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Vremea se menține frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața.

dimineața la prânz seara

Astăzi , Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supitanent TV eu 16 pagini inte
gral color, detalii și poze din culisele filmelor.

Expoziții la Deva
Deva (C.P.) - Astăzi își deschid porțile, la 

Sala Sporturilor din municipiu, două man
ifestări expoziționale orga
nizate de CCI Hunedoara. 
Este vorba de Târgul pentru 
întreprinderi Mici și Mij
locii „TIMM” și Târgul „Fa
bricat în Județul Hunedoa
ra”. Programul de vizitare 
a târgurilor este următorul: 
astăzi între orele 11 și 18, iar 
sâmbătă și duminică între

orele 10 și 18, a declarat Călin Pogăciaș, 
directorul CCI Hunedoara.

Pogăciaș
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Salariul mediu a crescut
Salariul mediu net pe economie a crescut în luna august cu 

0.5% pe fondul unor evoluții mixte în sectoarele de activitate.

Owfita: Cuvântul liber. sursa: Institutul National de Statistică

Mii dt pachete de țigări, cafea, băuturi alcoolice șî petarde, toate marfă de contrabandă, au fost confis
cate de polițiști și garda financiară +++ Valoarea totală a mărfurilor este de jumătate de miliard ie lei.

ciară aveau informații refe-■ Contrabandiștii, din 
Valea Jiului și Simeria, 
riscă să stea după gratii 
între doi și opt ani.

Deva (M.T.) - Polițiștii Ser
viciului de Investigare a 
Fraudelor și Garda Fînan-

ritoare la existența unei fili
ere de contrabandă cu țigări 
netimbrate sau cu timbre 
false, în localitățile din Valea 
Jiului. Aceștia au organizat o 
acțiune în urma căreia au

timbre false, în valoare de 250 
milioane ROL, 207 pachete de 
cafea fără documente de 
proveniență și netimbrate, de 
17 milioane ROL, băuturi 
alcoolice, de 66 milioane ROL,

fost identificate 8.716 pachate-- 
de țigări fără timbru său eu

și 4.790 petarde clasa „A”, de
27 milioane ROL. Au fost 
făcute 11 percheziții dornici-

,, ■
liare și 5 verificări de spe
cialitate la societăți comer
ciale sau puncte d& lucru ale 
cărob administrated erau sus
pectați că desfășos^ astfel de 
activități. Cercetările sunt 
continuate de poligști și Par
chetul de pe lângă Tribunalul 
Petroșani, /p.3

S-a aruncat în fântână
■ Un bărbat din Baru 
s-a aruncat în fântâna 
din fața casei și a lăsat 
rudelor patru scrisori.

Baru (M.T.) - Un bărbat de 
60 de ani din comuna Baru a 
vrut să-și pună capăt zilelor și 
s-a aruncat în fântână, dar 
înainte să se sinucidă a lăsat 
patru înscrisuri în care cerea

iertare rudelor. Costică H. 
avea 60 de ani și locuia în 
comuna Baru, împreuaărcu 
familia sa. Acesta a decis, 
miercuri, să-și pună capăt 
zilelor, iar cea mai simplă 
modalitate a fost să se arunce 
în fântâna din curtea casej 
sale. înainte să se sinucidă, 
bărbatul a crezut de cuviință 
că este bine să explice rudelor 
sale și celor apropiați de ce a

ales să moară în acest fel. Ast
fel, a lăsat un număr de patru 
.înscrisuri, în care spunea că 
își va pune capăt zilelor și le 
cerea iertarea celor apropiați. 
De asemenea, Costică mai 
seria că nu mai suportă viața 
pe care o duce și le cere rude
lor să îl înmormânteze crești
nește. Poliția Hațeg efectuează 
cercetări pentru luarea măsu
rilor legale în acest caz.

Ocoale silvice
Deva (C.P.) - Propri

etarii de păduri, per
soane fizice sau juridice, 
vor fi obligați să admi
nistreze suprafețele deți
nute prin intermediul 
ocoalelor silvice autori
zate. Decizia a fost luată 
în vederea diminuării 
tăierilor ilegale și defri
șărilor abuzive.

Vândută pe
■ Pentru a nu ajunge 
ta fier vechi, AMIDIP 
Călan ar putea fi 
cedată pe un euro.

Călan (D.I.) - Investiția 
statului de la Călan, făcută în 
vederea producerii de tuburi 
de fontă ductilă, în valoare de 
16 milioane de dolari, ar 
putea fi vândută la fier vechi 
în cazul în care nici la 
următoarea licitație, cea de-a 
treia, ce va avea loc la 
mijlocul lunii, AVAS nu va 
avea nici un ofertant. Pentru

un euro?
următoarea licitație pre|ffl a 
scăzut de la 7,613 la 5,2 mil
ioane de dolari. „Există peri
colul ca și această, firmă să 
ajungă la fier vechi, pentru 
că, dacă acum nu se prezintă 
nimeni, ea va fi vândută celui 
care oferă cel mai bun preț. 
Este nevoie de voință politică 
pentru a schimba strategia A 
privatizare, în sensul de a 
ceda AMIDIP-ul pe un euro,. 
Condiția ce trebuie pusă este 
ca cel care o cumpără să fadă 
ceva util aici”, ne-a spus pri
marul Călanului, Fiii® 
Iovănesc.

între cei 900 de elevi înscriși la activitățile Palatului 
Copiilor Deva, în anul școlar 2005/2006, se numiră și 
membru cercului de karting. (Foto: Traian Mânu)
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• impușcați. Un general în retragere din 
poliția irakiană și fiica sa, în vârstă de doi 
ani, au fost uciși prin împușcare, miercuri 
seară, la Kirkuk, în nordul Irakului, de către 
persoane neidentificate aflate la bordul unui 
autovehicul.

• Decapitați. Gruparea Ansar al-Sunna a 
publicat pe Internet o înregistrare video care 
prezintă decapitarea a doi bărbați conside
rați „spioni" ai armatei SUA. Imaginile îi în
fățișează pe cei doi în timp ce călăul îi deca
pitează cu un cuțit mare.

Referendumul, in 2006

întâlnire 
reconfirmata

Amman (MF) - Pre
mierul israelian, Ariei 
Sharon, și liderul pales
tinian, Mahmud Abbas, 
se vor întâlni marțea vi
itoare, grație unei inter
venții a regelui Iorda
niei Abdallah al II-lea, 
care i-a contactat mier
curi, a anunțat Palatul 
regal din Amman. Pala
tul regal informează că 
regele iordanian „i-a 
contactat telefonic, mier
curi seară, pe liderul pa
lestinian Mahmud Ab
bas și pe premierul Ari
ei Sharon, subliniind 
importanța acțiunilor 
pentru asigurarea unei 
acalmii și pentru a pune 
capăt tensiunilor dintre 
cele două părți”. Israelul 
este dispus să facă ges
turi de bunăvoință în fa
voarea palestinienilor, 
cu ocazia întrevederii 
dintre Sharon și Abbas, 
a declarat, ieri, minis
trul de Finanțe, Ehud 
Olmert.

Abbas și Sharon (Foto: epa)

Rudolph Giuliani

■ Președintele Băsescu 
vrea referendum consti
tuțional odată cu alege
rea euro-parlamentarilor.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, miercuri, într-o conferin
ță de presă, că până la sfârși
tul anului 2006 se vor organi
za alegerile pentru euro-par- 
lamentari, cu acea ocazie ur
mând să aibă loc și referen
dumul pentru modificările la 
Constituție, în vederea refor
mării clasei politice.

„Dacă Raportul de țară din 
aprilie nu va impune aplica
rea clauzei de salvgardare, va 

’ însemna că intrarea în Uni
unea Europeană va fi în 2007. 
Asta va însemna ca până la 
sfârșitul anului viitor să fie 
alegeri pentru euro-parlamen

tări. Cu acea ocazie vom che
ma la urne populația și pen
tru referendumul pentru mo
dificarea Constituției”, a ex
plicat președintele.

El susține că, până atunci, 
se va forma Comisia constitu
antă, care va pregăti modifi
cările constituționale necesa
re. „Structura politică a Ro
mâniei se apropie de finalul 
mandatului ei, odată cu intra
rea în UE. Actualele structuri 
politice au fost ale tranziției. 
Chiar realitățile de după inte
grare impun schimbarea sis
temului politic”, a precizat 
Băsescu.
Poporul, suveran

El a spus că, în consultările 
cu partidele, nu a încercat să 
aducă argumente în favoarea 
Parlamentului unicameral, 
spunând că aceasta este doar

poziția lui. „Va trebui ca, în 
etapa de după consultările cu 
societea civilă, pe care urmea
ză să le inițiez, să armonizez 
toate pozițiile și îmi voi asu
ma acest proces, cu argumen
te pro și contra. Nu plec de la 
ideea preconcepută că trebuie 
să fie cum am propus eu”, a 
mai spus Băsescu.

Șeful statului consideră în
să că, dincolo de părerile poli
ticienilor, există o părere su
verană, aceea a poporului ro
mân. „Avem două etape: dacă 
nu vom ajunge la o formulă 
acceptată de toți, la referen
dum vom accepta ce formulă 
vrea poporul, respectiv Parla
ment uni sau bi-cameral sau, 
dacă ajungem la consens îna
inte de referendum, să mer
gem deja cu validarea modifi
cărilor la Constituție”, a ex
plicat președintele.

Efective duble
Kabul (MF) - NATO 

va trimite mai mult de 
10.000 de militari supli
mentari în Afganistan, 
dublându-și astfel efecti
vele, a anunțat, ieri, la 
Kabul, secretarul gene
ral al organizației, Jaap 
de Hoop Scheffer, trans- 
mite AFP. ț ,

Extinderea misiunii 
ISAF, aflată sub.j@oțpan- 
da NATO dirtsW^st 
2003, „va presupune 
miterea mai multor r»ui 
de militari”, a explicat 
Jaap de Hoop Scheffer.

„Nu vă pot da un nu
măr exact, dar probabil 
va fi imul cuprins între 
10.000 și 15.000 de mili
tari”, a adăugat secreta
rul general al NATO, la 
încheierea unei întreve
deri cu președintele af
gan, Hamid Karzai.

(Foto: EPA)

Ar putea 
candida
Londra (MF) - Fostul 
primar al orașului 
New York, Rudolph 
Giuliani, a sugerat că 
ar putea candida în 
2008 pentru nomi
nalizarea republicană 
în cursa pentru ale
gerile prezidențiale, 
insistând că este pre
matur să ia o decizie 
definitivă. Giuliani e 
extrem de popular 
mai ales datorită re
acției după atentatele 
de la 11 septembrie 
2001. După retrage
rea din funcția de 
primar, Giuliani este 
directorul executiv al 
unei corporații. în 
2004, a fost una din
tre figurile foarte vizi
bile din campania lui 
George W. Bush. Po
trivit sondajelor, Giu
liani ar fi un candidat 
extraordinar, datorită 
vederilor sale sociale 
moderate și a capaci
tății organizatorice.

Moțiunea, 
■ Parlamentarii puterii și 
cei ai "poziției s-au 
acuzat reciproc de 
sărăcirea pensionarilor.

București (MF) - Plenul Ca
merei deputaților a respins, 
ieri, cu 114 de voturi „pen
tru”, 122 de voturi „împotri
vă” și cinci abțineri, moțiu
nea simplă a opoziției, intitu
lată „în locul respectului, dis
preț și umilință”, după ce par
lamentarii puterii și cei ai o- 
poziției s-au acuzat reciproc 
de sărăcirea pensionarilor.

După discursul ministrului 
Muncii au luat cuvântul mal 
mulți deputați ai opoziției, 
care au apreciat prezența în 
sală a grupului de pensionari 
și au acuzat actuala putere că 
„își bate joc” de această cate
gorie socială.
Au învinuit Guvernul

Rovana Plumb (PSD) a acu
zat Guvernul că „nu are nici 
cea mai mică idee ce să facă 
cu familiile ale căror case 
simt retrocedate”.

respinsă
Iulian Iancu și Kiss Filonaș 

(ambii PSD) au învinuit Exe
cutivul că tratează pensiona
rii „cu dispreț și umilință”, 
menționând că în acest an ve
niturile acestora nu au cres
cut, așa cum a promis Alianța 
în campania electorală.

loan Ghișe (PNL) a replicat, 
acuzând fosta putere că a a- 
dus pensionarii în pragul să
răciei. „Să vedem câtă respon
sabilitate a existat după 1990 
în acest subiect. Două treimi 
din acest timp a guvernat par
tidul iubitor de oameni să
raci, ai cărui membrii sunt 
cei mai bogați din România, 
în timp ce unii-pensionari se 
chinuie cu câteva milioane pe 
lună, fostul ministru al Jus
tiției, Rodica Stănoiu, a luat 
în ultimii ani un miliard de 
lei din banii publici, ca pen
sie. Cei care în mod cinic s-au 
îmbogățit jefuind țara, fac a- 
cum retorică”, a afirmat Ghi
șe. în încheierea dezbaterilor, 
ministrul Gheorghe Barbu a 
declarat că pensiile vor crește 
cu opt puncte procentuale de 
la 1 ianuarie 2006.

Ținta atacului: moscheea șiitâ din localitate (Foto: epa)

25 de morți la Hilla

Călin Popescu 
Tăriceanu

Premierul Tăriceanu la Paris
București (MF) - Senatul francez va rati

fica Tratatul de aderare a României la UE, 
imediat după ce Comisia Europeană va 

prezenta raportul de țară din 
luna octombrie.

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a primit asigurări 
în acest sens din partea re
prezentanților Senatului fran
cez, cu care s-a întâlnit, ieri.

Premierul român, aflat în 
vizită oficială la Paris, s-a în
tâlnit cu președintele Comi
siei senatoriale pentru afa

ceri externe, apărare și forțele armate, 
Serge Vincon, și cu președintele delegației 
pentru UE, Hubert Haenel, cărora le-a pre
zentat in detaliu măsurile adoptate de au
toritățile române în ultimele opt luni în do
meniile combaterii migrației ilegale, securi
zării frontierelor, reformei justiției, pentru 
a oferi senatorilor francezi o imagine com
pletă asupra stadiului procesului de pregă
tire pentru integrarea europeană. în urma 
prezentării, președintele delegației pentru 
UE, Hubert Haenel l-a asigurat pe premie
rul Tăriceanu că Senatul francez va ratifi
ca tratatul, imediat după raportul Comisiei 
europene din luna octombrie.

Premierul Tăriceanu a apreciat că ratifi
carea tratatului de către senatorii francezi 
va reprezenta un semnal politic puternic și 
pentru celelalte state membre ale Uniunii 
Europene care urmează să se pronunțe asu
pra acestui document.

bUQjjCUVÂtmUL
Cotidian editat de SC Inform Media SRL. 
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Promite retragerea trupelor
Roma (MF) - Liderul opozi

ției italiene, Romano Prodi, 
a afirmat, ieri, că, în cazul în 
care va câștiga alegerile legis
lative din primăvara anului 
viitor, va decide imediat un 
calendar de retragere a trupe
lor italiene din Irak.

Italia face parte, din iunie 
2003, din coaliția din Irak, dis
punând de circa 3.000 de mili
tari la Nassiriyah, în sudul ță

rii. Un prim contingent de 170 
de militari a revenit recent în 
Italia, în urma deciziei Guver
nului condus de Silvio Berlus
coni, unul dintre aliații fideli 
ai administrației americane. 
Apreciind intervenția din Irak 
drept „o eroare uriașă”, Ro
mano Prodi a declarat că „a- 
lături de forțele americane și 
britanice, problema este astăzi 
ieșirea din Irak”.

Bagdad (MF) - Cel puțin 25 
de persoane au murit și alte 
87 au fost rănite în atentatul 
cu mașină-capcană comis, 
miercuri seara, în orașul ira
kian Hilla, au anunțat autori
tățile locale, citate de AFP.

„Mașină parcată în apropie
re de Husseiniyah Ibn an-Ni- 
maa, în centrul orașului Hil
la, a explodat la ora 18.00 
(18.00, ora României), în mo
mentul în care credincioșii se 
pregăteau pentru rugăciunea 
Magrebului, care marchează 
întreruperea postului”, a de

clarat un ofițer de poliție, lo
cotenentul Aii Karimi.

„Există 25 de morți și 87 de 
răniți. Continuăm operațiu
nile de căutare”, a declarat 
un responsabil al serviciilor 
medicale din provincia Baby
lon.

O mașină-capcană a explo
dat, miercuri seara, în apro
pierea unui locaș de cult șiit 
din centrul orașului irakian 
Hilla, situat la sud de Bagdad, 
exact în momentul întreru
perii postului Ramadanului, 
pe timpul nopții.

Ieri, Ministerul irakian al Petrolului a fost vizat de un atentat 
cu mașină-capcană (Foto: epa)

Atentat după atentat
Bagdad (MF) - O explozie 

puternică a zguduit, ieri di
mineață, centrul Bagdadu
lui, iar o coloană de fum alb 
se înălța deasupra locului 
deflagrației. Explozia, un a- 
tentat sinucigaș cu mașină- 
capcană, s-a soldat cu opt ră
niți și a vizat un convoi de 
mașini blindate.

Atentatul s-a soldat cu ră
nirea a opt civili care se a- 
flau în apropiere, printre ca
re o femeie. Ofițerul a adău
gat că 15 mașini blindate ale 
armatei americane au sosit 
imediat la fața locului și mi

litarii au început să tragă la 
întâmplare. Explozia s-a pro
dus în jurul orei locale 09.30.

Un atentat cu mașină-cap
cană produs ieri în apropie
re de Ministerul irakian al 
Petrolului, în partea de est 
a Bagdadului, s-a soldat cu 
zece morți și opt răniți, po
trivit unei surse din cadrul 
Ministerului irakian de In
terne. Atentatul a avut loc 
în jurul orei locale 13.15, la 
o distanță de aproximativ 50 
de metri de intrarea princi- 
pală în clădirea Ministeru
lui irakian al Petrolului.
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• Mandat. pe numele lui Victor Marian, cel 
care i-a împușcat mortal pe soții Verginica și 
Pavel Petri, Tribunalul Hunedoara a emis 
mandat de arestare preventivă pentru 29 de 
zile, pentru infracțiunile de omor deosebit 
de grav, furt și nerespectarea regimului 
armelor și munițiilor. (M.T.)

Evazionisti de miliarde de lei

Distracția 
profesorilor
DaHIEL I. lANCU
daniel.lancueinformmedla.ro

■ în urma percheziții
lor la domiciliile unor 
administratori, s-a găsit 
marfă de contrabandă.

MlHAELA TăMAȘ_________________
mihaela.1amas@infominiedia.ro

Deva - La Petroșani, la 
domiciliul lui E.E., adminis
trator al unei societăți din 
localitate, au fost găsite 
țigări, cafea și băuturi alcoo
lice netimbrate și fără docu
mente de proveniență, de 85 
milioane ROL. De asemenea, 
de la domiciliul lui Ș.L.,

De ziua lor (că de-a Educației nu poate 
fi vorba), profii n-au mai rezistat 
tentației și și-au dat în petec. Mai precis, unii 

și-au luat liber - că oricum erau prea stresați 
de atâta vacanță - și, după model mineresc, 
au pornit spre București cu tot felu' de lo
zinci tâmpite și de un prost gust dus până la 
extrem. Adicătelea au frizat penibilul. Cei 
vreo două mii de indivizi FEN care au bântuit 
alaltăieri străzile încă înămolite ale capitalei 
nu aduceau deloc a dascăli pe care țâncii de 
azi și de mâine să aibă motiv să-i respecte. 
Totul n-a părut decât un teatru ieftin, de car
naval, jucat de figuranți jalnici cu pretenții de 
starlete...

administrator al unei soci
etăți comerciale din Petrila, 
au fost ridicate țigări, cafea 
și băuturi alcoolice netim
brate și fără documente de 
proveniență, în valoare totală 
de 85 milioane ROL.
Marfă confiscată

O altă locație în care 
oamenii legii au găsit marfă 
de contrabandă a fost un 
punct de lucru din Petroșani. 
Aici au fost găsite 700 pachete 
de țigări „Carpați” care aveau 
aplicate timbre false, în con
dițiile în care producătorul 
nu a mai fabricat astfel de

produse din anul 2004. La 
domiciliul lui C.D.S. din 
Lupeni, pe lângă țigările și 
băuturile alcoolice netim
brate, au fost găsite 4.790 
petarde clasa „A” care au un 
regim special de deținere și 
folosire.
Acțiunea Simeria

în urma unei acțiuni simi
lare, organizată la Simeria, a 
fost depistat B.I., care, în 
urma percheziției efectuate 
asupra mijlocului de trans
port folosit, s-a constatat că 
transporta și urma să dis
tribuie către diferite societăți

din oraș 2.000 pachete țigări 
fără timbru marca „Ronson”, 
în valoare de 60 milioane 
ROL.

Cercetările au fost extinse 
și la două societăți comer
ciale care s-au aprovizionat 
de la B.I. Aici au mai fost 
găsite 295 pachete țigări fără 
timbru.

Cercetările continuă sub 
aspectul săvârșirii infracțiu
nii de „evaziune fiscală”, iar 
în cazul în care vor fi găsiți 
vinovați, B.I. și ceilalți 
administratori din Valea Jiu
lui riscă o pedeapsă între 2 
și 8 ani de închisoare.

Scări în calea handicapaților

CXemonstrația cu crucea, convoiul fune- 
L/rar și bocetele prefăcute n-au impre

sionat decât babele chioare și fudule de ure
chi din împrejurimile Guvernului, care se- 
ntrebau de-a binelea cine-o fi murit? Ar fi 
meritat niște bani, da' nu în mărirea de 
salariu pe care o solicită, ci doar pentru 
hohotele sinistre de râs pe care le-au provo
cat. Nu știu cine-o fi fost cu ideea asta 
idioată, da' ce n-au reușit toți profii 
sclerozați, pedofili și corupți de-a lungul a 
vreo două secole de învățământ românesc 
așa-zis modern, au reușit ăștia cu greva lor în 
doar două ceasuri. Spune-mi ce profesori ai, 
ca să-ți spun în ce stare e școala în care 
predau. Și, după chiar spusele loF) școala 
românească e la pământ!

