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Alertă zero: gripa aviară!

evreii au comemorat Ziua Holocaustului. în 
memoria celor dispăruți au fost depuse 
coroane de flori, /p.3

(Foto: Traian Mânu)

■ Autoritățile sunt în 
stare de alertă după 
depistarea a 3 focare de 
gripă aviară în Tulcea.

Deva (I.J.) - Direcțiile de 
Sănătate Publică (DSP) și 
Sanitar - Veterinare (DSV) 
Hunedoara simt pregătite de

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen- 

â tru a fi rezolvate cât mai re- 
CWARB pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Nemulțumiri la PRM Hunedoara

Venituri ia Bugetul de Stat, în septembrie 
totalul se ridică la 3.983,99 milioane de Ron 

cu 12,4% mai mult decât în septembrie 2004,

■ Conducerea centrală 
a Partidului România 
Mare [a fost criticată la 
conferința județeană.

Devă(M.S.) - Conducerea 
centraîlă a Partidtiluj Româ
nia R&e a fost criticată de 
unii taejnbri de partid, cu 
prilejiii conferinței județene 
desfășurate ieri, Deva.

A

_ Din totalul veniturilor
| 173,15 milioane de Ron 

reprezintă impozit pe profit;
| 1,12 milioane Ron,

•
 impozit pe salarii;
569,92 milioane de Ban,,,

■ Un tânăr tie 17 ani 
și-a pierdut viața, vineri 
seara, într-un accident 
de circulație în Deva.

Deva (M.T.) - O plimbare cu 
mașina prin oraș s-a dovedit a 
fi fatală pentru pasagerul unui 
„Hyundai Accent”. George S., 
de 18 ani a plecat la o plim
bare eu un prieten de 17 ani, 
Dumitru V., și prietenele lor, 
care stăteau pe locurile din 
spate ale autoturismului. Pe 
strada Horea, George nu a 
adaptat viteza, a derapat și s

trei săptămâni pentru a pre
veni eventualele cazuri de 
gripă aviară. Conform DSV, 
cele peste 1.500.000 de păsări 
din județul nostru nu 
prezintă riscul de infecție de 
gripă întrucât zona, lipsită de 
lacuri, prezintă risc scăzut de 
contaminare de la păsările 
migratoare. în ceea ce

„Candidații noștri în alegeri 
au fost impuși de la centru și 
sprijiniți nu știu de cine. 
Activitatea noastră a fost zero 
barat”, spunea Florin David, 
președintele unei orgsmizații 
din Deva.

La rândul său, Gheetrghe 
Bereș, din Petroșani, susținea 
că a cunoscut candidații la 
Parlament „de pe afiș". „Ce
rem ca in județul Hunedoara

ucide
a izbit de un stâlp din beton. 
Surse neoficiale susțin că 
băiatul conducea cu aproxi
mativ 150 de kilometri la oră. 
în urma impactului, pasagerul 
din dreapta a fost grav rănit 
și transportat de urgență la 
Spitalul județean Deva. După 
mai bine de opt ore în care 
medicii au luptat să-l salveze 
pe băiat, acesta a murit. Con
ducătorului auto, elev în clasa 
a 12-a la un colegiu din Deva, 
i-a fost întocmit dosar penal, 
iar dacă va fi găsit vinovat 
riscă o pedeapsă cu închisoa
rea de la doi la șapte ani. 

privește populația, DSP Hune
doara a constituit comitetul 
județean de intervenție în caz 
de gripă, a pregătit dezinfec
tante și a cerut ministerului 
100.000 de doze de vaccin anti- 
gripal. „Astăzi vom primi cir
ca 50.000 de doze de vaccin 
antigripal din cele 100.000 cât 
este necesarul pentru județ.

să nu se mai impună oameni 
de la centru”, a declarat vor
bitorul. Acuzele acestora au 
fost infirmate de fostul pre
ședinte al Partidului România 
Mărie Hunedoara, Mircea 
Nedelcu.

Pentru următorii patru ani, 
în funcția de președinte al 
organizației județene a fost 
ales Ștefan Pășcuț, deputat 
PRM în perioada 2000-2004. 

n
lOBI) Oprean, alături de preotul loan Ciolea, la aniver
sarea centenarului său, în Biserica Ortodoxă din Bălata. 
/p.3 (Foto: Traian Mânu)

Acestea se vor distribui prin 
compartimentele de medicină 
preventivă și prin medicii de 
familie. însă populația trebuie 
să știe că prevenția înseamnă 
folosirea apei și a săpunului”, 
precizează Dan Magheru, 
director DSP. Potrivit acestu
ia, județul este supravegheat 
24 h din 24. /p.5

Medalii la Box
Hunedoara (C.M.) - 

Ambii pugiliști hune- 
doreni participanți la 
ediția din acest an a 
Campionatului Național 
d$ box" au reușit să urce 
pe pudium. Succesul 
aparține fraților Florin 
Iulius Poczo și Radu Poc- 
zo, de la Constructorul 
Hunedoara. /pj?'

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Studiu. Mai bine de 72 de milioane de 
europeni trăiesc la limita supraviețuirii, Italia, 
Portugalia și Spania fiind țările europene 
cele mai expuse sărăciei, relevă un recent 
raport Eurostat, citat de Quotidiane 
Nazionale online. (M.F.)

• Antrenament. Măi mult de o sută de 
jandarmi români vor fi antrenați în arte 
marțiale de trei specialiști chinezi din cadrul 
Trupelor Poliției înarmate Populare Chineze, 
aflați timp de o lună și jumătate în România, 
informează Jandarmeria Română. (M.F.)

• îngrijorare. Confederația Națională Sindi
cală „Cartel ALFA" și-a exprimat, sâmbătă, 
printr-un comunicat de presă, îngrijorarea 
față de politicile actuale din domeniul finan- 
ciar-bancar, apreciind că acestea au efecte 
negative asupra economiei naționale. (M.F.)

Băsescu nu vrea schimbarea
■ Președintele consi
deră că președinții CJ 
nu trebuie schimbați în 
timpul mandatului.

Poiana Brașov (MF) ■ „Nu 
sunt de acord cu legea 
schimbării președinților con
siliilor județene în timpul 
mandatului. Este toxică**,  a 
afirmat Băsescu, la întâlnirea 
cu președinții d*CJ  și cu pri
mari din țară,, desfășurată la 
Poiana Brașov, având ca temă 
modificarea legii adminis
trației publice locale.
Blaga e la unison

Minoritățile mid, 
cele mai avantajate

București (MF) - 01- 
teanu a precizat că pre
vederile statutului mi
norităților se aplică ma
ghiarilor de multă vre
me, în baza legilor învă
țământului, administra
ției publice locale și a 
unor înțelegeri politice, 
iar din acest motiv „be
neficiarii reali ai statu
tului minorităților na
ționale sunt celalalte 18 
minorități din Româ
nia**,  transmite cores
pondentul MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, 
prin noua lege, UDMR 
nu ar câștiga monopolul 
politic de reprezentare a 
minorității maghiare, ci 
dimpotrivă, riscă să îl 
piardă, în condițiile în 
care „pe lângă Uniune 
vor apărea acele consilii 
de reprezentare în plan 
local, regional și națio
nal care sunt alese de 
către cetățeni**.

Parlamentul României

Casa Albă.

Vasile Blaga, ministrul 
administrației și internelor, a 
precizat că el susține ca alege
rea acestora, ca și demiterea 
lor, să fie făcută cu jumătate 
plus unu din voturi, însă 
W.......................... ............... ....

Traian Băsescu, Președintele României, încercând să fie convingător.

Noul 
ambasador!
Reșița (M.F.) - 
Președintele ameri
can, George W. 
Bush, intenționează 
să îl desemneze pe 
Nicholas F. Taubman, 
din Virginia, în cali
tate de ambasador 
extraordinar și 
plenipotențiar al SUA 
în România, 
informează ambasa
da Statelor Unite la 
București. Casa Albă 
va nominaliza noul 
ambasador în Româ
nia. Nicholas F. Taub
man este președinte 
al Mozart Invest
ments. Anterior, a 
fost președinte al 
Advanced Auto Parts, 
în timpul celor 45 de 
ani petrecuți în 
cadrul acestei com
panii, Taubman a 

, deținut și alte funcții, 
inclusiv cele de direc
tor generai executiv 
și președinte al 
Advanced Auto Parts. 
Taubman este 
licențiat al University 
of Pennsylvania.

„Nu sunteți de 
acord cu schim
barea președin
ților, copii, vă dă 
nenea Tăriceanu 
ordonanță de 
urgență"
Adrian Năstase

•.........................w
numai după 2008, în prezent 
o astfel de practică fiind ne
constituțională.

„Constituția României, din 
punctul de vedere al juriștilor 
cu care am discutat, nu dă 
dreptul, la această oră, unui

vot uninominal pentru alege
rea președinților CJ. Nu e 
vorba de ce vreau sau ce nu 
vreau, dar avem totuși legea 
în față**,  a declarat Blaga.
Soluția, OUG?

Legea administrației pu
blice locale ar putea fi modi
ficată prin ordonanță de ur
gență, în cazul în care proce
durile de modificare a regu
lamentelor celor două camere 
ale parlamentului nu vor fi 
încheiate rapid. Aceasta a fost 
varianta discutată, miercuri 
seara, de membri Consiliului 
Național al Coaliției (CNC).

Dezbaterile actuale asupra 
modificării regulamentelor ce
lor două camere ale parlamen
tului, în vederea înlocuirii 
președinților Camerei Depu- 
taților și Senatului, au con
stituit principalul subiect de 
discuție al ședinței CNC, orga
nizată la Palatul Victoria.

Reprezentanții consiliului 
au încercat să găsească o so
luție pentru finalizarea rapidă 
a dezbaterilor din parlament 
și au analizat inclusiv vari
anta promovării de către gu
vern a modificărilor la legea 
administrației publice prin 
ordonanță de urgență, în cazul

(Foto EPA)

în care discuțiile pe această 
temă din cadrul legislativului 
nu vor fi încheiate în perioa
da imediat următoare.

Năstase și PSD acuză
Președintele executiv al 

PSD, Adrian Năstase, a apre
ciat joi, referitor la intenția 
coaliției de a propune modir 
ficarea legii administrației 
prin ordonanță de urgență în 
cazul în care modificarea re
gulamentelor camerelor nu st 
va încheia rapid, că aceasta 
pare, la prima vedere, un 
șantaj.

