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Vremea va fi în general frumoasă, dar 
răcoroasă dimineața.

dimineața la prânz seara

comuna Ceamurila de 
județul Tulcea au fost identificate 

primele trei cazuri de gripă aviară. Drept 
urmare, a fost declarată carantină totală.

(Foto: Traian Mânu)

• Festival de folclor. Festivalul „Floare 
mândră de Cinciș" ediția a ll-a, se 
desfășoară în 9 octombrie, de la ora 17.30, 
la Căminul Cultural Cinciș. S-au înscris copii 
din județele Mureș, Alba, Sibiu și Hune
doara, care vor concura pentru obținerea 
premiilor festivalului. (V.R.) O femeie de 38 de ani din Gothatea a fost sfârtecată de o autobasculantă, pe DN 7 +++ Femeia a fost 

acroșată de mașină în fața casei sale +++ Oboseala la volan a fost principala cauză a tragicului accident.

Nou volum de poezii
Geoagiu-Băi (D.L) - Poetul și prozatorul 

Viorel Șerban are în pregătire un nou vo
lum de poezii, intitulat „Prizonierul iubirii”, 
volum ce va apărea la Editura LIMES din 
Cluj-Napoca. Autorul a mai editat încă două 
volume, unul de poezie, „în umbra cuvin
telor”, iar celălalt de proză scurtă, „Fetele 
trecutului”. Prefața celei de-a treia cărți va 
fi semnată de către scriitorul Radu Sergiu 
Ruba, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România și realizatorul emisiunii „Ochiul 
interior” de la Radio România Actualități, 
singura emisiune pentru nevăzători.

■ Jumătate din corpul 
femeii a rămas pe 
șosea, iar cealaltă 
jumătate, în șanț.

Gothatea (M.T.) - O femeie 
și-a pierdut viata într-un tra
gic accident de circulație,

Sedii de partide pe nimic

CUVÂNTUL LIBER
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© (0254) 211275

■ Un sediu de partid 
ar putea fi cumpărat cu 
câteva milioane de lei, 
pe centrul Devei.

Deva (M.S.) - Autoritățile 
locale din municipiul Deva 
vor propune Guvernului mo
dificarea actelor normative 
referitoare la posibilitatea 
partidelor politice de a-și

Mineri pentru Africa de Sud
■ Minerii Jisponibilizați 
din Vale vor putea ple
ca la muncă tocmai în 
Africa de Sud.

Petroșani (I.J.) - Oferta 
vine din partea unei firme de 
intermedieri locuri de muncă 
din Italia care a mai dus 
lunile trecute în Africa încă 
500 de muncitori din Gorj. 
„Sunt solicitate meseriile de 
artificieri și operatori meca
nici pentru perforarea stâncii, 

petrecut ieri dimineață, pe 
DN 7, în localitatea Gothatea. 
Daniela Mălașiu avea 38 de 
ani și a plecat în jurul orei 
9:00, la un magazin din loca
litate, să cumpere pâine.

A traversat strada și Se 
îndrepta regulamentar, pe 
marginea șoselei, spre casă’ 

cumpăra sediile în care 
funcționează, solicitând ca 
prețul acestora să fie stabilit 
de un evaluator autorizat, în 
funcție de valorile reale ale 
pieței, a declarat vicepri- 
marul loan Inișconi. Potrivit 
acestuia, prin actualele regle
mentări, care tin cont de va
loarea de inventar a imobilu
lui, un sediu de partid aflat 
într-o clădire veche, dar situ

specialitate. Cei care vor fi 
angajați urmează să lucreze 
în galerii, tuneluri și cariere 
de piatră. Salariul oferit de 
angajator este de 1.500 de 
euro pe lună, net, la care se 
adaugă cazare și masă”, pre
cizează Vasile Iorgovan, 
director AJOFM Hunedoara.

Preselecția pentru Africa 
de Sud va avea loc peste două 
săptămâni, la ALOFM Petro
șani. Dacă minerii se vor 
arăta interesați, italienii spun 
că le vor putea intermedia și 

unde urma să își aștepte soțul 
plecat la muncă în Geoagiu.

Din același sens venea o 
autobasculantă, condusă de 
Ovidiu Cionoiu, de 39 de ani, 
șofer la o societate comercială 
din București. Conducătorul 
mașinii se întorcea, conform 
spuselor localnicilor, din Aus

ată pe centrul orașului, ar 
putea fi cumpărat de o filială 
de partid cu câteva milioane 
de lei. Pe de altă parte, un 
spațiu amplasat într-un imo
bil nou, chiar și de la pe
riferie, ar urma să fie vândut 
cu câteva miliarde de lei. „Nu 
putem vinde un spațiu pe 
nimic, într-o clădire veche, de 
pe centru”, a apreciat vicepri- 
marul.

L3 Sala Sporturilor din Deva a avuîleri ldc'deschîderea 
oficială a expozițiilor „TIMM” și „Fabricat în Județul 
Hunedoara”, /p.5 (Foto: Traian Mânu)

tria și toată noaptea a condus.
Datorită stării avansate de 

oboseală a atipit la volan și 
â ieșit în afara părții caro
sabile, unde a acroșat-o pe 
Daniela Mălașiu și a prins-o 
sub rotile mașinii. Șoferul 
este cercetat pentru omor din 
culpă, /p.3

Risipa 
subvențiilor

Deva (L.L.) - „Cuponi- 
adele”, milionul la hectar 
și alte subvenții, care ar 
trebui să susțină dez
voltarea agriculturii și a 
fermelor comerciale sunt 
directionate anual către 
gospodăriile țărănești 
care trăiesc de pe o zi pe 
alta, /p.3
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• SUA oferă 10 milioane dolari pentru cap
turarea unuia dintre presupușii autori care

România, la control de calitate
au pus la cale atentatele din 2002, de la 
Bali, soldate cu 202 morți. Acesta, cunoscut 
sub numele Dulmatin, este unul dintre prin
cipalii conducători ai Jamaah Islamiyah.

• Membrii Adunării Parlamentarea Consi
liului Europei au cerut eliberarea celor cinci 
infirmiere bulgare condamnate la moarte în 
Libia în mai 2004, denunțând modul barbar 
în care au fost tratate. Ele au fost găsite vi
novate de infectarea cu HIV a 380 de copii.

• Rețeaua de metrou din New York a fost 
plasată sub stare de alertă, joi, după ce FBI 
a furnizat informații privind existența-unor 
amenințări explicite, conform cărora pe teri
toriul SUA se află 15-20 de persoane care 
vor organiza atacuri în New York.

M Deputațj francezi vin 
în România pentru a > 
analiza situația înainte 
de-a ratifica Tratatul.

Paris (MF) - O delegație de

Preferată de 
cetățeni

Berlin (MF) - Liderul 
conservator Angela Mer
kel este preferat de cetă
țenii germani pentru o- 
cuparea funcției de can
celar într-un guvern de 
mare coaliție, în detri
mentul social-democra- 
tului Gerhard Schroe
der, relevă un sondaj 
publicat ieri. Aproxima
tiv 47% dintre germani 
se pronunță în favoarea 
numirii Angelei Merkel 
în fruntea viitorului Gu
vern, ceea ce indică o 
creștere de două pro
cente comparativ cu pre
cedentul sondaj. Marea 
coaliție este aprobată de 
63% dintre persoanele 
interogate, înregistrân- 
du-se o creștere de 18 
procente comparativ cu 
rezultatul precedent.

Abu Musab al-

I
I

pateu deputați francezi va vi
zita România lentru a se in
formate letaliu asupra situa
ției din țară, înainte ca Adu
narea Generală a Franței să 
se pronunțe prin vot în legă
tură cu ratificarea Tratatului 
de aderare la Uniunea Euro
peană.

Vizita la București a celor 
patru deputați francezi a fost 
convenită, joi seara, în întâl
nirea pe care premierul Călin 
Popescu Tăriceanu a avut-o, 
la Paris, cu președintele Adu
nării Naționale a Franței, 
Jean-Louis Debre.
Asigurări

„Deputății francezi vor ve
dea care este realitatea în Ro

Premierul Tăriceanu s-a întâlnit cu omologul său francez.
Dominique de Villepin, ieri, la Paris (Foto: epa)

rii Naționale far sfârșitul aces
tui an sau la începutul anu
lui viitor.

înainte de această întâlnire, 
premierul Tăriceanu a priniit 
asigurări și din partea preșe
dintelui delegației senatorial ’ 
fi................ .....................................  ,i“

Premierul Tăriceanu

Deputății francezi vor vedea . 
care este realitatea in 

România.

mânia. Ne dorim ca progre
sele înregistrate in îndeplini
rea angajamentelor asumate 
să fie evaluate independent de 
situația politică din Europa”, 
a afirmat Tăriceanu.

Jean-Louis Debre l-a asigu

rat pe șeful Guvernului de la 
București că procesul de rati
ficare a Tratatului de aderare 
a României la UE „nu va în
tâmpina dificultăți”, existând 
posibilitatea ca documentul 
să intre în dezbaterea Adună

franceze pentru UE, Hubeșrt 
Haenel, privind ratificarea ijie 
către Senat a Tratatului de a- 
derare imediat după prezenta
rea raportului Comisiei Euro
pene din luna octombrie. '

Premierul Tăriceanu se află 
la Paris pentru o vizită oficia
lă în care susține ratificarea 
de către Parlamentul francez 
a Tratatului de aderare a Ro
mâniei la Uniunea Europea-

Angela Merkel (Foto: epa)

Zarqawi (Foto: epa) 

Al-Zarqawif 
mustrat
Washington (MF) - 
Adjunctul lui Osama 
ben Laden, Ayman 
al-Zawahiri, i-a trimis 
o scrisoare liderului 
al-Qaida din Irak, A- 
bu Musab al-Zarqa- 
wi, în care îi atrage 
atenția că tacticile fo
losite de insurgență - 
execuții'și atentate si
nucigașe - nu sunt e- 
ficiente, dacă fac vic
time în rândul civili
lor. Statele Unite au 
obținut o scrisoare 
recentă care pare să 
fi fost redactată de 
Ayman al-Zawahiri și 
care era adresată lui 
Abu Mussab al-Zar- 
qawi. Din scrisoare 
reiese că al-Qaida nu 
mai dispune de sufi
ciente fonduri.

Arestați de 
britanici

Basra (MF) - 12 iraki
eni au fost arestați de 
armata britanică, ieri, la 
Basra, in sudul Irakului, 
printre care se numără 
și polițiști. Ei simt mem
bri ai Armatei lui Meh
di, milițiile liderului ra
dical șiit Moqtada Sadr, 
a anunțat deputatul ira
kian Fattah al-Sheikh.

„Forța multinațională 
a intervenit rapid în 
seara de 6 octombrie, 
pentru a aresta mai 
mulți indivizi implicați 
în activități teroriste la 
Basra. Au fost reținute 
12 persoane”, a anunțat 
generalul de brigadă 
John Lorimer.

Pace, în schimbul vieții lui Saddam
■ Susținătorii din Irak ai
fostului dictator încearcă 
să ajungă la o înțelegere 
cu Statele Unite.

Londra (MF) - Susținătorii 
din Irak ai fostului președinte

Saddam riscă execuția (Foto: epa)

Saddam Hussein încearcă să 
ajungă la o înțelegere cu Sta
tele Unite, propunând înceta
rea atacurilor insurgente în 
schimbul promisiunii că fos
tul președinte irakian nu va 
fi executat la finalul procesu
lui ce urmează să înceapă în 
curând, relatează Sky News.

Președintele irakian, Jalal 
Talabani, a declarat într-un 
interviu acordat ziarului egip
tean Al Ahram că printre or
ganizatorii atacurilor insur
gente din Irak se află și susți
nătorii lui Saddam Hussein.

„Totuși, rebelii încearcă a- 
cum să negocieze cu america
nii, oferindu-se să oprească o- 
perațiunile, în schimbul pro
misiunii că Saddam nu va fi 
executat după procesul său, 
prevăzut să înceapă în cu

rând”, a afirmat Talabani.
Tribunalul Special Irakian, 

care îl va judeca pe fostul pre
ședinte irakian, a confirmat 
că procesul acestuia pentru 
crime împotriva umanități 
va începe la 19 octombrie, dar 
și-a rezervat dreptul de, a 
amâna termenul.

Tribunalul a anunțat în- 
tr-un comunicat că Saddam 
Hussein, împreună cu alte șa
se persoane, printre care fra
tele vitreg al acestuia și fos
tul vicepreședinte al Irakului, 
va fi judecat pentru uciderea 
a 143 de șiiți din satul Dujail, 
în urma unei tentative de 
asasinat, în 1982, împotriva 
fostului dictator.

Saddam Hussein riscă să 
fie execptat.dacă va fi ggjsit 
vinovat?

Două atentate în Thailanda

Au pus capăt armistițiului
Ankara (MF) - Separatiștii kurzi au a- 

nunțat, joi, anularea armistițiului unilate
ral decretat în urmă cu șase săptămâni și 
au avertizat că prin deschiderea negocieri
lor de aderare cu Turcia, problema kurdă 
devine și una a Uniunii Europene.

„Poporul kurd va face uz de dreptul său 
la rezistență democratică și la o apărare le
gitimă activă, pentru a se proteja și a-și a- 
păra onoarea în fața intensificării operațiu
nilor de distrugere din partea statului 
turc”, a declarat principala organizație sep- 
aratisă kurdă, Partidul Muncitorilor din 
Kurdistan (PKK).

Potrivit unui comunicat, PKK a criticat 
și autoritățile europene pentru că nu.au lu
at în considerare soarta kurzilor autori
zând, marți, deschiderea negocierilor de a- 
derare cu Turcia.

începând din primăvară, PKK și-a inten
sificat ciocnirile cu forțele turce de securi
tate în sud-estul anatolian, cu populație ma
joritar kurdă, după ce, în iunie 2004, a pus 
capăt unui armistițiu unilateral de cinci 
ani.

Rebelii au decretat un nou armistițiu la 
sfârșitul lunii august, dar oferta a fost igno
rată de armata turcă, iar conflictele au con
tinuat.

Circa 37.000 de persoane au murit în cioc
nirile dintre rebelii kurzi și forțele turce 
de securitate începând din 1984, data la ca
re PKK a lansat insurecția.

Bangkok (MF) - Cel puțin 
opt persoane au fost rănite, 
una fiind în stare gravă, în 
două atentate cu bombă care 
s-au produs, joi seara, în ora
șul thailandez Sungai Kolok, 
situat în sudul musulman al 
țării, relatează AFP.

Bombele au explodat în ju
rul orei locale 19.30 (15.30 ora 
României), în două restauran

te din orașul situat la granița 
cu Malaysia, în provincia Na
rathiwat, la circa 30 de kilo
metri de locul unde premierul 
Thaksin Shinawatra efectua o 
vizită oficială, a declarat un 
responsabil din cadrul poliți
ei. „Sunt șapte sau opt ră
niți”, a spus el, subliniind că 
una dintre persoane este în 
stare gravă.

PC condiționează votul
3

Ploiești (MF) - Președin
tele PC Dan Voiculescu a 
declarat ieri că partidul pe 
care îl conduce nu va vota 
proiectul de lege privind 
statutul minorităților dacă 
nu se va ține cont de punc
tul de vedere al conserva
torilor. întrebat despre re

lațiile din Coaliție, Voicu
lescu a declarat că relațiile 
„sunt foarte bune, de co
laborare”. El a spus că nu 
se poate vorbi despre o lege 
a minorităților fără să se 
țină cont că există o mino
ritate română în România, 
în Covasna și Harghita.

jurnal Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr 37 A

Mort din cauza 
torturilor

Tașkent (MF) - Un imam 
uzbec a murit în închisoare 
ca urmare a torturilor la care 
a fost supus de către autorită
țile de la Tașkent, susțin ru
dele acestuia și activiști pen
tru drepturile omului din Uz
bekistan. Shavkat Maduma- 
rov ispășea o pedeapsă de 
șapte ani închisoare pentru 
presupuse legături cu wahha- 
biții, musulmani fundamen- 
taliști care nu frecventează 
moscheile controlate de stat.

Autoritățile uzbece au de
clarat că imamul a decedat, 
luna trecută, în urma infec
tării cu HIV, însă familia sa 
susține că nu a fost lăsată să 
vadă trupul neînsuflețit. Mili
tantul pentru drepturile omu
lui Surat Ikramov a precizat 
că familia imamului l-a văzut 
ultima oară pe acesta cu trei 
zile înainte de moartea lui, la 
ultima înfățișare la proces.
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ExecutațiExecutați Ieri, la Bagdad, au avut loc funerariile a 22 de irakieni, ale căror cadavre^
- cu mâinile legate și ochii acoperiți - au fost găsite la începutul săptămânii pe granița 
dintre Irak și Iran. țFoto:EPA)
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• MUZ@U Nâțisnâl Muzeul Civilizației Daci
ce și Romane din Deva ar putea dobândi 
statutul de Muzeu Național dacă se adoptă 
un amendament la proiectul de lege ce se 
va discuta în următoarele săptămâni, a de
clarat, ieri, senatorul PNL Viorel Arion. (D.l.)

• iRâUfUfâre PLUS-. Supermarketul PLUS 
din municipiul Deva va fi inaugurat pe data 
de 17 octombrie. Celălalt supermarket PLUS 
din județ, situat în Orăștie, urmează să fie 
deschis la începutul lunii noiembrie. (D.l.)