■ Mutat de 10 zile din 
Primărie, Serviciul de 
Asistență Socială e 
inaccesibil dizabilitaților.

Iha Jurcone___________________
lna.]un:one@lnfornimedla.ro

Deva - Aflată la etaj, noua 
locație, care se adresează per
soanelor cu handicap, nu-și 
poate primi ușor beneficiarii. 
Asta pentru că, atunci când 
a luat decizia mutării servi
ciului la etaj, CL nu s-a gân
dit la o rampă. „Orice ame
najare trebuie să fie aprobată 
de CL”, susține șefa serviciu
lui, Elena Ivan.

Serviciul de Investiții din 
primărie consideră că există 
soluții, se vor aplica, însă mai

Persoanele cu dizabilități obligați să urce scări

durează încă vreo 3 luni până 
când persoanele cu handicap 
motor vor putea intra în 
clădire. „Șefa serviciului va 
face un referat, va intra în 
discuția CL, după care va 
urma o rectificare de buget 
care să includă un studiu de 
fezabi-litate. Sunt etape care

durează, iar mai apoi poate să 
nu ne ajute vremea. Estimăm 
că rampa se va finaliza până 
la sfârșitul anului”, pre
cizează Gheorghe Șofron, ser
viciul Investiții.

Până atunci, dizabilizații 
mai pot amâna obținerea 
drepturilor lor legale.

Lansare de 
carte

Hunedoara (C.P.) -
Galeria de Arte din 
municipiul Hunedoara 
va găzdui mâine lan
sarea cărții „Sub semnul 
imaginarului”. Manifes
tarea, care va începe la 
ora 13, este organizată de 
Școala Generală Nr. 7 
din Hunedoara. Cartea 
este, în fapt, o culegere 
de legende. „Patru ge
nerații de elevi ai școlii 
noastre au colaborat, sub 
îndrumarea cadrelor di
dactice, pentru ca aceas
tă carte să vadă lumina 
tiparului”, au declarat 
reprezentanții unității de 
învățământ.

Comuna Ghelari - salvată

Drept la replică
Deva (D.I.) - în legătură cu articolul inti

tulat „Microhidrocentrala trece la RENEL”, 
apărut în Cuvântul Liber din data de 
06.10.2005, SC ELECTRICA BANAT SA face 
următoarele precizări: SC ELECTRICA 
BANAT SA - Sucursala Deva nu mai deține 
în proprietate microhidrocentrale, începând 
cu 1 martie 2002, fapt pentru care nu se 
pune problema preluării microhidrocen- 
tralei Geoagiu. Acest obiectiv va fi racordat 
la rețelele SC ELECTRICA BANAT SA, iar 
punctul de delimitare a proprietății va fi 
actuala rețea a Societății. Acest obiectiv 
urmează să rămână și să fie administrat 
de Consiliul Local al Orașului Geoagiu, can
titatea de energie electrică produsă putând 
fi contractată fie cu SC ELECTRICA BANAT 
SA, fie cu oricare alt furnizor de energie 
electrică.

■ BM a acordat fon
duri pentru înlăturarea 
efectelor activității 
miniere de la Ghelari.

Ghelari (D.I.) - La sfârșitul 
lunii august au demarat 
lucrările pentru refacerea 
zonei aparținătoare de comu
na Ghelari, care a fost afec
tată de exploatarea minieră, 
în acest sens, Banca Mondi
ală a hotărât să finanțeze cu 
35 de miliarde de lei un 
proiect întocmit în urmă cu 
aproximativ un an și jumă
tate. Licitația a fost organi
zată în această vară de către 
Ministerul Economiei și Co
merțului, ea fiind adjudecată 
de către două firme din 
județul Hunedoara.

Din totalul fondurilor, 17 
miliarde de lei sunt alocate 
pentru lucrările de refacere 
a bisericii din Ghelari, iar

șapte miliarde pentru repa
rarea sistemului de distri
buție a apei în localitate, 
țevile din oțel, în mare parte 
fisurate, fiind înlocuite cu 
unele din polipropilenă.
Proiect gata în 12 luni

Restul banilor sunt desti
nați consolidării caselor din 
așa-numita lentilă de scufun
dare (apărută ca urmare a 
deteriorării galeriilor de 
mină), precum și ecologizării 
haldelor de steril. Proiectul 
trebuie executat în 12 luni, 
primarul loan Bulbucan con
siderând că graficul va fi 
respectat. „în august au 
demarat lucrările, iar până la 
această oră aproape s-a fina
lizat sistemul de distribuție 
a apei. Sperăm ca vremea să 
se mențină frumoasă cât mai 
mult timp, pentru a se putea 
continua execuția obiec
tivelor”, a precizat primarul.

Prostituata și turcul
Deva (M.T.) - O femeie de 

42 de ani a jefuit un bărbat 
de origine turcă, după ce i- 
a pus în cafea mai multe 
sedative. Zonfina D., de 42 
de ani, din județul Vaslui, 
se afla împreună cu

Pericol: prostituate!

cetățeanul turc Kilic H. pe 
raza comunei Vețel, județul 
Hunedoara, la începutul 
anului, în 24.02.2005. Au 
oprit la un bar din locali
tate, unde au comandat 
câte o cafea.

Femeia i-a pus în 
băutură mai multe seda
tive, iar când au ajuns în 
localitatea Bătuta din 
județul Arad, bărbatul a 
adormit.

în acest timp, Zonfina i- 
a sustras suma de 500 euro, 
după care a dispărut.

Polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale din 
cadrul Poliției Municipiu
lui Deva au reușit să dea 
de urma acesteia și au 
prins-o, iar acum este cer
cetată pentru comiterea 
infracțiunii de tâlhărie.

ARTICOL PUBLICITAR

TopTech reprezintă in Hunedoara liderul de pe piața videoproiectoarelor
Pentru cei care doresc un video- 

proiector Toshiba, TopTech (Piața 
Victoriei nr. 1, www.toptech.ro) 
oferă o gamă largă de modele și 
asistență de specialitate pentru a 
face cea mai bună achiziție. Pen
tru cei care încă nu s-au convins de 
necesitatea unui videoproiector, 
prezentăm mai jos câteva dintre 
motivele ce ar demonstra oricui 
performanțele unui astfel de 
echipament.

Videoproiectoarele Toshiba dis
tribuite de TopTech răspund per
fect necesităților de dotare pentru 
săli de conferință, săli de prezentare 
în cadrul firmelor, săli de curs, 
amfiteatre, instituții culturale 
(teatre, săli multimedia etc.), turism 
(hoteluri, restaurante, baruri, dis
coteci) și pentru acasă (home ci
nema). Pentru dotarea spațiilor

videoproiectoarele pot fi achizițion
ate cu plata integrală, în sistem de 
rate sau pot fi închiriate pentru 
evenimente specifice. De aseme
nea, în vederea achiziției, firma 
TopTech face demonstrații pentru 
unele modele de videoproiectoare 
în spațiul în care urmează să fie uti
lizate, pentru a oferi clientului posi
bilitatea de a face cea mai bună 
alegere.

Videoproiectoarele Toshiba se 
remarcă în primul rând prin 
folosirea tehnologiei DLP (contrast 
ridicat 2000:1 față de produse si
milare LCD 400:1), greutatea foarte 
redusă (0.9-3 kg), lămpile cu o 
durată mare de viață (2000-3000 
de ore), modalitățile diverse de 
proiecție (față, spate, tavan; 
proiecție 4:3 și 16:9), garanție de 
2-3 ani și versatilitate (modele wire

less sau cu 
cameră vi
deo încorpo
rată, cea mai 
bună redare 
a culorii).

Toshiba a 
înregistrat în 
România ce
le mai ridi
cate vânzări
în primul trimestru al anului, 
deținând peste 30% din piața de 
videoproiectoare. Fiind în topul celor 
mai importante firme de profil din 
Hunedoara, TopTech se bucură de 
mai mult timp de statutul de unic 
partener pentru echipamentele ino- 
vative create de Toshiba, primind 
în 2005 Premiul de performanță 
pentru cele mai mari vânzări în 
România a produselor Toshiba.

(31985)

Advertising

- CAMPANII PUBLICITARE

- CASETE LUMINOASE

- INSCRIPȚIONĂRI AUTO

- PANOURI PUBLICITARE

- BANNERE

- POSTERE, AFIȘE*

- CÂRTI DE VIZITA*

*în maxim 3 ore!!! £

tel/fax: 0354 a1.9 631 
vwl id ad v e ro . ro

daniel.lancueinformmedla.ro
mailto:mihaela.1amas@infominiedia.ro
mailto:one@lnfornimedla.ro
http://www.toptech.ro
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3161 Le.n. - Ziua creării lumii; de la aceasta dată se face 
umărarea timpului in iudaism
1902 - S-a născut scriitorul Zahaiia Stanca (foto) im. 1974) 

1910 - S-a născut scriitorul Eusebiu 
Camilar (m. 1965)
1923 - S-a născut scriitorul alexan
dru Jebeleanu
1968 A murit Emil Petroviei. filolog 
și folclorist român in, 1899) ;

Calendar religios
7 octombrie - Pomenirea Sfinților Mari 

Mucenici Serghie și Vah; Sfinții Mucenici 
Iulian Prezbiterul și Chesarie Diaconul

Deva (S.B.) - Sfinții Mucenici Serghie și 
Vah au trăit la Roma pe vremea lui Max- 
imian (spre anul 296). Serghie era primicer 

din școala centiliilor, iar Vah 
era secundicer la aceeași 
școală. Au fost pârâți la 
împărat pentru credința lor 
și au fost siliți să facă împre
ună cu el jertfă la idoli. Pen
tru că au refuzat i-au 
îmbrăcat cu haine femeiești 
și i-au dus în mijlocul târgu

lui, în lanțuri. Apoi Vah a fost bătut până 
și-a dat duhul, iar lui Serghie, după mai 
multe chinuri, i s-a tăiat capul.

Sf. Serghie 
și Vah

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
’terttce

■>A << ■ - ....

Se întrerupe furnizarea gazului metan ta Deva: 
09.00-15.30 Al. Neptun, bl. 35, sc. D 
09.00-12.00 Str. I. Creangă, bl. 30, sc. C 
12.00-15.00 Bd. N. Bălcescu, bl. 12 A, sc. C

AP»______________________________________
Se întrerupe nim^area apei ta Deva: 
08.0G-14.00 Str A. Maieu 
08 00-10.00 Rezervorul 2x301 
08.00-14.00 P.T. 6, zona înaltă 
08.00-12.00 Str. Gnviței. Al. Vlahuță. Mureșului 
08.00-10.00 Str. Călugăreai

Soluția integrantei din numărul 
precedent C - G - TAR - MAJORI 
-OM - PANOPLII - MILITAR - T
- TE - IR - TR - FA - UT - CEA
- N00 - PAUL - HR - TIZ - I - U
- OOP - ODE - SOIA - ONOR - 
SN - TRAGE - ST - SI - ITAN - 
FRONT - IȘTI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat ^z 227091
Informații ©FR 2Î2725
Urgențe 112
Pompieri 981
Janttarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HO 214971
Deranjamente lift 235090

21 mart.-20 apr._____ _____ , ■ _____

Sunteți prins ta prea multe nu măi prioritățile.
Lucrurile nu se vor rezolva de la sine, așa că faceți-vă ordine 
în minte.

Problemele de sănătate se rezolvă dacă vă odihniți și faceți 
repaus la pat. Ea serviciu sunteți foarte apreciat și respec
tat. • j
21 mai-20 itm. _______ ‘ ‘ ~

Inspirația e punctai etv foite. Pentru că nu vreți să faceți 
ceva anume, petrecerea timpului cu pl~ iuri As viitor e ide
ală.

Bn prieten nu-și respectă mi imîsiunea și asta vă irită rău. 
Dacă sunteți înțelegător, evitați cearta și chiar ruperea 
legăturii de prietenie.

21 iul.-20 aug._____________ .

S benefică investițiilor Imctaie pe termen lung. La ser- 
viciu, problemele par a se rezolva de la sine și aveți timp 
de familie.

21 aug.-20 sept._____  _________________ ______

Dialogul și colaborarea suni favorizate azi. Popularitatea 
dv e în creștere și asta vă protejează afacerile inițiate.

21 sept.-20 oct.

E posibil să constatați că ați făcut o greșeală. Nu e cazul 
să rezolvați situația de unul singur. Evitați reacțiile bruște!

21 oct.-20 nov.

Primiți o veste luni de la o rudă ce stă leșriCH. Eăsați 
scepticismul și bucurați-vă le ce auziți, căci lucrurile intră 
pe un făgaș bun.

mai tare.
21 dec. 20 ian. _______ / ; .

Sunteți tentat să începeți prea multe treburi simultan și 
riscați să nu Magmarii simte. Nn vă Imputieți puMul 
de vedere!

21 ian.-20 febr.

Vă preocupă aspectul dv exterior. Ați putea demara o 
afacere sau © lucram ta serviciu Oricum, avep succes în 
societate

Maximă solicitare Mei și nervoasă, dar e atmosfera ta 
care exeetațl. Bitaip aMUațli nta cate vă de nflial.
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ANTENA 1

5
CeZar și Tipar 
serial, r) 10Xi

i

5

ACASĂ
61» Alien: Vânătoarea (SF, 
HSUA 2003) Cu: James 

Spader. Johr 
Janine Eser, 
Binev, Leslie Stefason, 
Aimee Graham

730 Nopți abe (Dramă, 

HSUA 1985)
945 Sărutul (Comedie, SUA 

132003) Cu: Terence
Billy Zane 
au nimic

071» Maria Bonita (film serial, 
r) 081» Teleshopping 0835 
CeZar și Tipar 091» Rebelii (film 
serial, r) 101» Sinaia Forever 
1145 Pasiuni (fikn serial) 1240 
Verdict Crimă (film serial) 1330 

j 1400 Desene ani- 
IncurcăturileluiZack

§
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î cu: Peter O'Toole
i

11:15
v(3(Dramă, Germania,

2003) Cu: David Rott 
1250 Hollywood Neoenzurat

David Hasseihoff
13:15 Zâna Măseluță (Fan- 

ritezie, Marea Britanie,
2004) Cu: Yasmin 

Paige, Rory Copus

i«eo r ««ei
{^Seavers (Comedie, SUA 

2004) Cu: Alan Thicke, 
Joanna Kerns

16:15 0 viață aproape per- 
713fectă (Romantic, SUA 

2002)
181» Aten: Vtaătoarea(SF, 

(3SUA 2003)
1930 Cinema, dnana, dne- 

Hma Episodul 41

2ft00Șariaderod(Come-
IȘdie, SUA 2003) Cu: 

Jack Black, Adam Pas- 
a( Mike White, Sarah 

Silverman, Chris Stack, 
Lucas Papaelias, Joan 

' i . Cusack 

ZISOTafcmanul 
laviselor (Thriller, SUA 

2003) Cu: Morgan Free

man, 
Thomas Jane

BUG Dramă, Marea
I 2003) Cu:

Daniel Craig
las Ultimul act (Dramă, 
OMarea Britanie, 2002)

____ O viață aproape per-
Ifedă (Romantic, SUA 

‘ 2002) Cu: Angelina 

Jolie, Edward Bums 
51» Cinema, efoema, dne- 

Elma Episodul 41

Neoaraurot: David Has-
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T/J~- letesnoping 
mate 1430 li__________ ________
(film serial) 151» împreună în 

Europa 161» Tribuna partidelor 
parlamentare 1635 Jurnalul TVR 
171» Rebelii (film serial) 181» 
Jurnalul Euronews 1830 
Minorități sub trei dictaturi 191» 
Moștenitoarea (film serial) 2MD 
Trăsniți’ din Queens (film serial) 
2030 Cruciații 211» Bugetul 
meu 2130 Jurnalul TVR 221» 
Jurnalul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Lista neagră (thriller, 
SUA 1993) 001» Martorul tăcut 
(film seria!) 011» Omul între soft 
și moft (reluare) 0130 Trâsniții 
din Queens (reluare) 021» 
Manevre primejdioase (comedie, 
SUA 1989)

081» Sport cu Florentina 08D5 
Teleshopping 0835 Dragoste și 
putere 0930 Sunset Beach 

1025 Oamenii vorbesc 11:15 
Tele Ron 1220 Teleshopping 

12:50 Sunset Beach 1350 Te
leshopping 1420 Garito 1525 

Dragoste și putere 1625 Gari
to 1725 Trăzniț în NAT0181» 
Focus 1845 Oamenii vorbesc 

1930 Da sau nu 201» La răs
cruce între dragoste și moarte 
221» Trăsniți în NATO 2230 
Focus Plus 23:15 Da sau nu 
001» Călătorii în lumi paralele 

011» Focus 021» La răscruce

061» Micuțul Frijolito (s, r) 
081» Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie 111» 
Amazoana (s) 121» Valenti- 

’ na, grăsuța mea frumoasă (s) 
i 1400 Legături de familie (s) 

1530 Micuțul Frijolito (s) 1720 

Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 1825 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență forată (s) 
2030 Lacrimi de iubire (s) 
2130 Culoarea păcatului (s) 
2230 De 3X femeie 001» 
Poveștiri adevărate (r) 011» 

lacrimi de iubire (s, 0021» De 
de 
(s)

î

' între dragoste și moarte

s I___ ___ _________ „
3X femeie (r) 03:15 

- familie (s, r) 0415 

ș

PRO CINEMA
06.-00 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1130 Numai 
îngerii au aripi (aventuri, SUA 

1939, r) 1330 Desene animate: 
Pokemon 14:45 Doctorul de 
suflete (s, r) 1555 Apropo de... 
cinema 171» Numai îngerii au 

aripi 191» Surorile (s) 201» 
Monk. Cu: Tony Shalhoub 

221» Knight Rider 2000 

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

10.30 Revolta clasicilor (r); 
11.00 Eliberarea Europei (r); 
12.00 Jurnal cult.; 12.05 Con
cert de prânz; 13.00 Da, die 

prim-ministru! (r); 13.30 Curs 
de limba spaniolă; 1400 Per
manențe (r); 15.00 Remix rock 
forum (r); 1630 Lumea necu
vântătoarelor; 18.45 Citește cu 
mine; 18.50 Jurnal cultural; 
19.00 Simfonia neterminată a 
lui Einstein; 20.30 Dialoguri 
despre altădată; 21.00 Casele 
bântuite; 21.30 Arhitectură

3

071» Programul de știri N24 
101» Teleshopping 11.-00 Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracționer 12:00 Teleshopping 
131» Ochi negri (s, r) 14S0 

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 
19:45 țara Iu1 Papură Vouă 

201» Asul așilor (aventuri, co- 
prod, 1982) 22:00 Vară cu pe
ripeții (comedie, Franța, 1984) 
OM» Național la miezul nopții

071» Viața dimineața 091» 
Verissimo 101» Lumea cărților 

1&15 Euromaxx 11.15 Cuvio
sul Dimrtriel 150 Calendar ecu
menic 121» Emisiune reli-

ț gioasă 13D5 Un nou început
(d) 1335 Fan X. Videodipuri 
1435 Euroblitz: Cinema 151» 

Teleshopping 1535 Euroblitz: 
> Arta IM» Misiune imposfoilă 
; (r) 1630 Ne privește 181» 61

Vine presai 201» Masca de 
argint (aventuri. România, 
1985) Cu: Coca Andronescu, 
Matga Batbu, lan Besoiu. 221» 

Nașul 2345 Știri 001» Revizie 
tehnică

¥

REALITATEA

4

i71» Sfatul casei 0725 Bună 
mineața, Ungaria! 07:55 

Mokka 101» Sodă 111» 
Teleshop 1220 Salome (s) 
1320 Joc 1415 Inimi 
zburătoare (f) 16:15 Cărările 
iubirii (s) 1645 Anita (s) 1725 
Monk (s) 1825 Al șaptelea cer 
(s) 1930 Știri, meteo 201» La 
bine și la rău (s) 2030 Activ 
21.-05 Multimilionar 221» în 

spatele frontului (acțiune, SUA 
1996). Cu: Thomas lan Griffith, 
Chris Mulkey, Mark Carlton, 
Mushond Lee 2340 Fără urmă 
(s) 0040 Bună seara, Ungariei 
01:15 Propagandă 0145 Nori

l

t
i

-i
t

t

♦

j

1130 Realitatea burster*  12«i 
Realitatea de la 12.-001240 No 
Comment 131» Realitatea de 
la 13:0013:15 Deschide lumea 
14ș45 Școli în lume 151» Rea
litatea de la 15:0015:15 Real
itatea medicală 1645 Filiere 
171» Realitatea de la 171» 
17:15 Realitatea media 1745 
Editorii realității 1&00 Reali
tatea de la 18.-00191» Reali
tatea de la 191» 19:15 Reali
tatea zilei 2M» Realitatea de 
la 20:00 20:15 Dincolo de Real
itate 21.-00 Realitatea de la 
21:00 21:45 Greșelile noastre 
221» Zece fix 231» Realitatea 
a- i» -»■<»
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0630-07.00 Observator -
Deva(r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-1000 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

HALLMARK
0845 Cadavrul din piscină 

® r_
1030 Dinastia: In culisele 

serialului (0
12.15 Magica legendă a 

spiridușilor (II) (f)
1400 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Domnul Muzică 

(comedie, SUA 1998) 
1630 Cadavrul din piscină 

ft r)
18.15 Dinastia: în culisele 

serialului (t r)
201» Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Alături de sora mea 

(0
23.15 Evidența diavolului (f)

DISCOVERY

08j00 Femeile lui Hitler 

09.00 Superstructuri 
10.00 Supraviețuitori în con

diții extreme
11.00 Mistere 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Călătoriile vikingilor 
1400 Femeile lui Hitler . 
15.00 Superstructuri 
16.00 Marte pe Pământ 
17.00 Curse 
1800 0 pradă mortală 
19.00 Motoddete americane 

20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Cele mai mari 

superlative
22.00 Mașini pe alese 

23.00 S-a născut un 4x4 
00.00 Motociclete americane 

01.00 Arte marțiale extreme 
03.00 Stiluri de luptă
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• Concurs. Examenul de rezidențiat din 
acest an va fi organizat în data de 20 
noiembrie, înscrierile urmând să se facă 
începând de azi și până în 25 octombrie, la 
Direcția de Sănătate Publică a Județului 
Hunedoara. Concursul se va desfășura în 
patru centre universitare. (C.P.)