Cu reforma administrației, se înghit banii UE

Moțiune simplă legată de 
privatizarea Petrom

■ Tăriceanu consideră 
că viitorul european al 
României depinde de 
reforma în administrație.

Poiana Brașov (MF)- „Ca 
prim-ministru, mă preocupă 
viitorul statut european al 
României și creșterea capa
cității de absorbție a fon
durilor europene.

Trebuie să asigurăm cadrul 
corespunzător pentru a putea 
absorbi fondurile structurale 
pe care UE le pune la dis
poziția noastră. în perioada 
2007-2009, avem la dispoziția 
noastră 6 miliarde de euro. 
Nu ne putem permite să 
irosim aceste fonduri**,  a 
explicat Tăriceanu.

Reprezentanții guvernului 
au afirmat că modificările la 
legea administrației locale 
trebuie finalizate cât mai 
curând cu putință.
Dezbatere publică

Potrivit declarațiilor mi
nistrului administrației și in
ternelor, Vasile Blaga, o 
întâlnire similară cu cea din 
Poiana Brașov va avea Ioc, în 
21 octombrie, la Bistrița, după 
care proiectele privind admi
nistrația locală vor fi publicate 
pe site-ul guvernului, pentru a 
li se putea aduce îmbunătățiri 
în termen de 30 de zile.

După acest interval, modi
ficările vor ajunge în guvern 
și în parlament. „Muncim de 
câteva luni la acest proiect și,

C. Popescu Tăriceanu. (Foto: Arhivă) 

în faza actuală, structurile aso
ciative ale aleșilor locali pot 
face observații de care se va 
ține seama**,  a precizat Blaga.

Geoană în 
misiune OSCE

București (MF) - Geoa
nă s-a întâlnit cu preșe
dintele Georgiei și lid
erul din Osetia de Sud. 
întâlnirile de la Tbilisi și 
din Osetia de Sud ale 
reprezentantului OSGE 
au vizat detensionarea , 
situației și identificarea ! 
unei soluții negociate a | 
conflictului din Osetia de 
Sud, precum și din Ab- 
hazia. De asemenea, au 
fost abordate atât pro
bleme legate de situația 
din Osetia de Sud și din 
Abhazia, dar și de cli
matul politic regional.

ii
i

i

București (MF) - Gușă a apreciat că sta
tul român a fost dezavantajat de acest con
tract de privatizare și a spus că, în zilele 

următoare, va realiza textul 
moțiunii și va încerca să 
atragă și alți parlamentari 
pentru a aduna numărul de 
semnături necesare promo
vării moțiunii simple.

Liderul PIN a declarat că 
în ultimul an - o perioadă de 
criză energetică în care pre-

Cosmin Gușă țujuj petrolului a crescut 
foarte mult - România, care este o țară pro
ducătoare de petrol, nu a simțit nimic în 
acest sens.

El a precizat că, în urma întâlnirii pe ca
re delegația PIN condusă de Aurelian Pave- 
lescu a avut-o cu directorul OMV, acesta a 
fost de acord cu desecretizarea contractului 
de privatizare a Petrom, cerând totodată și 
desecretizarea pentru alte contracte. în 
același context, Gușă a criticat și modifi
carea legii petrolului.

PIN a propus înființarea unei comisii 
parlamentare de anchetă în legătură cu 
modul și condițiile în care a fost privatizată 
compania Petrom.

Polonezii și-au ales 
președintele

București (MF) - Ieri 
polonezii ș-au ales președin
tele. Potrivit ultimelor son
daje de opinie, Donald Tusk, 
în vârstă de 48 de ani, re
prezentând partidul liberal 
Platforma Civică (PO), ar 
obține 40 la sută din voturi, 
în timp ce principalul său 
contracandidat, Lech Kaczyn
ski, în vârstă de 56 de ani, 
membru al partidului catolic 
Lege și Justiție (PiS), este 
creditat cu 35 la sută din 
intențiile de vot.

Circa 30 de milioane de 
alegători polonezi sunt aștep
tați la urne până la ora locală 
20.00 (21.00, ora României) 
pentru a-1 desemna pe succe
sorul președintelui în exer
cițiu, fostul comunist Alek
sander Kwasniewski, care, 
potrivit Constituției, nu mai 
poate candida, întrucât a 
deținut deja două mandate 
succesive în fruntea țării.

l-.'.'/O. «

1

i 

New York. Poliția de ia stațiile de metrou percheziționează gențile-diplomat, poștele | 
și gențile. 'rineri, 7 octombrie 2005, după-amiază, pe o linie de cale ferată de la metroul 
newyorkez a fost găsită o geantă, ceea ce a determinat suspendarea temporară a trafi- S 
cului pe o bucată de tronson. « (Foto: w) .•/
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Holocaustul in atentia lumii
A

• Iffimthni. Potrivit Primăriei Petroșani au 
fost înregistrate în ultimii 5 ani creanțe de 
34 de miliarde de lei datorate neadaptării 
distribuitorilor la nevoile populației. între 
acestea se numără energia electrică, benzi
na, apa și agentul termic. (IJ.)

• Aoaiitenft. Două persoane au fost grav 
rănite într-un accident de circulație petrecut

.sâmbătă, pe DN 7, între Vețel și Leșnic.
1^Șoferul unei Dacii nu a adaptat viteza într-o 

curbă, a părăsit partea carosabilă și a intrat 
într-un pom de pe marginea șoselei. (M.T.)

• ffiirtt. Alexandru Dorel C., de 44 de ani, 
din Uricani și Lucian C, de 32 de ani, din 
Petrila au fost prinși de polițiști, în timp ce 
încercau să fure cabluri de la instalațiile de

semnalizare a circulației feroviare. Gei doi 
Isunt cercetați pentru distrugere și furt.(M.T.)

CSricaturFde Livid Stănllă

■ Autoritățile locale și 
reprezentanții cultului 
mozaic au comemorat 
Ziua Holocaustului.

Iha Jurcone__________________
lna.jurcone0lnformmedla.ro

Deva - Cei peste 150 de 
membri ai comunității moza
ice din județul Hunedoara au 
comemorat Ziua Holocaustu
lui, stabilită internațional la 
9 octombrie. La Deva, cere
monia a avut loc în cimiti
rului de cult mozaic din Deva 
în prezența autorităților ju
dețene. „Poporul român este 
un popor cu suflet mare. El 
ne-a ajutat să scăpăm de opro
biul cabinetului Antonescu 
care ne-a trimis în lagărele lui 
Hitler. Acum, o parte din cei 
eliberați din lagărele de exter
minare și de muncă au ales să 
trăiască în Ardealul de Sud și

Centenar serbat de întreg satul
■ loan Oprean și-a 
sărbătorit cei 100 de 
ani de viață la Biserica 
Ortodoxă din Bălata.

Bălata (V.R.) - Centenarul 
lui loan Oprean a fost ieri 
sărbătoarea tuturor enoria
șilor, care au umplut biseri
ca din Bălata. I s-a cântat 
„Mulți ani trăiască”, a pri
mit flori și daruri de la 
tul Dorel Ciolea și de la pri
marul Laurențiu Nistor, din 
partea C.L. și Primăriei 
Șoirnuș.

"Poporul român ne-a ajutat"

avem un supraviețuitor în 
Deva și de la Auschwitz”, 
declară Alexandru Max, lide
rul spiritual al evreilor de
veni. La 9 octombrie 1941 a 
început simultan, în toate 
localitățile din Bucovina de 
Sud, deportarea evreilor din 
Transnistria, acțiune consi

Viața lui loan Oprean n-a 
fost ușoară. A fost în război, 
a fost închis pentru că refuza 
să se înscrie în PCR. Dar 
peste toate a trecut cu aju
torul credinței, care i-a adus 
și cea mai mare bucurie: posi
bilitatea de a se închina la 
moaștele Sf. Filofteia la 
Mănăstirea Curtea de Argeș. 
Și la întrebarea „ce-și mai 
dorește de la viață” mi-a 
răspuns prompt: „Dumnezeu 
să ne ajute!” Vocea îi e 
tremurată, auzul slab, dar e 
lucid și încă poate merge 
sprijinit în baston. A avut dqi 

derată de regimul Antonescu 
„purificarea etnică a popu
lației și de curățire a terenu- 
lui”.La comemorarea de ieri 
a participat și Manta Taube 
care s-a stabilit în Deva după 
terminarea războiului. Feme
ia a stat trei ani în lagărul de 
la Rabovetz (Ucraina) unde, 

copii, dar unul a murit cu 
mult timp în urmă, are nepoți 
și strănepoți. Nepotul său 
Mircea, urmașul fiului dece
dat, și soția sa Sorina îi ve
ghează bătrânețea.
“Unchiul loan”

Emoționat de atenția ce i s- 
a acordat, le-a adresat 
consătenilor câteva cuvinte, 
mărturie a credinței sale. Iar 
din evocarea făcută de preo
tul satului, credincioșii 
prezenți au reținut că viața 
„unchiului loan” le poate 
servi drept pildă de urmat. 

(Foto: Ina Jurcone)

cu excepția unei surori, și-a 
pierdut întreaga familie. „Am 
venit să pun o floare și o 
lumânare la mormântul ne
poatei mele care a murit în 
lagăr, de foame, la doar trei 
ani. Pe.mine m-au luat din 
Rădăuți. Aveam 12 ani”, 
spunea Manta Taube.

Reconfirmat
Deva (M.S.) - Președin

tele organizației locale 
Deva a PD, loan Inișconi, 
a fost reales în funcție în 
cadrul conferinței locale 
desfășurate sâmbătă. 
„Faptul că am fost reales 
arată că am muncit. Ca 
obiective ne-am propus 
un număr sporit de con
silieri în Consiliul Local, 
pentru a avea un cuvânt 
mai puternic în ceea ce 
privește comunitatea lo
cală”, a afirmat președin
tele PD Deva.

La IULIUSMALL Timișoara

210 Magazine
Supermarket
FoodCourt
KidsLand
Restaurante
Cafenele
Fitness Center

Casino
Perete de alpinisn

Patinoar
Piscină

PRIMUL SHOPPING CU EFECT Timișoara

ENERGIZANT Str. Demetriade nr.1

te încarci cu emoții si en

I Parteneri de succes'

lna.jurcone0lnformmedla.ro
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0630-0740 Observator - / 
Deva(r) F

1630-1645 Știri locale

ITENA 1 DEVA

1813 - S-a născut Giuseppe Fortuni- 
no Francesco Verdi (foto), compozitor 
italian.