• Ziua mendiâlă a Paștei. Duminică, 9 
octombrie poștașii din lumea-ntreagă 
sărbătoresc Ziua mondială a Poștei. Istoria 
acestei zile a început în 1874, când 22 de 
state au semnat la Berna actul de constituire 
a Uniunii Poștale din România. Printre ele s-a 
numărat și România. (T.S.)

Despăgubiri, 
ioc

Boholt (L.L.)
Agenția Județeană de
Vânătoare și Pescuit i 
Sportiv nu are la dis
poziție fonduri bănești 
necesare pentru despă
gubirea proprietarilor a 

» căror recoltă de porumi 
a fost distrusă de porcii 
mistreți. Deși cei care 

"au în administrare fon
dul de vânătoare sunt i 
direct răspunzători și 

(. pentru pagubele produse 
) de animalele sălbatice,

AJVPS nu poate plăti i 
pentru că „nu sunt fon
duri. Proprietarii tere- 

■‘nurilor agricole, a căror 
recoltă a fost afectată de 
porcii mistreți, pot pri
mi despăgubiri doar în 

" situația în care parcela 
a fost împrejmuită”, 
spun reprezentanții 

"AJVPS Hunedoara.

Gheorghe Flrczak 
(Foto: Traian Mânu)

Inițiative

■ în timp ce mergea 
spre casă, regulamen
tar, pe marginea șose
lei, a fost sn tecată.

Mihela Tămaș_________________
mihaela.lamasalnfomimedla.ro

Gothatea - O femeie din 
localitatea Gothatea și-a găsit 
sârșitul sub roțile unei auto
basculante, ieri dimineață, pe 
DN 7, la intrare în localitate. 
Daniela Mâglașiu, de 38 de 
ani a fost surprinsă de auto
basculantă în timp ce se afla 
la câțiva metri de casă.

Șoferul autobasculantei a 
adormit, a tras de volan în 
partea dreaptă, a acroșat-o pe 
femeie, care a fost prinsă sub 
roțile mașinii și a sfărtecat-o 
în două. Jumătate din corp i- 
a rămas pe partea carosabilă, 
iar partea inferioară a cor
pului a ajuns în șanț. Caro-

tragic pe DN 7

Corpul sfârtecat al femeii a fost ridicat de către medicul legist (Foto: Mihaeia Tămaș)

sabilul arăta ca după un 
adevărat măcel. Șoferul 
mașinii nici nu a realizat că 
a trecut cu mașina peste 
Daniela, a frânat, când s-a 
trezit, a lovit un stâlp de 
înaltă tensiune și a rupt un 
fir, după care a oprit în par
carea din apropiere.

Localnicii din Gothatea 
spun că în urmă cu câteva 
zile a murit un consătean de
al lor a cărui gură a rămas 
deschisă.

„Se spune că atunci când 
cineva moare și gura îi 
rămâne deschisă, urmează să 
moară trei persoane din acel

sat”, spune îngrozită, o local
nică din Gothatea. Nu se știe 
cât sunt de adevărate aceste 
povești, cert este că șoferul 
autobasculantei, Ovidiu Gio- 
noiu, este cercetat pentru 
omor din culpă și riscă o 
pedeapsă cu închisoarea de la 
doi la șapte ani.

Vând loc de veci!

Mistreții distrug recolta

Deva (D.l.) - Depu
tatul Gheorghe Fir- 
czak (președintele 
Uniunii Culturale a 
Rutenilor din Româ
nia) a spus, ieri, la 
Deva, că activitatea 
unui parlamentar nu 
trebuie neapărat 
cuantificată în numă
rul de inițiative legis
lative sau interpelări 
avute în timpul unei 
sesiuni parlamentare. 
„Activitatea principală 
constă nu în depu
nerea de inițiative le
gislative, ci în discuta
rea și votarea acesto
ra. Cel care propune 
este Guvernul pentru 
că el știe de ce legi 
are nevoie", a pre
cizat Firczak.

■ De teama cheltu
ielilor mari din iarna ce 
se apropie, un om își 
vinde locul din cimitir.

Deva (T.S.) - Ioan S. din 
Deva s-a hotărât să-și vândă 
locul din cimitir. Povestea 
bătrânului de 74 de ani, care 
și-a scos locul de îngro
păciune la mezat, este de-a 
dreptul stupefiantă. După 40 
de ani de muncă, are o pen
sie de aproape patru milioane 
de lei. Soția este casnică, pen
tru că, spune loan, pe vremea 
lui, nevestele nu munceau. Se 
ocupau de casă.

Locul de veci l-a cumpărat 
în urmă cu 10 ani. „Iama tre
cută a fost al naibii de greu, 
susține bătrânul. Aproape am 
murit de foame. Atunci m-am 
gândit să mă spânzur, dar mi- 
a fost milă de băbuța mea. 
Oricum nu mai vreau să trec 
prin așa ceva”, spune loan.

Astfel deveanul a dat un 
anunț în Mica Publicitate 
cum că vrea să-și vândă locul 
în cimitir.

„Am făcut amenajări de 
vreo 20 de milioane de lei. 
Dar acum nu-mi mai pasă. îl 
vând. Să mă-ngroape Guver
nul. Că el are bani”, spune cu 
ciudă bătrânul.

Risipă de bani publici

Acțiunea „gaterul"
Deva (M.T.) - Odată de

clanșată, atât la nivel na
țional, cât și local, acțiunea 
„gaterul”, polițiștii hune- 
doreni au desfășurat 172 
acțiuni și controale și au 
participat cu 81 de efective. 
Dintre aceste efective, 36 
au fost polițiști, 2 reprezen
tanți ai Gărzii Financiare, 
35 de la Direcția Silvică, 
doi reprezentanți ai Gărzii 
Naționale de Mediu, doi 
pompieri și trei reprezen
tanți ai societății „Electri
ca”. Oamenii legii au găsit 
mai multe nereguli și au

depistat 126 de „instalații 
de debitat material lem
nos”.

Au fost, de asemenea, 
constatate 29 de infracțiuni 
'la regimul silvic și au fost 
aplicate 70 de sancțiuni 
contravenționale, în va
loare totală de 560 milioane 
lei vechi. în urma veri
ficărilor efectuate la mai 
multe firme din județ, 
reprezentanții instituțiilor 
abilitate au confiscat 40 de 
metri cubi de material lem
nos, a cărui valoare a fost 
de 65 milioane lei vechi.

Culegere de legende
Hunedoara (V.R.) - „Sub semnul imagi

narului” este titlul culegerii de legende ce 
include cele mai bune lucrări realizate la 
cursul opțional „Legende populare 
românești,, de elevi ai Școlii Generale Nr. 
7 Hunedoara. Legendele sunt texte auten
tice culese sau creații ale elevilor școlii, 
selectate prin concursul propriu „Un pas în 
lumea legendei” sau prin cel național, orga
nizat de Școala „A. Șaguna” Deva. 
Culegerea se adresează mai ales elevilor de 
clasa a V-a.

■ între 2002 - 2004 
pentru agricultura de 
subzistență au fost alo
cate peste 200 mid. lei.

Deva (L.L.) - Lipsa perfor
manței agriculturii vine de la 
cele 80% de gospodării țără
nești de subzistență. Câștigul 
realizat din terenul lucrat în 
gospodăriile țărănești (în 
medie 2,5 ha) permite supra
viețuirea și nimic mai mult. 
Nici vorbă de investiții și dez
voltare. Degeaba sunt sub

venționate exploatațiile agri
cole mici pentru că acestea 
vor dispărea o dată cu 
intrarea în UE. în aceste con
diții subvenționarea lor nu se 
justifică și „ajutoarele” ar fi 
trebuit acordate doar aso
ciațiilor sau exploatațiilor 
agricole mari.

Registrul Fermelor ar fi 
trebuit introdus încă de la 
începerea negocierilor cu UE 
și atunci sutele de miliarde 
acordate anual fiecărui județ 
pentru „ajutorarea” agricul
turii și-ar fi dovedit eficaci
tatea.

wmiimiiiffl Ham» m ;
Sămânță 17 377 186 mii lei

Lapte 13.217.900 mii lei

Carne și material de reproducție 55.122.656 mii lei

Produse veqetale 1.748.151 mii lei

Culturi aqricole 120.199.246 mii lei
Inqrășâminte chimice 34.209.170 mii lei

Calamități șl motorină 1.299.854 mii lei

Tractoare și utilaje aqricole 55.250.091 mii lei
Total 298.424.254 mii lei (vechi)

Nimeni nu contestă sub
vențiile acordate pentru 
achiziționarea tractoarelor și 
a utilajelor agricole! Celelalte 
sume însă puteau fl folosite 
pentru construirea unor com
plexe care să absoarbă pro

ducția realizată în sectorul 
vegetal sau zootehnic, pentru 
că la ora actuală, marea pro
blemă a agricultorilor hune- 
doreni este imposibilitatea 
valorificării produselor agri
cole la un preț echitabil.

Mergând pe principi
ul că ban la ban trage 
și păduche la păduche, 
șapte miniștri au dat 
năvală în județul Hune
doara. Motivul: alege
rea președintelui orga
nizației județene PNL. 
Și, așa cum era de 
așteptat, noul șef peste 
PNL-iștii din județ este 
vechiul șef Mircia 
Muntean. Ales cu un 
procent de 96,96 la sută 
nea’ Mircia a fost la un 
pas să egaleze recordul 
„împușcatului” care 
avea veșnic 99,99 la 
sută. Iar noi ne vedeam 
în situația de a mai 
porni o revoluție.

Grevă degeaba!

MARȚI
După 4 zile de stat pe 

baricade, greviștii de la 
SEWS se hotărăsc să 
înceapă munca. N-au 
reușit să obțină prea 
multe de la conducerea 
fabricii. O majorare 
salarială de 8,5 la sută 
și o creștere cu 300.000 
de lei a primelor de 
vacanță. Dar, au accep
tat să muncească pre
cum scalvii pentru că le 
plâng copiii de foame. 
Lovitura de pedeapsă 
ar trebui s-o primească 
guvernanții. Să mun
cească ei în condițiile 
de la SEWS, apoi să se 
laude că au rezolvat 
problema a 4.000 de

MIERCURI
Pe la jumatea săp

tămânii brădenii află că 
au mari șanse să-și 
folosească caloriferele 
pe post de congelatoare. 
De aceea, e de așteptat 
ca în această iarnă, 
moții să se încălzească 
folosind drept com
bustibil parchetul. Și 
strânși umăr lângă 
umăr, prin apartamen
te, să-și depene amintiri 
despre cum au reușit să 
supraviețuiască iernile 
trecute. De să se cru
cească, stafia lui Avram 
Iâncu ascultând bătă
liile moților cu gene
ralul iarnă.

Care ai pus bă, dinamita?

JOI
N-o fi orașul Călan, 

orașul Pisa din Italia, 
dar are și el un turn 
înclinat. Numai că spre 
deosebire de al italie
nilor, al nostru s-a 
înclinat din cauza unor 
explozii. Așa că acum 
stă gata să cadă în 
capul hunedorenilor 
care se preumblă prin 
municipiu. Culmea e că 
primarul orașului nu a 
reușit să identifice au
torii exploziilor nere
ușite. Ca și cum tot 
cetățeanu1 din Călan 
umblă în buzunar cu 
batonul de dinamită. 
Când ei săracii, abia au

VINERI
în municipiul de la 

poalele Cetății, Servici
ul de Asistență Socială 
a fost mutat. Fiind si
tuat la etaj persoanele 
cu handicap nu pot 
ajunge în acest nou 
sediu. Culmea e că ei 
sunt beneficiarii aces
tui serviciu! Parcă-i și 
văd pe angajații acestui 
serviciu de asistență 
socială ajun-gând acasă, 
după o zi de lucru și 
povestind celor de aca
să cum n-au avut nici 
un client! Atâta doar 
că, la plecare, se îm
piedică de tot de felul 
de persoane care se chi-

mihaela.lamasalnfomimedla.ro


sâmbătă, 8 octombrie 2005 CWAtffit

ANTENA 1

1400

1*15

ifceftxtat
IM*

HBO

l

1300Orizon

14:150

alde Fotbal, 2006. 
Transmisia» directă + 

Studk)

19eOOJurmU
TVR Meteo
Sport

20O)Suprtat.«'pfce.-7
HatideSWraiZE de 

neuitat ttherește 

ceată cu noi!

2300 JumeM TVR Meteo

2X30
030 IMMMt tota» 
a(«med«, 5UA 2002) 

Cu. Natasha Richara 
sen. Charfize Theron.
Billy Bob Thcmton, 
Patriei Swayze, Hoknes 

Osbome. Regia Jordan 
Brady LomieEarlun 
negustor <fe mașini, 
căsătorit. tapreună cu 
soția. cei mai bun prie
ten și soția acestuia, 
pieaca intr-o excursie 

pin toxă America, 
ajungând In Nevada, 

unde « toc ir« concurs 
de camioane.

2a5AmMTVR. Mo 
*15ho*ta*«v 
430 Otart 2007

2

TVR 2 PRIMA TV ACASĂ REALITATEA

WOToonsyAwi
H17 

to«o$*<ipM* (aven
turi SUA,1996) 

hoaolnr. Cu Roxana 
Ctiuilesou

episorU 10:15
11»

COO Ufiaritail (comedie.
□SUA 2001), Cu: Jack 

Blade Gwyneth 
Paltrow, Jason Alexan
der, Joe VlterelU, Rene 
Kirby. Regia: Bob Far- 
rely, Peter FanreUy

TiSTtaWWimu
«Jictamă. Marea Britanic,

Cu Peter Weller. Seb» 
stan Rodie, Christo
pher Gorham. Leslie 
Sifca. Tamara Craig 
Thomas.

1200 tom**

(aventuri. SUA. 199^. 
Cu David Dundara, 
Farrah fotke, Kîm

■ Miycri. John Nevile 
-ustraVal 

1700 Tu as* tu crikn 
laoossuow i 
IMOTevtedtoȘtHeProlV 
1*55 Știri Rport** 
iMBȘOrteProTV. Sport

-Atrtiarpta-

14* UP. Cu: Pamela An-
Bidarson Mofly Ci&er.

Natalie RaXano. Shaun 
Baker 

1530SKMtuiMMto 
1630 CM

2030 Nmr Yok-d sub
B«(acțiune. SUA, 1996). 

Cu; torid HasseMf, 
Kathy Ireland Miguel 
Fernandes. Gotz Otto. 
Un și de exploai 
tfetrug toate podurile 
care fac legătua Intre 

Manhattan si restul 
NewYork-ufui. Aferta- 
te. autoritățile atribuie 
dezastrul unei orga
nizații teroriste 

2230Art»4tataU (aepu- 
fijna.SUA 2000). Cu: 

Wesley Snipes. Ata 
Archer. Maury Chaykin, 

Cay-Hroyuki Tagawa, 
Michael Biehn, Donald 
Sutherland

iJPWYMHdrtWM- 
jft»(acțiune, SUA, 1996 

■D

(comedie, 
SUA, 2004). Cu: Jake 
Thomas, N id: Moran, 

Lai Heuring Scot? 
Ctevertion. Orson Bean. 
Regia: Sandv Ting 

11:05P«ptetouritede
BflfalHlfc Epsodul 40

11 :W Tandre* I ■
! dtfd (drama. Canada,

2002)

1315 Itocrtatatai
Otafatt (dramă, Danemar 

ca, 2003} 

14SOCMidoR*9M
□(comedie, SUA, 2003)

1635 323

04*0 Pasiuni Mi») 0530 
Expres TV 0600 Bugetul meu 
?teUare)0890tarr»U TVR (re

luare) 0700 Pescar bohar (re
luare) 0730 Top sport 0*00 
Teleshopp ng 0830 țuro-C 

spec» 0835 Un^ersul Gin- 
Oășțeril 0*00 Arca Iul Noe 
0890 A avea 20 <fe ani 10100 
KHul șt aventură 1890 Oaia 
sub presiune 1200 fosbvaU 
Național de Folclor Ion 

Atfe^eanu 1300 Agenția de 

plasare 1*00 Miracole («rial) 

1500 Via saga 1600 Aventu

OMOTeleslwhgOYSO^- 
sene arwte 0830 Aventuri 
cu Bob « 0*00 Sheena (s) 
10:00 Orizonturi europene 
1830Puste trees 1100 Sport, 
dietă și o vedetă 1130 Iele 

RON 1230 News Radio (s)
1300 RKeanne 1330 Cete mai Maria/j)
interesante 101 -uoluri celebre, 

p-ima pme 1430 Schimb de 

mame 16600 AventcrtebAi

i '■
? -

1 -

I
l ■

1*Bl*tafcul<camăe.
□SUA.2001)

tăne. SUA 2000) (jr) 

50Q Promotor 
&30TuMtfc«*W1W

2100
2130Rj«te(actii^. SUA

0199$. Or: Ga^ Dani
els, Fkna Hutchrrson, 
Kerneth Tsgar. Un grup 

de cetățeni americani 
de origine hispanică 

sunt supuși unor experi
ențe medica 

âwhdtamMftntar 
«(dramă. SUA 2000).

Cut Sean Connery. 
Anna Paquin. Dacă 
așteptăm prea mult 
riscau să aflăm că «ața 

nueunjocpecare-l 
câștigăm sân ii pier 
dem. ci că e un joc

200 Conan tanc** 
*OOOtwwtor 
3«1lta*itari{r)

4:15 VJLP.fr)

5.-15 Nam taW OdW
O(r)

6)00 Vta>-Atfi rupta-
B»(r)

£

3

4U join - iama.
USUA 2003). Cu Jude 

. . law, Nicole Kidman,
Renee Zellweger, Eileen 

Atkins. Brendan Glee
son, Donald Sutherland 

Ray Wrnstcne. Regia: 
Anthonv Minghelta 

23^3^ & i ' ~ 
«acțiune, SUA 2C«3).