• Vize speciale. De la 1 ianuarie, Ungaria 
va introduce pentru români viza națională. 
Prin aceasta românii vor putea intra în 
Ungaria de mai multe ori și să rămână pen
tru perioade de mai mult de trei luni pentru 
studierea și aprofundarea limbii maghiare. 
Viza va putea fi obținută gratuit. (IJ.)

Prețuri marii
> >> J J

iinpMs
■”1

Roșii 30000-40000 lei/kq 1
Ardei gras 20000 lei/kq
Conopidă 15000-20000 lei/kq 1
Vinete 30000-40000 leî/kg IGoqoșari 40000 lei/kq
Spanac 4OO00 lei/kg 5
Ceapă 10000-12000 lei/kq 1
Cartofi 8000-10000 lei/kq V
Gogonele 
Varză

25000 lei/kq
1Q0QO lei/fca

Castraveți 25000-35000 lei/kq 1
Ardei eapia 30000 lei/kq 1
Struguri 30000-50000 lei/kg
Mere 20000-30000 lei/kq i
Bere 20000 lei/kq 1
Nuci 150000 lei/kg 1
Nuci verzi □nnnn loi/Vri

Telemea 120000 EPkg 1
Brârun dulce 25000 lei/kq
Lapte 15000 leMitrul I
Smântână 1000G lei/borcanul
Shă 5000 lf»i/burata J

Preselecție pentru străinătate
■ Petroliștii, econo
miștii și inginerii pot 
găsi de lucru în 
străinătate.

Ina Jurcone
Hia.jurcone^Hiforminedia-ro

Deva - 13 zile, începând de 
astăzi, specialiștii în domeni
ul petrol și gaze, inginer econ
omist, inginer aprovizionare, 
manager de proiect, inginer 
proiectant și tehnician se pot 
înscrie pentru preselecție 
pentru muncă în străinătate. 
Acțiunea va avea loc la sedi
ul Oficiului din strada Valter 
Mărăcineanu, numerele 1-3, 
Sector 1, București. își pot 
depune dosarele bărbații care 
au vârsta maximă de 48 de 

• copii legalizate după actele de studii ________________________________ ________

• copie după Bl sau CI________________________________________________________________

» copie după pașaport_____________________ _________________________________  •

• adeverință de la medicul de familie__________________________________ __
• cazier judiciar valabil - fără antecedente penale_________________________

• curriculum vitae______________________________________________________________________
« fișa individuală (model tip)________________________________
• declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de pensie de invalidi-

tate, autentificată notarial;__________________________________ ____________ ;_____________
• declarație pe proprie răspundere din care să rezulte numărul de copii minori

aflați în întreținere, autentificată la notariat;______________________________________

• o fotografie tip pașaport.

• copie legalizată după carnetul de muncă

ani, sunt cunoscători de 
limbă engleză nivel avansat, 
au cunoștințe temeinice de 
operare PC. Pentru inginer 
evaluator, persoana trebuie să 
aibă diplomă în construcții 
civile, 3-5 ani experiență în 
estimarea costurilor pentru 
proiecte EPC (în concordanță 
cu European Policy Centre), 
pentru inginer evaluator 
mașini - conducte și struc
tură, trebuie diplomă în con
strucții de mașini, 3-5 ani 
experiență în estimarea cos
turilor pentru proiecte EPC.
Alte calificări

Mai pot participa per
soanele calificate în meseriile 
de inginer economist, inginer 
aprovizionare (diplomă în 
construcții de mașini, mini-

Coadă la O slujbă bine plătită în Vest (Foto: Traian Mânu)

mum 8 ani experiență în asi
gurarea aprovizionării pentru 
proiecte EPC), manager de 
proiect (diplomă în con
strucții de mașini, minimum 
15 ani experiență în proiecte 
EPC), inginer proiectant și 
tehnician. Oficiul nu percepe 

nici un fel de taxă sau comi
sion. Depunerea dosarului 
reprezintă doar primul pas în 
procesul de recrutare și 
plasare a forței de muncă în 
străinătate. Mai multe infor
mații puteți găsi accesând 
www.omfm.ro.

Agenție BCR la Deva
Deva (C.P.) - BCR a inaugurat ieri sediul 

unei noi agenții în municipiul Deva. 
Agenția Deva, situată pe B-dul Decebal, este 
cea de-a treia unitate din municipiu și a 
11-a din județul Hunedoara. „Această 
agenție este deservită de cinci angajați și se 
adresează exclusiv persoanelor fizice, cărora 
le oferim servicii de schimb valutar, 
operațiuni de cont, depozite, credite și trans
feruri. Tot aici funcționează și un bancomat 
care eliberează numerar, dar care permite 
și plata facturilor”, a declarat Grigore 
Arșoi, directorul BCR - Sucursala Deva. 
Anul viitor se intenționează deschiderea 
unei noi agenții în municipiu, care proba
bil va fi amplasată în zona Eminescu sau 
Dacia.

Ajutoare sociale
Deva (I.J.) - De la 1 ian

uarie, familiile mono- 
parentale, persoanele fără 
reședință și cu venituri foarte 
mici vor putea beneficia de 
acordarea venitului minim 
garantat. Guvernul a inclus 
aceste familii și persoane în 
categoria beneficiarilor drep
turilor stabilite prin Legea 
privind venitul minim garan
tat. Persoanele fără reședință 
și cele fără locuință vor putea 
solicita dreptul la ajutorul 
social de la primăria lo
calității în a cărei rază teri
torială trăiesc.

Potrivit proiectului legisla

Grigore Arșoi, director BCR Deva

închidere Oelfec{X%)
1. ShPPETROM 0,4630 +0,65
1 SF1 BANAT-CR1$ANA 1,6700 +2,45
3. TIV 1,0400 *1,96
4. BRD 13.000 0
5. IMPACT 0,4620 -1,1
6. AZOMUREȘ 0,3180 -031
1. ANTIBIOTICE IA$I 0,8550 +0,59
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,1190 ♦1,71

9. HABER oprit
10 BCCARPAT1CA 0,5500 -0,9
11. DECEDA! 0,115 0
Rubrica realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Modernizări
Petroșani (I.J.) - Drumurile 

spre Straja și Parâng vor 
putea fi modernizate cu bani 
de la populație. în acest sens, 
Consiliul Județean Hune
doara a adoptat o hotărâre în 
urma căreia se va lansa o 
emisiune de obligațiuni în 
valoare de 60 milioane RON, 
bani ce vor fi folosiți pentru 
finanțarea unor proiecte de 
investiții.

împrumutul de la populație 
vizează modernizarea drumu
lui județean Slătioara-Cabana 
Rusu-Masivul Parâng și Lu- 
peni-Stațiunea Straja, moder
nizarea drumului de acces 
spre zona turistică și cabana 
Râușor din Retezat și reabi
litarea DJ Sântuhalm-Hune- 
doara.

Produs bancar
Deva (C.P.) - Banca Co

mercială Carpatica relansează 
promoția la Depozitul Pensia 
Plus - „Economisești și pleci 
în stațiune!” Depozitul Pensia 
Plus este destinat pensiona
rilor (inclusiv pensionarilor 
de boală) care doresc econo
misirea în condiții avanta
joase, suma minimă de con
stituire fiind 100 lei, iar ter
menul de 12 luni. Acest pro
dus este însoțit până în 
octombrie 2006. Trimestrial, 
sunt premiate 5 persoane 
care vor primi bilete de trata
ment în stațiunea Căciulata.

tiv, persoanele apte de muncă 
ce nu realizează venituri din 
alte activități vor putea ben
eficia de venit minim garan
tat numai dacă fac dovada 
faptului că sunt în evidența 
agenției teritoriale pentru 
ocuparea forței de muncă și 
nu au refuzat un loc de 
muncă. Fac excepție per
soanele care asigură creșterea 
și îngrijirea unuia sau mai 
multor copii în vârstă de 
până la trei ani, asigură 
îngrijirea mai multor per
soane cu handicap, participă 
la program de pregătire pro
fesională.

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. J 4. ®-> 717659^ 

Farmacia .Green Line", non-stop, Bd. 

Republicii, nr. 8.®-> 748199.___

Farmacia .Amica”, str. George Enes

cu, nr. 7. ©-» 713045.

DEVA
Farmacia .Sensiblu”, non stop, str.

Victoriei, nr. 1. ®-» 222380.

f!MMHMHi »■ MUNCA ——MW

Agenția locală Denumire Calificare Număr locuri Data limită

Asra Lider târnu-r universal 2 13 octombrie 2005

2AL Deva Mon Alls spălător autovehicule 1 15 octombrie 2005

3. A Hunedt ia BTG International tehnician electromecanic 4 13 octombrie 2005

4AL Hunedoara Odiseea 2002 operator calculator electronic $1 rețele 2 30 octombrie 2005

5 AL Hunedoara Mn muncitor plantații ți amenajare zonă verde 26 16 octombrie 2005

jM .............. _ _______

...........................  . . . i , .
»■■■■ lî '

Cursul de referință al BNR în data de 7 octombrie 2005
Valuta euro dolar liră sterlină
BNR 3,5734 2,9638 5,2430
dhWbl valutar practicat de băniile din Deva

Valută euro dolar liră sterlină
c v c v c v

Banc Post 3,5050 3,5600 2,9100 2,9600 5,1550 5,2600
BRD 3,5400 3,6100 2,9250 3,0060 5,1690 5,3150
Banca Transilv. 3,5225 3,5800 2,9225 2,9800 5,1817 5,2642
Raiffeisen Bank 3,5200 3,6000 2,9050 2,9950 5,1400 5,3200
Cursul ialutar.JMacticatJiexasfiteJlfcjiBiiif r.fin Deva
Star Exchange 3,5300 3,5800 2,9300 2,9800 5,0000 5,2500
Herdan Exchange 3,5400 3,5700 2,9300 2,9600

J

Plata diferențelor de impozit
Deva (C.P.) - Deciziile de 

impunere pentru diferen
tele de impozit aferente 
anului fiscal 2004 vor fi 
însoțite de înștiințările de 
compensare/restituire, doc
umentul de restituire, după 
caz. Restituirea diferențelor 
de impozit în numerar, în 
cazul prezentării con
tribuabililor la data pro
gramată se va efectua de 
către unitățile de tre
zorerie. Dacă se constată 
neconcordanțe între suma 
de restituit din înștiințarea 
de restituire și datele

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ®-» 211616, 
224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas ii", 

str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-» 

211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 

8-20 duminică, orele 8-14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ©-♦ 240976. 
PETROȘANI
Farmacia „Piață”, non-stop, str.

Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 

lancu, nr. 48. ®-» 612887. 

transmise informatic tre
zoreriei, contribuabilul va 
fi îndrumat către organul 
fiscal, în vederea clari
ficării situației, a declarat 
Lucian Heiuș, directorul 
executiv al Direcției Gen
erale a Finanțelor Publice 
Hunedoara. în cazul în care 
contribuabilul nu se pre
zintă la data programată, 
restituirea diferențelor de 
impozit se efectuează pe 
baza înștiințării de resti
tuire prezentată de acesta, 
confirmată de organul fis
cal de domiciliu.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, zilnic 8-20_____________
Cabinet medical individual STOMATO, 

dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde

pendenței, 18A. ®-> 731509. 

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ®-» 

0744-556016. -
Cabinet Chirurgie maxiio-facială, dr. 

Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 

Eliberării, nr. 5. ®-» 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ®-> 242461.

http://www.omfm.ro
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UE ne pune sănătatea pe card• Programul Fermierul. Anul viitor vor fi 
înființate, respectiv modernizate, cu fonduri 
de la minister și din Programul SAPARD 
aproximativ 570 de fabrici de procesare a 
laptelui și cărnii, 6000 de ferme de familie 
zootehnice și vegetale și peste 300 unități 
de servicii neagricole. (L.L.)

Recolta de porumb din acest an promite

Lot demonstrativ de porumb
Rapolt (L.L.) - în toate zonele de cultură 

din județ sunt organizate loturi demon
strative în care sunt cultivați hibrizi de 
porumb de ultimă generație, cu diferite 
perioade de vegetație. Ieri, la Rapolt, a avut 
loc prezentarea lotului demonstrativ Kiscun, 
prin cultivarea căruia poate fi obținută o 
recoltă de aproximativ 8000 kg/ha. Lotul 
este supus atenției cultivatorilor, ei fiind în 
măsură să aprecieze și să opteze pentru ceea 
ce cred că răspunde cel mai bine condițiilor 
specifice fiecărei zone, dar și speranțelor 
într-un profit cât mai mare. Scopul acestor 
loturi este de a demonstra, în câmp, care 
dintre hibrizi se pretează cel mai bine pen
tru o zonă sau alta.

■ 480.000 de asigurați 
la OAS Hunedoara vor 
primi în 2006 cârduri 
de tip occidental.

Iha Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedla.ro

Deva (I.J.) - Costurile pen
tru cârduri vor fi suportate 
de Casa Județeană și vor fi 
atribuite asiguraților după 1 
ianuarie 2006. Primii benefi
ciari ai acestei măsuri vor fi 
nou-născuții, care vor ieși din 
maternitate cu documentul 
respectiv. Cârdul medical va 
fi întocmit pe baza codului 
numeric personal și va 
conține datele personale ale 
cetățenilor, starea medicală, 
grupa sanguină și evoluția 
stării sănătății acestora, 
locurile de muncă, con
tribuțiile achitate pentru 
aceștia și instituția unde au

Sprijin pentru 
producătorii de lapte

Cahmdaral târgurilor
Perioada 10.10.2005 - 16.10.2005

10 octombrie Hațeg, târg ele animale șl mărfuri

13 octombrie Brad, târg de mărfuri

14 octombrie lila, târg de animale și mărfuri

Pui, târg de mărfuri și animale

■ Pentru a beneficia 
de bani, laptele trebuie 
să aibă cel puțin 3,5 
unități de grăsime

Loredana Leah________________
loredana.teah@lnformmedla.ro

Deva - Producătorii de 
lapte vor primi un sprijin 
financiar în valoare de 1550 
lei/1 de lapte livrat spre pre
lucrare la operatori econo
mici specializați în procesare. 
Sprijinul acordat producăto

Așa va arăta cârdul de sănătate (Foto: arhivă)

fost plătite, dar și medicul de 
familie, internările, trata
mentele prescrise și rețetele 
compensate. „Cârdurile au 
intrat în vizorul executivului 
încă din 1997, dar nu au fost 

rilor de lapte din zona mon
tană este de 2000 lei/1 de lapte 
livrat.
7 centre de colectare

„în județ sunt aproximativ 
22 628 exploatații de vaci cu 
lapte, dar cu toate acestea 
doar 659 de producători 
livrează laptele la proce
satori”, spune Camelia Ma- 
nole, directorul Unității pen
tru Ameliorare și Reproducție 
în Zootehnie. Aproximativ 
466.000 hl lapte de vacă se va
lorifică prin intermediul 

bani pentru o asemenea 
investiție. Sunt circumspect 
în privința faptului că de la 
1 ianuarie se va implementa 
acest nou sistem. Pentru 
operativitate ar fi nevoie de o

Așa nu! Producătorii trebuie să achiziționeze aparate de muls

pieței, doar 3,1% prin inter
mediul procesatorilor și ma
rea majoritate rămâne în gos
podăriile țărănești. Slaba 
organizare și reprezentare a 
producătorilor de lapte în 
relația cu beneficiarii pro
ducției pe care o obțin duce 

bază de date solidă cu fiecare 
asigurat, iar noi avem 480.000 
în județ. Ar fi nevoie de un 
alt termen, mai lung”, susține 
Ovidiu Bândea, purtător de 
cuvânt al CJAS Hunedoara.

însă la subevaluarea prețului 
laptelui de către unitățile be
neficiare. Micii producători 
nu obțin profitul necesar 
investițiilor pentru instalații 
zootehnice, cum ar fi aparate 
de muls.și nu-și pot acoperi 
costurile de producție.

Soluția dv. în con
strucții , instalații și 
achiziționare/montare 
centrale termice!

culori

maximalcom. ra

C GCO KRAFT

SC INSTANT INTERNAȚIONAL SRL
Simeria, str. A. lancu, bl. 7, parter,

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. 14, parter - 

Tel. 0254/229090, 0722/818366

Descoperă și tu tainele 
mărului mușcat! 

Systemul operațional 
h Apple Computer 

grame pentru toate 
activitățile prin 

outer Crafic
Nu ezitați să sunați 

la tel. 0740/950868.

(30915)

(30048)

Contracte de muncă in 
străinătate rr.r.

să vă îndepliniți ..JOBS FOR YOU

FERESTRE Șl UȘI 
DM PVC Șl 
ALUMINIU

AțrwteW tehnic m. OO1 -OZZMJmMOS

Ferestre și uși din lemn 
stratificat cu geam termopan

Obloane din lemn 
cu lamele mobile sau fixe

SC CONSSER sm. DEVA
Str.VtcCor ȘMiaga. «ar. ZZ
TeVfex:
Motel: 07*4/2*  9. (29851)

ALCL POATE L 
FI RECLAMA

TA!

mailto:ina.jurcone@informmedla.ro
mailto:loredana.teah@lnformmedla.ro
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PE SCURT

• Greve. Funcționarii publici și vameșii se 
pregătesc de proteste. Aceștia sunt 
nemulțumiți din cauza nesiguranței de 
muncă și a presiunilor care se fac asupra lor. 
Una dintre manifestările de protest avute în 
vedere constă în așa-numită tactică a exce
sului de zel. (C.P.)

vineri, 30 sepțe

&

angajați ai fabricii 
de cablaje SEWSfHin Deva, declanșează 
un protest spontan, nemulțumiți de salari
ile mici și condițiile grele de lucru.
- Trei dintre foștii lideri sindicali, con
damnați în procesul mineriadei de la 
Costești, sunt închiși.

- Președintele libe
ral și vicepreședin

tele democrat își aruncă declarații tăioase.
- Consiliul Județean a început demersurile 
pentru unirea orașelor Deva, Simeria și 
Hunedoara.
- După revolta de la SEWS, din Deva, 
angajații fabricii din Orăștie au încetat 
lucrul.

sâmbătă, 1 octombrie

luni, 3 octombrie | - șase miniștri și 
Tăriceanu au fost 

prezenți la conferința județeană PNL. 
- Angajații de la SEWS Orăștie și Deva 
hotărăsc să continue greva.

marți, 4 octombrie
- Peste 2.300 de 
„boboci" au

început cursurile universitare în județ. Este 
prima generație care urmează o facultate 
după modelul european.
- Datoriile a patru primării din Valea Jiului 
la agentul termic depășesc 340 de mil
iarde lei.

miercuri, 5 octombrie - Stocul de com
bustibil al Bradului,

pentru iarnă, ajunge pentru 30 de zile.
- Dascălii pichetează prefectura și 
primăriile orașelor din tot județul.
- Salvamontiștii caută un cioban dispărut 
în Munții Vîlcan.

jOl( g octombrie . ! ' Un bărbat și o
-s---------------- —— ------ 1 femeie au fost
I împușcați mortal, cu o armă de vânătoare, 
I la cabana Căpățâna, din apropiere de 
I Vețel. Sătul de umilințe și pentru că nu-și 
I primea banii, unchiul femeii i-a ucis.

noi

Karatiștii in top
' ' - - ’ i,

la Local Kombat
■ Practicanții artelor 
marțiale cu centura 
neagră pot face față 
oricărei provocări.

Ciprian Marinuț
ciprian.marmutșînfonmnedia.ro

a
cu

Deva - Teodor Telembici 
este unul dintre puținii 
antrenori hunedoreni care 
deține titlul de sensei 
(învățător, călăuzitor) care 
poate fi purtat odată cu 
obținerea centurii negre 3 
dan, fiind singurul antrenor 
de karate din județ cu centu
ra neagră 4 dan. L-am abor
dat pe președintele clubului 
Ryu Do Deva pentru a discu
ta despre performanțe în 
karate și pentru a „lămuri” 
dacă un deținător al centurii 
negre poate merge pe stradă 
fără să se teamă în caz că e 
atacat.

cunoștințele pe care 
le am, dacă aș fi 
fost italian sau 
polonez, aveam 
deja centura nea
gră șase dan. La
însă politica Federației 
fost de a nu se acorda 
larghețe aceste grade supe
rioare, întrucât sunt mulți 
antrenori valoroși, astfel că 
deocamdată am ajuns doar la 
acest nivel. Pe de altă parte, 
clasificarea aceasta
răsplătește o viață dedicată 
acestui sport, întrucât practic, 
fără nici o clipă de întreru
pere, artele marțiale de 29 de 
ani.

CUVÂNTUL LIBER: Ce Înseamnă 
centura neagră patru dan în 
karate, domnule Telembici?

Teodor Telembici: Clasificarea 
nu e relevantă în cazul meu, 
pentru că la experiența și

C.L.: Cum ați început? Cum 
ați ajuns la acest nivel?