1861 - S-a născut oceanograful norve
gian, explorator rd Antarcticei, Fridtjof 
Nansen, unul dintre cei mai prodigioși 
exploratori ți oameni de știință ai tim

pului său; Premiul Nobel pentru Pace pe 1922.

1876 - S-a născut prozatorul rus Ivan Bunin; Premiul Notei 
pentru Literatură pe 1933.

1875 - A murit scriitorul rus Meteel Tolstoi.

- Ziua mondială a sânătăjii mintale.

Calendar religios
10 octombrie - Sfinții Evlampie și 

Evlampia, Sfinții două sute de mucenici; 
Părintele Vasian; Preacuviosul Părinte 
Teofil mărturisitorul

Deva (S.B.) - Sfinții mucenici Evlampie și 
Evlampia au trăit pe vremea lui Maximi- 
an. Mai multi creștini, as-cunși în munte, 
l-au trimis pe Sfântul Evlampie în cetate 
ca să le cumpere pâine. A fost prins de slu
jitori și a mărturisit că este creștin. Intrând 
în capiștea idolilor, în loc să jertfească, el 
a poruncit idolului lui Aris să cadă; a căzut 
și s-a sfărâmat. Pentru că a fost pedepsit, a 
venit Evlampia, sora sa, și l-a rugat să 
spună că și ea e împreună cu el. Au fost 
băgați într-o căldare ce fierbea, dar au 
rămas nevătămați. Au crezut în Hristos și 
alti două sute de bărbați, cărora li s-au tăiat 
capetele împreună cu dânșii.

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi:
08.00 15.00 Zona Brad: Bulzeștii de Sus

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan: 
09.30-12.30 Bd. I. Maniu, bl. B, sc. A 
09.00 15.00 Al. Pescarilor, bl. 55, sc. B

Str. M. Averescu, bl. 20, sc. D 
Str. I. Creangă, bl. 24, sc. J 
Șoimuș, Str. Bisericii

Apă ___ ... ...
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-12.00 Cart. Dacia, bl. 80

Str. M. Kogălniceanu. P.T.2. bl. AB17, ABÎ8, D7

7M Jurnalul TVR
8:00 Euro- 

(fcpecer
8:05 Isabel In căutarea 

Biliarii
930 Televiziunea - 
□o lume 

nebună (r)
9*30  Teleshopping 

1040 Surprize, 
surprize...
(reluare)

1230 Euro- 
dspecer

1235 Teleenddopedia 
1330 Madeline
1430 Jurnalul 

TVR.
Sport Meteo

1430 Teleshopping 
1530 Pro

patria
153(
16*35  Senone Veil 

b lagărul nazist In Par
lamentul 
European

1830 Sănătate 
pentru toți

1930 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

730 Știnle Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care 
aduce cartea 

9:15 Tânăr ți neliniștit 
10:15 Tu ești, tu câștigi 
11:15 Xena, prințesa 

Războinică (r) 
12:00 Apropo IV 
1330 Știrile Pro IV 
13:45 Zâmbete 

intr-o pastilă 
(reluare) 

14:15 Numărătoarea Inversă 
Rthriller, SUA 1999) 

’’’^ric Breeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1730 Știrile Pro TV 
17:45 Tea Emisiune de diver*  

tisment. Teo se întoarce 
într-un decor total 
schimbat, cu subiecte 
interesante pentru toată 
lumea țl cu un nou look 

19:00 Știrile ProTV Sport Vre
mea

i

î

i

■
i■
»

Ușlțeta 
căsuței

Toba 
de carte

Arenă

in sto<3
Dar dMn

Coafor ►

Com gol

r wp

21 mart.-20 agr

încăpățânarea ifoMedilâ în nsnmlzale «-a cuast
niște dușmani, fo&wali sâ vetdat2 no dv ați greșit pe 
undeva. , ■,

J2J mai-20 îun.

Perseverența ne vB mbhAMMI azi. Iraemp sâ m vă impli
cați în activist deosebite, eilat dadi ud se di av^ 
șanse.
21 lun.-20 Iul.

Mai bine amffaați afacerii și investițiile itecB @ apu-

Cineva din familie vă pregătește o surpriză plăcută pentru 
aniversarea unul eveniment familial. Nu cheltuițl exagerați

21 aug.-20 segt.

Investițiile făcute In cămin vă saMac. > .-ratio că partenerul 
de viap se Imbunătă^te. Nu daji euB Im^vfeMNijii He 
moment.

. Popularitatea dv e în creștem. Aveți ocazia să cunoașt^, 
o persoană ce vă va fl d folos la virfrr sau vă lărgiți cer
cul de prieteni.

te, 
:ea ,

Soluția integramei din nu
mărul precedent: P - JOC 
- G - MARE - INEL - 
PUȚINE - A - SUL - 
LENEȘ - ȘEFA - ER - 
CATARI - US - A - AL - 
REDA - IC - AA - TIV - 
LANSA - TU - TÂRG - 
EMIR - PIAN - CEA - 
MAC - O - E - ITI - IO - 
OA - PUMN

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_______929
Dispecerat gaz i 227091
Informații QFR 212725
Urgențe
Pompieri
Jandarmerie
Poliție__________________________
OJ.P.C. HB___________ 214971
Beraiajamente II». 23B99B

Vă supraapreciați capacitatea Is efort. E tem că aveți. 
hiaeaere în dv. Har păstrați-vă realismull Nu luațl tiecizii 
importante în grabăl

21 lan. *20  febr.

2tt15 Prim plan
2130 lartă-mă. Cu Raluca

Moianu 
2230 Dosar România 
23SOO Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
nâO Nocturne 

030 Spionă (dramă, SUA 
B1997) Episodul 5. Cu:

Matthew Macfadyen, 
Keeley Hawes, Jenny 
Agutter, Peter Firth. 
Regia Jane Feather- 

' si >i e. Premiul BAFTA 
2003, pentru cel mal 

( bun serial categoria 
dramă. Premiul Socl- 

'ițil Regale de Tele
viziune din Marea 8rl- 
tanle, 2004.

125 Sănătate pentru toți
(r)

2:20 Jurnalul TVR (r) 
3d Televiziunea - o luma 

nebună (r)
«AA M

20:15 RepH-Kata (comedie, 
OSUA 2002). Cu: James 

Roday, All Landry, 
Eugene Levy, Desmond 
Askew. Studentul Max 
o donează • din 
reșilăl - pe Kate, fru- 
iot jurnalistă care 

realizează un reportaj 
despre ultima 
descoperire genetică a 
profesorului Jonas. 

22:15 La Bloc Noul sezon al 
%e .aiului debutează cu 
neațteptata decizie a 
familiei Curcă de a ple
ca ta Spanie la cules do 
câpțunl

2330 Știrile Pro TV
Mspăruți fără urmă Cu: 

Anthony LaPaglla, Pop-

UMO MWMI1 uVl
1:15 Omul ctro aduce 

artee

I 
i
I 
»
I
I
I
i

630 în gura presei cu 
Mircea Badea 

7:00 Observator cu Vlad 
lonescu ți Simona 
Gheighe

830 Canalul de știri 
10:00 In gura presei (r) 
1030 Concurs

Interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator cu Slmona

Gheighe 
13:45 Lege șl ordine: Brigada 

Bspedau. Cu: Christo
pher Melonl, Mariska 
Hargitay, Richard Belz
er, Diane Neal, Dean 
Winters, Ice-T, B.D. 
Wong 

1530 Divertisment Piața
Dhrerds (r) 

1630 Observator 
16:45 Anastasia Cu: Elena

SKorikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

1745 9595-Tetavațica si 
fad cu dr Cristian 
AmM 

1930 Obeervetor cu Alessan
dra Stoicescu ți Lucian 
Mândruți

îSi«ori?sUA Cu: 

S'Jumana Assante, 
. Jacquellln» Blssit, 

Staphsnls Buchman, 
Sa*Anthony Parkins.

-iacretal Martel. Cu: 
jiioan Isalu, Anamona 

jilculascu, Olgă Dalia 

Mataascu, Gaorga 
Mlhllțl, Toma Dănllă, 
cristian Popa, Dana 
Măgdlcl 

UttObMnrator cu Letițla 
Zaharis 

0480 Un cu naruohnt 
. tithrillsr, Amiralii, 

; 2003). Cu: Colin Frlals.
Kite Buhon, Divid 

ud, Justiții tnmmnă 
.mii mult aicât al-l 

țMdtpiaitl pi cil ct iu 
comis crima.

i

!

6:00 Insula dragostei 
lăfromantic, Italia, 2003). 

Cu: Stefania Montorsi 
7:50 Cursă sub soare 

GKdramă, SUA, 1996). 
Cu: Halle Beny, Casey 
Affleck, Jim Belushi 

9*30  Hollywood Necenzurat 
Pamela Anderson

Idtic, Danemarca, 2005). 
Cu: Nikolaj Lie Kaas, 
Niels Olsen

11:30 încredere înșelată
Rdramă, Canada, 2003). 

Cu: Cavan Cunningham, 
David Geiss 

1335 Micul detectiv (come- 
▼ CkJie, Franța, 2003). Cu:

Lindsay Felton 
1430 Dragoste cu preaviz 

I3(romantic, SUA 2002).
Cu: Sandra Bullock 

16:10 Povestea Iul John 
QLennon (dramă, SUA 

2000). Cu: Philip 
McQulllian, Blair Brown 

17:40 Jaf în stil Italian 
▼Inacțiune, SUA 2003) 

19:30 Pe platourile de 
filmare. Episodul 41

d Șarlatanii (dramă, sua 
$12003). Cu: Nicolas 

ge, Sam Rockwell, 
Alison Lohman, Bruce 
Altman, Bruce McGill, 

; s Jenny O'Hara, Steve 
4' iastln. Regia: Ridley 

Scott 
OK Un Croft Tomb

GRaldefî Leagănul vieții 
■(acțiune, SUA 2003).