Cue Keanu Reeves 

M5 Freddy». tan (ha- 
«>or, SUA 2003). Cu:

Robert Englund Moni- 
aKeena^ _

fta (corned*. SUA.
2002). Cu: Jert Daniels.
Sandra Birch

ț3b*b«tS^ASUA.

1998). Cu: Halle Berry, 
Vivica A. Fox, Leia 

Ț ■ cRochon, Larenz Tate,
®au I tosiy. Pamela 

Regia: Gregory

ri secrete (serial) 1630 Euro- 
Dispecer 1635 Jurnalul TVR 
1700 Amy (seria? 1800 Fest
ivalul Cailats 2005 (reluare)

Vijelie 1700 Săptămâna r>e- 
bunăWttflO Focus 1900 Ca
mera de râs 19630 Hugo - ga
meshow 2000 CI W- 
hanger Z^OPolipak-iacțiii- 

ne(r) 2M5 Trădaph dragoste 
0000 Privare call 8200 Focus

04:15 Amazoana (r) 0500 Po
vestiri adwărate (r) 0M0 MP 
a$jlR^to(r)OMOCi*»rea 

păcattAil(r)0S15Unrrpetoa- 

rea (s) 1100 Amazoana (s) 
1200 ValentM gr ăsuța mea 
frumoasă (s) 13s00 Sărmana 

1530r «JlFrijol-

to (s) 1730 Poveșttt adevăra
te 18:25 Vremea de adasă 

1*30 Inocență fuatăfc) 2890 
Culcarea păcatului $ 2230 Eu 
și Samy (comedie romantică. 
Argenta, 2002), Ou: Ricardo 

Darin. Angle Cepeda 0015 P&- 
ve^sii adevărate (r) 81:15 Cri
stina Show cu Luceio S&15 Eu 
și$amy(r)

1 0*00 Realitatea tfe la 04:00 
8W5 45 de arsiife comunism 
(d)05615KILDcrtiChdafe}(W5 

Barul realității fr) 0M5 No 
comment 11:15 Fel Club 1300 
Realitatea tte la 13:00 Î3C15 

’ Autodww (r) 1530 Regizor* 
documentarului românesc 

1805 FHere IftOO ta1itete(. 

de la 1900 2000 Realitatea’ 
de la 20:00 2fc15 O tură de 
aven*ură22rt5 Parfum de glo

rie 2115 Un m3 de cultură 
0000 Realties de b 0600 

cu Sanda Nicola 0M5 Parfum 
de glorie &) 02615 MBAQ30O 
Realitatea de la 03:00 0315 
Regizorii documentarului

1*00Dc* deține-opoveste de- 
dragoste 2000 Trăsniți) din 
Queens (serial) 2030 Rtal: 
Cehia - Olanda. Meci dh Prel-
minariile Campionatului Mon

dial 2006 2230 tonalul TVR 

2245 Viațaefiwnoasă (damă. 
Mia, 1997) 0005 Nemuritoa
rea feeria? 0140 Mișca la ma- 
xriffibWFotba CeWa-Oto- 
da (febaej

TV SPORT
0700 fcftal Anglia 105« Te
leshopping IlaOOfoferi Div- 
jft B: CS Otopeni - Inter Gaz 

Biiairești (live) 1300 Fotbal 
Mia î: Unrwrsrtatea Craio

va - Unirea Urziceni 1500 In- 
dycar: Chichagoland 1600 
Rugby Total Cete rn.it tari faze 
afe săptămânii 1*30 Box pro
fesionist Lorze ringului - Bestia 

- Myke Tyson 1800 Fotbal: 
Prelmmarli CM 2006: Anglia- 

Austria (Jive) 2000 TV Spat 
Special: Ediț» Națională. Fe- 
der<a krtemațtaiă * MbM 

a comunicat FRF d a delegat 
o brigadă de arb® i din Fofcma 
pentru a oficia b meciil Fin- 
brtfa-Rcmânsa. progr Mne 
stadfonul QMnpk w» Helsir»- 
ki In ita de 8 octombrie ’n 

caAtri gnjper »na Europa 

2100 Fotbal: PreUmhariî CM 
2WF Tarwmarca - Gr«a di

ve)

5

■ i

PRO CINEMA
09^45 Teleshopping 1000 
Pokămon (d.a.) 10:45 Te- 
leshopprig 1100 Descoperi 
România 11:15 Teleshop
ping 1130 Viața la Casa 
Albă 1230 Cuprii! celebre 

la Hollywood 1100 Teles
hopping 13:15 Cleopatra 
2525 fâtf) Când o femeie 

iubește o femeie 16:00 
Cheers 1700 Șoimul mal
tez 1900 Jelefonul de la 

•miezul iwpțil 2800 Isegnii 
22:15 Profiler 23:15 Satur
day Night

NATIONAL
OM»T*iesncijp a 0*00 U- 
nai de djwnea^ 0*90 Den
ver • ulimii dnozaur 0*00 
Bruno («medie, SUA ®CX)) 

1100 Totul despre casa mea 
113OAger^adetiafcm120O 

Raven (s) 1290 Rebelii (s) 1300 
A treia planete de te Soare (s} 

1230 Ui partener fantomă (s) 
1430Crtaadin0rfeTt&^es 

ipmi^ Anglia. 1974) 1630 
T«IDriwrWf730Cuscrete» 

1830 Jurnal de seară 19&45 
îaatfP^iriVouâM0Ofr 

îifania («te, SUA, 1993} 

2200 Zrta a 6-a .thriller, SUA, 
2OW)OQ0Onu»oii^(nOOao 
Emmanuelle (r) 0130 a 

6-a(r)Ca30&boma

Ml TV2
1000 Emisiuni penny copii 
11« A&lesz-kâbelesz 1205 
TS - Ormer 1230 Ca unde? 
1300 ștk, meteo 13:10 Să 
gătmușor! 1335AutaVsiune < 

1405 Valori naționale 1435 
Delte 1455 Cetățile Salgă șt 
SomoskCE 15dO Secolul nostru 

15t40 Krehsz, zeul 1700 Știi 
1706 Tetedport 1*05 Marea 
CarfeMkOO Luxor-show 2030 
Jurnal 2105 Loto Hîl 5 Jack 
Bobby (s)2205 Naked Gun 33 

H3 23:30 Știrile se îl 2M0 
Două zlteln vale

700Matineu TV21W5 Mon
ștrii epocii glaciare 21215 Sfa
tul casei IzSD TotalCar 1335 
Trăiește-ți viața incă o datăl 

1438hger ii pâzitori ai șosete
lor 153a Karen Sisco 16:25 
Vrăjitoare termecât^re 1725 
Stargate 1*25 Comisarul Rex 
1930 Știri, meteo 2000 Ma
gellan 2030 Activity show 
21 tio Ctao. Darwh! 2330 Fa ■ 
rnilb polițistului 2. Ithrili», 
SUA/Canada. 1997). Cu: Char

les Bronson Joe fmtj OldO 
Evadare In neant®

HALLMARK DISCOVERY
u40O Evidența diavolului 
(drama, SUA. 1998) 0530 Ca
sa wnastă(lMer,sm, !99® J 

0700 Clanul S»>Bau («xne- 
^e. Angia. 2004). Prima pale 
0*45Allceînțaradnoglndă 

1030 Annie's Pomt 1235 
Prințul fermecat 1400 Provi
dence fe) H45 Ctend BaoBau 
(comedie, AngKa. 2004, relua

re) 1630 Alice 1h țara din og- 
Wă tavern a, Angfer 1998, 

reluare) 1835 Annie's Point

0&00 Vânătorii de maxi 0700 
Mașini de râs0*00 Contați.. 
șifiarevechiOflCOOMotocicle-' 

te americane 1000 Evadare 
pmtre lacun 1100 Pe urmele 
dinozaurilor 1200 Vânătorii 
de mftirl 1300 MașW de vrs 
liflOContatân phare vecn 

1500 Motociclete amerKane.. 
1600 O altă planetă 1700 Ma-' 

maci al științei 1800 Lecții de

2000 Pr evidence fe) 2100 Bu
nul ««aurie 2205 Leg si a 
Ae: hteritti atmwe (s) BM5 
Inspectorii 2: identități multi

ple 0130 Risc asumat 0935 
Legs, onfee

stțiraviețulre ai Ray Meara 

IftOO Evadare prntre lacuri 
2MQA$as»iatecefew,e210O 

: Hartey220OAvkmlcarean- ' 

postat 8000 Radografio M 

■ dezastru 0100 Discovery de
spre Sex 0200 Pe urmele uc> 
Wilor

TVR 1

‘Larek Premiu al Japo- 
«es(l»«) 

1030Den ac
GlDisney 

1OS58NrtHta 
1130 mita

Clubul

1100 W

i«ootaiinii
Sport Meteo

MlSMtawrlCuta
Bitan

7*00 Sifaniio tul Italn-

170OhtfnldiiatiitaCu 
ltanWicu.TC- 
sbowdectotKtcîiei 
Holocaustului. Data de 
9 octombrie a fost 
declarată de Guvernul 
României Ziua Hofocau- 
stiAil.

te649|i

x

2000 hand deteNum-
UfaSQ Vamă SUA 

19^1) 

2HStaaW1W Sport 
Meteo

4100*2145 (

rafdramâ. toprod,. 1989) 

■ Cu UvlMnam Mante
mCiari Setei Peter 

r Fonda. JanNMas.Fi»
t

nspratdrtujncaz 
real. Gatoefe trebuie să 

aperi «t-un proces pe 
Aaron Rekterbacter.
aasat că a atacat fără

ANTENA 1

1300

SUA 1993. r) 

unuHtaitai 
900 

Qi 
1000
1100 Pta*

ta Cristian Tabără
120OftoMI

1335 Dta
Omul 
mage 

1400

1500

IfcOOTuta

1*00

®15T<0jpâBâtoteri
Utacțta SUA »02) 

223SVta*lta 
B:15M*cuMd 
oflotapom) 
10OTtapMiiW

ț^iacțMrie. SUA iW02, r) 
CurîaCtție. Mike 
Epps. Tcmrry Ffenagan. 
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în suplimentul “Jurnal TV” de vineri ai 20 de programe în 16 de pagini.
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• Aniversare. Biserica din satul Bălata va 
găzdui, duminică, de la ora 12, un eveni
ment special. Reprezentanții Primăriei 
Șoimuș, localnici și rudele lui loan Oprean 
vor participa la aniversarea de către acesta a 
împlinirii vârstei de 100 de ani. (C.P.)

Fabricat în județul Hunedoara
• Rata avorturilor. Rata totală a fertilității 
a rămas la nivelul de 1,3 nașteri la o femeie, 
potrivit Simonei Olteanu, DSP Hunedoara. 
Rata totală a avorturilor a înregistrat o 
scădere cu 35%. în zonele rurale, rata avor
turilor raportate a fost mai mare - 1,1 com
parativ cu 0,7 în mediul urban. (I.J.)

Rezidențiat
Deva (I.J.) - Medicii hunedoreni care 

doresc să se înscrie la concursul național 
de rezidențiat în medicină generală, dentară 
și de familie o vor putea face până la 
sfârșitul lunii. Ministerul Sănătății anunță 
examenul la 20 noiembrie. înscrierile au 
început de ieri, la Direcția de Sănătate Pu
blică Hunedoara, și se vor încheia la 25 
octombrie a.c. Concursul se va desfășura în 
4 centre universitare: Centrul Universitar 
București - grupa specialităților chirurgi
cale și grupa medicină dentară; Centrul Uni
versitar Cluj-Napoca - grupa specialităților 
medicale și grupa medicină de familie; Cen
trul Universitar Craiova - grupa medicină 
de laborator; Centrul Universitar Târgu 
Mureș - grupa farmacie. Anul acesta, absol
venții 2005 ai facultății de medicină care iau 
punctaj de promovare la grupele chirurgi
cale, medicale și laborator, la cerere, vor fi 
confirmați rezidenți în specialitatea medi
cină de familie. Caietele de concurs vor 
avea 200 de întrebări pentru fiecare profil 
și grupă de specialități. Pentru anul 2005 au 
fost scoase la concurs 2180 de locuri.

■ La Deva se 
desfășoară două mani
festări expoziționale 
organizate de CCI.

Clara Păs
clara.pas0lnformmedla.ro

Deva - Aproximativ 30 de 
firme participă la cele două 
târguri găzduite de Sala Spor
turilor.

Este vorba de Târgul pen
tru întreprinderi Mici și 
Mijlocii „TIMM” și Târgul 
„Fabricat în Județul Hune
doara”. Programul de vizitare

Prezentarea ofertelor Mobilier Produse de panificație

Dispută pe granițele județului

Implozia la turnul de puț cu schip a 
avut loc săptămâna trecută, ca urmare a 
ecologizării zonei perimetrului minier de 
la EM Dâlja. (Foto:arhivă)

■ La împărțirea județe
lor, Hunedoara a primit 
o bucată din Gorj, iar 
teritoriul naște dispute.

IWA JURCOME____________________________

lna.jurconc0lnformmedia.ra

Petroșani - Zonele Pola- 
riște și Uricani din Valea Jiu
lui au aparținut înainte de 
1960 județului Gorj. împăr
țirea administrativ - teritori
ală din anii ’60 a schimbat 
granițele, iar o pretenție din 
partea vecinilor ar micșora 
județul cu peste 4.000 de 
hectare de teren. Oficiul Pre
fectural Petroșani încearcă

Cine vrea să ia mătura?

Cuvântul liber vă recomanda
i JJ 4 J w J J J -t J

Spumă și fixativ de păr Taft 99900 lei (Artima)
Balsam de rufe Lenor 79900 lei/l (Artima)

Detergent universal Mr. Proper 59900 lei/l (Artima)

Detergent de vase Fairy 59900 lei/l (Artima)

Detergent rufe Ariei 249900 lei/3kg (Artima)

Deo Spray Nivea 64900 lei (Billa)

Pastă Axion 16500 tei/cutia (Billa)
Soluție spălat geamuri Ajax 40900 lei/550 ml (Billa)

Vopsea de păr Wellaton 122500 lei (Billa)

Șampon și balsam Dove 111900 lei (Billa)

închidere (lei/acț)(%)

■ Mizeria pare la ea 
acasă în blocul 3, aflat 
pe bulevardul Bălcescu 
din Deva.

Deva (I.J.) - Aceasta pentru 
că dezinteresul locatarilor 
pentru spațiile comune lasă 
de dorit. Casa scării, 
uscătoria și subsolul n-au mai 
cunoscut mătura de mai 
mulți ani de zile. Ba mai 
mult, rozătoarele și goangele 
circulă cum le cade bine. 
Locatarii se pare că s-au 
obișnuit cu mirosul și con
tinuă să nu miște un deget. 
„Situația ține de mai bine de 
trei ani de zile. Am strâns de 
la vecini câte 70.000 lei/per- 
soană pe care i-am folosit să 
dezinsectăm subsolul. Nu știu 
exact ce a însemnat această

A

11.DECEBAL 0,113 -1,74

1. SNP PETROM 0,4560 -1,30
2. SF1 BANAT-CR1ȘANA 1,6300 -2,40
3. tiv 1,0200 -1,92
4. BRD 12,900 -0,77
5. IMPACT 0,4620 0
6. AZOMUREȘ 0,3060 -3,77
7. ANTIBIOTICE LAȘI 0,8600 +0,58
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRCJ
0,1180 -0,84

9. HABER 4000 +25
10, BCCARPATICA 0,5550 +0,91

Rubrică realizată de 9MM IFB FINWEST SC DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR). tel.: 221277.

Societatea Preț Variație
Se schimbă?

Deva (C.P.) - Senatul va su
pune aprobării Legea Came
relor de Comerț până cel târ
ziu miercuri, a declarat, la 
Deva, senatorul PNL Viorel 
Arion. Legea prevede reveni
rea Registrului Comerțului la 
Camera de Comerț. „Decizia 
politică a Alianței în această 
privință e unanimă. Consider 
că e o reparație ce trebuie fă
cută. Registrul a fost o insti
tuție creată de Cameră, care 
a fost naționalizată de ve
chiul regim în 2002, trecându- 
1 în subordine» Ministerului 

a târgului, astăzi și duminică, 
este între orele 10 și 18.

„Târgurile reunesc pro
ducători și prestatori de ser
vicii. Aceste două expoziții își 
propun promovarea pro
duselor și serviciilor din 
județul nostru, realizarea con
tactului dintre producători și 
beneficiari și cunoașterea 
potențialului economic al 
zonei”, a declarat Călin Po- 
găciaș, directorul CCI Hune
doara. „Suntem aici pentru a 
pune pe piață brand-ul nos
tru: pr@z. Este un brand al 
județului Hunedoara în dome
niul textil și se adresează 

refacerea hărților, urmată de 
o întâlnire amicală între ofi
cialii celor două județe care 
să stabilească de comun acord 
menținerea granițelor, din 
perioada comunistă. Prefectul 
județului vecin susține că nu 
a ridicat nici o pretenție te
ritorială și că dorește să 

Imagine din localitatea Lupeni

dezinsecție pentru că nu se 
vede nimic. Stăm în mizeria 
asta din 2001, de când nu mai 
aVem femeie de serviciu. Cred 
că pasăm răspunderea între 
noi, vecinii, dar nimeni nu 
face nimic. Sper ca cei mai 
tineri să se mobilizeze cum
va”, spunea Ana Manoliu, 
locatara blocului 3, scara B. 