T.T.: Am făcut întâi , 
atletism și am avut chiar 
rezultate bune, în special 
în probele de viteză. Am tre
cut la karate pe la 13 ani, în 
perioada în care artele 
marțiale erau neoficial inter
zise în România. Primele 
antrenamente la care am par
ticipat s-au desfășurat în sala 
de sport a Liceului de Con
strucții și erau conduse de

"Fii sincer! Fii perseverent! Nu fi violent!"

fostul prefect de Hunedoara, 
Bebe Alic. Am continuat în 
anii studenției la Timișoara, 
unde am pus chiar bazele 
unui club, iar după 1989 când 
karate-ul a devenit legal am 
fost făcut direct instructor de 
Dan Stuparu, președintele 
Federației Române de Karate 
Tradițional. Am fost compo-

(Foto: Ciprian Marinuț)

T.T.: Karate-ul Tradițional 
este o artă marțială de auto
apărare și conform principi
ilor sale gabaritul adversaru
lui este irelevant. în al doilea 
rând, Karate-ul Tradițional se 
bazează pe principiul todome 
- lovitura totală, unică, ce 
reprezintă un maximum psi- 
ho-fizic, o lovitură suficientă

Teodor Telembici

Președintele clubului Ryu Do Deva 

Centura neagră 4 dan

Component al primei echipe a 

României care a cucerit titlul mondial 

în 1998 în Elveția

Antrenor emerit din anul 2000

Arbitra internațional din 19&4

Studii: Facultatea de Instalații în Cori- 

strucții Timișoara

Căsătorit, un copil

nent al primei echipe națio
nale a României care a par
ticipat la CE în 1993 și al 
primei echipe naționale care 
a cuce-rit titlul mondial, în 
1998, în Elveția. Apoi, ca 
antrenor am format generații 
de campioni naționali, 
europeni și mondiali, cu care, 
dacă karate-ul era sport 
olimpic, eram poate la fel de 
performant ca Octavian Belu.

C.L.: Lămuriți-ne dacă un 
karateka cu centura neagră 
se descurcă în caz că e ata
cat pe stradă...

pentru a scoate din luptă 
orice adversar sau pentru a-1 
descuraja. Un deținător al 
centurii negre trebuie să fie 
capabil să execute o astfel de 
lovitură și să se descurce cu 
unul sau mai mulți atacatori. 
Pot să vă spun că eu am 
suferit o operație la coloană, 
după ce la o gală demonstra
tivă un adversar m-a acci
dentat din exces de zel. Cred 
că un karateka cu centura 
neagră s-ar descurca și la 
Local Kombat sau Kl, unde 
abia dacă am văzut 2-3 pro
cedee corect executate.

Galerii de artă
Hunedoara: Galeria de 

Arte găzduiește expoziția 

de grafică a artistului plas
tic hunedorean, Ovidiu 

Croitoru.

Deva: Galeria de Artă „For
ma". Expoziția de sculp

tură a artistului loan Șeu 

prezintă publicului iubitor 

de artă 65 de lucrări de 

mici difnensiuni, realizate 

din lemn, piatră sau me

tal.

Petroșani. Teatrul „I. D. 
Sârbu" găzduiește 

duminică, de la ora 12.30, 

recitalul de poezie „Poeții 

Văii Jiului" - Dan loan 

Bălan.

Librăria Diverta „Marin 

Preda' - Deva (fostă „Gh. 

w:zăr") oferă cititorilor 

două cărți scrise de Michel 

Zevaco și apărute la Edi

tura Devadata. Cunoscute 

cititorilor de o anumită 

vârstă, romanele sunt 

încărcate de aventuri și 

romantism, constituind o 

lectură captivantă. Ele se 

înscriu în seria „Cavalerii 
Pardaillan", „Fausta”,

Fai icta înuincă" c a ■

Cavalerii Pardaillan 

(Aventurile cavalerului Par

daillan 1)

- „Epopeea dragostei" 

(Cavalerii Pardaillan 2)

Wdao/DVD
■Librăria Diverta „Marin 

Preda' Deva prezintă mu

zică pentru toate gusturile 

vârstele.

Magazinul „Cip Audio 

Video Film" Deva Ulpia 

Shopping Center, etaj 1, 
deschis inclusiv duminica 

până la amiază. Oferă 

celor interesați casete 
: audio, video, DVD-uri care 

să le facă week-end-ul 

plăcut.

Cinema

Deva, Cinema „Patria*.  în 

perioada 7-12 octombrie 

a.c. filmul „Echipa sfarmă- 

tot". Reprezentațiile au loc 

de la orele 16.00, 18.00 

si 20.00. Dretul unui bilet 

fiind de 45.000 lei vechi 
și 35.000 lei vechi tarif 

redus. Lunea toate spec

tacolele au tarif redus. Joia 

e închis.

- „Echipa sfarmă-tot" este 

o comedie regizată de 

Peter Segal și prezentată 
de Paramount Pictures. în 

rolurile principale apar 

Adam Sandler, Chris Rock, 

Burt Reynolds. Ei aduc pe 

ecran povestea hazlie a 

unui fost mijlocaș care 

încearcă să se descurce în 

cea mai dificilă situație 

posibilă. Deținuții, deși nu 

sunt cei mai potriviți 

coechipieri, se unesc când 

află că vor juca împotriva 

gardienilor. Filmul benefi

ciază de prezența unor 

sportivi de performanță.

în acest week-end, vineri, 

sâmbătă și duminică, de la 

ora 16.00, la Deva rulează 

filmul Polar exDres".

Hunedoara, Cinema 

„Flacăra*,  de la orele 

13.00-16.00-19.00, 
sâmbăta și duminica.

- Soacra mea e o scorpie, 
comedie romantică ame
ricană produsă în 2005. 
Filmul regizat de Robert 

Luketic le are în rolurile 

principale pe Jennifer 

Lopez și Jăne Fonda. Filmul 

dezbate cu umor eterna 

problemă a soacrelor.

Deva. în Parcul „Cetății" 

puteți petrece clipe de 

destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 

permite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 

monument istoric. Pentru 

a vizita Cetatea Devei se 

poate urca cu telecabina 

de la poalele monumentu
lui Istoric. Stația de plecare

„Cetate". Programul de 

funcționare este: zilnic, 

între orele 08.00-22.00. 
Prețul unui bilet pentru 
adulți este de 40.000 lei 

vechi, pentru pensionari 
de 20.000 lei vechi și pen

tru copiii de până la 14 ani 
de 10.000 lei vechi. De la 

casa de bilete vizitatorii 
pot cumpăra vederi și pli
ante cu municipiul Deva și 
obiectivele sale turistice.

Slmerla. Parcul Dendro- 

logic, cel mai vechi parc 

științific din țară, este 

spațiul cel mai adecvat 

pentru o destindere totală. 
Aproape de acesta se află 
xiîll- nx»» 

restaurant și bar, punând 

la dispoziție diverse forme 

de agrement: călărie, 
plimbări cu barca, 

planorism (parapantism), 

drumeții și excursii la mon
umentele din împrejurimi. 

Petroșani. La Teatrul Dra-

Sport

matic „I. D. Sârbu", vineri 
începe Campionatul Na
țional de Gimnastică Ae

robică. Sunt așteptați spor
tivi de la cluburi din Arad, 

București, Constanța, De
va, Petroșani și Caracal, 
alături de care vor fi 

prezente și loturile na
ționale de gimnastică ae

robică ale României.
.Night Club Latino*  din

Cluburi
Deva, Calea Zarandului, cu 

program între orele 22-5. 

b-dul N. Bălcescu, bl. 12A 

- parter, oferă zilnic, între 

orele 09.00-2.00, distracție 

cu. ruleta electronică, aer 

condiționat și ventilație, 

cea mai savuroasă cafea și 

satisfacție deplină. Re

zervări: 0254/221220.
„Aristocrat" - club de 

noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr. 42, și 
Simeria, str. Gheorghe 

Doja, nr. 39. Tel. 004 

1723121382
„John's Cafe". Cocktail-bar 

din Deva, deschis zilnic, 

între orele 08.00-02.00, pe 

str. M. Eminescu, nr. 2, tel. 

0254/233511.

Pensiuni
Stațiunea Râușor. în 

Retezat, la 30 km de 

Hațeg, unde se află și sin

gura pârtie de schi din 

masiv, există o cabană cu 

două terase, două dormi

toare spațioase, living 

mare, bucătărie, baie. Dis

pune de încălzire și apă 

caldă. Tel. 0722-276838; 

0744-603329.

Sarmizegetusa. Pensiunea 

Zamolxe este situată la 

poalele Munților Retezat, 

fiind un loc foarte liniștit, 
ideal pentru organizarea 

unor mese pentru mar
carea evenimentelor din 

viața personală. Cabana 

are 7 locuri de cazare.

Dotări: baie proprie, 

bucătărie cu toate 

facilitățile, Tv și Internet, 

teren de sport, apă caldă 

și rece în permanență, 
încălzire centrală. Atracțiile 

turistice ale zonei sunt: 

Cetatea Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa, Muzeul 
Cetatea Colț, Cetatea 

Devei, Castelul Huniazilor, 
Castelul Khendefy din 

Sântămărie Orlea, Biserica 

Densuș etc. Rezervații: Par
cul Național Retezat, Bara

jul Retezat, Rezervația de 

zimbri, Parcul dendrologic 

Simeria. Tel. 0740- 

181178.

Pensiunea „Antta*.  E situ

ată pe valea Râului Mare, 

la limita Parcului Național 

Retezat. Are bucătărie 

românească și internațio

nală. Organizează mese 

festive, training-uri, team- 

building-uri. TeJ. 0254- 

7717(1(1 A7AA-77<; A7(1
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• Alegeri. Organizația județeană a Partidu
lui România Mare are programată, duminică, 
9 octombrie, conferința de alegeri. La lucrări 
va participa, printre alți membri ai conducerii 
centrale a PRM, senatorul Gheorghe Funar. 
(M.S.)

Guvern de patru la geografie
• Casă de Pensii, o nouă Casă Locală de 
Pensii va fi deschisă de către CJP Hunedoara, 
începând de anul viitor, în Orăștie. Consiliul 
Local a și adoptat în acest sens o hotărâre 
prin care se va atribui nou-înființatei instituții 
un spațiu în imobilul în care a funcționat 
Spitalul vechi din localitate. (D.l.)

t

■ Guvernul României 
trimite scrisori pe 
adresa Deva, județul... 
Constanța.

Adrian SăLăGEAN_______________
Adrian, salagean@informmedia.ro

Deva - Angajații Guvernu
lui nu știu geografie nici cât 
să scrie corect o adresă din 
România. Gheorghe Kuron 
din Deva a primit, la noroc, 
o scrisoare năstrușnică de la 
Guvern. Ea e semnată de 
Oana Marina Istrate, director 
în cadrul Direcției Relații cu 
Publicul a Cancelariei Primu- 
lui-ministru și poartă parafa

guvernamentală. Ce e intere
sant la acest înscris e adresa 
destinatarului frumos caligra
fiată pe plic: Deva, județul... 
Constanța (!?). Și ca să nu fie 
nici un dubiu, mai găsim o 
dată Deva prin Dobrogea și pe 
hârtia din interiorul plicului.

O invităm, așadar, pe dna 
Istrate, director în direcția de 
pe lângă domnul Tăriceanu, 
să vină la noi când merge la 
mare. E clar că tot ce e din
coace de Carpați se vede cam 
în ceață de la București. Mă 
ia groaza dacă, în relațiile ei 
cu publicul, Direcția asta 
guvernamentală începe să 
trimită misive la Timișoara, 
județul Botoșani, Cluj, județul

Olt, sau poate, Arad, județul 
Galați. înainte însă de a tri
mite scrisori în UE n-ar fi de 
trecut cu vederea posibili
tatea unui curs intensiv de 
geografie pentru angajații 
guvernului. Ca să nu afle 
Comisia Europeană cât sun
tem de aerieni când vor citi 
adresele noastre: Bruxelles... 
Marea Britanie...

Deva, Județul Constanța
Domiciliul lui Gheorghe Kuron 
expediat la mare

t vândute străinilor?

După ce, de mai bine de o lună, s-au 
înjurat copios prin Parlament, aleșii 
noștri au decis să treacă la lucruri mai 

serioase. Nu mă refer aici la situația sinis- 
traților din România sau la greva profeso
rilor, de zilele trecute. Astea sunt niște 
mofturi de prostime. O problemă serioasă, 
care, într-adevăr, a meritat să fie băgată-n 
seamă, a fost aprobarea bugetului de chel
tuieli pentru aleșii noștri. Și, deși ministrul 
Finanțelor a făcut apel la bunul-simț al par
lamentarilor, recomandându-le să nu supli
menteze bugetul, aceștia s-au făcut că 
plouă. Astfel, au suplimentat bugetul cu 
peste 400 de miliarde de lei, ajungând la 
suma totală de 1.200 de miliarde. Pentru 
ce le trebuie banii ăștia? Păi, au nevoie de 
covoare, aparatură electronică, mașini de 
teren și dozatoare de băuturi răcoritoare.

/^ireașa de pe tort e dorința acestora 
<.de a avea propria secție de Poliție. 

De aceea nu. pot să nu mă-ntreb dacă n-ar 
fi mai eficient să deschidem și o 
închisoare. Plătim noi, poporul!

Totul depinde de cei 
cu bani. ^Utilitățile 

au fost scoase la pri
vatizare și cet care 
au oferit cel'mai 
bun preț au avui 
câștig de cauză. Au 
câștigat străinii, pen
tru că românii nu au 
avut bani. Au câștigat 
și utilitățile și profi
tul.
Naidin, 
Deva * "

Nu! Ar fi trebuit 
păstrate de 

români, nu vândute. 
Noi nu suntem în 
âSare să ne conducem? 
Trebuie să vină altul 
să ne arate? Dar ne 
merităm soarta și 
pentru că nu vrem să 
învățăm, tot timpul 
vom fi slugi pentru 
străini.
Mircea, 
Deva

Alegeri la PD Deva

Nu ar fi trebuit 
vândute străinilor.

Dacă ar fi rămas în 
proprietatea româ
nilor, cel puțin am fi 
sperat că prețurile ar 
fi fost mai mici. Pen
tru că în situația 
aceasta este foarte
greu ca dintr-un 
salariu să acoperi 
cheltuielile.
Felicia, 
Deva

Bine ar fi fost să le 
fi cumpărat 

românii. Dar cine are 
bani pentru așa ceva? 
Dacă ar fi rămas la 
români, tot profitul ar 
fi rămas în țară. 
Acum el ia calea 
străinătății și noi 
muncim pentru 
îmbogățirea altora și 
sărăcirea noastră. 
Aron, 
Deva

Regiile care oferă 
populației aceste 

utilități nu ar fi tre
buit vândute, ci 
păstrate la stat. Pen
tru că au fost scoase 
la privatizare, le-au 
cumpărat străinii. 
Rezultatul este dezas
truos pentru populație 
deoarece prețurile 
cresc continuu.
Ioana, 
Deva

Bătut și jefuit
Brad (M.T.) - Un bărbat de 54 de ani a fost 

bătut și jefuit de doi tineri, pe o stradă din 
Brad. Eugen L., din localitate, a anunțat 
poliția că, în seara de 4 octombrie 2005, în 
jurul orei 23:00, pe Strada Liceului, a fost 
acostat și lovit peste față de două persoane 
necunoscute, care i-au furat din buzunar 600 
RON. Bărbatul a mai precizat că era în acel 
moment sub influența băuturilor alcoolice. 
Polițiștii brădeni au identificat și reținut 
autorii. Cei doi tineri, Ciprian C., de 25 de 
ani, cu antecedente penale, și Ciprian T., de 
28 de ani, recidivist, ambii din Brad, fără 
ocupație, urmează să fie prezentați Tri
bunalului Hunedoara cu propunerea de 
arestare preventivă, pentru comiterea 
infracțiunii de tâlhărie.

Deva (M.S.) - Organizația 
locală Deva a Partidului 
Democrat își va alege mâine 
noua conducere, în cadrul 
ședinței Consiliului de Coor
donare Local. Pentru funcția 
de președinte al PD Deva și- 
a anunțat candidatura actu
alul lider al organizației, loan 
Inișconi, viceprimar al muni
cipiului Deva, în timp ce pen
tru președinte executiv vor 
candida Gheorghe Hașegan și 
Eugen Schwartz. Dănuț Iorga 
și Liliana Stolnicu vor candi

da pentru funcția de secretar 
general al PD Deva. O luptă 
strânsă va fi dusă pentru cele 
10 funcții de vicepreședinți, 
pentru care s-au înscris în 
cursă 16 membri ai organi
zației locale.

Evenimentul de sâmbătă 
precede conferința filialei 
județene a PD Hunedoara. La 
ședință va participa vicepre
ședintele Biroului Permanent 
Național al Partidului Demo
crat, ministrul muncii, 
Gheorghe Barbu.

Prins cu ferovanadium
Hunedoara (M.T.) - Un angajat al soci

etății „Mittal Steel” a fost prins de polițiști 
după ce a furat ferovanadium din incinta 
firmei. Nicușor P., de 34 de ani, din Hune
doara, muncitor la „Mittal Steel”, fără 
antecedente penale, a fost prins de polițiștii 
Biroului Ordine Publică din Hunedoara, în 
noaptea de 04/05 octombrie 2005, imediat 
după ce a furat cantitatea de 14,490 kg fe
rovanadium, în valoare de 2.608,2 RON, din 
incinta firmei. Bărbatul e cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de furt calificat, pre
judiciul fiind recuperat.

SIDA revine
■ Deputatul Ionica 
Popescu ridică proble
ma bolnavilor de SIDA 
din Valea Jiului.

Deva (M.S.) - Deputatul de 
Hunedoara al Partidului Con
servator (PC), Ionica Con
stanța Popescu, a adresat, de 
la tribuna Parlamentului Ro
mâniei, o interpelare minis
trului Sănătății și Familiei, 
Eugen Nicolă iscu, pe tema 
bolnavilor de SIDA care tră
iesc în localități din Valea 
Jiului.
“Noua Speranță**

„Ca urmare a dialogului cu 
membrii Asociației AntiSIDA 
«Noua Speranță» din Petrila, 
deputatul conservator a ridi
cat problema refuzului unor 
medici stomatologi, din zona 
Văii Jiului, de a trata per
soanele infestate cu virusul 
HIV sau bolnave de SIDA”, se 
arată într-un comunicat al PC 
Hunedoara.

Ionica Constanța Popescu a 
cerut ministrului Sănătății și 
Familiei un raport al acti
vității Comisiei naționale pen-

în atenție
tru supravegherea, controlul 
și prevenirea cazurilor de 
infecție cu HIV/SIDA.

Ionica Popescu, deputat al PC

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul 
importului, comercializării și distribuții de produse de larg 

consum și telefoniei mobile

ANGAJEAZĂ

SECRETARĂ
CERINȚE:
• Minim studii medii
• Aptitudini de bun organizator
• Persoană dinamică, perseverentă, eu spirit de 
inițiativă
• Cunoștințe operare PC nivel avansat
• Cunoștințe avansate de limbi străine (engleza 
obligatoriu)
• Domiciliul în DEVA
Constituie avantaj experiența și cursurile de 
specializare în domeniu

• Posibilitatea de a lucra într-o echipă tânără, într- 
un mediu modem, profesional și în plină 
dezvoltare.
• Pachet de beneficii motivant.

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și 
depună candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate să 
trimită până cel târziu în 15/10/2005 CV-ul cu fotografia 
recentă și scrisoarea de intenție în care să se menționeze 
postul solicitat (prin poștă, fax sau e-mail) la:

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, 
fax: 0254.206.291, e-mail office@quasar.ro

Informații suplimentare despre compania noastre puteți obține | 
accesând site-ul www.nuasar.ro S

mailto:salagean@informmedia.ro
mailto:office@quasar.ro
http://www.nuasar.ro
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• Cei mai mulți bani. Directorul sportiv 
interimar al Direcției pentru Sport a 
Județului, Marius Simina, ne-a declarat 
recent că față de ânii trecuți, în perioadă 
2004 - 2005, Consiliul Județean a alocat cei 
mai mulți bani pentru sport. Și nu este vorba 
de bani puțini, ci de miliarde de lei. (V.N.)

• Răsplată. Cu toate că cei din conducerea 
Jiului au anunțat că jucătorii nu vor mai 
încasa prime până în momentul în care vor fi 
pe 0 în clasamentul adevărului, nu este 
exclus ca „minerii" să treacă zilele acestea 
pe la casierie. Tot conducerea a lăsat să se 
înțeleagă că jucătorii vor fi răsplătiți cu 300 
de dolari. (V.N.)

Regal aerobic, la teatru
Petroșani (V.N.) - Valea Jiului va fi gaz

da unui eveniment de anvergură, CN de 
Gimnastică Aerobică, o premieră pentru 
această zonă a județului. Competiția, care 
se desfășoară în perioada 7-9 octombrie, va 
fi găzduită de Teatrul „I.D. Sîrbu” și va 
aduna tot ceea ce are mai bun acest sport, 
la ora actuală, în România. Gimnaști din 
toate colțurile țării se întrec pentru laurii 
naționali, iar acest concurs se vrea a fi și 
o verificare serioasă pentru Campionatul 
European din Portugalia.
Așteptat de mult

„Este un eveniment foarte important pe 
care l-am așteptat de multă vreme și ne
am zbătut mult pentru a putea organiza o 
asemenea competiție. Ne vom strădui ca 
oaspeților noștri să nu le lipsească nimic”, 
a declarat antrenoarea echipei de gimnas
tică aerobică CSS Petroșani, Iuliana Pis- 
coi. Pe lângă cei mai buni gimnaști și gim
naste, la Naționale vor fi prezente și loturile 
de juniori și seniori ale României.

Gimnastică aerobică de înalt nivel în Vale

Arbitrii ți observatorii etapei a V-a, 9 octombrie: Dada 
Orăștie - Victoria Călări; Adrian Liha - centru, SegiuPerta 

și Florin Bulgaru (toți din Lupeni) - asistenți. Observator - 

Sorin Popa.
Minerul Ăninoasa - Retezatul Hațeg: Alin Crîstoiu - cen

tru, Nicolae Albulescu și Steiian Chiriță (toți din Brad) - asis

tenți. Observator - Adrian Radu.
CFR Marmosim - Gloria Geoagiu: Daniel Dudaș - centru, 
Adrian Nițe și Ionel GIrstea (toți din Petroșani) asistenți. 

Observator - Doru Toma.
Ponorul Vața - Constructorul Hunedoara: Vlad Biriș - cen
tru, Daniel Roman și Robert Pop (toți din Deva) asistenți. 