. Cu: Angelina Jolie, Ger
ard Butler, Noah Taylor, 

laran Hinds, D|lmon 
.'Hounsou, Regla: Jan De 
Bont 

a . HirfF Epleodul 5: Două

I
i

I
I
I

I
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î
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, MljfHufj Eplaodul 5: Două

MBHuffțtoodul0:E 
nSoMim |l Tavares

Utcțlune, Franță, 2003).
- Cu: Elodle Navarra, 

Jean Yanne
110 Frida (dramă, SUA 
. R1002). Cu: Salma

;V:

i

l

*

i

i

I

i

0730 Maria Bonita (film serial, 
r) 0830 Teleshopping 0835 
CeZar ți Tipar 0930 Rebelii (film 
serial, r) 1030 Sinaia Forever 
1145 Pasiuni (film serial) 1240 
Verdict: Crimă (film serial) 1330 
Teleshcning 14*00  Desene ani
mate 1430 încurcăturile lui Zack 
(film serial) 1530 împreună tn 
Europa 1630 Tribuna partidelor 
parlamentare 1635 Jurnalul TVR 
1730 Rebelii (film serial) 1830 
Jurnalul Euronews 1830 
Minorități sub trei dictaturi 1930 
Moștenitoarea (film serial) 2030 
Trăsnii din Queens (film serial) 
2030 Crudații 2130 Bugetul 
meu 2130 Jurnalul TVR &30 

Jurnalul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Lista neagră (thriller, 
SUA 1993) 0030 Martorul tăcut 
(film serial) 0130 Omul intre soft 
țl moft (reluare) 0130 TtăsnIțII 
din Queens (reluare) 0230 
Manevre primejdioase (comedie, 
SUA 1989)

0640 Micuțul Frijolito (s, r) 
0840 Culoarea păcatului (s, r) 

; 09:15 De 3X femeie 1140 
■ Amazoana (s) 1240 Valentl- 
‘ ha, grăsuța mea frumoasă (s) 

14:00 Legături de familie (s) 
; 1530 Micuțul Frijoiito (s) 1720 
* Rețeta de Acasă 1730 Poveștlri 
i adevărate 18:25 Vremea de

0830 Sport cu Florentina 0835 
Teleshopping 0835 Dragoste ți

!* putere 0930 Sunset Beach 
10:25 Oamenii vorbesc 11:15 
Tele Ron 12:20 Teleshopping 
12:50 Sunset Beach 13:50 Te
leshopping 1420 Garito 1525 
Dragoste ți putere 1625 Gari
to 1725 Trăzniți în NAT01830
Focus 1845 Oamenii vorbesc , Acasă 1830 Inocență furată (s)
1930 Da sau nu 2030 La râs- ** “* * ' c,~
cruce între dragoste ți moarte 
223( Trăsniți în NATO 2230 
Focus Plus 23:15 Da sau nu 
0030 Călătorii tn lumi paralele

l. 
t > 2030 Lacrimi de Iubire (s)

.' 2130 Culoarea păcatului (s) 
2230 De 3X femele 0030

( Povețtlri adevărate (r) 0130 
‘ Lacrimi de Iubire (s, r) 0230 De 

0130 Focus 0230 La răscroce î 3X femele (r) 03:15 Legături de 
între dragoste țl moarte J familie (s, r) 04:15 îndoiala (s)

I

I
B1TV

PRO CINEMA
0640 Apropo TV 10:15 Crlstl 
Tabără pe el (r) 1130 Numai 
îngerii au aripi (aventuri, SUA 
1939, r) 1330 Desene animate: 
Pokemon 1445 Doctorul de 
suflete (s, r) 15:55 Apropo de... 
cinema 1740 Numai îngerii au 
aripi 1940 Surorile (s) 20:00 
Monk. Cu: Tony Shalhoub 
22:00 Knight Rider 2000 
00:15 Lumea ProCInema 0045 
Knight Rider 2000 (acțiune, 
SUA 1991, reluare)

07:00 Programul de știri N24 
1030 Teleshopping 1130 Na
ționala de bere • Batalionul dls- 
tracționer 1230 Teleshopping 
13:00 Ochi negri (s, r) 1430 
Jurnalul de prânz 1430 Detec
tivi ta Paradis (s) 15:30 Ruth 
Rendell (minlserle) 1630 Ochi , 
negri (s) 1730 Naționali de {• 
bere - Batalionul dlstracțlonar 
1830 24 de Ore Național TV 
10:20 Sport la Național TV 
1945 Țin Iu' Papură Vouă 

: 2030 Asul așilor (aventuri, co- 
■ prad., 1982) 2230 Vară cu pa- 
i ripațll (comedie, Franța, 1984) 
; 0030 Național la miezul nopții

<

I

i
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ti
I

l

I

I

i

E
I
i

>

10.30 Revolta clasicilor (r); 
11.00 Eliberarea Europei (r); 
12,00 Jurnal cult; 12.05 Con*  
cert de prânz; 13.00 Da, die 
prim-mlnlstrul (r); 13.30 Curs 
de limba spanioli; 1430 Por*  
manente (r); 15.00 Remix rock 
forum (r); 1630 Lumea necu
vântătoarelor; 1145 Citește cu 
mine; 11.50 Jurnal cultural; 
10.00 Simfonia Determinată a 
Iul Einstein; 20J0 Dialoguri 
despre altădată; 2140 Casele 
bântuite; 21J0 Arhitectură

t

12,00 Jurnalul cultural; 12.05 
Marea epidemie; 13.00 
Geografica; 13,30 Rândulala; 
1430 Circul (SUA 1931); 15.10 
Chaplin prin ochii prezantulul; 
15.40 Documentar; 15.00 
Fotograme; 16.30 Decalogul 
sentimentelor; 17.00 Renaț- 
taraa; 18,00 Jurnal da modă; 
11.50 Jurnalul cultural; 11.00 
Teatrul In iac. alXX*laa;1MI  
Carting; 2040 Muzică țl muzl*  
dani; 20JO :ugi
2048 Baatlai; 2141 umalul 
cultural; 2240 lurtail unei

0830*1030  Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV «
Deva 

1845-2030 Emisiuni infor
mative i

HALLMARK

» 
i 
I
>' 0730 Viața dimineața 0930 

’ Verisslmo 1030 Lumea căiților 
10:15 Euromaxx 11.15 Cuvio
sul Dlmltrle 11:50 Calendar 
ecumenic 1230 Emlllune reli
gioasă 1335 Un nou început 
(d) 13:35 Fen X. Vldeocllpurl 
IA35 Euroblta: Clneme 1530 

Teleshopping 1535 Euroblltit: 
Arte 1630 Misiune Imposibili 
(r) 1630 Ne privește 1130 61

j Vine presei 2030 Masca da 
i argint (aventuri, Românie, 
’ 1985) Cu: Coca Andrormcu, 
* Merga Barbu, Ion Beiolu. 2230

Nașul 2345 Știri 0030 Revillo 
! tehnică

0645 Albă ca Zăpada 
(comedie, Canada, 
2004)

1030 Basdiețll roții (dramă, 

SUA 2001)
12.15 Da, dar mal degrabă 

ba (dramă, SUA, 4 
1994)

1430 Fiicele Iul McLeod (s> 
1445 Furia apel (acțiune, 

SUA 1997, r)
1630 Albă ca Zăpada 

(comedie, Canada, a 
2004, r)

1115 Suchațll roții (dram*  
SUA 2001,i)

2130 Hiroshima (dramă, * 
coproducție, 1995). ® 
Pertu tatăl

2246 Brigada de poliție *

REALITATEA
DISCOVERT

OM

i
i

r
! 0630 Realitatea de la 0630 
■ 0545 Bună dimineața, 
s România! 1046 Sanl europeni/ 
! Românl/Orase/ Sanl de buiu- 
s nor 11:15 Deschide lumui (retu
rn) 11 iK RoalltilM bunM 

13; Deschide lumea (roiuio)

: 13:15 Audienți tn direct IM
RulltatH do la ItiiOO 17;13 

( Oroțele RomPnlei 11M Idtoril 
< ReoWI ÎMI iMlltotli Mi 
* JOrtllOO*  eu RatertTurta**  

cu (talk-show) 31 ÎNRurtltatoi

m taong 
HmortaU * 
MtMMa }

I
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• Vaccinare interzisă. Vaccinarea porcilor 
va fi interzisă și în unitățile industriale 
începând cu anul 2006, a declarat ministrul 
agriculturii, Gheorghe Flutur. Ar putea fi 
afectați peste 300.000 de porci, iar valoarea 
sumelor care ar putea fi plătite anul viitor ca 
despăgubiri ar putea ajunge la peste 2.000 
miliarde de lei vechi. (IJ.)

• Caniculă. Potrivit meteorologilor săptă- 
. mâna viitoare urmează să avem vreme
r aproape caniculară, cu ploi scurte doar în 

zilele de marți și miercuri. Prognoza dată de 
meteorologi va dura până la mijlocul .acestei 
luni. Temperaturile vor ajunge chiar la 35 de 
grade Celsius. Pe de alta parte, ploile ar 
putea veni după 15 octombrie. (I.J.)

Pădurea și 
ocolul

Gripa aviară invadează țara

Deva (I.J.) - Potrivit 
unei Ordonanțe de 
Urgență emisă de Exe
cutiv, proprietarii de 
păduri, persoane fizice 
sau juridice, vor fi obli
gate să administreze 
suprafețele cu vegetație 
forestieră deținute, indi
ferent de suprafața aces
tora, prin intermediul 
ocoalelor silvice auto
rizate. Responsabilitatea 
respectării regimului 
silvic aparține adminis
tratorului și proprieta- 

~rului de pădure. Propri
etarii sunt obligați să 

asigure administrarea 
pădurilor prin ocoale 
silvice sau să asigure 
servicii silvice pentru 
păduri în termen de 6 
luni de la intrarea în 
vigoare a Ordonanței, 

j Ordonanța stabilește 
suprafețele minime de 
pădure pentru care se 
constituie ocoale silvice: 
în regiunea de câmpie - 

r» 3.000 ha, în regiunea de 
v deal - 5.000 ha, în re

giunea de munte - 7.000 
ha. Nerespectarea pre

vederii constituie con
travenție și se sancțio
nează cu amendă de la 
5.000 la 10.000 lei noi.

