteza de 130

Donație de 44.000 de dolari
Katmandu (MF) - Cântărețul Elton John 

a donat 44.000 de dolari organizației „Dia
mond Blue”, o asociație nepaleză care apără 
drepturile homosexualilor și lesbienelor 
seropozitive. Banii vor fi folosiți pentru 
construirea unei clinici. în anul 2002 erau 
mai mult de 60.000 de persoane seropozitive 
în Nepal, țară cu 27 de milioane de locuitori, 
potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Viktor lușcenko (Foto: EPA)

Richard R. Schrock (Foto: epa)

mai utilizate reacții din 
chimia organică”, precizează 
Academia Regală. „Munca lor 
a deschis posibilități fantas
tice pentru, printre altele, fa
bricarea medicamentelor. 
Crearea unor noi molecule nu 
mai este limitată”, a sublini
at academia. Yves Chauvin, 
născut în anul 1930, este 
directorul Research Hon- 
oreur, un institut francez. 
Robert Grubbs, născut în 
anul 1942, este profesor la 
Institutul de Tehnologie din 
California. Richard Schrock 
este profesor de chimie la 
Institutul de Tehnologie din 
Massachussets.

au fost mobilizate pentru a 
asigura securitatea centrului 
și a fost demarată o anchetă”, 
a declarat un ofițer.

Heroina este ușor de găsit 
în Vietnam, țară folosită de 
rețele de traficant! drept 
placă turnantă pentru trans
portarea de stupefiante pe 
alte piețe de consum.

în Vietnam există circa 
150.000 de toxicomani, potri
vit unei estimări a Minis
terului Muncii, dar experții 
sunt de părere că numărul 
real este mult mai mare.

Victimele au fost înghițite de torente de noroi (Foto: EPA)

kilometri pe oră, cu intensi
ficări de până la 165 kilometri 
pe oră. Furtuna se deplasează 
cu viteza de 16 kilometri pe 
oră și determină formarea

I

fost evacuate. Victimele au! 
fost înghițite de torente de 
noroi, s-au înecat sau au fost 
prinse sub dărâmăturile 
caselor. Aversele au provocat 
alunecări de teren, unele dru
muri au fost blocate și 
majoritatea râurilor din țară 
au ieșit din matcă, inundațiile 
fiind din ce în ce mai 
numeroase.

în Salvador, țara cel mai 
grav afectată de furtună, 
Guvernul a cerut cetățenilor 
să rămână în case și a decre
tat stare de urgență, pentru 

" a mobiliza toate... serviciile 
unor valuri de patru metri statului. Numărul sinis-, 

fraților din Salvador în urmaș 
ploilor și irupției de sâmbătă 
a yulcaniilui Santa 2 
de 16.7135.

înălțime, potrivit Centrului 
american al Uraganelor din 
Miami. în Istmul Americii 
Centrale, mii de persoane au

Visează la un nou chip
președintele ucrainean într-un 
interviu acordat mai multor 
posturi de televiziune.

„Din punct de vedere psi
hic, nu este ușor să trăiesc 
așa, pentru că nu sunt 
obișnuit cu acest chip”, a 
declarat șeful statului. El a 
declarat de asemenea că 
starea sănătății lui este mult 
mai bună ca înainte, cu toate 
că va mai trece ceva timp 
înainte ca refacerea să fie 
completă.

Kiev (MF) - Președintele 
ucrainean Viktor lușcenko a 
recunoscut, marți, că îi vine 
greu să se obișnuiască cu fața 
sa profund marcată de urmele 
otrăvirii cu dioxină, acum un 
an.

„Sunt o persoană normală 
și visez să mă trezesc cu un 
nou chip. Dar știu că nu se va 
schimba nimic mâine și nici 
poimâine și că va mai trece 
ceva timp până când fața mea 
va fi diferită”, a declarat

AM MIROSIT TOT CE AM GĂS 
In grădină, apoi am aler- MAI TÂRZIU MĂ DUC SĂ ) 1 [agenda de lucru a )

? CÂINELUI. X Miss Dina-., 
c (20 ani) este 

''‘Miss ■ Serbia1■ și 
lunteriegru.desemnată’ ■ 

■, marți, la Belgrad. Ea își 
va reprezenta țara in
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China, la Miss World.
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