Observator Grigore Macavei.
Universitatea Petroșani - Metalul Crișcior, Daniel Marines
cu - centru, Eristinel Pascal și Florin Velea (toți din Hune

doara) asistenți. Observator - Dorel Tîrsa.
Aurul Brad - CS Deva II, Daniel Tihrt - centru. Alexandru 

Belgun (ambii din Călan) și Florentin Văcaru (Hunedoara) 

asistenți. Observator - Zoltan Gergely.

V

Y

Poczo, la un 
pas de titlu
■ Pugilistul hunedo- 
rean s-a calificat, ieri, 
în finala Campionatului 
Național de Box.

Oradea (C.M.) - Iulius 
Florin Poczo e pe cale să 
devină pentru al doilea an 
consecutiv campion național 
al României la categoria 48

Iulius Poczo

kg, după ce, ieri, s-a calificat 
în finala Campionatului 
Național al seniorilor care se 
desfășoară la Oradea.

Boxerul, antrenat de Ilie 
Captari, care are dublă legit
imare la Constructorul Hune
doara și Dinamo București, a 
câștigat net meciul din semi
finale cu C-tin Paraschiv 
(Metrorex București), campi
onul național de tineret. 
„Doar prima repriză a fost 
echilibrată, pentru că în 
următoarele trei runde Florin 
s-a desprins clar în învin
gător”, preciza Hie Captari. în 
finală, Poczo îl va întâlni, 
sâmbătă, pe Marius Hondaru 
(Rapid București) cu obiec
tivul de a demonstra că titlul 
cucerit anul trecut nu a fost 
întâmplător și că nu degeaba 
e component al lotului națion
al. Fratele Analistului, Radu 
Poczo, va boxa, azi, în semi
finale cu Florin Iovan (CSM 
Brăila), visând să repete 
isprava campionului.

1 .

viitoare, un turneu de fotbal la care aii fost invitate 
echipe ale școlilor cu clase speciale rezervate mi
norităților naționale. Manifestarea se înscrie în cadrul 
programului „Săptămâna de acțiune împotriva rasis
mului în fotbalul european”, organizată de FARE Aus
tria Viena. (Foto: Traian Mânu)
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CS Deva promite schimbarea
■ Antrenorul Titi Ale- 
xoi speră ca echipa sa 
să devină în scurt timp 
cât mai competitivă.
ClPRIAN MARINUȚ______________________

ciprlan.marlnut@informmedia.ro

Deva - Fără victorie în pri
mele cinci etape, divizionara 
C, CS Deva, își propune să 
revină pe linia de plutire 
odată cu partida pe care o va 
susține, azi, în deplasare în 
compania formației Munci
torul Reșița. Noul antrenor, 
Titi Alexoi, a debutat cu stân
gul, săptămâna trecută, pen
tru că preluase echipa cu 
doar două zile înainte, dar 
acum speră să demonstreze 
că decizia aducerii sale la 
echipă a fost una inspirată.
Schimbare în atitudine

„Deja se simte o schimbare 
în atitudinea jucătorilor la 
antrenamente și cred că

Titi Alexoi speră ca echipa să devină competitivă

aceasta se va reflecta și în 
teren și în scurt timp vom 
deveni o echipă competitivă. 
Pentru meciul de la Reșița, 
am renunțat la sistemul 4-4-2 
pe care am încercat să-l 
implementez etapa trecută cu 
Auxerre Lugoj, pentru că am 
constatat că jucătorii nu au 
încă suficientă încredere în 
forțele proprii pentru a juca

astfel. Vom juca într-o for
mulă 4-4-3 și sper să se vadă 
o schimbare în bine. Faptul 
că adversara ocupă penul
timul loc nu e elocvent, 
întrucât Muncitorul e echipa 
secundă a divizionarei B 
FCM Reșița și poate primi 
oricând întăriri.de la această 
formație”, preciza Titi Ale
xoi, antrenorul devenilor.

Meci echilibrat
Petroșani (V.N.) - în 

cadrul optimilor de 
finale ale Cupei Româ
niei la Fotbal, Jiul Pe
troșani va întâlni, la 
Brașov, în 26 octombrie, 
pe FGM Bacău. Tehni
cianul „minerilor”, Ionuț 
Chirilă, apreciază că 
întâlnirea va fi una 
echilibrată și consideră 
că moldovenii au prima 
șansă la calificare. „Vom 
întâlni o echipă bună. Va 
fi un joc echilibrat, în 
care băcăuanii pornesc 
cu un ușor avantaj. Au 
un plus de experiență și 
o echipă mai omogenă 
decât a noastră. Este 
îmbucurător faptul că îi 
vom întâlni în meciul 
din cupă, înaintea par
tidei din campionat, și 
avem ocazia să-i cu
noaștem mai bine. Vom 
trata cu toată seriozi
tatea meciul”, a afirmat 
Chirilă.

Arbitrii și observatorii etapei a lll-a, 9 octombrie: Victoria Dobra - Casino 

Ilia, Victor Cjocari - centru, Dan Colesniuc și Damian I (toți din Hunedoara) 

- asistenți. Observator - Kelemen Lazăr.

Zarandul Crișcior - Victoria Brad, Daniel Tihrt - centru, Alexandru Belgun 

(ambii din Călan) și Florentin Văcaru (Hunedoara) - asistenți. Observator 

Marian Dima.

Arbitrii și observatorii etapei a lll-a, 9 octombrie: Sîntămăria Orlea - Unirea 

Berthelot, Adrian Lina - centru. Aurelian Panaite (ambii din Lupeni) și Paul 
Stănculesc (Hațeg) - asistenți. Observator - Petru Zlate.
Viitorul Păclișa - Gloria Bretea Română, Claudiu Kremer - centru, Adrian 

Popa și Claudiu Ungureanu (toți din Lupeni) - asistenți. Observator - Petru 

Gheorghlță.

Cerna Lunca Cernii - Cerna Toplița, Daniel Marinescu - centru (Hunedoara), 

loan Hritcu (Orăștie) și Rareș Stanca (Hunedoara) - asistenți. Observator - 
Traian Melha.

Știința lancu de Hunedoara - AS Boșorod, Vlad Biriș - centru. Cristian Măluțan 

și Florin Cibian (toți din Deva) - asistenți. Observator - Sever Bogdan.

Minerul Teliuc - Streiul Baru Mare, Constantin Dănilă - centru, Robert Roșea 

șt Flavius Timofte (toți din Hunedoara) - asistenți. Observator - V. Capot eseu.

Moții Buceș - Agrocompany Băcia, Vlad Biriș - centru, Daniel Roman și 

Robert Pop (toți din Deva) - asistenți. Observator - Călin Orbonaș.

Guler Deva - Streiul Simeria Veche, Ion Mîndru - centru, Constantin lor- 

dache și Adrian Costea (toți din Simeria ) - asistenți. Observator - Tiberiu 

Nistor.

1
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• Posibilă plecare. Atacantul Djibril Cisse a 
anunțat că va părăsi gruparea Liverpool în 
luna decembrie, în cazul în care situația sa nu 
se va soluționa, urmând să se transfere, pro*  
oabil, a Olympique Marseille, adversara e- 
chipei Dinamo în grupa F a Cupei UEFA. (MF)

Klose este 
indisponibil

Istanbul (MF) - Ata
cantul echipei Werder 
Bremen, Miroslav Klose 
(în foto), este indisponi
bil pentru meciul amical 
pe care selecționata Ger
maniei îl va disputa 
mâine în compania Tur
ciei, la Istanbul. Selec
ționerul Jurgen Klinsm- 
man l-a convocat în 
locul lui Klose pe Mike 
Hanke, de la VfL Wolfs
burg. Klose, cel mai bun 
marcator din campi
onatul Germaniei, cu 
șapte goluri, la egalitate 
cu turcul Halii Altintop 
(Kaiserslautern), are 
gripă, lucru care l-a con
strâns să renunțe la 
deplasarea în Turcia. 
Conducerea tehnică a 
echipei Germaniei va 
lua o deci
zie asupra 
unei posi- X 
bile re- 
veniri a 
lui 
Klose dumi 
nică, iar
cazul căpita
nului Micha
el Ballack va 
fi examinat J' 
în aceeași zi^

■if

Ancelotti 
la Real?
Madrid (MF) - Agen
tul FIFA și reprezen
tantul legal autorizat 
de Real Madrid, 
Ernesto Bronzetti, a 
anunțat că există 
posibilitatea ca tehni
cianul Carto Ancelotti 
să preia echipa 
madrilenă, îh cazul în 
care Vanderiei Lux- 
emburgo nu-și va 
prelungi contractul. 
„Contractul actualu
lui antrenor expiră în 
iunie, iar tehnicianul 
formației AC Milan 
este pe placul 
președintelui Florenti
no Perez și a lui Ar 
go Sacchi. Evident 
viitorul lui Luxembur- 
go depinde de rezul
tate, dar Ancelotti 
este urmărit cu mare 
atenție*,  a declarat 
Bronzetti. Pe de altă 
parte, Adriano 
Galiani, administrator 
delegat al AC MHan, 
a anunțat că 
Ancelotti se află sub 
contract cu clubul 
„rosso-nerro", iar 
orice tentativă de 
tratative cu acesta 
este ilegală, putând 
fi sancționată de 
UEFA.

Staruri Echipa 
națională a Braziliei se 
pregătește pentru partida 
cu Bolivia, pe care o va 
susține pe teren propriu, la 
Teresopolis, în cadrul pre
liminariilor de calificare 
pentru Campionatul Mondi
al din Germania 2006. Con
stelația vedetelor „cario- 
cas”, cu Adriano (Inter 
Milano) și Alex (Fener
bahce) in foto, este - fără 
îndoială • favorita certă a 
întâlnirii. Reprezentativa 
Braziliei, care nu a lipsit 
de la nici o ediție a CM, 
este deja calificată la 
turneul final din Germania. 
(G.N.) (Foto: EPA)

J
i
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Naționala a ajuns la Helsinki
■ Fotbaliștii tricolori 
întâlnesc mâine națio
nala Finlandei, în preli
minariile CM 2006.

București / Helsinki (G.N.) 
- Reprezentativa României 
s-a deplasat în cursul după- 
amiezii de ieri la Helsinki, 
orașul care va găzdui partida 
cu Finlanda, contând pentru 
preliminariile de calificare la

Campionatul Mondial din 
Germania 2006. Selecționerul 
Victor Pițurcă a condus joi 
dimineața un antrenament la 
București, ultimul înaintea 
plecării. în această dimineață, 
tricolorii vor efectua un 
antrenament oficial pe sta
dionul pe care se va desfășura 
partida.

Șansele de calificare ale 
echipei noastre sunt pur teo
retice. O eventuală victorie a

tricolorilor în Finlanda ar tre
bui să fie coroborată cu o 
adevărată contraperformanță 
a Cehiei, care nu are voie să 
realizeze mai mult de două 
puncte în cele două meciuri 
rămase de disputat, cu Olan
da (acasă) și cu Finlanda (în 
deplasare).

Atmosfera în lotul nostru 
este destinsă, cuvântul de 
ordine fiind obținerea unui 
succes. Adrian Mutu solicită

din partea coechiperilor săi 
o victorie cu Finlanda, drept 
cadou de nuntă. Atacantul 
român își va celebra 
duminică, la Roma, căsătoria 
religioasă cu Consuelo Matos 
Gomez.

Cununia va avea loc la o 
biserică ortodoxă din capita
la Italiei, ceremonia urmând 
să fie oficiată de preotul Juve- 
nalie Ionașcu, de la Parohia 
Ortodoxă din Roma.

Mariano Puerta (Foto: epa)

Se consideră nevinovat
Buenos Aires (MF) - Jucătorul argen

tinian de tenis Mariano Puerta, care â fost 
acuzat în cotidianul L'Equipe că a fost de
pistat pozitiv îh timpul turneului de Grand 
Slam de la Rolland Garros, se consideră 
nevinovat. El susține că nu a fost anunțat 
de către nimeni în mod oficial despre 
această posibilă culpă. Puerta se află, de alt
fel, la ora actuală la turneul de la Tokyo, 
unde se află printre favoriți. Argentinianul, 
care a fost finalist în actualul sezon la Rol
land Garros, riscă o suspendare pe viață, 
deoarece este recidivist. L'Equipe susține că 
în urina lui Puerta au fost descoperite urme 
de etilefrină, o substanță interzisă.

Cazul Messi
Barcelona (MF) - Clu

bul FC Barcelona a a- 
nunțat că a prezentat Fe
derației Spaniole de Fot
bal (RFEF) documentele 
în cazul .
gentinian Lionel Messi, 
după ce gruparea Depor
tivo La Coruna a solici
tat deschiderea unei an
chete privind licența ju
cătorului.

„Messi are o licență 
care îi permite să joace, 
are contract cu clubul și 
în plus este comunitar”, 
a declarat președintele 
grupării catalane, Joan 
Laporta. Comitetul de 
Competiții al RFEF a 
acordat marți un termen 
de zece zile grupării FC 
Barcelona pentru a 
prezenta documentele în 
cazul Messi. Lionel Mes
si, în vârstă de 18 ani, 
care a obținut naționali
tatea spaniolă la 26 sep
tembrie, a jucat primul 
meci în Primera Divi
sion sâmbătă, cu Real 
Zaragoza.

Canmionatul Național de Box seniori
■ lonuț Gheorghe, 
medaliatul cu bronz la 
Olimpiadă, vizează titlul 
la categoria 64 kg.

Oradea(TB.) - Campiona
tul Național de Box a ajuns Ia 
faza semifinalelor. Ieri, după 
închiderea ediției, s-au dis
putat primele meciuri în 
urma cărora s-au stabilit 
finaliștii. Miercuri seara, 
orădeanul' jfonel Osvath (91 
kg), de la CS Crișul, nu a mai 
urcat în ring, pierzând prin 
neprezentare în fața campi
onului en titre, Ionel Stan, 
care și-a asigura astfel locul 
în finala categoriei, deoarece 
la această categorie au fost 
doar patru competitori.

învingătorii zilei a doua de 
concurs: categoria 51 kg - 
Florin Ivan (CSM Brăila),
Radu Poczq (Constructorul "Aspect din ringul de box amplasat la Sala Sporturilor 
Hunedoara), Florin Ilie (CSM 
Katea 
(Oțelul 
Andrei 
Traian 
Iași),
(Petrom Ploiești), Sorin San
du (SCM Bacău); 64 kg - lonuț

Iași), Adrian Luca 
Târgoviște); '60 kg - 
Miron (CS Muscel), 
Lupu (CSM Katea 
Marian Hodorog

Gheorghe (Dinamo), Florin 
Cristescu (CSM Brăila), Mihai 
Macovei (Petrom Ploiești); 75 
kg: Doru Livadariu (NIMB 
Timișoara), Dragoș Timofte 
(CS Muscel), Gheorghiță 
Sbenghea (Dinamd); kg:

"......... (Foto: Teodor Binș)

Daniel Vfcaru (Dinamo), Bog
dan Botă (Steaua București).

Finalele Ia cele 11 categorii 
de concurs se vor disputa 
mâine, cu începere de la ora 
13, intrarea spectatorilor fiind 
liberă.

Lampard vrea să joace la Barcelona
fl Englezul își dorește 
să fie coechipier cu 
brazilianul Ronaldinho, 
cu care este prieten.

___ '*■  "hiar dacă a pierdut titlul mon
dial al actualei ediții, multiplul campioi, ul 
Formulei 1 Michael Schumacher este aseitat 
de vânăt i le autografe la Suzmsa. Orașul 
nipon va găzdui duminică Marele premiu al 
Japoniei. (G.N.) (Foto: epa)

București (MF) - Cotidia
nul Mundo Deportivo notează 
că mijlocașul Frank Lampard 
și-ar dori să evolueze la for
mația CF Barcelona, după ce 
va câștiga Liga Campionilor 
cu Chelsea. „Lampard ia în 
calcul posibilitatea de a ple
ca de la Chelsea la finalul 
sezonului, și echipa la care 
i-ar plăcea să joace este CF 
Barcelona. Jucătorul de 27 
ani vrea să câștige Liga Cam
pionilor cu Chelsea și l-a 
anunțat pe patronul Roman 
Abramovici că în cazul în 
care acest lucru se va întâm
pla în actualul sezon, atunci 
dorește să caute noi provocări 
departe de Anglia, dacă con
tractul său exDiră în 2009”,

Frank Lampard (Foto: FAN)

Deportivo. 
plăcut Bar-

scrie Mundo 
„Mereu mi-a 
celona, este o echipă care mi- 
a atras atenția și pe care o 
urmăresc, iar acolo evoluează 
Ronaldinho, un fotbalist 
alături de care mi-ar plăcea

să joc”, a afirmat Lampard. 
Englezul l-a cunoscut pe 
Ronaldinho în avionul privat 
cu care brazilianul și 
camerunezul Samuel Eto’o 
s-au deplasat pentru a asista 
la Gala FIFPro. Publicația 
spaniolă notează că Abra
movici ar putea accepta un 
schimb în cazul Lampard, 
portughezul Deco sau Xavi 
fiind pe placul antrenorului 
Mourinho. De asemenea, 
Michael Ballack și Thierry 
Henry speră să evolueze la FC 
Barcelona, cei doi refuzând 
să-și prelungească înțelegerile 
cu Bayem, respectiv Arsenal, 
în așteptarea semnării unui 
acord cu clubul catalan. 
Ronaldinho ar fi solicitat con
ducerii să-l transfere pe Lam
pard, brazilianul apreciind că 
doar cu mijlocașul englez 
echipa antrenată de Rijkaard 
poate câștiga Liga Campi
onilor.

Il Fernando 
• noul campion 

mondial al Formulei 1, 
nu este nici el ocolit de 
vânătorii da-autografe la 
Suzuka. Despre Alonso se 
spune, că ar putea fi 
urmașul marelui Schu
macher. (G.N.) (Foto: EPA)



vineri, 7 octombrie 2005 MICA PCBLICITATE /l1

Vând ap. 1 cameră (01)
• vândc. i de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, balcon închis, termopan, 
centrală termică, mobilat, utilat complet, Bdul 22 
Decembrie, preț 146.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.
• decomandate, Gojdu, 40 mp, parter, 
contorizări, interfon, parchet, ideal privatizare, 
preț 700 milioane lei, plata și în 2 rate. Tel. 229034, 
0724/355166.

Una pentru trei!

• decomandate, parter, centrală termică, bloc 
cărămidă, acoperiș țiglă, iurgere separată, 
gresie, faianță, alte îbunătățiri, bun pentru 
cabinete, sedii, birouri, Deva, zona Gării, tel. 
220211,21788a
• decomandate, zonă liniștită, lângă piață, etaj 1, 
balcon, contorizări, ne/mobilat, preț 120.000 ron. 
Tel. 0745/367893.
• Deva, Al. Moților, bloc cărămidă, gresie, 
faianță, geam la baie, cabină duș, parchet, 
contorizări, 34 mp, ocupabil imediat, preț nego
ciabil. Tel. 22769a 0742/564654.
• Deva, Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, circuit, 
cărămidă, cămară, 2 holuri, parchet stejar, ușă 
stejar, contorizări și alte îmbunătățiri. Tel. 
0254/215526.
• Deva, zona Dacia, contorizări, îmbunătățiri. 
Relații la tel. 0740/247192.

. 4

• Deva, zona Eminescu, etaj 2, balcon închis, 
parchet, contorizări, vedere la stradă, preț 600 
milioane lei. Tel. 0726/130557.
• Deva, zona Miorița, 48 mp, preț 870 milioane 
lei. Tel. 0745/253413,218234 seara.
• foarte urgent, 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, caninii termică, posibilități extindere, 
parter, lângă farmacia Nora, mobilat Tel. 770735, 
770367,0722/876141.
• eemldecomandafo, 48 mp, balcon, contorizări, 
etaj 1, Deva, Kogălniceanu, ocupabil imediat 
preț 94.000 ron, negociabil. Tel. 0745/888619, 
227661.
• Sbneria, doatiara băncii, preț 30.000 euro. Tel. 
0724/763736.
• Simeria, ultracentral, 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.
• urgent btoc nou, Zamfirescu, etaj 2, 2 
balcoane, parchet, contorizări, preț 1 mid. lei. 
Tel. 0745/666447.
• urgșrt, decomandate, etaj 5, Bdul Decebal, 
contorizări, balcon închis, preț 1,2 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780.
• agent decomandate, Gojdu, 40 mp, 
contorizări, interfon, parchet parter, ideal 
pentru privatizare, preț 700 milioane lei. Tel. 
229034,0724/355166.
• tagent decomandate, gresie, faianță, parchet 
centrală termică, 2 balcoane, vedere la bulevard, 
zona Bdul Decebal. Tel. 0743/099297.

De astăzi suntem mult mai generoși cu clienții noștri! Pentru
3 luni contractate, primești încă UNA...gratuit!

’ (31547)
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De la 1 octombrie, va apărea GHIDUL REDUCERILOR din municipiul Deval
In el sunt euorinse reducerile oferite de firme din diverse domenii. (30756)

în perioada
O 1 . 1 O n.-3.1 .10
cumpără folosind
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CADOU rUJITSU
SIEMENS

Amilo L-1300
Intel Celeron M370 (Dothan 1,5 GHz)

12 Cache: 1024 kB =

RAM: 512MBDDR333 3

HDD: 60GB/DVDRWDL

■ BILE IE DE A /ION (țoale liniile aeriene}

- TURISM INTERN:
- litoral, munte, ogroturism, stațiuni balneoclimaterice

e TURISM INTERNATIONAL:
- Grech, Egipt, Austria, Franța, Ralia, Israel, Elveția, Turcia

■

DEVA, b-dul Decebal, nr. 4 A
g . Tel.: 0254.234.247, Tel./fax: 0254.214543

E-mail: nexustravel@rdslink.ro

AGENȚIA DE TURISM 
Șl BILETE DE AVION

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

E-mail: M9anlraratordslink.ro

PLOUĂ CU 
BONUSURn 

te1 I La fiecare 5 mp de 
faianți/gresie,

’ ‘■UjATIF A. bonus 1 sac
de adeziv.