Gabriela Spitska 
(Foto: Traian Mânu)

Județul Hunedoara face; 
parte din regiunea de munte:

j u v J

Oumd valutar -

1 dolar canadian 2,5006
1 franc elvețian 2,3164
1 liră egipteană 0,5131
1 EURO 3,5866
1 liră sterlină 5,2252
100 forinți maghiari 1,4273
1 forint maghiar 143
1 dolar SUA 2,9516
1 g AUR (preț în lei) 44,7702

Societatea

<3

Preț Variație 
închidere (lei/acț)(%)

■ t

1. SNP PETROM 0.4560 -1,30
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,6300 -2,40
3. TLV 1,0200 -1,92
4. BRD 12,900 -0,77
5. IMPACT 0,4620 0
6. AZOMUREȘ 0,3060 -3,77
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8600 +0,58
8. ROM PETROL

RAFINARE (RRQ
0,1180 -0,84

9. HABER 4000 +25
10. BCCARPATICA 0,5550 *0,91
11. DE^BAt 0,113 -1,74
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277. 

___________________________________________________________ J

Expoziție
petroșani (IJ.) - Ex
poziția organizată de 
Organizația Pentru 
Tineret „Phoenix" din 
Petroșani a înregistrat 
un succes. Prima 
expoziție realizată de 
femei din Valea Jiului 
sprijinite de organi
zație le-a adus aces
tora satisfacții materi
ale deosebite. 'îm
preună cu organi
zația bucureșteană 
AUR am arătat că 
macrameul, migra- 
mahul - tehnica îm
pletirii sforii, sau go
blenul pot fi ridicate 
la rang de artă. Este 
un prim pas, la care 
ne-au sprijinit și auto
ritățile locale. Cu 
exponatele vom ple
ca și la târguri din 
străinătate unde 
vrem să promovam 
ideea că femeile pot 
și ele să aducă bani 
în casă", a declarat 
Gabriela Spitska, 
președinta OPT 
„Phoenix" Petroșani. 
La sfârșitul lunii, 
organizația își va 
prezenta expoziția în 
Serbia, la un seminar 
internațional unde se 
va desfășura și un 
work-shop pentru 
promovarea muncii 
la domiciliu.

■ Primele cazuri de 
gripă aviară la păsări 
domestice au fost diag
nosticate în țară.

Iha Jurcone_____________ ,
in a.j urca neg Infor mmedia.ro

Deva - Procedurile de 
carantină presupun măsuri 
extreme: distrugerea întregu
lui efectiv de păsări domes
tice din zonă și restrângerea 
circulației. Pericolul major 
este contactarea acestui virus 
de către oameni. Organizația 
Mondială a Sănătății a aver
tizat că o epidemie de mari 
proporții este inevitabilă și s- 
ar putea solda cu 150 de mi
lioane de morți.

Există 15 subtipuri de 
viruși gripali, dintre care 
H5N1 este cel mai periculos 
întrucât se poate modifica 
extrem de rapid. De aceea, 
specialiștii avertizează popu
lația să se vaccineze urgent 
cu vaccinul antigripal.
Primele apariții

Virusul afectează doar 
păsările și porcinele. Prima 
infecție la om a apărut în 
1997, în Hong Kong, când au 
fost .spitalizați 18 oameni, din
tre care șase dintre ei au 
murit. Pentru a îndepărta 
pericolul, au fost uciși 1,5 
milioane de pui, reprezentând

pipai ailata la om
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- gripa aviară începe brutal, cu simptome de febra ridicată
- frisoane
- dureri de cap, musculare și de gât
- astenie și nas infundat
- km și Mtenla persistă ttaă săptămâni după contaminate.

Ajutoarele, să mai aștepte!
■ Cei care au sobe de 
teracotă și vor centrale 
termice cu ajutor de la 
stat vor mai aștepta.

Iha Jurcone__________________
inajurcona0informmedla.ro

Deva - Deși ordonanța de 
urgență care stabilește cri
teriile și beneficiarii sub
vențiilor. a fost aprobată de 
Camera Deputaților, normele 
metodologice la actul norma
tiv nu au fost încă finalizate.
Vânzări în rate

Accesul la ajutorul acordat 
de stat este destul de restric
tiv. Potrivit ordonanței de 
urgență, de ajutorul de 10 
milioane de lei beneficiază 
familiile și persoanele care au

Scumpirile rup buzunarele
■ Câștigurile salariate 
nu mai țin pasul cu 
inflația, care crește de 
la o lună la alta.

București (I.J.) - Potrivit 
datelor Institutului Național 
de Statistică (INS), salariile 
nete s-au majorat doar cu 
1,5% în primele opt luni ale 
anului, în timp ce mărfurile 
s-au scumpit cu 5,2%. Salari
ul mediu net pe economie a 
ajuns la 734 lei în luna 
august, avansând doar cu 
1,5% de la începutul anului.
Inflație de 5,2%

Asta în timp ce inflația - 
care reprezintă de fapt scum
pirea mărfurilor alimentare, 
nealimentare, precum și a 
serviciilor - pe primele opt

înlăturarea focarelor de infecție cu gripă aviară se face prin exterminarea păsărilor

întreaga populație de păsări 
la acea oră. Cheltuielile 
vizează distrugerea efec
tivelor de păsări, dezinfecția, 
diagnosticarea, refacerea efec
tivelor de animale.
Carantina costă

în mod automat va fi 
interzis exportul, România 
exportând acum pui de o zi și 
ouă pentru incubație. în cazul 
confirmării bolii într-o fermă, 
vor fi ucise păsările din 

un venitul net lunar pe mem
bru de familie ce nu depă
șește salariul minim brut pe 
economie. Adică 3.100.000 de 
lei vechi.

Pentru achiziționarea și 
instalarea unei centrale sunt 
necesare costuri de circa 50 
de milioane de lei, ca urmare, 
firmele care vor să intre în 
program caută soluții pentru 
programe de creditare. Sta
bilirea dreptului la ajutorul 
bănesc se realizează pe baza 
unei anchete sociale efectuate 
de personalul de specialitate 
din cadrul Direcției de 
Muncă, Solidaritate Socială și 
Familie Hunedoara.

Decizia privind acordarea 
dreptului la ajutorul bănesc 
se comunică titularului în ter
men de cel mult 15 zile de la 
data depunerii cererii și se 

luni ale anului a atins nivelul 
de 5,2%. Scumpirea mărfu
rilor a fost de 3,46 ori mai 
mare decât creșterea salari
ilor. Doar în luna august, 
prețurile de consum au rămas 
nemodificate pe ansamblul 
sectorului alimentar și al ser
viciilor. Cu toate acestea, au 
existat alimente cu o pondere 
importantă în coșul zilnic, 
care s-au scumpit. Românii 
ău scos cu 0,6% mai mulți 
bani din buzunare pentru 
carne și cu 0,2% pentru lapte. 
Mai mult a costat și brânza 
(+0,4%), dar și legumele 
(+0,7%). Statistica indică o 
scădere cu 2,7% a prețului 
cartofilor, respectiv cu 12,8% 
în cazul fructelor, în luna 
august. Mărfurile nealimen
tare s-au majorat cu 0,3 la 
sută, potrivit INS. 

fermă, iar cadavrele vor fi 
distruse. La fel se întâmplă 
cu ouăle, furajele și gunoiul 
existente în fermă și carcase
le în care au fost trans
portate, anterior, păsările. 
Apoi, sunt vaccinați, inițial, 
tinerii și se închid imediat 
școlile și birourile.

Familiilor infectate li se 
impune carantină, iar măsu
rile ulterioare pot viza chiar 
restricționarea traficului in
ternațional aerian și maritim 
și oprirea transportului în 
comun.
Evitați contaminarea!

Cetățenii sint sfătuiți să 
evite orice contact direct cu 
păsările, inclusiv atingerea 
celor aparent sănătoase, bol

transmite însoțită de bonul 
valoric reprezentând ajutorul 
bănesc.

Micuții palestinieni, într-o piață din Gaza City. își 
vând marfa specifică Ramadanului început de câteva 
zile. Conform tradiției musulmane, credincioșii nu au 
voie să mănânce decât după apusul soarelui. (Foto: epa)

instalarea unei centrale termice 
costă minimum 50 mii. lei
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nave, sau cu rațele și găinile 
moarte, și să ocolească 
locurile, cum ar fi fermele și 
piețele de păsări. în nici un 
caz nu trebuie să atingă cu 
mâinile suprafețele contami
nate cu fecale sau secreții de 
păsări. La fel ca la alte boli 
infecțioase, una dintre cele 
mai importante măsuri pre
ventive este spălarea frecven
ta și cu grijă a mâinilor. 
Virusurile gripale sunt dis
truse prin căldură. în cazul 
unei îmbolnăviri, cu simp- 
tome cum ar fi febra, difi
cultăți în respirație sau tuse, 
ori în cazul oricărei boli care 
necesită asistență medicală 
promptă, sunteți sfătuit să 
apelați la cel mai apropiat 
serviciu medical local.

Cod Rutier
București (I.J:) - Noul 

Cod Rutier va intra în 
vigoare la 6 luni de la 
publicarea lui în Moni
torul Oficial. Pentru că 
proiectul este în reexa
minarea parlamentului, 
el ar putea intra în vi
goare în aprilie sau mai 
2006. Potrivit proiectului 
Noului Cod Rutier, con
strucțiile și comerțul pe 
trotuar sau acostament 
vor fi interzise, iar per
soanele condamnate pen
tru infracțiunea de ultraj 
vor putea să dea exa men 
pentru carnetul de con
ducere ca orice alt ce
tățean. Modificările la 
Codul Rutier urmează să 
fie adoptate și de plenul 
Camerei Deputaților.

mmedia.ro
inajurcona0informmedla.ro
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• SAPARD. în prezent, la Direcția Agricolă 
și de Dezvoltare Rurală Hunedoara sunt 
înregistrate 23 de proiecte, aflate în diferite 
stadii de execuție. Dintre acestea, șase 
proiecte au trecut de primele verificări și se 
află în faza de selecție la Agenția SAPARD, 
pentru a fi finanțate. (D.l.)

• Proiecte finalizate. Șase proiecte
SAPARD, care au vizat dezvoltarea infrastruc
turii rurale, au fost finalizate în 2004. Astfel, 
s-a realizat alimentarea cu apă a comunelor 
Rapoltu Mare, Beriu, Bretea Română, Baia 
de Criș, Boșorod și Băcia. (D.l.)

1

Județul 
Hunedoara a 
atras, până 
acum, aproxi
mativ 10 mi
lioane de 
euro, djn 
proiecte cars 
au beneficiat 
de finanțări 
neram
bursabile 
acordate de 
Uniunea Euro
peană. 0 
parte din 
proiecte s-au 
referit la 
reabilitarea 
infrastructurii 
de drumuri și 
canalizare din 
mediul rural.