Ana Manoliu

GUTAȚIl VAL ■ -

Cursul de referință al BNR în data de 8 octombrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5866 2,9516 5,2252

Cursul valutar practicat de băncile din Dfeva
Valută euro dolar liră sterlină

c V c V c V
Banc Post 3,5550 3,5950 2,9200 2,9650 5,1900 5,2600
BRD 3,5550 3,6250 2,9130 2,9920 5,1570 ' 5,3020
Banca Transilv. 3,5485 3,6070 2,9180 2,9755 5,1704 5,2529
Raiffeisen Bank 3,5200 3,6000 2,8800 2,9700 5,1000 5,2800
Cursul valutar practicat de caielS de schimb valutar din Deva
Star Exchange 3,5300 3,5800 2,9000 2,9500 5,0000 5,2500
Herdan Exchange 3,5500 3,5800 2,9200 2,9500

tineretului și adulților, la ni
vel de lenjerie. Suntem pre- 
zenți deja în lanțurile mari de 
magazine și ne orientăm 
acum spre cele mici”, a 
declarat Virginia Szabo, 
administrator Star Conf. 
„Venim în sprijinul angaja
torilor cu parteneriate de 
colaborare în privința anga
jării unor categorii sociale 
pentru care legislația oferă 
sprijin financiar: șomeri, 
unici întreținători de familie, 
persoane de peste 45 de ani”, 
precizează Mugur Goț, re
prezentantul AJOFM Hune
doara.

păstreze granițele județului 
său așa cum simt ele acum:

„Județul vecin, nou, Me
hedinți, are teren pe teritori
ul nostru. Nu se pot ridica 
pretenții teritoriale pentru că 
legile în vigoare nu permit 
acest lucru. Dacă se schimbă 
legea, vom vedea”.

Risc de executare silită
Deva (C.P.) - Pentru per

soanele care au diferențe de 
impozit de plată provenind 
din anii trecuți și care nu 
și-au onorat această obliga
ție, se aplică procedurile de 
executare silită prevăzute 
de Codul de procedură fis
cală, a declarat Mihaela 
Bolder, purtător de cuvânt 
al DGFP Hunedoara. în 
cazul în care există dife
rențe de impozit de restitu
it de la buget, pentru aces
te persoane s-a efectuat 
compensarea sumelor de 
restituit cu cele de plată 
provenind din anii anteri
ori. Contribuabilii au optat 
în declarația de venit glo
bal asupra destinației unei

Un brand hunedorean

Asigurări 
obligatorii

Deva (I.J.) - Guvernul 
va decide dacă fiecare 
dintre cei care au lo
cuințe în proprietate vor 
plăti sau nu asigurare 
obligatorie pentru aces
tea. „Asigurările vor 
avea un preț bun pentru 
toți, va fi o singură asi
gurare care să acopere 
patru riscuri: inundații, 
cutremur, alunecări de 
teren și furtună puter
nică. Spre exemplu, la 
noi în județ există doar 
riscul de inundații”, sus
țin asigurătorii.

sume reprezentând până la 
1% din impozitul pe venit 
anual datorat pentru spon
sorizarea entităților non
profit, virarea acestor sume 
către entitățile nonprofit se 
face cumulat, lunar până la 
data de 31 decembrie a anu
lui în care se face definiti
varea impozitului pe venit 
anual datorat.

clara.pas0lnformmedla.ro
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MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl CERCETĂRII

UNITATEA CENTRALĂ DE MANAGEMENT A
PROIECTELOR PRIVIND REABILITAREA ȘCOLILOR

Ministerul Educației și Cercetării a primit un împrumut de la Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei șl 
solicită expresii de interes în vederea precalificărli, pentru prestarea de servicii de proiectare (realizarea studiului de fezabilitate, realizarea 
proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și asistență tehnică pe durata lucrărilor de execuție) în vederea reabilitării, consolidării, 
refuncționalizării, extinderii sau reconstrucției de:

1. obiective școlare din mediul preuniversitar dirt mediul rural situate în întreaga țară
2. obiective școlare declarate monument istoric/de arhitectură localizate în întreaga țară
Unitatea Centrală de Management a Proiectelor privind Reabilitarea Școlilor invită firme de consultanță (proiectare) eligibile, cu experiență 

și personal calificat în reabilitare de obiective școlare menționate la punctele 1 și/sau 2 pentru a-și exprima Interesul în oferirea serviciilor mai 
sus-mențlonate.

1, Firmele de consultanță interesate trebuie să transmită și să certifice următoarele informații, indicând în ce măsură sunt calificate să ofere 
aceste servicii:

- copia certificatului de înregistrare fiscală, cod fiscal și copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului,
- experiență generală în lucrări civile și/sau monumente istorice și de arhitectură,
- experiență/proiecte similare pentru lucrări civile și/sau monumente istorice/de arhitectură și descrierea serviciilor îndeplinite,
- experiență specială în proiectare de școli și de unități școlare,
- experiență în programe similare,
- cifra de afaceri medie în ultimii trei ani dovedită prin depunerea de copii vizate de către Administrația Finanțelor Publice ale bilanțurilor la 

31.12.2002, 31.12.2003, 31.12.2004, 30.06.2002 șl 30.06.2005,
- instrumente soft de realizare ă proiectelor,
- listă a personalului cheie specializat (în lucrări de monumente istorice/de arhitectură și/sau lucrări civile, inclusiv curriculum vitae detaliat, 

copii ale certlficatelor/atestatelor Ministerului Culturii și Cultelor în cazul depunerii expresiei de interes pentru monumente istorice/de arhi
tectură), precum și o declarație individuală atestând faptul că personalul enumerat este disponibil pentru a lucra în proiect.

2. Firmele care vor depune expresii de interes în vederea reabilitării de obiective școlare declarate monument istoric/de arhitectură vor 
trebui, în plus față de cele solicitate mai sus, să facă dovada că sunt firme atestate și înregistrate la Ministerul Culturii și Cultelor.

Firmele de consultanță vor fi selectate în acord cu procedurile stabilite prin Ghidurile de Achiziție ale Băncii Mondiale: Selectarea șl Anga
jarea Consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale (Selection and Employment of Consultants by Word Bank Borowers, May 2004).

Firmele de consultanță Interesate pot obține informații la adresa de mai jos:
Unitatea Centrală de Management a Proiectelor privind Reabilitarea Școlilor
Strada: Spiru Haret, nr. 12, etaj II, camera 54-55
Sector 1 București, cod 010176; Fax: 0213102208
Expresiile de interes ce conțin informațiile cerute trebuie depuse la adresa de mai sus, nu mai târziu de 20 octombrie 2005, firmele selec

tate pentru lista scurtă urmând a fi anunțate pentru ridicarea documentului de licitație la o dată ulterioară.

(32014)

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing 
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară și 

străinătate
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS 

Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:

• Atmosferă de lucru deschisă alături de un 
colectiv tânăr

• Un loc de muncă modern și sigur
• Posibilitate de training și perspective de avansare

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV 
în limba engleză la:

i
SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 
37 A, persoană de contact Loredana Ghejan, E- 
mail: ioredana.ghejan@informmedia.ro, telefoane 
0254/211275, int. 8806 sau 0726/275877.

z cwta» i
■

FI RECLAMATA!

i

AGENJ1A IMOBILIARĂ ROCAN 3000 SRL

/ li>l li IMOItll lAli 
Alt SI A I St t li I f\l I IA I

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.

§

Cî

Residence Confort $< uer Mmalitate

CAbAWLANGA

AGENȚIA IMOBILIARA

țHONDI^ 
JiJLbJbhi

CASA
Tel.FaxiO254.211.076 g6yft
0720.130.557 B-dui «meiEBAi. jskW.bi.i

0747.775.751 CUBIMA romarta

Garant Consulting
11 ani de experiență

ww,wrant<«»alțțn0e

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST

LP?jA-N PORUMBESCU
Ut Liceul de ARTA

47,1 922 (31428)

Deva, Cuza - Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
“ Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
, (29833)

3000 SRL vine ia In t i dientibi săi cu servicii
îr jomeniul imobiliar. Deși fencționeaze pe piața imobiliară doar din 

iția s-a remarcat prin seriozitate, competenta și Dromptitudine

■z * Li'îl*

dil
ianuune 2003, a
In relațiile cu tați dienții.
Toți cei care vor solicita serviciile agenției vor înțelege avantajele pe care le 

conferii colaborare! cu agenția imobiliară ROCAN 3000 SRL:

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

AGENȚIA IMOBILIARĂ
Iț Sa.

DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 14 
(lângă Unlv. Ecologici)

Tel. 0254/211587, 0745/253662 
0723/660160

Vizite;! tlienți GRATUIT!

NORA

consultata zilnic, gratuit 

^consultanță pr 
credite imobiliare și Ip 
persoanelor fizit 
•notar public si 

• comisionare ftpxibilă

—

s C.F.

(

MVA i4u«u tfaftlu.» I pertw VIm-vi» M VcOantW*

COMPARAND CU MĂLEflK PRIMIȚI 
REDUCERE DE 20% PENTRU COLABORAREA CU
EWQSȚIL PROIECT

(PROIECTARE SI EXECUȚIE)

Cuza nr. 37,
Coopumtivu Frugr<- 1 <-ki| 1, 

•.j .«• Pi< t<-i jI<-

b l 235 208
Mobil 0721/985 256, 

0724/620 358, 
0721/744 514

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (29g31)

AGENJIA IMOBILIARA 
„PARTENER” 

HunedoaH^Bd. Republicii.
nr. 18 (^S-a-vIs d» ger»)

Tel. 0254/711838:0740/130413 
0720!/542223 

email: oarte^r.hd®cersonal,ro 

UL O». Dl ÎNCREDERE:
- promotional zur# roaucnrn ia comision

1 vânzare ,
■ alta facilitați pentru dlanțll fideli.

$

X-

Agenția Imobiliară
Deva, I.L. Caragiale, nr.20 (In spate la U.M. Pompieri)

•ț 223400
< 0723/020207
iț 0740/914688

Casa Betania
www.casabetanla.rdslink.ro
“... aproape deține...” |
e-mail: casabetania@rdslink.ro “

MAJESTIC
CONtULTAMTA iMOtmARA

(31487)

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MlMASON

vă așteaptă în Deva 
pe Aleea Salcâmilor,

bl. 41, parter 
(lângă Lie. Auto) 

Tel. 230324, 206003.

mailto:ioredana.ghejan@informmedia.ro
http://www.casabetanla.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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• Pleacă Hotoboc? Portarul Jiului, Dumitru 
r. Hotoboc spune că s-a săturat de statutul de 

Rezervă și se gândește să plece la iarnă.
* Hotoboc este nevoit să fie rezerva lui 

Mulțescu, la fel cum acesta din urmă a fost 
rezerva ex-steliștului, în Divizia B. „Aștept să- 
mi vină rândul să apăr. Dacă nu mi se dă 
acazia plec" .- a spus Hotoboc. (V.N.)

• Judo. în opinia directorului executiv al 
DSJ Hunedoara, Marius Simina, una dintre 
cele mai bune sportive ale județului este în 
prezent Ramona Enache, cea care activează 

,|a CS Thomas Deva și care are rezultate 
deosebite la judo, la nivel național. (V.N.)

Gni|W 1 ’
Ultimele rezultate: 3 septembrie: România - Cehia 2-0; 

Armenia - Olanda 0-1; Andora - Finlanda 0-0; 7 septem
brie: Olanda - Andora 4-0; Cehia - Armenia 4-1; Finlanda 

- Macedonia 5-1._______________________

Clasamentul
1. Olanda 10 9 1 0 25 -3 28
2. Cehia 10 8 0 2 32-10 24
3. România 11 7 1 3 <9 -10 22
4. Finlanda to 5 1 4 20-15 16
5. Macedonia 11 2 2 7 11- 23 8
6. Andora 11 1 2 8 4 -30 5
7. Armenia 11 1 1 9 6- 25 4
Programul ultimelor partide: 8 octombrie: Cehia - Olan-

... da; Finlanda - România; 12 octombrie: Andora - Arme
nia; Olanda - Macedonia; Finlanda - Cehia

Noi terenuri de fotbal
Deva (V.N.) - în cadrul Programului 

strategic privind implementarea și dez
voltarea fotbalului in mediul rural; la 
nivelul câtorva comune s-a reușit amena
jarea sau reamenajarea unor terenuri de 
fotbal. Mircea Sîrbu, președintele AJF 
Hunedoara, a precizat că acest fapt se 
datorează implicării directe a primarilor 
din localitățile respective. Este vorba de 
loan Faur, comuna Ribița, Marcus Achim, 
Buceș, Marina Huzoni, comuna General 
Berthelot. într-o perioadă relativ scurtă, în 
aceste localități s-a reușit amenajarea și 

• omologarea a noi terenuri de joc. De aseme- 
» nea, la Băcia, Baru Mare și Crișcior s-a 

reușit reamenajarea terenurilor de fotbal, 
care au fost părăsite și degradate.
Conducerea se implică

Este apreciată apoi implicarea conducerii 
Colegiului „Avram Iancu” Brad în reame
najarea terenului din incinta unității 
școlare. în majoritatea localităților rurale 
însă fostele și actualele terenuri pentru 
sport sunt într-o stare jalnică. Ne referim 
la Boșorod, Păclișa etc.

Unele terenuri de la sate necesită amenajări

Sperăm, dar depindem de alții
■ Chiar dacă înving în 
Finlanda, "tricolorii" 
sunt la mâna rezul
tatelor Cehiei.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva Naționala României 
are doar varianta victoriei în 
partida cu Finlanda, ultima 
din actuala campanie de ca
lificare la Campionatul Mon
dial Germania 2006. Orice alt 
rezultât anulează șansele la 
calificare, însă obținerea 
celor trei puncte puse în joc 
nu garantează prezența la 
CM, ci doar ne mai dă drep
tul să sperăm. Să sperăm că 
Cehia nu va obține din 
ultimele două meciuri pe care 
le mai are de disputat, cu 
Olanda acasă și cu Finlanda 
în deplasare, mai mult de un 
punct. Așadar, dincolo de con
centrarea pentru a câștiga 
jocul cu nordicii, românii vor 
fi cu siguranță și cu gândul

la meciul Cehia - Olanda, de 
care depinde în mare măsură 
soarta calificării.
Statistică favorabilă

Naționala României nu a 
pierdut niciodată în partidele 
cu reprezentativa Finlandei, 
înregistrând cinci victorii și 
două rezultate de egalitate 
golaverajul fiind net favora
bil: 22-3. Primul meci a avut 
loc pe 11 octombrie 1970, la 
București, în preliminariile 
Campionatului European și s- 
a încheiat cu victoria 
României, scor 3-0. Scorul 
maxim s-a înregistrat pe 14 
octombrie 1973, când România 
a învins cu 9-0.

Ultimul meci între cele 
două selecționate a avut loc 
în actualele preliminarii, pe 
18 august 2004, la București, 
România învingând, greu cu 
scorul de 2-1, golul decisiv 
fiind reușit de Mutu dintr-o 
lovitură liberă. Se știe însă că 
palmaresul nu ține de cald și 
că nu întotdeauna “tradiția se

Victoria în Finlanda nu garantează calificarea (Foto: arhivă)

respectă”, cu atât mai mult 
cu cât fotbalul finlandez a 
progresat enorm în ultimii 
ani. Jucătorul Joonas Kolkka 
a declarat că, deși nu mai are 
șanse de calificare, echipa 
Finlandei nu trebuie subesti
mată de reprezentativa Ro

mâniei. “Vom fi un adversar 
tare pentru România și Cehia, 
încercăm să scoatem rezultate 
cât mai bune în cele două 
partide”, a spus Kolkka. Meci
ul e programat sâmbătă de la 
ora 17.00 și va fi transmis în 
direct de TVR1.

Sărbătoarea gimnasticii aerobice
■ Tot ce are mai va
loros gimnastica aero
bică în România s-a 
reunit la Petroșani.

Valentin Neagu
vatentin.neagti@informmedia.ro

Petroșani - Pentru prima 
oară, Petroșaniul este gazda 
unui Campionat Național de 
Gimnastică Aerobică.

începând de ieri, Teatrul I. 
D. Sîrbu este mai animat cum 
demult nu a mai fost. Și s-au 
desfășurat doar antrenamente 
și repetiții pentru festivitatea 
de deschidere.

Astăzi sportivi de la opt 
cluburi de specialitate din 
țară încep întrecerile la cate
goria a Il-a individual femi
nin, masculin, perechi, trio și 
grup. La categoria a III-a,vor 
intra în concurs gimnaștii de 
la perechi, trio și grup.

Duminică intră în concurs 
sportivii de la categoria I și 
seniorii. Este vorba de 
perechi, individual feminin și 
masculin,

- seniori. Este!

Județul Hunedoara, CSS 
Petroșani și CSS Cetate Deva 
vor alinia cei mai buni 
sportivi în concurs și sunt

P^ggjim și trio șanse ca unii să ajungă pe 
’^_î în earâ’JOț podium. Ei vor evolua în fața 

vor stabili'jMBî mai bOț 
gimnaști din țară laac®ftj$ 
probe. Cele două cluburi din

^ •unui public,entuziast care, nu 
ț bu. mult, timp în urmă, i-a 

aplaudat din toată inima.