Str. N. Bălcescu (vis-a-vis de biserica din Ceangăi) I 
Tal. O254/22Q313, 235533 (29852) |

:intîili..tin'?tti
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RECLAME

mailto:nexustravel@rdslink.ro
M9anlraratordslink.ro
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• ■gaABrt zona Miorița. bL Ml etaj l.ap.8 
confort L preț USOiAHecTA 025023338
• avut arartatateraatata, Dada, etaj 4, 
o: rt , parchet gresie, faianță, preț 700 
irifcane lei TA 229034.072V3B1K
• ■graărtc.AL Armata, (her. curat tarabă, 
izolat apometre. contorizări, preț neg, ta. 
0740/173101206001(Mimason)
• «Hirtă dec. A1 bloc de cărămidă, 
SO vnp» tafcwk contoriziri, pNthct, preț 
83080 BON. teLtJ7202SM982328010M530QHL 
(Fiesta Nora)

dec. 54 mp, parter, la stradă, 
■țiu comercial gaz 2 focuri, 
ratowe. posfoMtate de 
rit vedere In două păril preț

135MD KM neg, ta. 232809. (fiesta Nora)
Amata. superamenakt, complet mo- 

HMsiUIMmdAfacamandă modernă. Oca- 
ae> 7» iraL IA neg. 352080721/905258 (Rocan

35208 0724-

temaciL rotete exterioare, bine 
’ ‘ prețsamiteL

• Aâ.binekiu«inui,cenirai&ra'inc roprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă, AL Mundi, 
preț 30500 euro, neg TeL 223400,0724/169301 
040914688 (Casa Betania)
• A X o<x<>abil imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet BUcescu, preț 
79500 ta, neg, tel. 223400, 0724/169301 
0740914688 (Casa Betania)
• parter, Hm întreținut parchet gresie și 
taivnți moderne, oontoririri, AL Tenor, preț 
5WX» lei neg, tel 223400» 0743/103622. 
Q742/W52M (Casa Betania)
• «U. parchet, balcon, bloc de cârtmkii, 
contoriari, capabil imediat Gojdu, preț 81000 
ta, ta. 223400,0724/1693010742/005228 (Casa 
Betania)

• MKg mm termica e» gresie, Taianta 
modernă, parchet LAcim, preț 106500 ta neg, 
ta. 229400, 0742/U622B, 0724/169301 (Casa 
Betania)
• tac, blac A cărămidă, balcon mare, bucă-

ra, corw h seva cu ireei j a
vedere spre oraș. Minerului, preț 74000 lei rieg. 
teL 223400, 0740914688 0720387898 (Casa 
Betania)
• am Ortt sdec, contorizări, gresii Hă, 
parenet tavaon, inst sanitare noi preț 940(0 
RON, ta. 224296, 0788/361.782. tauant 

ConsiAng)
• am L Crmgt dec. contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367591 
(Garant Consulting).
• dac, buc, baie, balcon, contorizări, A inter
mediar, zona Pieței TeL 0741/154401, 227542, 
seara, (Garant Consulting)
• dec, am Corvin, Hunedoara, preț 800 miL, 
neg. ta. 718831 0720542221 0745/695471 
(Partener-Hunedoara)

•Dam, str. M. Viteazul, decomandate, amenajat 
ușă de stejar la Intrare, balcon închis, 
contorizări,instalație de gaz separat balcon 
închis, S.T. 69 mp. Preț 480CO euro negociabil. 
TA 0746/2257Î 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• taganlto Deva, zonă bună, plata Imediat Tel. 
215212 (Prima invest)
•art forth Deva, de preferință etai interme- 
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
urgent in Deva, zonă bună, plata imediat tel. 
215212 (Prima Invest)

Vând ap, 3 camere (05)

718831 0720542223, 07/ (Partener-

2115®.

• tac, «Mrtfă mare, centrală termică proprie, 
parchA balcon, bed, Decebal, preț 125500 non, 
teL 223400, 07427005228, 0724/169301 (Casa 
Betania)
• Ac, avnlfl mare, centrală tennică proprie, 
pod acoperit cu țiplă, zona Pietroasa, preț 
mu» ron, neg, ta 223400, 0724/169301 
0740/914688 (Casa Betania)
• A X dec. balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
AL Neptm ultracentral preț 120.000 lei tel. 
ZZ3400.07X71693010720/387898 (Casa Betania) 
•Alertul, parchet balcon, contorizări, bine 
Hnțfout Zamfirescu preț 100500 lei neg, tei 
ZZ3«n,072V16B010740/914688 (Casa Betania)
• A latarartra decomandate, centrală 
smăca proprie, țțesie, lajanțfi, parenet, recent 
renovat Băfcescu preț 88C lei neg Tel 223400, 
0743/103622, 0724/169301 (Casa BĂania)

S.C. GULER COM 
IMEXSRL

Angajează contabil sau 
economist.

Cerințe: cunoaștere 
contabilitate financiară. 
Tel. 213141,219751, 

orele 9.00-17.00.

SIMALEX1M 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Teb 230.630^333.70,233.180 
Fax: 224.550, 

wvrw.sinMi.ro, sbnatOsmart.ro 

Mobilier de apartament,
' Mobilier de birou, 

uși PORTA --------------------
----- Tapițerii, Camere de 

tineret
(30990)

(OQCTIOHU GERMAN OHM» 
MNSMBCCBSOTZnilGSt, 

flKtț USER, MUNUMM, 
PMHț NUOOROFHt 
35400-45JMEUIQ. § 

TH 0744.93X884 S

pun K toc ROG SERIOZITATE

Hunedoara)
• dac, art bună Hunedoara, centrală, balcon 
închis, gresie, faianță, preț 400 miL, neg, ta. 
718831 0720542221 0745/696471 (Partener- 
Hunedoara)
• dac, aud ultracentrală, balcon închis, preț 1,2 
mU, neg. ta. 0740210788 (Primafovest)
• mgtaiaMtaMK zonă bună, balcon, preț 880 
mi, ta. 0740/126029. (Prima-foNest)
• ribwcawrt dac, a intermediar, 55 mp, 

■unt, mjcqiI rirt^na» coîuunzan, interron, preț
u mkt neg, ta. 0726/710901 (Primafovest)
• mu (rara TransRvenia, sdec.32 mp, 2 holuri, 
ușă metalică, gresie, faianță modeme, parchet 
lametar, bloc decent Al preț 630 mA, tel. 
0721/815781. (Prima4rrvest)
• am Uc Auto, urgent sdec, A1 parchet 
contorizări, preț590 mi, neg, ocupabil imediat 
ta. 0742/019418 (Primafovest)
• am ZarnRreecx sdec, parchA gresie, 
faianță contorizări, A1 balcon închis, preț 880 
mi, neg, ta.0742/019418 (Prima-lnvest)
• uțuL cantoriAi zonă excelentă, balcon, 
mare, preț 50 mp, preț840 mA, tA 0740126029. 
(Prima-lnvest)
•am AmTranstania, sdec, ușă metalică, 
gresie, faianță <wd k, parenet lameiar, one 
decent A1 preț 17500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• ma ZauAmcu, sdec, parchA gresie, 
raianta, contonzan, et 2, ci tncnis. preț 88o 
mi, rieg, teL 074^)19418 (Prima-lnvest)

• dac, aud ultracentrală, balcon închis, preț U 
mid, neg, ta. 0740210780 (Prima-lnvest)
• agent Arc, central, 55 mp, balcon închis, 
centrală termică, parchet preț 860 mA, tel. 
0726/710901 (Prima-lnvest)
• am L Maniu dec, 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală, preț 880 mii, ta. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• vM agent 2 cam, zona Eminescu etai 1, 
Dane contonzan, parenet, gresie, ran preț 
600 mii, neg TA 211075; 0726-130657; 0745- 
666447. (Mondial Casa)

• md 2 cam, zona Zamfirescu etaj 2, 2 
balcoane, contorizări, st 60 mp, bloc nou, 
parchA vedere îh 2 părți, preț neg, ta. 211075, 
0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa) 
•md ap 2 cam, b-dul Decebal, etaj interme
diar, vedere deosebita, parcnA contonzan, bine 
întreținut Preț 980 miL TA 211075,0747779751, 
0726130557. (Mondial Casa)
• Deva, lAmntnt semidecomandate, etaj 1 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizat Preț 
958008000 ROL negociabil. Tel. 0746/225728 
0254-213058 (Casa Majestic)
•Pava, am Gării, hol central, centrală termică, 
amenajat bun pentru privatizare. Preț 
1238008008 lei vechi, sau 123.000 Ron, nego
ciabil. Tel. 0746/225728 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• drcamandrt 2 băi, u. jiaiie, zona
Eminescu, bloc c ua «xttorizan, preț nego
dabil TA 0726/826624,0720354451
• daaaebR, contorizat integral, zonă centrali 
v în 2 părți, etaj Intermediar, preț 138000 
ron. TA (720593019.

DM»m centrala, oecomanuate, etaj inter- 
median M0WSM912
• mvMkmmiiMi, balcon,
contorirti, îmbunătățiri, etai Intermediar, Deva, 
zona ice reț 109.000 ron. TA 0745/888619,
227861,
•aw met x centrală termică, rară îm
bunătățiri majoi bucătărie modificată, preț 
1,45 mia. tei, neg 0723/660160,211587. (Evrita) 
•am L Maniu, în L-uri, A intermediar, multiple 
ametajări și moair i itraia termică, ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tA 21150,0723/660168 (Evrika)
• zona bdA N. Bălcescu, A 1 cărămidă, 
centrală, parchA ocupabil în X de ore, preț 13 
mW. lei, neg, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•aaua mgmM et 2, cărămidă, decomandate, 
noi mare centrai, amenajăn, is mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 2115®, i53
(Evrika)
•aana & Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare centra), sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, A1-2+diferență, preț 135 mid. 
tei, negociabil, telefoane 0740253662. (Evrika) 
•ama Progreta, dec. ușă metalică, apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă, et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona 8 Btcrcu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchA 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, A1, preț 1350 mid. 
TA 235208; 0721-985258 (Rocan 3000)
• zana DacibaL decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată, vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchA gresie, faianță, preț 138000 RON, tel. 
0788-165701232808 0745-302208 (Fiesta Nora) 
•zona lAenduL etaj 1 balcon închis, centrală 
tennică, termopan, parchA gresie, faianță, preț 
94 000 RON, ta. 072/251498 232809,0780165702. 
(fiesta Nora)
• mm I it 1, dec. vedere în 3 părți,
boxă debara, 2 oalcot mari, 2 băi, parchA 
faianță, preț 168000 RON, tel. 0723/251498 
232808,0780165702. (fiesta Nora)
• rană canbAX I. Creangă, amenajat centrală 
tennică, ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• mm L Creangă, 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tA 
224396,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă canMX amenajat cu centrală termică, 
dec. parchA tel. 0720269713. (Eurobusiness)
• ama, L Creangă dec. contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță, camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg. tel. 224396,0780361®. 
(Garant Consulting)
• aijdiL Cț sdec. gresie, faianță, parchA 1 
baie, 1 balcon, preț 131000 RON, tel. 224396, 
078036182. (Garant Consulting)
• «tec, buc, baie, contorizări, A intermediar, 
zona. Gojdu, preț 115000 RON, neg. Tel. 
0741/154401 227542, seara. (Garant Consulting)
• tagent ană liniștită, A 2, balcon închis, 
centrală termică, instalații sanitare noi, preț 810 
mii, ta. 0720710903. (Pnma-Invest)
• ama Duela, sdec, centrală, A 2, bloc de 
cărămidă, ocupabil imediat preț 800 mii, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• ama L Maniu, urgent, 90 mp, bloc cărămidă, 
parchA balcon închis, dec, preț 38000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Durirea, sdec, et intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, parchA 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid, neg, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• drc, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă, preț neg., tel. 
0740210780. (Prima-lnvest)
• drc, zona I, Maniu, et 3, parchA balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• drc, L Maniu, hol central, bloc cărămidă, 
vedere bilaterală, preț de ocazie; 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dac, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă, preț 35.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona l. Maniu, A 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• drc, L Maniu, hol central, bloc cărămidă, 
vedere bilaterală, preț de ocazie: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent, 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, 
centrala gresie, faianța lameiar, bine întreținut 
preț 720 mii, neg. TA 211075,0745666447,0726- 
130557. (Mondial Casa)
• Den, «b. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T, parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, Totul 
nou, S=65 mp. Preț 1500,000,000 ROL. Tel. 
0746/225728 0254-213050. (Casa Majestic)
■ Deva, Str. 22 Decembrie, A 8 decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0740225728 0254-213058 (Casa Majestic)
• Den, sta Carpați, parter, centrală termică, 
doua băi, suprafața foarte mare, loc de parcare 
concesionat Tel. 0746/225726, 0254-213050. 
(casa Majestic)

Vând ap. 4 camere (07)
• moMcat In 1 Deva, Liliacului, ultramodern, 
preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 0720/354451 
0720826624
• ugeiix dtcoiMMM*,  etai 1, centrală termica, 
2 băi, 2 balcoane, 112 mp, bloc cărămidă, fără 
intermediari. Tel. 228775,0780497895,
• zom ton Creangă, decomandate, cu garaj, 
centrală termică, modificat ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță, baie 04 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tele
foane 0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta 
Nora)
• zonă iAmmWX A 2, decomandate, 2 bal
coane, vedere tn 2 părți, ușă metalică, con
torizări, parchA preț 50.000 euro, tel. 0780 
165701232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• ama Hacului, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut A 2, 
preț 52000 euro,tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
•amu aec, centrali termic larcnetin 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, A1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 3000)
• dac, pul*  ♦ 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 ML 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchA loc rezervat pt mașină, preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994 (Casa 
Blanca)
• tugwL art centrală, A X 2 băi, 2 balcoane, 
amenajări modeme (centrală termică, ter
mopan, etc.),preț 46500euro. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• A X dec., parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii, neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• ugeA zum 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, parchA zona Dorobanți, preț 1,600 mid, 
tel. 211075,0745666447, 0726/130557, (Mondial 
Casa)
• A X dec, parchA contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid, neg, tel. 
0726/710901 (Prima-lnvest)
• Deva, L Creangă, modificat în 3 camere, ușă 
metalică, geamuri termopan, baie de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă, balcon închis 
cu termopan, garaj. Preț 2200.000.000. lei nego
ciabil. Tel. 0746/225728 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Vând case, vile (13)
• 2 camere, bucătărie, baie, curte, piscină, 
Simeria, zonă foarte bună, preț 2,150 mid. IA 
negociabil. TA 0723(686162,1 05 i
• camera, la casă, hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată, gresie, faianța, 
termopan, zonă centraliDeva, tel. 0726/972966.
• crt 5 camere, bucătărie, baie, 2 beciuri, 
anexe, parchA lavabil, gax canalizare, 1500 ron, 
sau variante. Tel. 0721/446708 261433, după ora 
19.
• casă Ihmdeara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică, grădină, preț 22 mkj 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728
• Dara, vie noi, 50 m de str. Horea, 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, sc 90 mp, st 130 mp,

etajare, preț 70.000 euro. Tel. 
0741/507(112.
• Dara, art centrală amenajată occidental, 
pentru locuit și afacere, accept schimb cu 
diverse imobile în Deva, preț 440.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0720335189.
• Daw, art centrală casă, curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil, TeL 0721/978548,
•rt Horea, 3 camere, bucătărie, bale, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere * diferență preț U 
mid. IA neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• aoM mia 2 camere, bucătărie, baie, parchA 
în camere, acces în pod (mansardabil), gax 
curent, canalizare, telefon, st-UO mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zom 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță A posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc, CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasă, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367.891 (Garant Consulting)
• 2 cam. mari, buc, baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/3 
(Garant Consulting)
• mm paste linie, cu etaj, garaj, bed, 3 băi, 3 
balcoane, centrală termică termopane, curte, 
grădină 770 mp, preț 135.000 euro, tel. 
0740159573,206001 (Mimason)
• ufaacantraL 2 camere, bucătărie, baie, curte, 
grădină Ideală și pt sediu firmă preț 8000 euro, 
tel. 0748/159571 206001 (Mimason)
• Deva, P+X 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivnița, 
centrală termică sc=300 mp, grădină $=500 mp, 
garaj. Preț = 90.000 euro negodabil. TA 
0746/225726,0254-213050.  (Casa Majestic)

• la A Im da Dim, 3 camere, hol, pod, bed, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte • 1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, Ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, In Deva, tele
foane 235208; 0724420358 (Rocan 3000)
• te rttal construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, oaie, bucătărie, amenaiân, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. IA negodabil, telefoane 
21107,0745^9662. (Evrika)

•aaM (ratei tajreșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hldrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tA 224298 0788/361®. 
(Garant Consulting)
• M Bra, 4 cam, mansardă garai, sobă 
teracotă «mena|ată baie, drum asfaltat ST 2800 

mp. Preț 1,100.000,000 ROL negociabil M 
0740225728 Q254-213050. (Casa Majestic)

• Dera, tafta, renovată amenajată complet 
parchA lameiar, gresie, faianță instalații noi, 
mobilată utilată totul nou, preț700 milioane lei, 
negodabil sau schimb cu apartament 2 camere. 
Tel. 0720/670306,
• Dera, Mta Maniu, etaj intermediar, preț 590 
milioane IA negodabil TA 0720354451

• Dera, mm Favorit modificată preț nego
dabil TA 0726/8266M
• Dmlzim Master, 40 mp, preț79500 ron. TA 
22562X 0720303467.

• jrottrit, art c etaj «itermeoiar, rara 
îmbunătățiri, preț 500 milioane lei, ușor nego
tiate TATA 0723/686162,0720/505771.

• M|MX® mp, baicon, contorizări, etaj inter
mediar, Deva, Mărăști, preț 55DO0 ron, nego- 
daM. TA0740888618 227661.
• srotA decamanifata. Deva, zona Goidu. oret 520mikmne IA TA 0740/210780.

Cumpăr casa (14)
• lagent Dm sau Simeria, cu grădină plata 
imediat TA 215212. (Prima-lnvest)
• mm ZamlkMak parter, dec, pretabil priva
tizare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid., neg, ta. 
2060010740/173101 (Mimason)
• ugrt BRcmol A 04 sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1250 mid, neg, tel. 0745/159571 (Mimason)
• tagent Dm sau Simeria, cu grădină plata 
imediat tel. 215212. (Prima Invest)

• ZBM hagrart bec, A X balcon, bloc cără
midă bheîntreynutămoMatăta 0720860160, 
211587, (Evrika)
• zom (rtfo 2 garsoniere, frumos amenajate, 
A1 și X ocwpaMk imediat preț negodabil, tel. 
0740253662,211587. (Evrika)
• aaM MMțMNou, zonă liniștită etaj 2, deco
mandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498 
232809,0780165702. (fiesta Nora)
•ama DraetaițL dec,etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă parchet laminA gresie, faianță apometre, 
liberă preț 74000 RON, ta 0723/251498 232808 
0780165702. (fiesta Nora)
• aoMtataawxPrețta Mtaeană 40 mp, dec, 
A 2, bucătărie modificată Iwoon mare, gresie, 
faianță parchA WpmĂ7< gaz conzorizat, 
vedere la stradă pre| RON, tel. 
0745/302200,232808,0780165701 (Fiesta Nora)
• art ertnIX etaj intermediar, baled 
parchA apometre, ocupabilă repede, preț 630 
mii. lei/51000 RON,neg, tA0720251498 232809, 
0788/165702. (fiesta Nora)

Vând case la țară (17j
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp, TA 0721/294849,261162.
• 2 camere, cămară hol, fântână grădină și 
curte 1700 mp, fs 20 m, zona Bârsău, preț 370 
milioane lei, negociabil. Tel. 0742/290024
• casă3 camere, 2 bucătării, baie, parchA fosă 
septică 1,74 ha pădure, 140 ha arabil, preț 1500 
ron. Tel. 0721/446708 261431 după ora 19.
• casă cu grădină și anexe gospodărești în 
Pricaz, str. Principală nr. 151 TA 211670.
• carate sat Fizeș, comuna Bălța, nr. ®, grădină
■ curte 60 ari, șură anexe gospodărești, preț 
negodabil. Tel. 0722/231965.
• casă te Boș, 2 camere, apă curent gaz, baie, 
bucătărie, st 1700 mp, preț 38000 euro, nego
dabil. Tel. 0720/354453.
• casăte Uroi (lângă Simeria), teren (grădină și 
pomi). Tel. 262941, după ora 18 sau 0722/361394
• casă modestă 2 camere, bucătărie, hol, grajd, 
anexe, grădină 800 mp, fântână apă gaz, zona 
Sântandrei. Tel. 0743/099297.
■ casă modestă în Bârsău, 2 camere, cămară 
tâmaț, curent electric, fântână curte, grădină 
1700 mp, fs 20 m, lângă șosea, preț 350 milioane 
lei. Tel. 229034,0724/355166.

• mm Mterița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn ca orw ", 
foarte bine întretinută preț 7850 .0745-
302200,232808 0788-165701 (fiesta Nora) 
•ama Zrtwu, dec, etaj 1. (««abilă ime
diat 650 millei. 2352085720985258 (Rocan 3000) 
•zom li Eminescu, dec, amenajată A 1, 
ocupabi» imediat, preț 485 miL IA TA 235208, 
0721/985258 (Rocan 3000)
«mm Dacta bloc cărămidă A L dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. TA 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
«om MMM vedere la stradă liberă 550 mii 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
«om Mtert dec, mobilată balcon închis. A1, 
700 mH. IA 23520 721/744514 (Rocan 3000)

• A X dec, balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu Preț 53500 ron. TA 223400, 
0724/163303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 amara, semidec, parchA baie cu gresie 
-t-faianță bloc de cărămidă totul contorizat 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 miL, tei. 235208; 0721- 
985258 (Rocan 3000)
a zor DantaMi, dec, modificată (cameră 
♦living), repartitoare, parchA gresie, faianță 
contorizări, etai 1, preț 850 mil, ta. 235208; 0721 
985258 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 miL, tA 235208 0724620358 
(Rocan 3000)
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DIRECTOR PUNGT DE LUCRU 

CodDPin
Companie de distibuție națională materiale pentru decorațiunî interioare

Cerințe:
• studii superioare

• experiență de minim 1 an în coordonarea unei echipe de vânzări
• experiența în domeniul vânzării materialelor de construcții constituie avantaj
• cunoștințe operare PC MS Office, posesor permis de conducere cat. B

• calități deosebite de comunicare și de determinare a clientului să cumpere
• capacitate de a lua decizii rapide și corecte dinamism, putere de muncă.