(Foto: Traian Mânu)

Muzeul Deva
Deva (M.S.) - Proiec

tele cu finanțare euro
peană au vizat și sfera 
culturii, unul dintre 
acestea referindu-se la 
reabilitarea clădirii mo
nument istoric în care 
funcționează Muzeul 
Civilizației Dacice și 
Romane Deva. Castelul 
„Magna Curia” face ast
fel obiectul unui proiect 
finanțat din fonduri 
Phare, valoarea totală a 
lucrărilor fiind de 
aproximativ un milion 
de euro. Din această 
sumă, 85% reprezintă 
fonduri nerambursabile 
ale Uniunii Europene, 
diferența fiind constitu
ită din partea de cofi- 
nanțare a Consiliului 
Județean Hunedoara. 
Licitația de execuție a 
lucrărilor se va desfă
șura pe data de 2 decem
brie, anul acesta, proce
dura fiind deja anunțată 
în mijloacele de infor
mare în masă.

Clădirea Magna Curia

Susținere 
a turis
mului
Lupeni (M.S.) - 
Consiliul Județean 
Hunedoara a 
depus, în cadrul 
Programului Phare 
2002-2003, un 
proiect care are ca 
scop reabilitarea 
drumului care face 
legătura între 
Lupeni și stațiunea 
Straja, pentru dez
voltarea turismului 
în Valea Jiului, a 
declarat 
vicepreședintele 
instituției, Dorin 
Păran. Proiectul, în 
valoare de 1,8 mi
lioane euro, a fost 
trimis, pentru 
avizare, la Delegația 
Uniunii Europene. 
Din valoarea totală 
a proiectului, 
800.000 de euro 
reprezintă fonduri 
nerambursabile ale 
UE, iar diferența va 
fi asigurată de la 
bugetul Consiliului 
Județean și Consili
ului Local Lupeni. 
în acest moment se 
așteaptă avizul 
acestui organism 
pentru anunțul lici
tației de execuție 
care va avea loc, 
cel mai probabil, la 
jumătatea lunii ia
nuarie 2006.

ISPA aduce 50 milioane euro
■ Programul european 
finanțează reabilitarea 
rețelelor de canalizare 
din Deva și Hunedoara.

Deva (M.S.) - De departe cel 
mai valoros program accesat 
de autoritățile hunedorene, 
Programul ISPA (Instrument 
Structural de Politici de

Dorin Păran

w
Lucrurile se 
mișcă' acum mai 
bine, pentru că 
optica s-a 
schimbat.

Preaderare) asigură fondurile 
necesare pentru reabilitarea 
rețelelor de canalizare și con

strucția stațiilor de epurare a 
apelor uzate din municipiile 
Deva și Hunedoara. Valoarea 
proiectului se apropie de 50 
de milioane de euro, din care 
fondurile nerambursabile de 
la UE reprezintă 75%.
Documentație la UE

Documentația pentru pro
iectul ISPA a fost deja depusă 
de Consiliul Județean Hune
doara la Bruxelles, a declarat 
vicepreședintele instituției, 
Dorin Păran. „De asemenea, 
este pregătit Memorandumul 
de finanțare între UE și 
Guvernul României pentru 
executarea lucrărilor. Con
sultantul proiectului lucrează 
și la pregătirea caietelor de 
sarcini pentru licitația de exe
cuție a lucrărilor și a celui 
pentru asistența tehnică. Este 
posibil ca lucrările la acest 
proiect să înceapă în a doua

Rețele de canalizare,- o prioritate ISPA (Foto: Traian Mânu)

jumătate a anului viitor”, 
afirma vicepreședintele CJ 
Hunedoara.
By-pas la autostradă

El a precizat că în calcul 
trebuie luate și termenele 
prevăzute pentru licitațiile de 
lucrări, care trebuie respec
tate după normele UE. Pro
gramul ISPA finanțează, prin

componenta de „transpor
turi”, și lucrările ce vor fi 
executate la by-pas-ul auto
străzii Coridorul 4, paneuro- 
pean.

By-pas-ul Șoimuș (Deva) - 
Orăștie include o finanțare 
nerambursabilă de 130 mi
lioane euro, proiectul fiind' 
derulat de Ministerul Trans-' 
porturilor.

SAMTID-ul este în derulare
■ Perioada de execuție 
a proiectului, în valoare 
de 5,69 milioane de 
euro este de 18 luni.

Hunedoara (D.L) - Proiec
tul SAMTID prevede reabi
litarea rețelelor de apă și 
canalizare în șase localități 
urbane din județ (municipi
ile Brad și Orăștie, și orașele

Călan, Geoagiu, Hațeg și 
Simeria). Lucrările au 
demarat deja în această vară, 
în majoritatea localităților 
implicate, astfel încât se speră 
ca în primăvara anului 2007 
ele să fie finalizate.
Cofinanțare la jumătate

Valoarea totală a proiectu
lui este de 5,69 milioane de 
euro, cea mai mare sumă

Proiect PHARE pierdut
Deva (D.l.) - Unul dintre proiectele impor

tante, pentru care se alocau aproximativ 
șapte milioane de euro, și prin care se dorea 
reabilitarea infrastructurii în zona cetăților 
dacice, a fost pierdut din cauza neprelun- 
girii la timp a contractului de consultanță. 
Proiectul „Integrarea în circuitul turistic 
mondial a cetăților dacice din Munții 
Orăștiei” nu se mai poate astfel realiza cu 
bani europeni. De aceea, pentru reabilitarea 
drumului de la Costești la Sarmizegetusa 
Regia, Consiliul Județean Hunedoara a apro
bat recent emiterea unor obligațiuni pe 
piața internă de capital, în valoare de 415 
miliarde de lei vechi.

Sanctuarul de la Sarmizegetusa Regia

Reabilitarea rețelelor va elimina defectele nedorite

Turbină la Valea de Pești
■ Generatorul de 
energie va scădea cos
turile de epurare în 
stația Dănuțoni.

Deva (M.S.) - O micro- 
hidrocentrală montată pe 
traseul de aducțiune a apei de 
la barajul Valea de Pești, 
până la Stația de Tratare din 
zonă, și care va debita 
energie electrică în sistemul 
energetic național, este esența 
unui proiect destinat scăderii

costurilor de epurare a apelor 
uzate la stația Dănuțoni, din 
Valea Jiului. Practic, energia 
furnizată în sistem va fi com
pensată cu cea folosită în uzi
na de epurare a apelor uzate 
din Valea Jiului. Proiectul, în 
valoare de un milion de euro, 
beneficiază de 75 la sută fon
duri nerambursabile și se află 
la Delegația UE, de unde se 
așteaptă „undă verde” pentru 
anunțul licitației de execuție. 
Lucrările vor începe în prima 
parte a anului viitor.

revenind municipiului Orăș
tie. Este vorba de 1,425 mi
lioane de euro, din care 
712.000 de euro reprezintă un 
credit obținut de la Banca 
Europeană de Investiții, îm
prumutul urmând să fie achi
tat în următorii ani din 
încasările primite de la 
populație.
Condiții în contract

Lucrările sunt executate de 
către o societate din Turcia, 
ESER EMPEDOS, care și-a 
adjudecat lucrarea în urma 
unei licitații organizate de 
ministerul de resort și și-a 
luat deja trei subcontractor! 
locali. In contractul cu firma 
turcă este prevăzută și clauza 
conform căreia, la final, 
străzile pe care se efectuează 
lucrările trebuie să fie aduse 
la stadiul inițial în ceea ce 
privește reabilitarea caro
sabilului și a trotuarelor.

Nemulțumiri
Orăștie (D.L) - Pri

marul municipiului 
Orăștie, Iosif Blaga, este 
nemulțumit de unele 
aspecte ale programului 
SAMTID. „Acest pro
gram este unul bun, dar 
are și părți cu care nu 
sunt de acord. Una din 
ele ar fi acest operator 
unic, din Deva. Până 
acum nu a reușit nimeni 
să mă lămurească în 
legătură cu necesitatea 
numirii acestui operator, 
mai ales că cei de la 
APA PROD ne cer prea 
mulți bani pentru dis
tribuția apei. Nu mi se 
pare normal să le fac 
cadouri celor de la Deva 
și nu înțeleg de ce popu
lația din Orăștie trebuie 
să plătească pentru alții 
și să ajute alte comu
nități locale”, a spus 
Iosif Blaga.

Stație de epurare și tratare a apelor uzate
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Spectacol total la CN Aerobic

Iulius Poczo

■ Organizare excelentă 
asigurată de CSS 
Petroșani și evoluții de 
gală ale loturilor.

Nicolae Gavrea

Aur și bronz la CN de box 
pentru frații Poczo

Hunedoara (C.M.) - Florin Iulius Poczo 
și Radu Poczo, de la Constructorul Hune
doara, au salvat onoarea boxului hune- 

dorean la ediția din acest an 
a CN de Box, rezervată 
seniorilor, desfășurată la 
finalul săptămânii la 
Oradea. Florin a reușit să- 
și apere titlul cucerit anul 
trecut, obținând pentru al 
doilea an consecutiv centu
ra de campion național, iar

Radu a ajuns până în semifinale, suficient 
însă pentru a obține medalia de bronz. 
Florin Poczo care are dublă legitimare la 
Constructorul și Dinamo București și e 
component al lotului național l-a învins, 
sâmbătă, în finala de la 48 kg pe Marius 
Hondaru (Rapid București), după o evoluție 
apreciată de antrenorul său Ilie Captari 
drept „sigură și eficientă”. Radu a cedat în 
semifinale în fața lui C-tin Paraschiv și nu 
a reușit să-și îmbunătățească bronzul care 
îi revenea prin calificarea în această fază, 
antrenorul său Ilie Captari, considerând că 
„deocamdată, Radu nu e pregătit pentru 
mai mult, dar va progresa”.