Abonamente 
false?

Petroșani (V.N.) - Deși 
erau numai zvonuri, 
recent conducerea clubu
lui Jiul a confirmat fap
tul că printre suporterii 
echipei circulă sistemul 
cu “abonamente false”. 
Ilie Bălănescu, președin
tele clubului, a declarat 
că se vor lua măsuri 
drastice împotriva celor 
care apelează la astfel de 
metode, dar și împotriva 
celor care își imprumută 
abonamentele de la meci 
la meci. Conducătorii 
Jiului sunt extrem de 
supărați pe faptul că la 
ultimul meci, cel cu Poli 
Timișoara, din cei 7.000 
de spectatori prezenți 
doar 1,500 și-au plătit 

, biletele.

Speranțe hunedorene în B3
Hunedoara (C.M.) Cu 

moralul readus pe linia de plu
tire de rezultatele bune din 
precedentele meciuri în 
deplasare, cele două divizio
nare B hunedorene abordează 
cu încredere și disputele pe 
care le vor susține în această 
etapă pe terenuri străine. 
„Suntem optimiști și ne 
gândim doar la un rezultat 
bun. Nu ne impresionează fap
tul că adversara noastră a 
câștigat etapa trecută la Arad 
cu UTA, ci vom căuta să ne 
impunem noi jocul”, preciza 
loan Petcu, antrenorul Cor- 
vinului 2005, formație care va 
juca la Dej cu echipa locală

Unirea. Tehnicianul hune- 
dorean nu va putea conta pe 
serviciile mijlocașului Pisoîu 
care e accidentat. Nou-promo- 
vata Minerul Lupeni nu con
cepe să piardă contra celor de 
la Unirea Sânnicolau Mare, 
elevii antrenorului Adrian 
Matei dorind să confirme că 
startul excelent de sezon se 
datorează bunei pregătiri.

loan Petcu

Iț / kvoiab-bczu
Deva (C.M.) - Programul etapei a 8-a, sâmbătă, 8 octombrie, ora 11.00: 

FC Bihor Oradea - Gaz Metan Mediaș; FCM Reșița- Liberty Saionta; Unirea 

Dej - Corvinul 2005; CFR Timișoara - UTA Arad; Unirea Sânnicolau M. - 

Minerul Lupeni; U. Cluj - Apulum A:l.; Olimpia S.M. - Gloria II Bistrița. ISC 

Turzii - stă. ___________________ _____

Clasamentul ■ V s '
1. Gaz Metan 742 1113 14
2. Liberty Saionta 7 4 2 & 1 7-3 14
3. U. Ciut 6 4 1 1 9-2 13
4. ISC Turzii 3 4 0 9-5 13
5. Minerul Lupeni 6 3 2 1 7-3 11
6. CFR Timișoara 7 3 1 3 7-11 10
7. FC Bihor 7 3 0 4 11-8 9
8. Unirea Dej 7 2 3 2 9-7 9
9. U. Sânnicolau 6 2 '1 3 6-11 7
10. Olimpia S.M. 7 2 1 4 8-14 7
11. FCM Reșița 7 1 3 3 5-6 6
12. U.T. Arad 6 1 3 ■ 2 6-8 6
13. Corvinul 6 1 2 3 7-11 5
14. Unirea A.l. 6 1 2 3 4'8 5
15. Gloria II 6 0 3 3 1-7 a

53% Reducere
Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Pret/ziar pentru abonament lunar

27 bani
CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)

s Pret/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în flecare vineri primești 
FiîiTED I cel mai complet supliment 

■JM de televiziune.
Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
nănă câmPiătâ fata ria Tilmz’ ol tiomini

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

Abonamente
1 lună

3 luni

6 luni

12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)

19.9 lei (199.000 lei vechi) pret/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)

37.9 lei (379.000 lei vechi) pret/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)

69.9 lei (699.000 lei vechi) nret/ziar ab 22 hani (2 240 lei vechil

i

Localitatea

Telefon (opțional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:vatentin.neagti@informmedia.ro
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• Incerți. Jucătorii finlandezi Aki Riihilahti și 
Toni Kallio sunt incerți pentru meciul de 
sâmbătă cu reprezentativa României. Aceste 
probleme de lot se adaugă 
indisponibilităților lui Petri Pasanen, Hannu 
Tihinen ji Henri Scheweleff, care sunt acci
dentați. (MF)

Oradea (G.N.) - Programul partidelor care au loc astăzi 
în cadrul calificărilor pentru CM 2006 este următorul: 
ZONA EUROPEANA

GRUPAI
Cehia - Olanda

Finlanda - România
Clasament: 1. Olanda, 28 puncte; 2. Cehia, 24 p; 3. 
România, 22 p; 4. Finlanda, 16 p; 5. Macedonia, 8 p; 6. 

Andorra, 5 p; 7. Armenia, 4 p.

GRUPA 2
Danemarca - Georgia 

Grecia - Kazahstan 

Ucraina - Albania
Clasament: 1. Ucraina, 24 puncte (calificată); 2. Turcia, 
20 p; 3. Grecia, 18 p; 4. Danemarca, 16 p; 5. Albania, 

12 p; 6. Georgia, 9 p; 7. Kazahstan, 0 p.

GRUPA 3
Portugalia - Liechtenstein

Rusia - Luxemburg 

Slovacia - Estonia
Clasament: 1. Portugalia, 24 puncte; 2. Slovacia, 19 p; 

3. Rusia, 19 p; 4. Letonia, 15 p; 5. Estonia, 14 p; 6. 

Liechtenstein, 8 p; 7. Luxemburg, 0 p.

GRUPA 4
Cipru - Irlanda 

Israel - Insulele Feroe 

Elveția - Franța
Clasament: 1. Elveția, 16 puncte; 2. Franța, 16 p; 3. Israel, 
15 p; 4. Irlanda, 13 p; 5. Cipru, 4 p; 6. Insulele Feroe, 

1 P-

GRUPA 5
Italia - Slovenia
Norvegia - Republica Moldova

Scoția - Belarus

Clasament: 1. Italia, 17 puncte; 2. Norvegia, 12 p; 3. 
Slovenia, 12 p; 4. Scoția, 10 p; 5. Belarus, 7 p; 6. Repu
blica Moldova, 5 p.

GRUPA 6
Anglia - Austria
Irlanda de Nord - țara Galilor

Clasament: 1. Polonia, 24 puncte; 2. Anglia, 19 p; 3. 
Austria, 12 p; 4. Irlanda de Nord, 9 p; 5. Azerbaidjan, 

3 p; 6. țara Galilor, 2 p.

GRUPA 7
Belgia - Spania 

Bosnia-Herțegovina - San Marino 

Lituania - Serbia-Muntenegru

Clasament: 1. Serbia-Muntenegru, 16 puncte; 2. Spania, 
14 p; 3. Bosnia-Herțegovina,. 13 p; 4. Belgia, 11 p; 5. 

Lituania, 9 p; 6. San Marino, 0 p.

GRUPA 8
Bulgaria •’ Ungaria 

Croația - Suedia
Clasament: 1. Suedia, 21 puncte; 2. Croația, 20 p; 3. 
Ungaria, 13 p; 4. Bulgaria, 11 p; 5. Islanda, 4 p; 6. Mal

ta, 2 p.

ZONA AMERICA DE SUD

Argentina - Peru 

Bolivia - Brazilia 

Ecuador - Uruguay 

Columbia - Chile 

Venezuela - Paraguay
Clasament: 1. Argentina, 31 puncte; 2. Brazilia, 30 p; 

3. Ecuador, 26 p; 4. Paraguay, 25 p; 5. Uruguay, 21 p; 
6. Columbia, 20 p; 7. Chile, 20 p; 8. Venezuela, 18 p; 

9. Peru, 15 p; 10. Bolivia, 10 p (primele patru clasate se 

califică direct la CM, iar cea de pe locul V va susține un 

baraj cu Australia). i:-a:<fi?

....... ........... ................................... v ........

BRDPâ I DE GSItlFlCABB GM
■■

Oradea (G.N.) - în cadrul Grupei. 1 au mai rămas de dis
putat următoarele partida .» .

astăzi:
Finlanda - România
Cehia - Olanda

miercuri, 12 octombrie: 

Olanda - Macedonia 

Finlanda - Cehia 

Andorra - Armenia

CN de
■ Ultimul act al com
petiției se va desfășura 
astăzi la Sala Sporturilor, 
de la ora 13.

Teodor Biriș__________________
tM<lor.biris«lnfonnm«dla>ro

Oradea - Campionatul 
Național de Box a ajuns la 
faza finalelor, care se vor 
desfășura astăzi, începând cu 
ora 13, intrarea spectatorilor 
fiind liberă. Joi seara s-au 
desfășurat semifinalele lâ 
șase categorii de greutate. La 
48 kg, Poczo Iulius (Con
structorul Hunedoara- 
Dinamo) l-a învins la puncte 
pe Constantin Paraschiv 
(Metrorex) și va boxa în 
finală cu Marius Hondaru 
(Rapid București), care l-a 
bătut pe Benone Marcu (CFR 
Iași). în ultimul act al cate
goriei 54 kg vor evolua Daniel 
Enache (Petrom Ploiești) și 
Veronel , Tărău (Minerul 
Mătăsari), iar la 60 kg, pentru 
medalia de aur vor lupta Tra
ian Lupu (CSM Iași) și Mari
an Hodorog (Petrom Ploiești).
Stanca în finală

Cea mai așteptată a fost 
categoria 69 kg, unde a boxat 
favoritul publicului, orădea- 
nul Amilian Stanca (20 ani). 
Pugilistul antrenat de Mihai 
Miklos a boxat inteligentei 
l-a învins clar la puncte 
(decizie 35-14) pe Leonard 
Marinete (Alrom Slatina).

box la ora finalelor

Speranță. Președin
tele FRB Rudei Obreja 
are încredere* că recon
strucția boxului româ
nesc, începută în man
datul său, va da în cu
rând roade. (T.B.)

(Foto: Teodor Biriș)

CLASAMENT
1.Olanda 10 9 1 0 25 -3 28
2.Cehia 10 8 0 2 32 -10 24

3.România 11 7 1 3 19 -10 22
4.Finland? 10 5 1 4 21 -15 16
5.Macedonia 11 2 2 7 11 -24 8
6.Andorra 11 1 2 B 4 -31 5

7.Armenia 11 1 1 9 6 -25 4

Sorții pentru barajele CM
Zurich (MF) - Tragerea la sorți a me

ciurilor de baraj pentru calificarea la CM 
2006, zona Europei, în cadrul căreia capii 
de serie vor fi desemnați de FIFA, va avea 
loc, la 14 octombrie, la Ziirich. Această 
tragere la sorți vizează cele șase echipe care 
vor ocupa locul doi în grupele lor (primele 
echipe din cele opt grupe sunt calificate 
direct, la fel ca și cele mai bine două clasate 
de pe locurile secunde). Meciurile de baraj 
se vor disputa la 12 noiembrie, respectiv

Stanca (stânga) l-a învins pe Leonard Marinete (Foto: Teodor Biriș;

Campion național la tineret 
în acest an la Timișoara, 
Amilian are șanse să-și 
adauge la palmares și titlul la 
seniori. în finală, Stanca îl va 
întâlni pe Radu Zarif (CSM 
Iași-SCM Bacău), campionul 
național en titre, care este și 
component al lotului național. 
Zarif (25 ani) l-a învins greu, 
la puncte, pe dinamovistul 
Ștefan Dragomir, decizia fiind 
contestată de public.

Pumni grei s-au schimbat 
la categoria 81 kg, unde cam
pionul național din ultimii 
doi ani, Constantin Bejenaru 
(SCM Bacău), va boxa pentru 
medalia de aur cu Petrișor 
Gănănău (Minerul Mătăsari).

Ultima categorie a primei 
gale semifinale a fost +91 kg, 
unde a luptat marea speranță 
a boxului românesc Bogdan 
Dinu (Dinamo București). 
Irezistibilul Dinu

Supergreul de 19 ani l-a 
învins pe băimăreanul Vasile 
Popa, care a făcut cu greu 
față pumnilor lui Dinu, iar 
până la decizia de inferiori
tate nu a fost decât un pas. 
Dinu îl va întâlni în finală pe 
George Gavril (SCM Bacău), 
care s-a impus prin inferiori
tatea adversarului Andrei 
Crivăț (Petrom Ploiești). Dinu 
este creditat cu șanse la 
medalii și la Campionatul

Mondial din luna șjnbrie, 
programat în China'. Ieri, 
după închiderea ediției, s-au 
disputat semifinalele la cate
goriilor kg, 57 kg, 64 kg, 75 
kg și 9Î kg. Președintele FRB, 
Rudei Obreja, este satisfăcut 
de modul în care orădenii au 
organizat Campionatul Națio
nal.

„Felicit Ardealul că, după o 
perioadă destul de lungă de 
timp, organizează o com
petiție importantă de bo> 
Sunt surprins plăcut de orga
nizare, dar din păcate pu
blicul încă nu vine la box. 
încă nu au aflat că boxul este 
un spori spectaculos**, a spus 
Obreja.

Nu am pierdut niciodată
■ Fotbaliștii tricolori își 
încheie azi partidele din 
preliminariile de califi
care la CM 2006.

•091

Helsinki (MF) - Echipa 
națională a României susține 
astă-seară ultimul său joc din 
campania pentru CM din Ger
mania 2006, jucând în 
deplasare cu reprezentativa 
Finlandei. Naționala noastră 
nu a fost învinsă niciodată în 
partidele directe cu Finlanda, 
la nivel de seniori, înre
gistrând cinci victorii și două 
rezultate de egalitate. Cel mai 
categoric succes al tricolorilor 
a fost consemnat în anul 1973, 
când România a învins cu 
scorul de 9-0. în meciul tur din
actuala campanie, echipa noas
tră s-a impus cu scorul de 2-1.

Selecționerul Victor
Pițurcă ar putea folosi în par
tida de astăzi următoarea for
mație: Lobonț - Contra,

Românii își pun mari speranțe 
în Mutu (Foto: FAN)

Tamaș, leneși, Raț - Florentin 
Petre, Ovidiu Petre, Cociș, 
Dorinei Munteanu - Mutu, 
Mazilu. Din lot fac parte 
patru debutanți: Coman, Jula,

MP al Japoniei în Formula 1
■ Noul campion mondi
al este deja cunoscut, 
acesta fiind spaniolul 
Fernando Alonso.

Suzuka (MF) - Duminică 
va avea loc pe circuitul de la 
Suzuka Marele Premiu al 
Japoniei, contând pentru 
penultima etapă a Campi
onatului Mondial pentru 
piloții de Formula 1. în ceea 
ce privește clasamentul dri- 
ver-ilor, lucrurile sunt deja 
lămurite, noul campion mon
dial fiind cunoscut cu trei 
etape înainte de final. El este 
Fernando Alonso (Spania, 
Renault), cel mai tânăr pilot 
care cucerește laurii mondi
ali. Chiar dacă din acest 
punct de vedere cursa nu are 
o miză prea mare, lupta este 
deosebit de acerbă în ierarhia

Monopostul Renault al lui Fernando Alonso (Foto: epa)

două puncte avans în fața 
celor de la Renault.

Referitor la grila de start, 
Kimi Raikkonen (McLaren 
Mercedes) va fi penalizat cu 
zece locuri, el fiind nevoit să- 
și schimbe motorul monopos- 
tului după ce acesta a cedat în 
timpul celei de-a doua ședințe 
de antrenamente libere. 
DaiVlrnnon qp află în ar-pastă

de la începutul sezonului, 
după Grand Prix-urile 
Franței, Marii Britanii și Ital
iei. Pilotul brazilian Ricardo 
Zonta (Toyota) a fost cel mai 
rapid în cea de-a doua Sesiune 
de antrenamente libere.

Ultima etapă, a 19-a, din 
actuala ediție a Formulei 1, 
Marele Premiu al Chinei, va 
avea loc la 16 octombrie, la

C. Lazăr și Boștină. Dorinei 
Munteanu este recordmanul 
de selecții în reprezentativa 
noastră, cu 126 de prezențe, 
iar Mutu este golgeterul 
naționalei, cu 17 goluri mar
cate. Șansele de a ajunge la 
baraj sunt infime și depind de 
jocul rezultatelor. O victorie 
a tricolorilor la Helsinki ar 
fi de aur doar dacă naționala 
Cehiei ar aduna doar un 
punct din meciurile cu Olan
da (acasă) și Finlanda (în 
deplasare). Atunci România și 
Cehia ar aduna 25 de puncte 
fiecare# dar tricolorii ar fi 
avantajați de rezultatele me
ciurilor directe, principalul 
criteriu de departajare în 
această situație.

Partida Finlanda ■ România 
are loc pe Stadionul Olimpic 
din Helsinki, cu începere de 
la ora 17, în direct la TVR 1. 
Meciul va fi condus de o 
brigadă din Bulgaria, având- 
u-1 la centru pe Anton Genov.

in „Ștefan cel 
Mare"

București (MF) - Con
ducerea Clubului Dina
mo a anunțat că ambele 
meciuri pe care:echipa 
pregătită de loan Andone 
le va disputa pe teren 
propriu, în Grupa F a 
Cupei UEFA, cu Heeren- 
ven și cu ȚSKA Mosco
va, se vor desfășura pe 
stadionul din Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Gru
parea Dinamo a primită 
rapoarte favorabile după 
organizarea partidei cu 
Everton, astfel că meciu
rile vor avea loc pe Sta
dionul Dinamo, și nu pe 
Cotroceni, așa cum in
tenționau dinamoviștii 
în cazul în care arena lor 
nu ar fi primit acceptul 
forului european.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona DacfaiDeva, preț 
194XX) ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• drinăte, draft, 2 holuri, parchet stejar, 
balcon mare, contorizări, preț 1,150 mid. lei. Tel. 

ggS2S4/223555.
• decomandate, balcon închis, termopan, 

-centrală termică mobilat, utilat complet, Bdul 22 
Decembrie, preț 146.000 ron. negociabil. Tel.