Se oferă:
• mediu dinamic • pachet salarial atractiv g

Cei interesați $unt rugați sa trimită CV-ul până la data de 10 10.2005 
insolit de o scrisoare de intenție prin fax sau email la '

Fax- 0259 470096. email: Iumij@matros94.ro
■ . - ■ codului.

InfoBCR:
0801 0801 227
Informații
în timp real

BANCA COMERCIALA ROMANA

I a

(29596)

wvrw.sinMi.ro
sbnatOsmart.ro
mailto:Iumij@matros94.ro
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• zona Goldu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet xntorizată gresie, faianță, parchet, 
tavane false șl spoturi, preț 820 mil., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semldec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită, fără îmbunătățiri, preț 680 
mil, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• (tara bună, In Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• «L ă contorizări, balcon, bine întreținută, Calea 
Zarandulul, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• at J, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, Mantă, parchet, contorizări, 
merită văzută, Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0720/169303. (Casa 
Betania)
•etl, dec, proaspăt zugrăvită, bale amenajată, 

^contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
’MT23400,0720/387898 0742/005228 (Casa Betania)

•et 8 zugrăvită, contorizări, balcon, ocupabllă 
imediat. Mărăști. preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/31178980741/126722. (Casa Betania) 

•ugaobma Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 68000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• ama Micro 18 et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54500 ron, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
• sa Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
•canfort 8 peste 35 mp ocupabllă Imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• ogari, Hunadoaro, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/05473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări, et Intermediar, neamenajată, 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dac, «L 3, balcon, preț 630 mii, neg, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• dac, Dava, zona Mărăști, et. 2, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• dUăă. cooMan, Baronet gresie, raianța. et z,

imediat preț 570 mii, neg, tel. 
074C/210780. (Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
•bl Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer preful pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
• Dana, Mcro 18 sau Dacia. Ofer prețul pieței. 
Tel. 0746/225728 0254-213058 (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)
• 1 ha pădure, In Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• M parcate teren a 500 mp zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 10000 mp livadă In Săntuhalm, tn spatele 
depozitului Atacret, ideal construcție case, 
blocuri, preț 20 euro mp negociabil. Tel. 
0746/098228 0254/219335.
• 23OO mp teren intravilan tn Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță. Tel. 227242.
• 38700 mp teren pentru agricultură și 8000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură, ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lăngă canton, acte tn 
regulă, titlu și CF. Tel. 212272,0723/732568
• OitravOan Bâda cu toate facilitățile: apă, gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• Marian In Simeria, str. Cuza Vodă, 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• Marian, 1000 mp, facilități apă, gaz, curent 
ideal pentru construcție casa, zona Hărău, preț 
220 milioane lei, negociabil. Tel. 0742/290024.
• Marian. ama Uzo Balcan, pentru construcție
vilă, fs 24 m, st 1500 mp, toate utilitățile, preț 47 
euro mp. Tel. 0726/826624
• loc de casă, 3516 mp fs 22 m, apă, gaz, curent 
loc drept zonă liniștită, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

1)

• schimb teren agricol 15 ha, 2 parcele, lângă 
Ha(eg cu similar lângă Deva sau vând la preț 
convenabil. Tel. 217888

țgiSB QUANTUM LICHIDĂRI SRL
Lichidator în dosarul 8403/2003 pentru administrarea falimentului la SC DALCOSTA SA Hune

doara, organizează licitație cu ofertă publică de vânzare a activului Han la Valea Roatei, preț pornire 
243.270 RON (2.432.700.000 ROL), fără TVA.

Licitația va avea loc la sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, în data de 
18.10 2005, ora 13.00.

Ofertanții vor depune la lichidator, până la data de 18.10 2005, ora 11.00, documentele prevăzute 
de legislația în vigoare conform cerințelor din caietul de sarcini, care va fi achiziționat de la aceeași 
adresă până la data de 17.10 2005, ora 13.00.

Participanții la licitație vor depune în contul RO71WBAN2511000022504953 SAN PAOLO IMI 
BANK DEVA, garanția de participare de 10% din prețul de licitație sau scrisoare de garanție bancară 
la lichidator, până în data de 17.10 2005.

în cazul neadjudecării bunurilor, licitația se va repeta în 25 octombrie, respectiv, 1 noiembrie 2005, 
în același loc și la aceeași oră, sub condiția îndeplinirii acelorași obligații, respectiv achitarea garanției 
de participare cu o zi înainte de data licitației și depunerea documentelor de licitație până în ziua 
licitației, ora 11.00.

Informații la telefoanele: 0254/231.680, 0723/276.313.
(31911)

QUANTUM LICHIDĂRI SRL
Lichidator în dosarul nr. 7198/2000 pentru administrarea falimentului la GMV Gama Prodser 

SRL, Orăștie, jud. Hunedoara organizează licitație cu ofertă publică de vânzare a proprietății 
imobiliare situată în Orăștie, Str. Luncii, nr. 6A, format din teren (3840 mp) și spațiu de depozitare 
(394), preț pornire 29.000 euro (plus TVA).

Licitația se va desfășura la sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, în data 
de 18 octombrie 2005, ora 13.00.

Ofertanții vor depune la lichidator până (a data de 17 octombrie 2005, ora 11.00, documentele 
prevăzute de legislația în vigoare conform cerințelor din caietul de sarcini, care va fi achiziționat de 
la aceeași adresă unde poate fi «consultat și raportul de evaluare.

Participanții la licitație vor depune la lichidator garanția de participare de 10% din prețul de pornire 
a licitației, vor prezenta scrisoare de garanție bancară sau CEC cu scadență în ziua licitației, aceste 
dovezi urmând a fi predate lichidatorului până în data de 18 octombrie 2005, ora 11.OO.

în cazul neadjudecării activului, licitația se va repeta în fiecare zi de marți în același loc, și la aceeași 
oră, sub condiția îndeplinirii acelorași obligații, respectiv depunerea dovezii achitării garanției de 
participare și a documentelor de licitație până în ziua licitației, ora 11.00.

Informații la telefoanele: 0254/231.680, 0723/2676.313.
S1921)

• in Deva și împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• Marian, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă, 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tetavlan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• brhavlan, zona Ztvot st 1040 mp fs 13 mp apă, 
gaz. curent, canalizare, Ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358 
(Rocan 3000)
•Marian, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, st204XM mp fs 100 mp zonă bună 
apă curent canalizare, Ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat preț 17-21 
euro/mp tel. 223408 0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• Marian la DN 7 st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situatintre «andrei și Slnturioim in zona 
industrială preț 18 euro/mp, neg., tel. 223408 
0720/387898 0742/005228 (Casa Betania)

• zona n Dec, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224298 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona (rotea Mureșană grădină Intravilan, 
Intre case, st 50 ari. preț 4000 RON, neg, tel. 
224298 0788/36182. (Garant Consulting)
• agent 2 parcele, zona Vulcan, preț neg., tel. 
0740/173103,230324 (Mlmason)
• agent, 3500 mp, Intravilan, zona M. Sado- 
veanu, 70x58 gaz, curent apă pretabll motel 
etc, preț 30 euro, tel. 0740/173103. (Mlmason)
• zona Ctodș, 2400 mp, fS 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 45 euro/mp tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• htravian to Deva, zona Cetate, 1000 mp preț 
10 euro/mp neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Marian, 1500 mp toate utilitățile, 23 mp 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• zooo mp, zonă bună Bohoit posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Intravilan, 550 mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii, neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• 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, st375 mp fs 
13 m, toate facilitățile, preț 8000 euro, neg. Tel. 
211078 0745666447,0726-130657. (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 teren intravilan, zona DN7, după 
Sarmismob, st 5000 mp, fs 18 m, facilități tn 
apropiere, preț 18 euro/mp. Tel 211075,0740- 
232041 (Mondial Casa)
• vând teren intravilan, zona Prelungirea Vulcan, 
st 5000 mp fs 30 m, facilități în apropiere, posi
bilități construcție casă preț 8 euro/mp neg, 
tel. 211075; 0745666447,0726-130557. (Mondial 
Casai

Cumpăr teren (22)
• cunpăr teren în Săcărâmb pentru agrement
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

vând locuri de veci (23)
• vând loc de veci în Cimitirul catolic Deva.
Relații latei. 213963,0742/996658_____________

Vând spații comerciale (25)
• Deva, zona gării, vad la DN, preț foarte bun. 
Tel. 0726/826624.

• toarte ogant spațiu comercial ultracen
tral, P+l, super amenalat utilat bar, 110 mp 
fs 75 m, preț 188000 euro, negociabil. Tel. 
0722/567208

• cental «manaM 250 mp, tel. 0726523831 
(Eurobuslness)
• ageră zom Sala Sporturilor, amenajat, 
convector, Ieșire la stradă liber, pretabll birouri, 
cablu net, frizerie, coafor, 30 mp preț 640 mii, 
neg, tel. 0748/640725. (Mlmason)
• zona Miorița, 60 mp gresie, termopan, 
contorizări, sistem alarmă 2,1 mid, neg., tel. 
0745/640728 (Mlmason)

Vând alte imobile (27)
• 1 camere (uscătoril) la parter In zona Magaz
inului Tineretului. Tel. 0723/514133, 235578 după 
ora 19.
• hattMuaâMâ cu proiect de demolare, peste 
linie, Deva, preț convenabil. Tel, 0726/826624,
• om® hală parțial închisă atelier auto, 
vestiar, birou, magazii, teren aferent 2100 mp 
ideal pentru orice tip de activitate, Deva. Tel. 

0742/290024
• tonnâ to Hărău, sc 300 mp, st 200 mp preț 
25.000euro neg, tel. 0748928342. (Eurobuslness)

• todMavtt, P+1,4 camere, scară anterioara. 
a45 mp 2 băl, tocâtâne.'■ro.ță ja-sy 

t curte, grădină bucătărie vară, zona 

cetate, Ideal locuință sau firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• stor penta închiriere apartament 2 camere 

I» iiluDnaK Șl UliMl SUPVT> Cesiu 
termică aer condiționat, pr« 3! iun u chel
tuieli Induse. Tel. 0740/2107®.
• «for panta închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, complet contorizat, Deva, zona Gojdu. 
Tel. 224500.
• «tor panta închiriere spațiu comercial, 
termopane, 2 birouri mobilate, grup sanitar, 
ideal sediu frimă zonă excelentă Deva, acces 
din crom. 30 mp preț 400 euro/lunL Tel. 
07 <291
• stor spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, 55 mp Deva, vizavi de 
Banca Transilvania, ocupabll Imediat, preț 120 
euro. Tel. 0745/253413.
• eter spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, Gojdu, etaj 1 nemobilat contorizări, 
parchet balcon, preț 70 euro. Te "77797!
• etos spra închiriere la apartament o cameră 
toate facilitățile, tn Deva, preț 40 euro plus 
garanție. Tel. 226811
• central araenatoă contorizări, 1® mp tel. 
0726/523833 (Eurobuslness)
• tap cenortfaie pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2 - 4 euro/mp In funcție de amenajări, tel. 
0726923833 (Eurobuslness)
• ciul ageri ap In blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel. 0728523831 
(Eurobuslness)
•rant gosMtorik sau ap 2 camere, (nejmobUat 
de preferință pe termen lung, tel 211587, 
0745/253662 (Evrika)
• «for ap, 2 camere, dec, contorizări, preț 120 
euro/lună tel 221001, 0742/471922. (Casa 
Bianca)

• W 2 Camere, gres»€, TBMnKMș pOOW WTw - 
riate, apometre, preț 200 eunvfonă tel 221001, 
0742/375994. (Casa fianca)

•«tor ranotaâ dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel Preț 120 
eura/lună+avans pe o lună tel 221001, 
0723/892068 (Casa Stanca)
• «tor v8â mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel 221001, 0742/375994 (Casa 
Btanca)

• y>MRn mooiiaia. zona cenuaM, 
complet mobilată roca Opera, preț IX 
euro/lună * avans pe o lună tel 221X1, 
0723/829068 (Casa Btanca)

• ura L totaifan. Simeria. zonă foarte bună, 
st 1200 mp, preț 28000 euro. Tel. 0723/686162, 
0720/505771.
• urgent Simeria, intravilan, 1176 mp, fs 30 m, 
toate utilitățile, preț 85 euro, negociabil. Tel. 
0744/861809,261433, după ora 19.
• urgent Simeria, intravilan, toate facilitățile, 
1176 mp, 30 m fs, preț 65 euro mp. Tel. 
0721/446708261433.

• «tor ganotort mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel 221X1 
0723/82900. (Casa Btanca)
• «for canari in zonă bună Deva, preț IX 
euro/lună + avans*-  cheltuieli, tel 221X1, 
0742/375994 (Casa Btanca)
• «for panta închiriere garsonieră dec, com
plet mobilată DuiUu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 
30®)

• rană «eterate, it 130 mp, 2 grupuri «anuare, 
grain, făiiiiiL i- i intarioan termopan, 
tavan» fain șl spoturi, centrală termlcL supăra- 
manafat preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-6203» (Rocan 30®)
• ura uimi ircninw» ipațiu comercial, ame
nalat, centrali termică, st 110 mp, Ideal bar-res
taurant, zoni foarte buni preț 7 euro/mp, neg.,taurant zonă foarte burtă, preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985258 (Roc*n  3000)
• geneiM dea, praupăt renovați modem, 
centrali termici proprie, bale modemL xmplet 
mobilați șl utilați cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașini de spilat automate Dorobanți, preț 160 
euro/lunL Tal, 2234® 0720-387896 0740-914688. 
(Casa Betania)
• eeroentorâ dea, mobilate utilați cu aragaz, 
frigider, contorizirl, Bilcescu Nou, preț 1® 
euro/lunL Tel. 223408 072OW8M, 07M/189303. 
(Casa Betania)
• an. 4 camere, amenalat occidental, mobili 
modemL bale modemL centrali termici
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 2® euro/lună, tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• ap, 1 cam., nemobllat, parter, amenajat 
aeosenit, bun pentru birouri, centrali rmicL 
10® RON/lunL tel. 0745/367593. (Garant 
Consulting)
• ap, 1 cam., Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat 
dotat CT, 2X euro/lunL tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• ap. 3 cam., mobilat deosebit ct zona Uda *50  
euro/lunL tel. 0745/367393. (Garant Consulting)
• gananieri, o» Gojdu, mobilați șl utIlatL 
contorizirl, preț® euro/lunL Tel, 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• efor spate comercial tn Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mll/lunL tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• taut osent spațiu comercial, zoni cu vad 
bun, st 5040 mp, tel. 0740/2107® (Prima-lnvest)
• efor pt închiriere garsonieră complet mo- 
bilatL In Deva, preț ® euro/lunL (Prima-lnvest)

• «tor uepMR (z naietpiatformi Detonată) 
împrejmuit cu gard beton, 25® mp, preț 45 mil. 
lel/lunL tel. 718833,0720/542223,0745/595473.  
(Partener-Hunedoara)
• eter spMu comercial in Orăștie, IX mp (2 
comoartimente+blrou), preț 22 mil. lel/lunL tel. 
718833, 0720/542223, 0747695473. (Partener- 
Hunedoara)
• efor hMMiperil ® mp, Orlștle, preț 13 
mll/lunL tel. 718833,0720/M2223,074785473. 
(Partener-Hunedoara)
• ra efori ap. 2 camere dec., zona Decebal, 
pentru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă, 
cu centrali termicL termopan, parchet nou, gre
sie, fWanțL se poate mobila la cerere, pe termen 
lung, tel. 0723/251498 232808 (fiesta Nora)
• efor ap, 3 camere de lux, Bilcescu, toate 
condițiile, preț 450 euro, tel. 074Q/173103. 

(Mlmason)
• «torap, 2 camere, mobilai zona 22 Decembrie, 
et 3, preț 150 euro, tel 0747253413 (Mlmason)
• efor ap. 2 camere, circuit zona Jiului, mobilat 
preț X euro, 3 luni avansagarantie, tel. 
0747173103 206003 (Mlmason)
• «tor sprite comercial 100- 8® mp, Deva, preț 
8 euro+twi tel 0740/173103 206003 (Mlmason)
• «tor aprite comercial, 1® mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț 12 euro/mp, tel. 
0740/173103 0745/164633. (Mlmason)

sub bloc,® mp, apă curentă, pentru 
eț 70 euro/lunL tel. 0745/640728

■ «hretateoomercial,lXmp,zona6acla,preț
7 euro/mp, tel0747164633 (Mlmason)

«MELINDA IMBE*̂
v GEBO®

înotai Pentru îmbinări perfecte!

Fitingurile cu îmbinare rapidă GEBO® sunt concepute pentru repararea conductelor deteriorate, 
ușurarea reparațiilor și efectuarea noilor branșări în sisteme existente.
Fitingurile GEBO’ pot*  folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel, țevi din plumb, cupru 
șî plastice), cu sau fără filet, respectiv cu dimensiuni diferite după standardele uzuale.
Argumente în favoarea folosirii fițingurilor GEBO

1. Ușurarea lucrărilor în spații strâmte, pline cu conducte și cabluri
2. Repararea și detensionarea conductelor sparte in locuri sudate din cauza tensiunilor apărute din 

cauza dilatației.
3. Reparația simplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudură, fără filetare!!!

Prețul f Ringurilor GEBO® nu se isoate și nu trebuie luate în comparație cu fitingurile obișnuite, pentru 
că prețul produsele GEBO® includ nu numai fitingul ci și o tehnologie de instalației
Se găsesc pe piață mai mult de 65 de ani, surit produse binecunoscute și adesea folosite în lucrări 
de instalații contemporane.

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0266400774, Fax: 0256-400777, e-mail: instaltn-@riehrda.ro 
ORADEA

Șos Borșului nr. 14/A, Tel: 0259407690, Fax; 0259-407691,
Email: instalbh^melindaro (31567)

1

• «far as, 2 camere, sdec„ utilat, contorizirl, 
pentru o familie serioasă, preț 120 euro/luni, tel. 
0747159608 (Mlmason)
• ofer urgent garsonieră, mobilați modest pe 
Emlnescu, zona Bejan, preț 70 euro/luni, tel. 
206003. (Mlmason)
• onr ap. 2 camera, rtiooiiat xmpiK, aTMâz, fri
gider, mașini de spilat, contorizirl, Zamfirescu, 
120 euro/lunL tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• «tor ptr, închiriat ap. 2 cam., zoni bunL 
mobilat utilat xmplet frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 140 euro, neg. 
Tel. 211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)

Auto românești (36)
• rind 1 autoturisme Dacia 1990,1995,1996, 
prețuri negociabile. Tel. 0726/369313.

Auto străine (37)
• riad OMl Omega, BMW 524 0. Tel. 
0720/464068
• viral Ofri Record din anul 1983, înmatriculat, 
In udttiii Hunedoara, preț 65X ron, negociabil. 
TeL 0721/124518

Microbuze. Dube (38)
• vind VW LT 28 Microbuz, 13+1 locuri, motor 
Diesel, 24® cmc. stare foarte buni de 
funcționare, preț 6000 euro, sau schimb cu casă 
la |arL apartament tn Hunedoara sau teren. Tel.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• viral rinM pe cauciucuri, nouă pentru 1 • 2 
cal, pe lemn cu ladL preț negxlabll. Simeria, str. 
M. Kegllnlceanu, nr. 28 tel. 263136.
• vind motor trifazat 5,6 kw, 10X rot/mln cu 2 
fulll reglând turația pini la 3X0 rot/mln, robot 
de pornire 12 vx șl curent 150 A. Tel. 2181®
• viral pieri de struguri, mașină de cusut Union, 
mecanica, stare foarte cunâ ae Tuncțioanre, preț 
negxlabll. Tel. 233084.
• vind zdrobitor struguri, cădi lemn 7XI, cadă 
stejar 2601,2 cărucioare de mână, dulap lemn 
bucătărie, dulap 2 uși, aloe 3 șl 7 ani, oleandru 
roz, Tel. 0741/507012.

Piese, accesorii (42)
• vând 2 planetare, delco complete cu capac, 
lulea, fișe, ochelari, mascL toate noi, de Dacia 
13X șl xroserle de VW break, cu geamuri șl 
parbriz, af 1984. Tel. 0747/223733.
• rind tanti tablă 13 „ 4 prezoane, 10 ron/bucata. 
Tel. 214664,0723/227569.