Petroșani - Ediția din acest 
an a Campionatelor Naționale 
de Gimnastică Aerobică a 
constituit o premieră, pentru 
că întrecerile au fost organi
zate la Petroșani, de un club 
fără prea multă experiență în 
acest sens. Trebuie însă să 
recunoaștem că eforturile ce
lor din Valea Jiului au fost 
deosebite, iar aprecierile oas
peților pe măsura reali
zărilor.
Suprafață modernă

Am remarcat că s-a evolu
at pentru prima data pe o 
suprafață de concurs de 
ultimă generație, singura de 
acest gen din țară. Din păcate,

I Continuă FC CIP defilarea?
Deva (C.M.) - FC CIP Deva își propune 

să completeze demonstrația de forță, făcută 
etapa trecută, împotriva sud-americanilor 
de la MGA Domnești, cu o serie cât mai 
consistentă de victorii care să o instaleze 
pe locul I al clasamentului. Primul pas al 
acestei visate defilări îl constituie partida 
cu ACS 3 București, din cadrul etapei a 6- 
a, programată, azi, de la ora 18.00, la Sala 
Sporturilor din Deva. „Nu avem alte opțiuni 
în afara victoriei. ACS 3 are cam același lot 
ca și anul trecut cu excepția lui Șotârcă și 
Tomescu care s-au transferat la noi și nu 
ar trebui să ne pună probleme”, preciza 
Marius Rupacici, antrenorul echipei devene, 
Alți pași importanți pentru FC CIP urmează 
în etapa a 8-a, când va juca în deplasare 
cu actuala lideră, Silvanus Reșița, și în eta
pa a 12-a, când va întâlni, tot în deplasare, 
campioana AS Odorheiu Secuiesc.

Bmb (C.M.) - Programul etapei a 8-a, sSmbâtâ, 8 
octombrie, ora 11.00: FC Bihor Oradea - Gaz Metan Media;

FCM Reșița- Merty Monta 2-1; Unirea Sg - Corvin
ul 2005 2-0; EFR Timișoara - UTA Arad 2-1; Unirea Sân- 
nlcolau M. - Minerul Lupeni 1-0; U. Cluj- Apulum Al. 0- 
0; Olimpia Ș.M.- Saria II Bistrița 0-1; ISC Turcii a stat.

1. U. Cluj 7 4 2 1 9-2 14
2. Gaz Metan 8 4 2 2 12-7 <4.
3. Hberty Salonta 8 4 2 2 8-5 14
3. ISC Turcii T, 3 4 0 9-5 13
5. CFR Timișoara 8 4 1 3 9-12 13
6. FC Bihor 8 4 0 4 15-9 12
V. Unirea Dej 8 3 3 2 11-7 12
8. Minerul lupeni 8 3 2 2 7-4 11
9.11 Sannicolau 7 3 1 3 7-11 10
10. FCM Reșița 8 2 3 3 7-7 9
11. Olimpia SM 8 2 1 5 8-15 7
12. 0.T. Arar! 7 1 3 3 7-10 6
19. Unirea A.l. 2 1 3 3 4-8 6
14. Gloria II 7 1 3 3 i-7 6
15. continui 7 1 2 4 7-13 5

Ghinion maxim
Dej (C.M.) - Speranțele 

celor de la Corvinul 2005 de 
a obține un rezultat bun în 
meciul din deplasare cu 
Unirea Dej au fost destrămate 
de ghinion. „Am dominat clar 
partida și la 0-0, am ratat 
două mari ocazii prin Pepe- 
nar și Vișan și am avut două 
bare prin Mitrică și Pepenar. 
Pe final, ratările s-au 
răzbunat și gazdele din două 
jumătăți de ocazie au marcat 
două goluri care ne-au privat 
de un rezultat bun pe care-1 
meritam”, preciza loan Petcu, 
antrenorul hunedorenilor. 
Etapa următoare Corvinul nu 
are altă variantă în afara vic
toriei în meciul de pe teren 
propriu cu nou-promovata 
CFR Timișoara, pentru a 
părăsi ultimul loc.

S-au natul singuri
Lupeni (C.M.) - Revelația 

startului de campionat în 
Divizia B3, Minerul Lupeni, s- 
a deplasat la Sânnnicolau 
Mare pentru meciul cu 
Unirea cu gândul de a 
învinge, dar planurile de- 
acasă, nu s-au potrivit cu cele 
din teren. Minerii au dominat 
mare parte a jocului, deși au 
fost defavorizați deseori de 
deciziile arbitrilor, însă soar
ta partidei s-a scris în minu
tul 26, când fostul jucător al 
Jiului, UTA și CS Deva, Cipri- 
an Luca a marcat în propria 
poartă. înfrângerea pică prost 
pentru elevii lui Adrian Matei 
care etapa viitoare vor primi 
pe teren propriu replica li- 
/derei clasamentului, Uni
versitatea Cluj. 

mulți sportivi au întâmpinat 
greutăți de adaptare, fiind 
înregistrate și accidentări 
care au făcut ca unele for
mații de trio sau grup să fie 
retrase din concurs.

Dincolo de organizarea per
fectă, reprezentanții CSS 
Petroșani au cules și multe 
medalii, de altfel așteptate, 
având de acum două vedete 
locale, respectiv Bianca Maria 
Becze și Râul Furnea, ambii 
aproape de promovarea în 
loturile naționale de juniori.
Spectacol de la lot

O participare de excepție au 
avut-o componenții loturilor 
naționale de juniori și seniori 
care se pregătesc pentru cam
pionatele europene, progra
mate la sfârșitul lunii oc
tombrie în Portugalia, evoluția 
acestora fiind aplaudată de 
spectatorii prezenți în sala 
Teatrului I. D. Sârbu din 
Petroșani. Dacă gimnaștii de
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RECLAMĂ

la CSS Petroșani au avut suc
cese peste așteptări, nu același 
lucru putem să îl menționam 
despre cei de la CSS Cetate 
Deva, care au mers bine, dar 

Categoria a ll-a
Individual feminin 1. Bianca Maria Becze CSS Petroșani; 2. Simona Nache; 3. 
Luisa Maria Pavel (ambele ANEFS București); 4. Bianca Toncean; 5. Oliviana 
Lefter (ambele CSS Cetate Eleva)
Intfiwdual masculin: 1. Râul Furnea; 2. Florin Eozian; 3. Mihăiță Cimpoi (toți 
CSS Petroșani).
Perechi: 1. CSS Petroșani (Bianca Maria Becze / Raul Furnea); 2. CSS Petroșani 
II (Ioana Urdea / Mihăiță Cimpoi); 9. CSS Triumf t CS ANEFS București.
Trio: 1. CS ANEFS București; 2. CSS Petroșani II (Bianca Maria Becze, Ioana 
Urdea și Râul Furnea); 3. CSS Cetate Deva I (Nela Caraivan, Adriana Pote- 
hni și Adriana Triata); 4. CSS Cetate Deva II (Bianca Toncean, Andreea Bogati, 
Alexandra Țîră)
Grup: 1. CSS Cetate Deva I; 2. CS Urania Arad; 3. CSS 1 Farul Constanța. 
Categoria a lll-a
Perechi: 1. CSS Triumf / CS ANH5 București; 8.CSS Petroșani; 3. GSM Urania 
Arad Trio: 1. CSS Triumf/CS ANgF§ Bucurașfl; 2. CS ANEFS București 17.650 

•1CSS1 /GS Farul Constanța; S. E3S OMi Stea
Gnțș 1. CSS Cetate Deva I; 2. CSS Petroșani; 3. CSS Cetate Deva II
Seniori
MMdual Mta 1. Izabela Lărâtuș (OS fitetet București); 2. Miriada Bohoață; 
3. Cristina Nedelcu (ambele Farul Constanța); *.  Anca Bucur (GM Cetate Deva).

nu au adunat chiar numărul 
de medalii pe care îl sperau, 
irosind copilărește șanse bune 
din cauza neatenției sau lipsei 
de concentrare.

http://www.unicredit.ro
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• Moment decisiv. Antrenorul reprezenta
tivei Olandei, Marco Van Basten, a declarat 
că momentul decisiv al partidei cu Cehia a 
fost ratarea penalty-ului de către jucătorul 
gazdelor, Rosicki, urmat apoi imediat de 
golul lui Van der Vaart. (MF)

Campion național la 20 de ani

Oradea (G.N.) - Rezultate înregistrate sâmbătă: 
Finlanda - România 0-1 (0-1). Mutu '41 din penalty 
Cehia - Olanda 0-2 (0-1). Van der Vaart 32, Opdam 38

ciasamenȚ
i .Glanda 11 10 1 0 21 - 3 31
2.România • 12 a 1 3 20 -10 25
3.Cehia 11 8 0 3 32 -12 24
A.FInlanda 11 5 ■ 1 5 21 -16 16

5. Macedon ia 11 2 2 7 11 -24 8
6. Andorra 11 1 2 8 4 -31 5
7 .Armenia 11 1 1 9 6 ■25 4

Miercuri, 12 octombrie, vor ’“ea loc ultimele partide: 
Olanda - Macedonia ■
Finlanda - Cehia
Andorra - Armenia

Oradea (G.N.) - Rezultate înregistrate in cadrul Zonei 
Europene:

■ Orădeanul Amilian 
Stanca a cucerit medalia 
de aur la categoria 69 
kg la CN de seniori.

Teodor Biriș_________________
teodor, bir ls<inf o rmmodiajo

Oradea - Cel mai așteptat 
meci al galei finale a Campi
onatului Național de Box pen
tru seniori a fost cel dintre 
orădeanul Amilian Stanca 
(Crișul) și Radu Zarif (CSM 
Iași-SCM Bacău). Susținut fre
netic de cei 1.000 de specta
tori, Stanca (20 de ani) a 
reușit să se impună la puncte 
și să-și adauge în palmares 
primul titlu la seniori.

„Sunt fericit. A fost greu, 
dar cel mai important e că 
am învins. Nu mă așteptam 
să mai am un vârf de formă 
după CN de tineret. Dedic vic
toria familiei mele și antre
norului’*,  a spus Amilian de pe 
cea mai înaltă treaptă a podi
umului. Pugilistul pregătit de 
antrenorul emerit Mihai Mik- 
loș este la al doilea titlu cucer
it în acest an, în urmă cu o 
lună Stanca devenind campi
on național la tineret Amilian 
mai are în palmares medalia 
de atu? la CE de cădeți 2002, 
fiind totodată dublu campion 
național la cădeți și triplu 
campion național la juniori. 
„A produs o surpriză fru-

Stanca (stânga) l-a învins pe Zarif. (Foto: Teodor Biriș)

BEZOLTATE
nnaieie ac uux pentru
seniori: categoria 48 kg, lulius l
Finalele CN de box pentru

Poczo (Dinamo-Constr. Hune
doara) b.p. Marius Hondaru f 

(Rapid); cat. 51 kg, Adrian Luca i 
(Oțelul Târgoviște) b.p. Florin 
Ivan (CSM Brăila); cat. 54 kg, a î 
Veronel Târău (CMV Bumbeștljg J 
lîi i\ Is Dminl Cnirka .Jiu) b.p. Daniel Enache (Petrom •“* 
Ploiești); cat. 57 kg, Viorel 
Simion (Dinamo) b.ab. Vasile

JSandu (Petrom); cat. 60 kg, Tra
ian tupu (CSM lași) b.ab. Mari
an Hodorog (Petrom); cat. 64 , 
kg, lonuț Gheorghe (Box lacob i 
Mira Agigea) b.p. Mihai Maco- ® 
vel (Petrom); cat. 69, Amilian - 
Stanca (Crișul Oradea) b.p. Radu 
Zarif (CSM lași-SCM Bacău); cat. 
75 kg, Roland Gavril (SCM 
Bacău) b.p. Gheorghlță 
Sbenghea (Dinamo); cat. 81 kg, 
Constantin Bejenaru (SCM 
Bacău) b.p. Petrișor Gănănău 
(Minerul Mătăsari); cat. 91 kg.