-■^45/888619,227661.

L ^decomandate, Deva, bdul Decebal, etaj 5 din 
W*50 mp, preț 1380 mid. lei, negociabil. Tel. 

*.24182,0723/499284.
• Deva, AL Moților, bloc cărămidă gresie, 
faianță, geam la baie, cabină duș, parchet, 
contorizări, 34 mp, ocupabil imediat, preț nego
ciabil. TeL 227698,0742/564654.
• Deva, Dada, etaj 1, contorizări, bl. P10, preț 
25.000 euro. Tel. 0721/552239.
• Deva, Gojdu, decomandate, preț 1 mid. lei. Tel. 
0723/562744.

.. jibeva, KogiHceanu, bl. F, etaj 3, circuit. 
C>umidă cămară 2 holuri, parchet stejar, ușă 

•jftar, contorizări și alte îmbunătățiri. Tel. 

BJ54/215526.

• Deva, zonă bună bloc cărămidă contorizări, 
parchet, preț 650 milioane lei,’ negociabil. Tel. 
0722/564004.
• Deva, zona Dacia, contorizări, îmbunătățiri. 
Relații la tel. 0740/247192.
• Deva, zona Dacia, multiple îmbunătățiri, bloc 4 
etaje, parchet lamelar, preț 52.500 ron, nego
ciabil. Tel. 221001,0742/375994.
• Deva, zona Miorița, 48 mp, preț 870 milioane 
lei. Tel. 0745/253413,218234 seara.
• Deva, zi i pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut, balcon mare, preț 26.000 euro. Tel. 
0723/251498.
• 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, centrate termică posibilități extindere, 
parter, lângă farmacia Nora, mobilat Tel. 770735, 
770367,0722/876141.
• Hunedoara, central, etaj 1, confort sporit, 
multiple îmbunătățiri, ocupabil imediat conve
nabil, accept credit imobiliar. Tel. 0722/972981.
• semidecomandate, 48 mp, balcon, contorizări, 
etaj 1, Deva, Kogălniceanu, ocupabil imediat, 
preț 94.000 ron, negociabil. Tel. 0745/888619, 

,227661.
• semidecomandate, parchet, gresie, faianță 
balcon, centrală termică 54 mp, zona Bălcescu, 
Deva, preț 880 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/290024.

• Simeria, central, bucătărie mărită balcon 
închis, parchet lamelar, centrală termică 
zugrăvit preț 850 milioane lei. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• Simeria, deasgxa 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.
• Simeria, ani centrală etaj intermediar, preț 
950 milioane lei, negociabil, și apartament 2 
camere, zonă cu brazi, 700 milioane lei. Tel. 
0723/686162,0720/505771.
• isgent, Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, ap. 8 
confort 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 0254/223336.
• urgent, Deva, zona Miorița, confort 1, ețaj 1, 
ap. 8, Crizantemelor, bl. M3, preț 1,150 mid. lei. 
Tel. 223336,223523.
• urgent, semidecomandate, Dacia, etaj 4, 
contorizări, parchet gresie, faianță preț 700 
milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• zonă lătracentrriă 50 mp, etaj 4, izolat, 
contorizări, gigacalorimetru, parchet, gresie, 
faianță jaluzele exterioare, boxă preț 950 
milioane lei. Tel. 218654.
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mil., neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

•zonă centralăîmpăratul T raian, parchet, modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona LScro 15, etaj Intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1. decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec, modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț520 mii;tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mld„ tel- 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
•zona L Maniu, et. 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662 (Evrika)

•zona Zamftescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

• zona IxM. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• Ocaziei Zona Al. Straiului, dec., et. intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• urgent, zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Lido, dec., et. 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Ua Auto, et. 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et. 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• doc, suprafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, sigrratață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• et 3, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400.0724/169303,0720/387896.  (Casa Betania)

• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• et intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet, recent 
renovat Bălcescu, preț 88.000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut, centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet, gresie și 
faianță moderne, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228. (Casa Betania)
• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă, 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400, 0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688, 0720/387896. (Casa 
Betania)
• zona Gojdu, sdec, contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, inst sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296. 0788/361.782. (Garant 
Consulting)Optovision

OPTICĂ MEDICALĂ 
OCHELARI - LENȚILE DE CONTACT

- GRATUIT
CONSULTAȚII COMPUTERIZATE

Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter
Telefon. 221.250 * detalii în magazin

'ti lIu ft ' t V *
T
i B >”♦1 ■ ’ ' *'

psiholog Anca Mihalcea

VĂ GARANTĂM CALITATEA INCLUSIV

SANATATEA E PE PRIMUL LOC!

Relații la 
telefonul 
2415.05.

FARMACIA IRIS

^produse tehnlco-medlcal
rwturljte ''ceaiuri

Eliberează rețete in regim 
compensat si gratuit!
Orar: Lunl-Vlnerl 0S-2I ÎUN 

sâmbăta oe-ta " ,
Duminică M l I

U Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1
(lângă fosta piață a rușilor).

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00 

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 j

Relații la telefonul: 219749 Ș
Programul “inimi pentru inimi’

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi’’

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

DACIAPHARM
se Îngrijește de sănătatea dumneavoastrăl

■ 10 ANI DE EXPERIENȚĂ LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ! I

NOI bitutrM wțytM WiMNtAVbASTMâ!

HOMEOPATIE Șl ACUPUNCTURA

rd”
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• mm L CmmA dec, contorizări, fără 
îmbunătățiri preț 94.000 RON. 0745/367993. 
(Garant Consulting).
• dac, bac, baie, balcon, contorizări, et inter- 
medw, zona Pieței. Tel. 0741/154.401,227542, 
seara. (Garant Consulting)
• d*c, mm Corvin, Hunedoara, preț 800 mii., 
neg, tel 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Ifortener-Huiedoara)
• dat, cmMK modificări, gresie, faianță, 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mit, neg, tel 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hmedoara)
• daa, aaă bună, Hunedoara, centrală, balcon 
Închis, gresie, faianță, preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dac, m* ultracentrală, balcon închis, preț U 
mid, neg, tel 074V210780 (Prima-lnvest)
• raga<eMMM zonă bună, balcon, preț 880 
mft, tel 0740/126028 (Prima4rrvest)
• MHcmMI dac, et intermediar, 55 mp, 
parchet baton mare, contorizări, interfere preț 
U mU, neg, teL 0725/710903. (Prima-lnvest)
• mm (mm Transfer», sdec, 32 mp, 2 holuri, 
ușă metalică, gresie, faianță modeme, parchet 
lamelar, bloc decent et3, preț 630 mii, tel. 
0721/81578. (Prima-lnvest)
• mm Uc. Auto, urgent sdec, et 3, parchet 
contorizări, preț 990 mii, neg, ocupabil imediat 
tel 0742/019418 (Prima-lnvest)
• mm ZMdbnscn, sdec, parchet gresie, 
faianță, contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mH, neg, tel 0742/019418 (Prima-lnvest)
• agMk c*ntori*ări, zonă excelentă, balcon, 
mere. preț 50 mp, preț 840 mit, tel 0740/126029. 
(MruHnvest)
•mm ton Transferi*, sdec, ușă metalică, 
gresie, faianță modeme, parchet lamelar, bloc 
decent et 3, preț 17300 euro, tel 0721/815781. 
(MmafnvesO
• mm fedfeccă sdec, parchet gresie, 
faianță, contorizări, et 2. baton hchis, preț 880 
mi, neg, tel 0742/019418 (Prima-lnvest)
i i.Măuiracentrală, balcon închis, preț U 
mU, neg, tel 0740/210788 (Prima+rvest) 
•■*■1 dac, central 55 mp, balcon închis, 
centrală termică, parchet preț 860 mii, tei. 
0726/710901 (Prima-lnvest)
• mm L Maniu, dec, 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală, preț 880 mi, tel 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
•M «gant 2 cam, zona Eminescu, etaj 1, 
balcon, contorizări, parchet gresie, faianță. Preț 
600 mi, neg. Tei. 211075; 0726-130557; 0745- 
666447. (Mondial Casa)
• vtal 1 cam, zona Zamfirescu, etaj 2, 2 
batoane, contorizări, st 60 mp, bloc nou, 
pachet vedere Ih 2 părți preț neg, tel 211075, 
0745666447,0726-130557. (Montfial Casa) 
•vted ap 2 cam, b-dul Decebal etaj interme- 
rfiar. vedere deosebită, parchet contorizări, bine 
întreținut Preț 980 mi. TeL 211075,0747779751, 
0726130557. (Mondial Casa)
• mm Hana, dec, et 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă, 56 mp, bloc BCA și cărămidă, 
preț U mid, tel 0745/159608 (Mimason) 
•mm b-dul Decebal dec, et 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță, model nou, termopane, ct 
55 mp, 135 mid, tel. 0740/173101 (Mimason)
• mm cantata vechi et 1 sdec, fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
terme, apometre, liber, 47 mp, 980 mii, tel 
0745/640725. (Mimason)
• mm Md Bălcescu, et 1, sdec, parchet 
gresie, faianță, contorizări apă, gaz, liber, 50 mp, 
845 miL, tel 0745/164631 (Mimason)
• mm UacuU, dec, et 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1950 mid, tel 0745/253411 (Mimason)
• mm aajda, sdec, et 4, acoperit cu tablă, 
gresie, faianță, contorizări, balcon închis, beci, 
baie cu geam, parchet stejar, liber, 860 mii, tel. 
206001230324. (Mimason)
• MMHMrițK parter cu balcon închis, bed, 
baie cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii, 
teL 206001 0740/173101 (Mimason)
• AL Hațitor, et 1, bloc cărămidă, bucătărie 
modificată lie amenajată contorizări, liber, 
620 mii, tel 0745/640725 (Mimason)
• Ztataaot dac, parchet contorizări, balcon, 
et 4,845 mii, tel. 0745/253413. (Mimason) 
•zona Zamfirescu, decomandate, et interme
diar, st 60 mp, 2 balcoane, modificări, urgent'se 
acceptă plata și în 2 rate, preț 1,130 milioane lei 
vechi/89j000 RON, neg, tel. 0723/251498 
0788/165702. (Fiesta Nora)
•mm feeta parter, ideal pentru firmă sau 
birouri, decomandate, centrală termică baie 
mare, preț 120000 RON, tel. 0745/302208 232808 
0788^165703. (Fiesta Nora)
• mm Itasanfe decomandate, etaj t bloc de 
cărămidă 50 mp, balcon, contorizări, parchet 
faianță preț neg, tel 0723/251498 0745/302208 
(Fiesta Nora)
• mm Bntascu, decomandate, etaj 2, 
contorizări, gaz, apometre, repartitoare, gresie, 
faianță preț 67300 RON, negodabil, tel. 
0745/302200.0723/251498 (Fiesta Nora)

Anunțul 
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1. Comtim;
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5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal.
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Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

•mr M taj 1, balcon mare, parchet stare 
bună contorizări zonă liniștită preț 26300 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0788/165702. (Fiesta 
Nora)
•mm țoada Gen. Gojdu, 50 mp, etaj interme
diar, parchet contorizări, luminos, se dă și 
mobilat pt cei interesați ocupabil f. repede, preț 
890 milioane lei/89000 RON, tel. 0723/251498 
0745/302208 (Fiesta Nora)
• rană idhMMdnIă decomandate, 50 mp. 
contorizări parchet modificări, balcon închis, 
preț 95.000 RON, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• aqanl li Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
• aMbmăîn Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
urgent in Deva, zonă bună plata imediat tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• CMm MM* centrală contorizări, parchet 
masiv, hol central, etai 1 preț negociabil. Tel. 
0726/30681».

gaz, 98 mp, vedere In 2 părți, bloc cărămidă etaj 
1, preț 1320 mid. lei negociabil TeL 228615.
• Danii mr* centrală decomandate, etaj inter

mediar. Tel 0744/604912.
• Deva, mm Sala Sporturilor, etaj Intermediar, 
amenajat sau schimb cu apartament 2 camere 
sau garsonieră Tel. 078^165791
• totalul Dam, etaj 1 centrală termică 
amenajat preț 1350 mld.leL Tel. 0723/562744.
• ■ytnl a*mid*CMMnda*», balcon, 
contorizări, îmbunătățiri, etaj intermediar, Deva, 
zona Bălcescu, preț 103.000 ren. TeL 0745/888618 
227661.
• upl ShMria, parter, ideal privatizare, 1300 
mid. lei negociabil și 1200 mp teren intravilan, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• mm DaNtanțl et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei neg. 0723/560160,211587<(Evrika) 
•mm L Maniu, in l-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bal preț negociabil ocupabil imediat 
tel 211587,0723/660168 (Evrika)
• mm brM. N. Bălcescu, et 1 cărămidă 
centrală parchet ocupabil k> 24 de ore, preț 13 
mid. lei neg. talefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•mm Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•mm & Enescu, decomandate, et 198 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2,+diferență preț 135 mid. 
iei negociabil telefoane 0745/253662. (Evrika)
• mm te*fran< dec. ușă metalică apometre, 
gaz contonzat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel 235208; 
0721-985256 (Rocan 3000)
• mm & BMKțt bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contonzat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• Mnă cenbtaă I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zom l Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interiori, preț 45000 euro, tel. 
224296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă urină amenajat cu centrală termică 
dec. parchet tel 0726/269713. (Eurobusiness)
• MițLCmgă dec. contorizări, 2 băl gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg. tel. 224296,0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, CI sdec. gresie, faianță parchet 1 
baie, 1 balcon, preț 135000 RON, tel. 224296, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• sdec. buc, baie, contorizări, et intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)
• wgenl ană liniștită et 2, balcon închis, 
centrală termică instalații sanitare noi, preț 810 
mii. tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dada, sdec., centrală et 2, bloc de 
cărămidă ocupabil imediat preț 800 mii, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• mm L Maniu, urgent 90 mp, bloc cărămidă 
parchet baton închis, dec. preț 38.000 euro, tel. 
0742/019415 (Prima-lnvest)
• zona Dunărea, sdec. et intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid., neg. tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• dac, hal central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg. tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• doc, mm I. Maniu, et 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38.000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dn, L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38.000 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, zom I. Maniu, et 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• doc, l Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• wgenl doc, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat preț 
38000 euro, neg, tei. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dnd 3 cam. zona Dacia, etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lamelar, bine întreținut 

, preț 720 mii, neg. Tel. 211075 0745-666447,0726-
130557. (Mondial Casa)
• mm t Maiorescu, et 2, sdec., parchet 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat 875 mii. tel. 0745/253413. (Mimason)
• Ufactaul parter înalt, cu balcon construit 
închis, ct garaj 1,7 mid. neg, tel. 0745/640725 
(Mimason)
• mm CaiprtL parter, dec, balcon, contorizări, 
stare bună 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• mm Eminescu, decomandate, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere în 3 părți, centrală 
termicăapometre, parchet gresie, faianță preț 
135000 RON, tel. 0788/165703, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• mm Decebal etaj 3, decomandate, centrală
termică 2 băi, ușă lemn masiv, parchet bine 
întreținut gresie, faianță ocupabil în cel mai 
scurt timp, preț 150.000 RON, tel. 0745/302200, 
0788/16570’ ..ora)

Vând ap. 4 camere (07)
• Dava,amniajări interioare, centralătermică 2 
băi, etaj intermediar. Tel. 0720/670305.
• Stand*, arad ultracentrală etaj intermediar, 
multiple îmbunătățiri, preț 1,400 mid. lei, nego
ciabil TeL 072(V505771,0723/686162.
• iiyonl decomandate, etaj 1, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, 112 mp, bloc cărămidă fără 
intermediari. Tel. 228775 0788/497895.
• mm I Bandă, dec. modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• Mm Gakhi dec. centrală termică parchet în 
camere, 2 băl contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
batoane închise, 2 bai, 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 parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid. neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
•«genl zad centrală et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări modeme (centrală termică ter
mopan, etc.), preț 46500 euro. TeL 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ta, 2, dec., parchet apometre, balcon, gaz 2
focuri, preț 650 mii, neg, tel. 215212. (Prima- 
lnvest) .- . .......
• dac, 2 băl 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, gresie, 
faianță parchet zona Dorobanți, preț 1600 mid, 
tel. 211075 0745666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• et 2, dec, parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid, neg, tel. 
0726710903. (Prima-lnvest)
• mm EHnescu, decomandate, 110 mp, 
centrală termică parchet gresie, faianță 2 
balcoane, 2 bă, bloc de cărămidă preț 1,650 
milioane lei vechi/165 000 RON, tel. 0723/251498, 
0788765702 (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)
• 2 corpuri, 4 camere, bucătărie, cămară anexe, 
gaz 2 focuri, fântână canalizare, apă curentă st 
3010 mp, Petreni, comuna Băda, preț 130.000 ron, 
227036,0721/384523.
• amarii la casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianța, 
termopan, zonă centrală Deva, tel. 0726/972966.
• coă Ibmdoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 22 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• casă*i Orăștie, subsol, parter, etaj, mansardă 
toate utilitățile. Tel. 0254/241425 0721/186996
• casă te Simeria, zonă liniștită 3 camere, 
bucătărie, baie, cămară anexe, grădină cu pomi 
fructiferi, încălzire centrală preț 1,900 mid. lei. 
Tel. 0720/505771,0723/686162.
• casă zom Horea 4 camere, bucătărie, baie, 
hol, garaj, beci, anexe, curte, grădină st 600 mp, 
fs 12 m, preț 3,100 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/708708
• Deva, VBa noi, 50 m de str, Horea 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, sc 90 mp, st 1300 
mp, posibilități etajare, preț 70.000 euro. TeL 
0741/507012.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. TeL 0721/978548
• sir. Horea 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zom Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mit telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000) 
•zom 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.295 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc, CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasa, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. TeL 
0745/367893. (Garant Consulting)
• 2 cam. mari, buc, baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, Simeria. Preț: 
1.700.000.000 ROL, negociabil. TeL 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• p+1, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină Deva 
Preț: 2.200.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zom Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefin
isată parchet laminat termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, sc 100 mp, grădină 875 mp, 
front stradal 9 m. Preț: 130.000 euro, negociabil. 
TeL 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)
• legeni Deva sau Simeria. cu grădină plata