Mobilier și interioare (47)
• vând celtar bucătărie cu fotoliu, canapea 2 
persoane, bibliotecă mică cu birou, 4 scaune 
taplțate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă, 
xvoare persane 33/2,5 m, 3/2,5 m, negociabil. 
Tel. 224891.
• vind doui geamuri duble, In trei canate, 
135/165 cm, șl un geam dublu, In doui canate. 
135/84 cm, stare foarte bună preț negociabil. 
Tel. 0254/215326.
• vind tomata nouă In 2 canate șl o ușă nouă 
Tel. 0257215798

• vind moMi combinată dulap 2 uși, dulap 
vitrină canapea extensibilă oglindă masă cu 
scaune, Tel. 77X17.
• vind imDM sexnd hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu șl firi scaune 
iwitaie, ocnet iferire dimensiuni,
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătirle, 
^^ negociabile. Tel. 218084,0743/211074,

• vind Mitagrito, dulap 2 uși, vltrlni cu 
blbllotică preț 7 milioane lei, negociabil. Tel. 
-”«B.dupănral6,P’«/3l731’

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• K vinde antene de satelit digitale, 
începând cu 550 lei, 1 an garanție, 
receoțlonează programe românești |l 
străine, cu abonament (Dlgl, Max TV, 
Focus) șl fără abonament, montajul șl 
declasarea Incluse In preț. Informații; 
0723/481776 sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vind aparate foto Smena 8, rusesc șl Olympia, 
Japonez, preturi negociabile. Tel. 0747/223733.
• vind Nokto 3410, stare foarte bună preț 1,5 
milioane lei. Tel. 0722/161644,

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vind palton lung, bărbați, din piei xprlne, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare exxlentă 
șl o fustă piele, nouă nr. 38 ■ 40, preț negxlabll. 
Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând 5 mc bolțarl noi șl piatră de construcție. 
Tel. 0254/215795.
• vând IN bucăfl cărămizi de fabrică lațuri 
pentru țigle, 5 bucăți butoaie de 2X I, grinzi 
15/15, fler beton d 8 șl d 10, lemn de fx 4 tone. 
Tel. 229444.
• vând dtotarilerl pentru fler beton (pureci). Tel. 
214664,0723/227569.

mu la sadlul firmei din Deva, 
str. Horea, nr. 68. WT15)

arn aitr

riehrda.ro
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Electrocasnice (56) Prestări servicii (72) Decese (75) j Comemorări (76)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

V,Jnd 2 tone dovleci pentru porci, preț conve

nabil. Tel. 226834.
• vând mMhi de ciuperci Pleurotus SPP. 
informații latei. 0743/546263.
• vând peni mari pentru sacrificare al purcel. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând pui zburațl rasa Broiler. Relații la tel. 
223030,0723/811877.
• vând mc* Băltata românească, vârsta 3 ani, 
gestantă 6 luni, Almașu Sec. Tel. 222272.

Instrumente muzicale (60)
• vând ortâ electronică cu acompaniament, 
secție ritmică, plan, strings, brass, Ideal pentru 
începători șl 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 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732568
• vând candelabra de cristal de Boemla, 
perfectă stare, cu 3 brațe, șl un ceas de mână 
Doxa, perfectă funcționare, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moga Tiberiu. Se dedări nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Moga Valentin. Se declară nul.
• pierdut carnet șomaj pe numele lonescu 
Emilian George. Se declară nul.

Apeluri (65)
> va tovMm să participați la conferința de 

deschidere a cursului de Ayurveda - 
cunoașterea tradițională Indiană asupra vieții, 
la Casa de Cultură din Deva, sala mica, luni, 10 
octombrie 2005, ora 1730. Relații la tel. 
0722/534521.

Umanitare (66)
• In data de 7 octombrie 2005, ora 16, vă 
Invităm cu drag la slujba de evanghelizare 
care va avea loc în Deva, la Căminul 
cultural din Ceangăi

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte
- în Deva:

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

- în Dobra la Coopera
tiva de Consum
■ în Dia la Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt s 
gratuite 
pentru persoanele c 

t fizice.

■ vând congelator 5 sertare, preț avantajos, 
Hațeg. Tel. 7TO735,770367,0722/876141.
• vând (tighter mărime medie, stare perfectă de 
funcționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel.

• vâr mațhl de spălat automată, de Cuglr, 
stare bună de funcționare, preț 2 milioane Tel, 
negociabil. Tel. 222385, după ora 16,0740/317313.
• vând pM electrică cu 2 ochiuri, preț 15 ron. 
Tel. 214664 0723/227568

• ateBeral de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, executa o gamă largă de huse auto 
pentru Logan, Solenza, Clelo, Sroda, Renault, 
Peugeot, BMW, Opel Astra 17 DTI, colțare, 
canapele, fotolii. Tel 0727/756681.

• potțâgaNkatbeiMMKKMMMtMn 
orice tmdeâ «i dar M «SMWm, 
emeo-Ui

• Centnd da recuperare șl întreținere a 
sănătății, dr. Barb Maria, Deva, efectuează 
tratamente avizate de Ministerul Sănătății, 
pentru 40 afecțiuni cu aparatele .Ener- 
gostar', Bicptron ■ reflexoteraple, Infiltrații, 
tens Tel. 0720/275259. Tel. fix 228028 Șl 
224924.

• Traduceți autorizate, toate limbile, 
asistență apostllare. Informații la 
0254/217928 0722/815576. Posibilitatea 
primirii actelor prin fax 0254/217920 sau e- 
mail onix center®yi om. Onix Center, 
Deva, Kogâlnlceanu, bl. 14, cam. 1.

• Cursuri Inspector reaune umana SC 
Drama Mar t SRL Dna, societate 
acradRatâ ÎZmF și MKț «gardaMâl 
cinuri du raAtafi Mntni totttttori 
muna umana. ktfarmtl la teL 
W22/534W7,0744 13M, ânfanm

• IM Hag SRL organizează cursuri pentru 
utilizarea calculatorului la nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari șl adulțl. înscrieri șl 
Informații suplimentare la sediul nostru: 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

• mediez Mm română pentru gimnaziu. Tel. 
0746/098091.
• profesor, meditez matematică la domiciliul 
elevului, in Deva, Slmeria sau Orăștie. Tel. 
0722/211235.

• Societate comercM execută lucrări de 
hidroizolațil pentru blocuri șl hale la cele 
mai bune prețuri. Tel. 0745/900298

SC A&B EXPERT INSOLVENȚĂ SRL Hunedoara, 
societate de reorganizări și lichidări judiciare, notifică toți creditorii și acționarii 
că s-a deschis procedura prevăzută de Legea 64/1995 republicată cu privire la 
SC APOLLO SA, cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie nr. 37A, CUI 2115104, 
J20/647/1994, prin sentința nr. 781/CA/05.08.2005, dosar 2381/2005 - 
Tribunalul Hunedoara;

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor este
31.10.2005, de afișare a tabelului preliminar 17,11.2005, iar a celui definitiv 
08.12.2005. Prima ședință a Adunării creditorilor se fixează pentru data de
16.12.2005, ora 11, la sediul Tribunalului Hunedoara, cu următoarea ordine de 
zi: raportul administratorului judiciar, alegerea Comitetului creditorilor, diverse. 
Informații suplimentare se pot obține la telefoanele: 0254/748849 și 
0742/018488.

(31904)

S.C. KOPY DACT SERV SRL

- Confecționăm ștampile de orice tip
- Executăm copii xerox color și alb-negru 
până la FORMAT A O+

Str. Piața Libertății, nr. 20, tel./fax: 0254/712231: 
0722.380.643.

Colectivul AJVPS Hunedoara aduce un ultim omagiu celor 
care au fost

PETRI PAVEL și PETRI VERGINICA
buni colegi și prieteni, plecați prematur dintre noi. Sincere 
condoleanțe familiei Îndoliate. Dumnezeu să-i ierte și să-i 
odihnească in pace. înmormântarea are loc astăzi 7 
octombrie, ora 14, la Cimitirul Ortodox din Dia.

Cu inimile frânte de durere fiica Mihaela, ginerele Cristinel 
și nepoțica Cristina anunță trecerea prematură in neființă 
a celui care a fost

PETRI PAVEL
un om de aleasă omenie.

Dumnezeu să-l odihnească.

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

martatog ■ pubfcftate. CV-urite ie ror 
trimite la 31, OP L Hunedoara. WțH 
tel 712258 muF Ml

• societate comercHâ angajează electri
cian cu experiență pentru fermă 
zootehnici Tel. 0722/547124.

• aveți șans unei cariere cu câștiguri 
financiare deosebite, Intr-o activitate legală 

garan^tă * i°b part-time. Tel.

• SC fehtat SA Dota,*.  Vânători*,  nr. 
27, angafiazâ cnttores*,  salariu akedk 

M.(744*4âZM,H»VZZBM

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei tale!
Informația te privește

• Companie auMacâ mgijiuă operatori 
pariuri tporttv». Si un gn*M  ki 
cadrai HnneL warturo atractivă piui 
bonul Bacalaureat Aștapttm CWurile cu 
poză, toi Dm, B-dul 22 Decembrie, bl Dl ■ 
Dl rtormițl lat*.  0254/232747.

• SC Htat Mșflo . Jâ kigtoui
profil Jm re iau Ingineri mecanici 
iau Ingineri profl electric cu cunoștințe de 
calculatoare. vânt maxknâ 25 de ani 
DonddMitMhO .Așteptăm CVIa 
tel/fax C2S4O43189, 0744/H6"O.
MMEMMKRmiMJO.

QUANTUM
LICHIDĂRI SRL

lichidator al SC ANTAL LUXOR SNC, Hunedoara, 
anunță VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRI
GARE a mijlocului fix: INSTALAȚIE PENTRU REPRO
DUCERE ULEIURI VEGETALE LA RECE.

Prețul de pornire este de 4000 USD.
Licitația va avea loc în data de 17 octombrie 2005, 

ora 13, la sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, 
bl. D3, sc. 4, ap.44.

în cazul neadjudecării bunului, licitația se va repeta 
în același loc și la aceeași oră în fiecare zi de miercuri 
până la valorificarea bunului. »

Informații la tel: 0254/231.680; 0723/276.613.

Lichidatorul QUANTUM
LICHIDĂRI SRL,

scoate la vânzare următoarele bunuri aparținând 
debitoarei SC APIC MOB SRL - în lichidare:
Lăzi stup 115 buc, 30 RON, bucata,
Mașină tâmplărie Dorna 300, 3.974,4 RON, 
Trusă sudură, 196 RON.
Licitația va avea loc la sediul lichidatorului. Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, în data de 17 octombrie 
2005, ora 13.00, și se va repeta în fiecare zi de miercuri în 
același loc și la aceeași oră, până la adjudecarea 
bunurilor. 9

Relații la telefoanele: 0254/231.680; 0723/276.313. g

Familia îndoliată anunță cu 
durere în suflet Împlinirea a 6 
luni de când a trecut In neființă 
scumpul nostru soț, tată și bunk

MARINOIU GRIGORÎE
Parastasul de pomenire va avea 
loc sâmbătă 8 octombrie, ora 
12,30 la Cimitirul din Deva, str. 
M. Eminescu.

Soția Rădița, copiii Gabriel șl 
Mlrela.

Dumnezeu să-i odihnească.

Au trecut 6 luni de când a plecat de lângă noi draga noastră 
soție, mamă și bunică

EUGENIA CUREA
din Deva. Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă 8 
octombrie, ora 12, în Cimitirul de pe str. Eminescu.
Soțul loan și copiii Marcela, Matei și Mircea Ungureanu.

S-a scurs un an de când scumpa și 
draga noastră soră

MARIA RESIGA
din Deva ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Nu te vom uita 
niciodată draga noastră. Parastasul 
va avea loc sâmbătă 8 octombrie, la 
Biserica din Cimitirul de pe str. 
Eminescu Deva. Ai lăsat pe-acest 
pământ/ Doar o cruce și-un 
mormânt/ Unde toți cei dragi te
plâng. Frații Roman, Lucreția, 
Ana, cumnata Jenica, nepotul 
Eugen.

Dumnezeu să te odihnească în pace.

Se împlinesc 6 luni de la trecerea 
în neființă a celui care a fost un 
bun soț și tată

POPA REMUS
Nu te vom uita niciodată. Paras
tasul va avea loc duminică 9 
octombrie la Cimitirul Ortodox din 
Brănișca. Dumnezeu să-l odih
nească.

Soțul Cornel și fiica Patricia cu adâneă durere în suflete 
anunță împlinirea unui an de la trecerea în eternitate a 
celei care a fost o minunată soție și mamă

ANDERCO LUCIA MARIA
Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă 8 octombrie, la 
Biserica „Sf. Nicolae” din Deva

SC CONTAUDIT
cu sediul hi Hațeg, str. T. 

Vladimirescu, nr. 11, organizează 
licitație în dat» de 20.10.2005, 

ora 11.QO. pentru vânzare spații 
comerciale dlaale n Totaști, 

IMteMt Qitaa, Ffidja, Hațeg 
(tămpteriej. teyleana, Râu MIC.

SJhșu de Sus (brutărie), 
Sannisegelusa, Boița, 
Ohaba de sub Piatră și 

autoturism Dada Break, 
fa caz de nea^udecare, licitația 

se va repeta tn fiecare zi de luni a 
săptămânii Relații «upâmentare 3 
la tel. 770.013, 0727/779.619. 2

EVALEX SRL Deva,
lichidator judiciar, anunță 
deschiderea procedurii 

falimentului SC UMIROM 
SA Petroșani si notifică toți 

creditorii societății
debitoare sa depună 

declarație de creanță la
Tribunalul Hunedoara (dos.

nr. 689/2005) pană la
14.11.2005.

om a»4c
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Cel puțin 160 de mort.
• Ar putea fi arestată. Kate Moss ar putea 
fi arestată atunci când se va întoarce în 
Marea Britanie, sub acuzația de trafic de 
droguri. Vedeta se află acum într-un centru 
de dezintoxicare din Arizona.

• Primul interviu. papa Benedict XVI-lea a 
acordat, pentru prima oară în istoria 
papalității, un interviu televizat ce va fi 
difuzat de canalul public polonez TVP1, la 
16 octombrie.

1<* Sala de spectacole a Palatului 
™^jf „Keina Sofia”, creată de arhitectul 
spaniol Santiago Calatrava, va fi inaugu
rată sâmbăta viitoare, la Valencia. (Wto:-epai

E tătic
Los Angeles (MF) - 

Actorul hollywoodian 
Kevin James, care a 
jucat în filmul „Hitch” 
alături de Will Smith, a 
devenit tată. Protagonis
tul serialului „The King 
of Queens” și soția sa, 
Steffiana De La Cruz, au 
botezat-o pe fiica lor 
Sienna-Marie. Este pri
mul copil al cuplului. 
Cei doi s-au căsătorit 
vara trecută.

A recunoscut
Paris (MF) Actorul 

Gerard Depardieu a re
cunoscut, miercuri seară, 
că a lovit în Italia un pa
parazzi care îl „fotografia 
la foc continuu”. „Fii 
drăguț, acum că ți-ai 
făcut fotografiile, lasă-ne 
în pace. Acesta nu este 
un safari, unde există 
riscuri, iar acum riști să 
iei un cap în figură”, i-a 
spus actorul fotografului 
italian, potrivit propri
ilor explicații.

Urmărit
Calgary (MF) - Trei 
paparazzi care îl 
urmăreau pe actorul 
american Brad Pitt, în 
Canada, la locația 
unde se filmează cea 
mai recentă 
producție în care 
joacă acesta, un 
western, au fost 
reținuți de poliție. 
Un fotograf italian, a 
fost arestat marți de 
jandarmeria regală 
din Canada, în timp 
ce încerca să se 
ascundă în spatele 
unor tufișuri. Un 
altul, un american, a 
fost reținut pentru 
puțin timp, luni. Și 
nu în ultimul rând, 
un fotograf canadian 
a fost acuzat luna 
trecută după ce a 
fost descoperit pe un 
alt platou de filmare. 
Brad Pitt este în 
acest moment la Cal
gary, pentru filmarea 
producției „The mur
der of Jesse James", 
o producție de 30 de 
milioane de dolari.

■ Furtuna tropicală Stan 
a făcut cel puțin 160 de 
victime în America Cen
trală și Mexic.

K Guatemala (MF) * Furtuna 
tropicală Stan a făcut cel 
puțin 160 de victime începând 
de sâmbătifezș în Guatemala, 
62 în Salvador, 11 în Nica
ragua și jpțdn sud-estul Mexi
cului. Bl gui se va agrava, 
pentru că' «ersoanele date 
dispărute sunt numeroase, iar 
ploile au cc&itinuat miercuri.

Furtuna . Stan a fost re
simțită mai întâi în Salvador, 
Guatemala și.Nicaragua. Fur
tuna, clasată; marți, pentru 
scurt timp, drept uragan de 
categoria unu, a lovit Mexi
cul, iar apoi a scăzut din 
intensitate. în Guatemala, 
Coordonarea națională pentru 
catastrofe naturale a anunțat 
că 26.169 de persoane sunt 
sinistrate. Guvernul a cerut 
Statelor Unite să trimită eli
coptere pentru evacuarea sin- 
istraților din zonele inaccesi
bile. Ministerul Educației a 
suspendat anul școlar pentru

Boală necunoscută în Toronto
Toronto (MF) - O afecțiune 

respiratorie necunoscută a 
provocat moartea a 16 per
soane într-un azil de bătrâni 
din Toronto, au anunțat, 
marți, autoritățile medicale. 
„Boala a afectat bătrânii și 
personalul azilului”, a decla
rat medicul David McKeown, 
care a precizat că nu există 
nici un pericol pentru popula
ție. El a adăugat că în ul-ti- 
mele 24 de ore nu a mai fost 
detectat nici un nou caz. Cir
ca 40 de bătrâni de la centrul

Primul arhiepiscop de culoare
■ Biserica anglicană are 
primul arhiepiscop de 
culoare din istoria sa de 
500 de ani.

Londra (MF) - John Senta- 
mu, născut în Uganda, a 
devenit primul arhiepiscop de 
culoare din istoria de 500 de 
ani a Bisericii Anglicane. 
Sentamu, care are 56 de ani, 
a fost confirmat drept al 97- 
lea arhiepiscop de York și își 
va desfășura activitatea la 
biserica St Mary-le-Bow din 
centrul Londrei. El își va 
începe oficial activitatea la 30 
noiembrie.

Potrivit BBC News Online, 
primul arhiepiscop negru al 
Bisericii Anglicane a fost 

Cu numai 4f25 dolari a 
devenit milionară

New Orleans (MF) - O femeie din New 
Orleans eare a rămas fără locuință după 
uraganul Katrina a câștigat la sloturi 1,6 
milioane de dolari, marți, relatează CNN.

Jacquelyn Sherman, de 57 de ani, fostă 
bibliotecară, se refugiase la sora sa, în 
Opelousas, după ce Katrina a inundat orașul 
New Orleans în proporție de 80 la sută. Cu 
20 de dolari în mână, se ducea să facă niște 
cumpărături când, brusc, a decis să-și 
încerce norocul la sloturi. După ce a chel
tuit 4,25 de dolari, a devenit milionară. „Mai 
întâi vreau să găsesc o casă, pentru că a 
mea a fost distrusă de Katrina”, a spus 
femeia, fiind întrebată cum va cheltui banii.

Viitori părinți (Foto: EPA)

o perioadă neprecizată. în Sal
vador, Guvernul a decretat 
starea de urgență.

Ploile și eurupția vulcanu
lui Ilamatepec, sâmbătă, au 
făcut deja 40.637 de sinistrați, 
iar 33.000 de persoane au fost 
evacuate. Cel puțin 15 per
soane au murit, iar alte zece 
sunt date dispărute în locali
tatea indiană Los Encuentros, 
la 200 kilometri est de San 
Salvador, unde s-a produs o 
alunecare de teren masivă. în 
noaptea de marți spre mier
curi, opt persoane au murit 
în sud-estul Mexicului, dintre 
care șase în Chiapas, unde 
peste 100.000 de persoane sunt 
sinistrate.

Inundații în Guatemala (Foto: epa)

„Seven Oaks Home for the 
Aged” au contractat acest 
virus necunoscut și au fost 
spitalizați. în total, 70 de rezi- 
denți ai centrului, 12 angajați 
și doi vizitatori au fost diag
nosticați ca purtători ai aces
tui virus. Bilanțul a crescut de 
la patru morți, vineri, la șase, 
duminică, ajungând, marți, la 
zece victime și reamintind po
pulației de criza sindromului 
respirator sever (SARS) care 
s-a soldat cu 44 de morți în 
vara anului 2003, la Toronto.

Arhiepiscopul de York, John Sentamu (Foto: epa)

avertizat că „se așteaptă 
lucruri mari” de la el. Cere
monia de confirmare a fost 
oficiată de arhiepiscopul de 
Canterbury, Rowan Williams,

Tom Cruise va avea un copil
Los Angeles (MF) - Actorul 

Tom Cruise și logodnica sa 
Katie Holmes așteaptă un 
copil, a anunțat, miercuri, 
agentul actorului.

Katie Holmes (26 ani) este 
însărcinată, cei doi așteaptă 
un bebeluș și sunt foarte feri
ciți, a declarat Lee Anne 
DeVette, sora și agentul 
actorului. DeVette nu a pre
cizat când este prevăzută 
nașterea primului copil al 
cuplului, dar a subliniat că
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Adriana -
Are 18 ani, este o 
fire romantică, 
pasionată de natură 
turism și poezie.

și alți șase episcopi și are la 
bază un ritual datând din 
secolul al IV-lea, dar care 
include și elemente moderne 
și medievale. Arhiepiscopul 

sarcina tinerei actrițe 
decurge bine și că Holmes nu 
s-a simțit niciodată atât de 
bine.

Tom Cruise (43 ani) și 
Katie Holmes au anunțat că 
s-au logodit, în iunie, la Paris. 
Cruise are deja doi copii de 
10 și respectiv 12 ani, pe care 
i-a adoptat împreună cu fos
ta lui soție, actrița aus
traliană Nicole Kidman, de 
care s-a despărțit în 2001, 
după zece ani de căsătorie. 

de York deține a doua poziție 
în ierarhia Bisericii Angli
cane, după arhiepiscopul de 
Canterbury, Rowan Williams, 
liderul comunității anglicane 
internaționale. înainte de 
fi confirmat arhiepiscop de 
York, Sentamu a ocupat func
ția de episcop de Birmingham 
începând din 2002. Sentamu 
a militat împotriva rasismu
lui și crimelor și a condus 
recent mai multe demon
strații împotriva războiului 
din Irak. El a făcut parte din- 
tr-un comitet care a încercat 
să acopere disensiunile create 
în cadrul Bisericii de numi
rea unui episcop care a re
cunoscut public că este homo
sexual. El a lansat un apel la 
reconciliere pe aceaștă temă.

Asociație Convenția*"  j 
care a avut loc la Sta- -'' 
ffordshire, Marea Bri
tanie, a marcat înființa- 
rea^Asociației Moș Cră- 
ciunilor Britanici. La pri- 
malntâlnire, aceștia s-au 
distrat în Alton Towers, i 

(Foto: EPA)' I