• izgoni Bătowu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• ingent, Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat tel. 215212. (Prima Invest)

Vând case la țară (17)
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel: 0721/294849,261162.
• caMfomoasă 3 camere, încălzire centrală 
aer condiționat comuna Bistra, județul Alba. TeL 
0742/765689.
• casăki sat Fizeș, comuna Bălța, nr. 67, grădină 
- curte 60 ari, șură anexe gospodărești, preț 
negociabil. Tel. 0722/231965.
• czsăntxâ, confort deosebit la 11 km de Deva, 
pomi fructiferi, apă minerală garaj, preț nego
ciabil. TeL 0720/677035,0900/903030.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• hi BohoH, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662.(Evrika)
• zom BretM Mureșană 3 cam, baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• 3 camere+anexe gospodărești, teren 1500 mp, 
corn. Criscior, jud. Hunedoara. Preț: 1.000.000.000 
ROL. negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)
• decomandata, Ma) 2,40 mp, vedere la stradă 
parchet, gresie, faianță contorizări, balcon 
mare, Deva, preț 85.000 ron. TeL 0745/302200.
• Deva, Dada, etaj intermediar, contorizări, 
repartitoare, îmbunătățiri, preț 555 milioane lei, 
negociabil. TeL 0743/139599.
• Deva, parter, renovată amenajată parchet 
lamelar, gresie, faianță instalații noi, mobilată 
utilată modem, 700 milioane sau schimb cu 
apartament TeL 0720/670305.
• wgenl 27 mp, balcon, contorizări, etaj inter
mediar, Deva, Mărăști, preț 55.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661.
• zom Progresii dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zom Dada, 2 gar tumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabke imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587 (Evrika)
•zom Zantaretcu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 miIJei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zom M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zom Dada, bloc cărămidă at 1, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zom Măriși vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•zom MâiMl dec., mobilate, balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
• et 8 dec, balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camera, semidec, parchet, baie cu gresie 
■rfaianță bloc de cărămidă totul contorizat 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zom Dorotațl, dec, modificată (cameră 
Hiving), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721- 
985256 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec,et 3,contorizări,balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• stan Izmă în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
•et3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49S00 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et 8 garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 
merite văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
TeL 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 

Betania)
•etl, dec, proaspăt zugrăvită baie amenajate, 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania) 
•el 8 zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• iigent, zom Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zom Mkro 15, et. intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54.500 ron, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
• zom Dacia, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
•confort 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. TeL 0741/154.401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• wgenl Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări, et intermediar, neamenajate, 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec, et 3, balcon, preț 630 mii, neg, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• dec, Deva, zona Mărăști, et 2, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• rkfe, contorizări, parchet gresie, faianță et 2, 
ocupabilă imediat, preț 570 mii, neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
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Primăria Orașului Simeria organizează licitație publică deschisă în 
vederea vânzării unui teren intravilan, în suprafață totală de 9,725 mp, situat în F 
Simeria, Sțr. Atelierului, identificat prin C.F. nr.613 - Colonia Simeria, în vederea 
realizării obiectivului: „Magazin supermarket".

Prețul de pornire a licitației este de 11,9 euro/mp/an.
Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului Simeria, în data de 17.1O.2OO5, ora 

1O.OO.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Simeria, str. A. 

lancu, nr.23, tel. 0254/260.005 sau 0254/261.891, int 108.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail; andras.bajuszOinformmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

• Eminescu, poBțla județ, 40 mp, decomandate, 
et 2, bucătărie modificată balcon mare, gresie, 
faianță parchet, apometre, gaz contorizat 
vedere la stradă preț neg. tel. 0745/302.200, 
232.808,0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zom Udo (ultracentral), balcon mare, 
contorizări, gresie, faianță ocupabilă repede, 
modificări, preț neg., tel. 0723/251498 232809. 
(Fiesta Nora)
• zom Zantflretcu, 40 mp, etl, parchet gresie, 
faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, bine întreținută preț 80.000 RON, 
sau schimb cu ap. 2 cam. zonaGojdu/central, se 
oferă diferență tel. 0723/251498 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zom Gojdu, et.3, cu balcon, parchet, gaz 
contorizat apometre, ocupabilă repede, preț 
55.000 RON, tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Simeria, ofer prețul pieței. Tei 0720/605771, 
0723/686162.
• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)
• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil TeL 0727/666237.
• 10pamteterena50()mp,zonaCăprioara.Te(.
211124, -
• KL000 mp livadă în spatele depozitului 
Atacret Sântuhalm, zonă cu case în construcție, 
preț 20 euro mp. Tel. 0746/098228 0254/219335.
• 2300 mp teren Intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștl - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. TeL 212272,0723/732560.
• 3000 mp teren, Deva, zona 700, toate utilitățile, 
preț atractiv. Tel. 0723/562744.
• tairavfen Bfcia cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. TeL 0724/388452.
• Hravlan In Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• ntravfian la DN 7, 2200 - 8000 mp, utilități, 
convenabil; 1000 ■ 4000 mp zonă turistică Deva, 
curent asfalt; Șoimuș ■ Bârsău 1,6 ha, fs 250 m, 
curent asfalt Tel. 0720/670305.
• Intravilan, 2000 mp, central, constnjibil, preț 
avantajos. Tel. 221811.
• intravlan, 3 parcele, 1200 mp, 1250 mp și 840 
mp, facilități apă gaz, curent peste dram, ideal 
pentru casă Tel. 0254/223555.
• intravlan, 4000 mp, fs 60 m, apă gaz, curent 
se poate parcela, preț 8 euro mp. Tel. 
0254/223555.
■ intravilan, In comuna Balșa, fs 30 m. Tel. 
713490.
• intravlan, pentni construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Tel. 220269,0746/029058
• toc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. TeL 0723/005657.
• to Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrira)

mb.. Iar ma Ztal st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravlan, zom Zăvoi St 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• mbavlan, zom Ztal st 1040 mp, fs 13 mp, apă, 
gaz. curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• intravilan, zom Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Mravian, șt 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)

• bmritan la DN 7 st 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhaimîn zonă 
Industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896 0742/005228 (Casa Betania)
• md 8 Dac, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224J96, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zom Irita* Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg., tel. 
224.298 078836182. (Garant Consulting)
• mm Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9900 euro sau 43 euro/mp, tel. 718833, 
0720/54823,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Mravtan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 20N mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Intravlan, IM* mp, toate utilitățile, 23 mp. 
zonă Industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• 2000mp, zonă bună Boholt, posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Hravlan, MO mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii, neg., tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
•vând tiran 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 Hu, ia. st 375 mp, fs 
13 m, toate facilitățile, preț 5000 euro, neg. TeL 
211078 0748666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• vând teren, B-dul 22 Decembrie, zona Dacia 
Service, st 3300 mp, fs 52 m, bun pt orice activi
tate, toate facilitățile. Preț 25 euro/mp. Tel. 
211075; 0745/666447; 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• vând taren intravilan, zona DN7, după 
Sarmismob, st 5000 mp, fs 18 m, facilități în 
apropiere, preț 18 euro/mp. Tel 211075,0740- 
232043. (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; 0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)
• Emkiticu, 900 mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640728 (Mimason)
• mm Daparitafor, intravilan, 1500 mp, fs 25 m, 
fadlități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• ma CiangâL s 715 m, fs 10 m, loc de casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, tel. 
206003 (Mimason)
• DN7, tobe Magrilap și calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• intravlan, Deva, st 5900 mp, gaz, apă curent 
electric; ideal pentru construit casă Preț: 30 
euro/mp. Tel 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic) ■
• Intravlan, Smeri*, st 2900 mp, utilități, gaz, 
curent, apă Preț: 4euro/mp. Tel. 0254-213050, 
0746-225728 (Casa Majestic)
• Hravlan, Deva, Str. Livezilor, st 850 mp, 
utilități, curent gaz, apă potabilă poziție 
superbă pentru construit casă. Se vinde și 
parcelat 425 mp. Preț: negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213005. (Casa Majestic)

Cumpăr terenuri (22)
• pâdure stejar, gorun, tei, orice cantitate, pe 
picior sau buștean, condiții exploatare, respectiv 
d 20 • 40 cm, și pădure fag peste 10 ha. Tel. 
0720/670305.
• ampăf imn în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• in Deva, S 300 -1000 mp. pentru construcții. 
Oferprețul Pieței.Tel.0254-213050, 0746-225726. 
(Casa Majestic)

vând locuri de veci (23)
• vând toc de veci în Cimitirul catolic Deva. 
Relații la tel. 213963,0742/996656

andras.bajuszOinformmedia.ro
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Vând spații comerciale (25)

• foarte lagint spațiu comercial ultracen
tral, P+l, superamenajat, utilat bar, 110 mp, 
fs 7,5 m, preț 180.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/567206.

• plrtâ, «la| Romarta, contorizări baie, 90 mp, 
terasă 150 mp, posibilitate construire 4 etaje, 
Intrare separată. TeL 0742/882269.
• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• Deva, zona gării, gaz, apă, curent electric, st 

■ wo.500 mp. Preț: 26,000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
J925726,0254-213058 (Casa Majestic)

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

Garaje (43)
• Deva,sfr.Carpați, zona Liliacului,Imp.Traian,.
Ofer, 420.000.000 ROL. Tel. 0746-225726, 0254- 
213050 (Casa Majestic)

• ofer apta comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer halădepozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună teL 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer ap. 2 camere, mobilat complet, aragaz, fri
gider, mașină de spălat, contorizări, Zamfirescu, 
120 euro/lună tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• ofer pir. închiriat ap. 2 cam, zonă bună 
mobilat, utilat complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 140 euro, neg. 
Tel. 211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec, mobilat 
modern, utilat tv color, frigider, aragaz, pt 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• ta btocurita Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat, utilat tv, frigider, aragaz, calculator, ct 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• grsorfert, IhM Decebal, dec., mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason)
• ap. 2 camere, dec., et 3, mobilat zona Banca 
Transilvania 120 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• ap.3 camere, zona Micul Dallas, dec., mobilat 
utilat ct garaj sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608. (Mimason)

Auto străine (37)

I *

• tachbfez apartament 2 camere decomandate, 
zona Zamfirescu, contorizări, termopan, 
parchet, gresie, faianță, mobilat, utilat, preț 180 
euro, condiții foarte bune. Tel. 0745/302200.
• tochbtez vM, P+l, 4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit, curte, grădină, bucătărie vară, zona 

cetate, ideal locuință sau firmă, Tel. 249047, 
0721/192684
• ofor pentru închiriat spațiu comercial, birou, 
vestiar, garaj, hală, atelier auto, terenul aferent, 
2100 mp, curent, apă pentru orice activitate, 
Deva. Tel. 0742/290024
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, 55 mp, Deva, vizavi de 
Banca Transilvania, ocupabil imediat, preț 120 
euro. Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro/lună. Tel. 0721/708708 .
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, utilat, contorizăn, zona luliu Maniu, etaj 
2 din 4 preț 150 euro/lună Tel. 0721/708708.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 

k ultracentral, centrală termică utilat mobilat, pe
4 termen lung. Tel. 212580,215468
x • ofertai spre închiriere apartament 4 camere, 

parter, zona Zamfirescu, ideal pentru sediu 
firmă Țel. 0722/939026.
• KNmb sau vănd garsonieră Deva, 
Kogălniceanu, 56/8 pentru Timișoara. Tel. 
0254/220997.
• soldi urgent chirie la casă (vilă) cu garai, 
confort, In Deva, ofer preț bun, pe termen lung. 
Tel. 0788/165702.
• central, amenajat Contorizări, 150 mp, tel, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spețl comerciale pe Str. Depozitelor, pretabHe 
pentru producție-șî depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833 (Eurobusiness)

. . • caut ugent ap. în blocurile Mintiei, pe termen
■' > lung, mobilat și utilat tel. 0726/523833.

(Eurobusiness)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 

' euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa
Blanca)
•ofer ap, 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer garsoniera dec., mașină de spălat aragaz, 

-n, frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
. | euro/lună+avans pe o lună tel. 221001,

0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vlă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742X375994 (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioara, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg.,

mtelefo e 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 

«centrală termică proprie, baie mddemă, complet 
. mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 

■ mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Țel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(CasaBetania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou. preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (CasaBetania)
• ap. 3 cam., nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 cam., Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)

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

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

• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun. st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ofer pt închiriere garsonieră complet mo
bilată în Deva, preț 90 euro/lună (Prima-lnvest)
• ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473.

• vând geamcu roletă covoare persane,fotolii. 
Tel. 228905.
• vând moblă second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724.^4304-

• vând oqjl Elegance, 5 octave, 20 ritmuri, 20 
instrumente, înregistrează preț 150 euro, ideal 
pentru începători, și 3monede cu eclipsa, 2 euro 
bucata. Tel. 0720/922601.

• vând ptan cu coadă vechi. TeL 0254/215798

Comemorări (76)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând «nttnă parabolică digitală completă 
fără abonament, receiver Strong. Tel. 
0722/830447.
• vând oombtaâ muzicală Sony, cameră video 
Sharp, ceasuri damă șl bărbați originale, neori
ginale, diferite aparate radio, diferite ceasuri cu 
cuc șl o+ .Tel. 0745/770767.

Aparate foto si telefonice 
(50)

Prestări servicii (72)

• vănd Aud 100. VT plus asigurare 2008 taxe la 
zl, benzină 1600 cmc, af 1980, jenți magneziu, 
preț 1700 euro, negociabil. Tel. 0727/192981, 
0726/192981.
• vând Dada 1310 TLX, af 1986, cutie 5 trepte, 
acte la zi, preț negociabil, la vedere, necesită 
reparații caroserie. TeL 0722/830447.
• vănd Mf IL 2 uși, benzină 1600 cmc, jenți 
magneziu, neînmatriculat preț 500 euro, nego
ciabil. Tel. 0727/192981,0726/192981.
• vând III Variant 1997,18 Bl plus gaz, 
omologat 162.000 km, metalizat climă servo, 
turelă abs, magneziu, electric, unic proprietar, 
preț 6500 euro, negociabil, tel. 241412.
• vănd Opal Omega, BMW 524 D. Tel. 
0720/464065.
• vănd Opd Record din anul 1983, înmatriculat 
în județul Hunedoara, preț 6500 ron, negociabil. 
Tel. 0721/124516.
• vănd Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
închidere centralizată geamuri electrice, preț 65 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/639022,226209.
• vănd urgent Opel Astra 1,7 TDI Elegance, af 
20Q1, tuli, culoare cameleon, stare Impecabilă 
preț negociabil. TeL 0721/251652.

• vând aparate foto Smena 8, rusesc și Olympia, 
japonez, prețuri negociabile. Tel. 0747/223733.
• vând telefoane Nokla 5110,3310,6510,3220, 
6100, Motorola C 330, Alcatel 311,700, Dual Dă 
Sagem, diverse accesorii, cartele GSM, cu șl fără 
număr, credit TeL 0745/770767,

• aMfend da tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Hoților, nr. 1, confecționează huse pentru Logan, 
Solenza, Peugeot, Opel Astra 17 DTI, Renault 
Scenic, Megan, Clio, Twingo, Skoda. Tel. 
0727/756681.
• confecțfonâm ptanume, perne și lenjerie de 
pat din materiale de import, ieftin, călduros, 
durabil. Tel. 0741/941048
• doamnă serioasă efectuez menaj; cer șl ofer 
seriozitate, exclus SMS. Tel. 0721/850420.
• efectuez apllara cu laser IPL, tratamente 
riduri. Tel. 0742/963008
• efectuez masai reflexoterapie pentru mai 
multe afecțiuni: coxartroză stres, circulație 
sanguină rinichi, spondiloză digestie, diabet, 
tensiune. TeL 0722/262712.

Cu durere în suflet anunțăm că 
se împlinesc 40 de zile de durere 
și lacrimi de când

CRAI JIGA
a plecat de lângă cei dragi, pe 
care prea devreme i-a părăsit. 
Nimeni nu te va mai putea aduce 
înapoi lângă soția și copiii tăi. Ai 
lăsat pe pământ/ Doar o cruce și- 
un mormânt/ Unde toți cei dragi 
se strâng/ Cu lacrimi de ploaie te 
plâng/ Te vor plânge cu mult 
dor/ Că ai fost sprijinul lor.

Dumnezeu să te odihnească 
tn pace. 

Familia Luca Florin, Câlan

Microbuze, Dube (38)
• vănd microbuz Iveco Turbo Daily, af 1988, 
motor 2500 cmc, TD, 14 locuri, preț negociabil, la 
vedere. Tel. 0726/705460.
• vănd VW LT 28 Microbuz, 13+1 locuri, motor 
Diesel, 2400 cmc, stare foarte bună de 
funcționare, preț 6000 euro, sau schimb cu casă 
la țară apartament în Hunedoara sau teren. Tel. 
0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• văr wi|ă pe cauciucuri, nouă pentru 1 - 2 
cai, pe lemn cu ladă preț negociabil. Simeria, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 26, tel. 263138
• vănd rbvjbă Husqvarna model 136, motor 2.2 
CP, sigilată preț 8,5 milioane lei. Tel. 216943, 
0744/322317.
• vănd presă de struguri, mașină de cusut Union, 
mecanică stare foarte bună de funcțioanre, preț 
negociabil. Tel. 233084.
• vănd string SN 402 x 2000, SNA 560 x 1500, 
mașină rectificat arbori cotiți, mașină găurit în 
coloană mașină spălat auto cu perii. Tel. 
0742/882269.
• vând zMdtor struguri, cadă lemn 7001, cadă 
stejar 2601,2 cărucioare de mână dulap lemn 
bucătărie, dulap 2 uși, aloe 3 și 7 ani, oleandru 
roz. Tel. 0741/507012,

Moto-velo (41)
• vând biddett viva suspensii, af 2004, preț 250 
ron, negociabil, mașină tricotat manuală mare, 
marca Dubied, plus material de lucru, preț 800 
ron, și congelator 4 sertare. Tel. 0254/218786, 
0722/375838

Piese, accesorii (42)
• vând 2 planetare, delco complete cu capac, 
lulea fișe, ochelari, mască toate noi, de Dacia 
1300 și caroserie de VW break, cu geamuri și 
parbriz, af 1984. TeL 0747/223733.
• vând diferite piese noi, originale, Lada 
segmenți, pistoane, cuzineți, bolțuri, arcuri, 
spirale, amortizoare, disc ambreiaj, placă 
presiune. Tel. 770687.

Schimb (46)
• schimb casă în Simeria cu apartament 2 
camere Simeria plus diferență maxim etaj 2, sau 
vând casă 4 camere, beci, bucătărie, grădină 
garaj, 2,200 mid. lei. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 fotolii cu cotiere din lemn și măsuță 
stare perfectă preț 200 ron. Tel. 0727/756681, 
223680.
• vând colțar bucătărie cu fotoliu, canapea 2 
persoane, bibliotecă mică cu birou, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
covoare persane 35/25 m, 3/25 m. negociabil. 
Tel. 224891.
• vând două geamuri duble, în trei canate, 
135/165 cm, și un geam dublu, în două canate, 
135/84 cm, stare foarte bună preț negociabil. 
Tel. 0254/215326.
• vând fereasbâ nouă în 2 canate și o ușă nouă 
Tel. 0254/215795.

S.C. GULER COM 
IMEX SRL

Angajează contabil sau 
economist.

Cerințe: cunoaștere 
contabilitate financiară. 

Tel. 213141, 219751, 
orele 9.00-17.00.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și o fustă piele, nouă nr. 38 - 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând S mc bolțari noi și piatră de construcție. 
Tel. 0254/215795.
• vând țta solzi șl coame, din renovare, 
geamuri lunetă spate Dacia, motor Renault 
copiator Canon, prețuri foarte bune. Tel. 
0744/472588242588

Electrocasnice (56)
• cumpârmașH de cusut piele, electrică 220V, 
germană eventual Singer, pentru bărbați, stare 
bună Tel. 0254/247928
• vând candelabra 3 brațe, covor persan 2/3 m, 
prețuri negociabile. TeL 0744/116494.
• vând candelabra de cristal de Boemla, 
perfectă stare, cu 3 brațe, și un ceas de mână 
Doxa, perfectă funcționare, negociabil. Tel. 
212272,0723/732568
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. TeL 
221894,
• vând congelator 5 sertare, preț avantajos, 
Hațeg. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• vândfrigkfer mărime medie, stare perfectăde 
funcționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel. 
221060.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210908 0744/611148
• vând ponanb boabe din recolta anului 2004 și 
porumb știuleți din recolta anului 2005, preț 
avantajos, calitate deosebită Hărău. Tel. 
0722/570218
• vând pid zburați rasa Broiler. Relații la tel. 
2230380723/811877.
• vând vacă Bălțata românească vârsta 3 ani, 
gestantă 6 luni, Almașu Sec. Tel. 222272.

Instrumente muzicale (60)
• vând on* electronică cu acompaniament, 
secție ritmică pian, strings, brass, ideal pentru 
începători și nu numai, marca Roland E15, preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

• Rmdzfta Mund Hunedoara Deva orga
nizează cursuri de caMcara pentru 
meserflfe operator radto tvț operator caiete 
taior,ospătar, vânzător,sudor,lăcătuș, torta- 
taior, zktar, Introducere, operare șl vatatare 
date pe calculator. Inscrierite până ta 
15.182005. Relrtll Deva 0722/358138, Brad 
0720/609728 Petroșani0724/559342, Luptad 
0729/014061 Mdfe 0740/471717, Hrteg 
0740/107368

• Societate comercială execută lucrări de 
hidroizolații pentru blocuri și hale la cele mai 
bune prețuri Tel. 0745/900290.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut part-time ca: bâby-siter, vânzătoare, 
tehnoredactare, după ora 18 contabilitate 
primară Tel. 0744/874987.
• șofer profesionist 8 C, E, cu experiență intern 
■ internațional pe Europa, Asia (Turcia) cu 
atestat solicit angajare, după posibilitățile 
firmei. TeL 0727/192981,0726/192981.

Oferte locuri de muncă (74)

• companie austriacă angajează operatori 
jocuri electronice șl ralett. Școlarizare 
gratuită In cadrai firmei, condH de lucra 
occidentale, salariu atractiv, bonuri de 
masă. Cerirte: bacalaureat Așteptăm CVwi 
cu pozâto Dera,Bdul 22 Decembrie, bl Dl- 
DL TOL 0254/232747.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportiva. Școlarizare gratuită In 
catete femei, salarizare atractivă ptas 
bonul Bacataizeat Așteptăm CVenie cu 
poză ta Deva, frdul 22 Decembrie, bl Dl - 
D2. Informați la tel 0254032747.

• SC FDptast Orăștie angajează hgtaeri 
profil calculatoare sau ingineri mecanici 
sau tagtaeri proll efedric cu cunoșfețe de 
calculatoare. Vârsta maximă 35 de ani 
Domidlulstabl In Orăștie. Așteptăm CV la 
tel/fax 0254/243109, 0744/556053,
emaMtotast@rdskdLro.

ciană, coafeză manicliiuristă. Tel. 

0742/963008

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

Cu adâncă durere în suflet familia anunță împlinirea a 6 
săptămâni de când scumpa noastră mamă, soacră și bunică

NEGRU FLORICA
nu mai e printre noi. Te vom purta mereu în sufletele 
noastre.

Cu adâncă durere în suflet familia dr. Stoian anunță 
trecerea în neființă a dragei lor mame

NICULA FLORICA
înmormântarea va avea loc duminică, 9 octombrie, ora 13, 
la Băița.

Dumnezeu să-l odihnească in pace 
sufletul ei bun și blând

cian cu experiență pentru" fermă 

zootehnică. Tel. 0722/547124.

• SC Petrotam SA Deva, Str. vânâtoritor, nr.
27, angajează croitorese, salariu atractivi 
M0744/646235,0254/223328

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei tale!

Informația te privește

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

DATE PERSONALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Cotnfim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;

[ • chioșcul de ziare intersecția I 
Zamfirescu B dul Decebal.

CWÂNU

Anunț Gratuit

2
iapariție =40.000 lei

(4WkI)
5 apariții» 160.000 W 

(IBM noi)

fSWMi)
S apariții > 200.000 tal 

(20WMH

4 , -. •; . J
1 apariție = 106.000fel

(Ulei Ml)

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul
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sâmbătă, 8 octombrie 2005

• Sfaturi. John Travolta și Kelly Preston, 
adepți ai religiei scientologice, au sfătuit-o 
pe Katie Holmes să urmeze doctrinele stricte 
ale bisericii lor și să aibă o „naștere tăcută" 
în momentul în care va aduce pe lume 
copilului lui Tom Cruise.

• Alertă. Autoritatea pentru sănătate publică 
din Ungaria a declanșat o anchetă la un 
abator de păsări din Szentes, unde doi anga
jați prezintă semnele unei boli aviare (orni- 
toză), care a provocat moartea unei per
soane săptămâna trecută.

CUVAffl

Se ceartă cu ziariștii

Frații Prințesa Elisabeth a Belgiei își tine 
în brațe frățiorul, prințul Emmanuel, care 
s-a născut marți. Prințul Emmanuel este 
al patrulea în ordinea succesiunii la tronul 
Belgiei. (Foto: EPA)

Directiva 
Vaticanului

Roma (MF) - Papa 
Benedict al XVI-lea a 
semnat o directivă a 
Vaticanului, care vizea
ză îngreunarea accesu
lui homosexualilor la 
preoție, relatează săptă
mânalul italian Panora
ma.

Panorama a relatat că 
publidarea documentu
lui va fi-însoțită de co
mentariul unui psiholog 
„de reputație interna
țională”, pentru a clari
fica motivele acestei 
decizii. Documentul pri
vind preoții homosexu
ali, aflat în lucru de mai 
multi ani, a fost redac
tat de congregația pen
tru educație catolică, un 
serviciu al Vaticanului. 
Potrivit unor surse ci
tate de presa italiană de 
ieri, documentul reco
mandă refuzarea hiro- 
tonisirii seminariștilor 
care și-au manifestat 
homosexualitatea sau s-au 
interesat un pic cam 
mult de acest domeniu.

Ca holera
San Francisco (MF) - 
Cel puțin șase per
soane au murit în 
urma unei infecții cu 
o bacterie 
asemănătoare 
holerei, după ce ura
ganul Katrina a afec
tat sudul Statelor 
Unite, au informat 
experții medicali 
reuniți, joi, la San 
Francisco. în total, 30 
de persoane au fost 
infectate cu această 
bacterie, denumită 
științific „vibrio vulnifi
cus". Bacteria este 
răspândită în toată 
lumea în apele de 
coastă și mlaștini și 
se înmulțește atunci 
când temperatura 
este ridicată. Ca să 
contamineze omul e 
de ajuns contactul 
unei răni cu apa in
festată. Bacteria ucide 
în medie un sfert din 
persoanele infectate, 
dar nu prezintă riscul 
apariției unei epi
demii, deoarece, spre 
deosebire de holeră, 
aceasta nu se trans
mite de la om la om.

■ Renee Zellweger s-a 
supărat pe un ziarist că 
a făcut-o o să pară 
„femeie ușoară".

Los Angeles (MF) - Actrița 
Renee Zellweger (36 ani) a dat 
buzna în redacția unei publi
cații pentru a-1 apostrofa pe 
un reporter care, după 
părerea ei, a făcut-o să pară 
„femeie ușoară” într-un arti
col. Zellweger, care s-a 
despărțit de curând de soțul 
ei, cântărețul de muzică coun
try Kenny Chesney, a fost 
furioasă după ce ziarul New 
York Post a scris despre ea că 
ar avea o nouă relație. Ziarul 
susținea că Zellweger are un 
nou iubit, pe cântărețul irlan
dez Damien Rice. Renee Zell
weger s-a dus la biroul 
reporterului și i-a spus că 
vrea să discute cu el. „Po
vestea aceea că sunt cu un alt

Casa lui 
Batman a ars

Pasadena (MF) - O casă din 
apropiere de Los Angeles, care 
a fost folosită ca decor în seri
alul american de televiziune 
„Batman” din anii '60, a fost 
distrusă de flăcări, au anunțat 
proprietarul reședinței și 
responsabili ai serviciului de 
intervenție. Reședința, care 
datează din anii '20, este con
struită în stil neogotic și are 
21 de camere. Casa era goală 
și în curs de renovare în 
momentul în care s-a 
declanșat incendiul care a dis- 
trus-o integral. Casa a mai fost 
utilizată pentru diverse scene 
incluse în filmele „Rocky V” 
și „Hollywood Homicide”.

S-a dat Nobelul pentru Pace
■ Premiul a fost acordat 
pentru AIEA pentru ac
tivitatea împotriva prolif
erării armelor nucleare.

la grădina zoologică din Lodz, Polonia.
(Foto: EPA)

Stockholm (MF) - Pre
mierul Nobel pentru Pace 
pentru 2005 a fost atribuit, 
ieri, Agenției Internationale 
pentru Energie Atomică 
(AIEA) și directorului gener
al al acesteia, egipteanul 
Mohamed El Baradei, pentru 
activitatea împotriva prolif-
erării armelor nucleare.

Laureatii sunt recompen
sați „pentru eforturile de a 
împiedica folosirea energiei 
nucleare în scopuri militare”, 
a declarat Ole Danbolt Mjoes, 
președintele Comitetului

Concert la Berlin

Amenințați cu o bombă
Los Angeles (MF) - Formația Rolling 

Stones și-a întrerupt un concert de la Scott 
Stadium, la Universitatea din Virginia, în 
urma unei amenințări cu bombă.

După ce au cântat opt piese, Mick Jag
ger le-a spus spectatorilor că autoritățile 
i-au rugat să ia o pauză de zece minute. Sce
na și primele zece rânduri din public au fost 
eliberate până când poliția a terminat de 
cercetat locul. Pauza a durat aproximativ 30 
de minute. Polițiștii nu au făcut nici o 
declarație despre incident. Trupa urmează 
să cânte la Universitatea Duke, de la 

da Wnrd

Berlin - Cântărețul bri
tanic Robbie Williams a 
participat la o conferință 
de presă și o ședință foto, 
ieri, la Berlin. Robbie a 
fost prezent în capitala 
Germaniei pentru a-și pro
mova cel mai nou album, 
„Intensive Care”. Cântăre
țul va cânta noile piese în 
concertul de duminică, de 
pe Velodrom, în Berlin. Robbie Williams

are senzori care îi permit 
să simtă obstacolele.

(Foto: EPA)

bărbat este dureroasă pentru 
mine. Nu era adevărată și m- 
a făcut să par ca o femeie 
ușoară”, i-a spus actrița jur
nalistului.

Vedeta a declarat că ea și 
cu Rice sunt vechi prieteni și 
că nu sunt implicați într-o 
relație amoroasă. Zellweger a 
cerut anularea căsătoriei sale 
cu Kenny Chesney, cântărețul 
american de country, după 
doar patru luni de la nuntă.

Cage la debut
Los Angeles (MF) - 

Actorul american Nico
las Cage va debuta ca 
producător al unui seri
al de televiziune care 
amestecă acțiunea cu 
fantasticul. Cage (41 ani) 
va fi producătorul exe
cutiv al unui episod-pilot, 
de două ore, al serialului 
numit „The Dresden 
Files”, precizează Vari
ety. Adaptat după roma
nul de succes al autoru 
lui american Jim Butch
er, serialul prezintă un 
magician din Chicago, 
Harry Dresden.

Directorul general AIEA, Mohamed El Baradei

Nobel, care a desemnat 
câștigătorul dintre 199 de can
didați.

Atribuirea premiului are 
loc intr-un moment în care

(Foto: EPA)
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Alexandra
Are 21 ani, este 
pasionată de 
mașinile sport, 
modeling și dans

(Foto: EPA)

comunitatea internațională 
încearcă să convingă Iranul 
și Coreea de Nord să renunțe 
la planurile de a obține arme 
nucleare. în plus, In 2005 s-au

Nou bilanț
Guatemala (MF) - Cel 

puțin 217 persoane au mu
rit în ultimele cinci zile în 
America Centrală și in 
Mexic, surprinse de creș
terea bruscă a nivelului a 
pelpr și de torentele de no
roi antrenate de a-lu- 
necările masive de teren 
provocate de furtuna tropi
cală Stan.

Bilanțul s-ar putea agra
va, deoarece numărul per
soanelor date dispărute 
este foarte mare.

1 1 

împlinit ,60 de ani de la: 
atacurile cu bombe atomice 
de la Hiroshima și Nagasaki. 
Printr-o tradiție nescrisă, pre
miul este acordat unor orga
nizații și persoane care se 
opun armelor nucleare la 
fiecare mare aniversare a 
acestor bombardamente.

Fondată în 1957, cu sediul 
la Viena, AIEA a jucat un rol 
major înaintea declanșării 
intervenției militare din Irak, 
apreciind în 2003 că Irakul nu. 
dispune de arme de «te-
trugere în masă.

Premiul Nobel pentru Pace, 
constând dintr-o medalie de
aur, o diplomă și un cec de 30

Primul pește-Rob
robot _ _ ,, ..___ ,
prezentat joi, la acvariul 
din Londra. Peștele poate 
naviga independent și

milioane de coroane suedezei 
(1,1 milioane de euro), va fijt 
decernat la 10 decembrie. I