îi 
a 
i$
1- 
i

GRUPA 2
Danemarca - Grecia 1-0 (1-0). Gravgaard '39
Georgia - Kazahstan 0-0
Ucraina - Albania 2-2 (1-0). Șevcenko 45, Rotan '86 / 
Bogdani 75 și 82
Clasament: 1. Ucraina, 25 puncte; 2. Turcia, 20 p; 3. 
Danemarca, 19 p; 4. Grecia, 18 p; 5. Albania, 13 p; 6. 
Georgia, 10 p; 7. Kazahstan, 1 p.
Etapa viitoare, ultima (miercuri, 12 octombrie): Kazah
stan - Danemarca, Grecia - Georgia, Albania - Turcia.

GRUPA 3
Portugalia - Liechtenstein 2-1 (0-1). Pauletta ‘49, Nuno 
Gomes '86 / Fischer '33
Rusia - Luxemburg 5-1 (2-0). Izmailov 7, Kerjakov '18, 
Pavlucenko '65, Kiricenko 74 și 90 / Reiter '51 din penal
ty
Slovacia - Estonia 1-0 (0-0). Hlinka 75
Clasament: 1. Portugalia, 27 puncte; 2. Slovacia, 22 p; 
3. Rusia, 22 p; 4. Letonia, 15 p; 5. Estonia, 14 p; 6. 
Liechtenstein, 8 p; 7. Luxemburg, 0 p.
Ultimele meciuri (12 octombrie): Portugalia - Letonia, Slo
vacia - Rusia, Luxemburg - Estonia.

GRUPA 4
Cipru - Irlanda 0-1 (0-1). Okkas ‘15 din penalty 
Israel - Insulele Feroe 2-1 (1-0). Benayoun '1, Zano 90 
/ Zandberg '90
Elveția - Franța 1-1 (0-0). Magnin 79 / Dj. Cissâ '51 
Clasament: 1. Israel, 18 p; 2. Elveția, 17 puncte; 3. Franța, 
17 p; 4 . Irlanda, 16 p; 5. Cipru, 4 p; 6. Insulele Feroe, 
1 P-
Ultimele meciuri (12 octombrie): Franța - Cipru, Irlanda
- Elveția.

GRUPA 5
Italia - Slovenia 1-0 (0-0). Zaccardo 78 
Norvegia - Republica Moldova 1-0 (0-0). Rushfeldt '50 
Scoția - Belarus 0-1 (0-1). Kutuzov '6
Clasament; 1. Italia, 20 puncte; 2. Norvegia, 15 p; 3. 
Slovenia, 12 p; 4. Scoția, 10 p; 5. Belarus, 10 p; 6. Repub
lica Moldova, 5 p.
Ultimele meciuri (12 octombrie); Slovenia - Scoția, Belarus
- Norvegia, Italia - Republica Moldova.

GRUPA 6
Anglia - Austria 1-0 (1-0). Lampard '25 din penalty 
Irlanda de Nord - Țara Galilor 2-3 (0-2). Gillespie '46, 
Davis '50 / Davies '27, Robinson '38, Giggs '61 
Clasament: 1. Polonia, 24 puncte; 2. Anglia, 22 p; 3. 
Austria, 12 p; 4. Irlanda de Nord, 9 p; 5. Țara Galilor, 5 

p; Azerbaidjan, 3 p.
Ultimele meciuri (12 octombrie): Anglia - Polonia, Țara 
Galilor - Azerbaidjan, Austria - Irlanda de Nord.

GRUPA 7
Belgia - Spania 0-2 (0-2). Fernando Torres '55 șl 58 
Bosnla-Herțegovlna - San Marino 3-0 (0-0). Bollc '47, 
74 șl 82
Lituania - Serbla-Muntenegru 0-2 (0-1). Kezman '43, 
Vuklc '88
Clasament: 1. Serbla-Muntenegru, 19 puncte; 2. Spania, 
17 p; 3. Bosnla-Herțegovlna, 16 p; 4. Belgia, 11 p; 5. 
Lituania, 9 p; 6. San Marino, 0 p.
Ultima etapă (12 octombrie): Serbla-Muntenegru - 
Bosnla-Herțegovlna, San Marino - Spania, Lituania - Bel
gia.

GRUPA 8
Bulgaria • Ungaria 2-0 (1-0). Berbatov '30, Lazarov '55 
Croația ■ Suedia 1-0 (0-0). Srna '56 din penalty 

Clasament; 1. Croația, 23 p; 2. Suedia, 21 p; 3. Bulgar
ia, 14 p; 4. Ungaria, 13 p; 5. Islanda, 4 p; 6. Malta, 2 

P-
Ultimele meciuri (12 octombrie): Ungaria - Croația, Mal
ta - Bulgaria, Suedia - Islanda.
Un număr de 24 de echipe sunt deja calificate la CM 
2006: Germania, Ucraina, Olanda, Polonia, Anglia, 
Croația, Italia, Portugalia (din Europa), Argentina, Brazil
ia, Ecuador, Paraguay (din America de Sud), Japonia, 

Coreea de Sud, Iran, Arabia Saudltă (din Asia), SUA, Mex
ic, Costa Rlca (din Zona Concacaf), Angola, Coasta de 
Fildeș, Tunisle, Ghana, Togo (din Africa).

cantul Claudiu Keșeril 
s-a accidentat destul de 
serios la umărul drept fii 
meciul Finlanda - Româ
nia (0-1) și s-ar putea să 
absenteze două luni de la 
FC Nantes, (T.B.) (Foto: J.b.)

moașă, devansând doi pugiliști 
aflați în lotul național”, a spus 
Feri Vaștag, antrenorul lotu
lui național
Campionul Însângerat

Partida de box disputată în 
finala la 81 kg a fost una din
tre cele mai spectaculoase. 
Constantin Bejenaru (SCM 
Bacău) și Petrișor Gănănău 
(Minerul Mătăsari), ambii în 
vârstă de 21 de ani, și-au 
cărat pumni cu duiumul, în 
repriza a III-a Bejenaru ă 
primit o lovitură la arcadă, 
iar după gongul de repriză a

fost oprit de medic să mai 
boxeze. în colțul opus, 
Gănănău exulta crezând că a 
câștigat, dar regulamentul 
i-a dat câștig de cauză pugilis- 
tului din Bacău. „într-o 
finală, în momentul când un 
pugilist se accidentează și 
este oprit de antrenor, arbi
tru sau medic, se contabi
lizează avantajul din acel 
moment de pe computer. 
Bejenariu a avut avantaj 
după repriza a III-a, când și- 
a spart rău arcada, și s-a dat 
decizia din acel moment”, a 
explicat președintele FRB

Daniel Văcaru (Metrorex) b.p. 
Florin Stan (CSM Baia Mare); 
cat. +91 kg. Bogdan Dinu 
(Dinamo) b.p. George Gavril 
(SCM Bacău).

>.

w—'■r ’
Rudei Obreja. Cu o plagă de 
vreo șapte centrimetri, Beje
naru a primit primul ajutor 
și nu a putut urca pe podiu
mul de premiere să-și 
primească medalia, centura și 
diploma de campion, dar și 
premiul de 10 milioane. 
Pugilistul a fost transportai 
în vestiar, unde medicul 
echipei l-a cusut pe viu. ,

Continuăm să sperăm într-o minune
■ România a învins Fin
landa în deplasare, iar 
Cehia a pierdut acasă în 
fața Olandei.

Helsinki, Praga (MF) - 
Echipa națională de fotbal a 
României a obținut o victo
rie meritată în fața Finlandei, 
scor 1-0 (1-0), după un meci pe 
care l-a dominat din punct de 
vedere tactic. Unicul gol al 
partidei a fost marcat de 
Mutu, '41 din penalty. în ciu
da succesului la un scor min
im, tricolorii și-au adăugat 
trei puncte în clasament, 
trecând pe poziția secundă a 
clasamentului în Grupa 1. 
Victoria noastră la Helsinki, 
coroborată cu eșecul de pe 
teren propriu al Cehiei în fața 
Olandei, ne dă dreptul să 
sperăm în continuare. în 
cazul în care Cehia nu va 
câștiga în ultimul său meci, 
în deplasarea cu Finlanda, 
România se va menține pe

Adrian Mutu (în prim-plan), autorul golului victoriei. (Foto: epa)

locul II și va accede la baraj. 
Speranțele noastre se leagă 
acum de o eventuală surpriză 
fUmizată de echipa Finlandei 
în partida de miercuri.

După meciul câștigat la 
Helsinki, mai mulți fotbaliști 
tricolori au susținut că 
naționala Finlandei ar trebui 
să fie stimulată din punct de 
vedere financiar pentru par

tida cu Cehia. Internaționalii 
Mutu, Contra și Chivu s-au 
oferit să-și doneze primele de 
calificare, în valoare de câte 
60.000 euro, pentru fotbaliști^ 
finlandezi. Selecționerul Vic
tor Pițurcă nu a exclus nici el 
posibilitatea stimulării 
echipei gazdă în meciul cu 
Cehia. „Dacă e nevoie, le dărt 
și bani”, a spus Pițurcă. i

Kimi Raikkonen a câștigat la Suzuka
■ Pilotul finlandez a reușit 
să câștige MP al Japoniei, 
după ce a pornit de pe 
locul 17.

Suzuka (MF) - Kimi Raikko
nen (McLaren Mercedes) a ter 
minat învingător în Marele Pre-

fantastică, în care a pornit de pe 
poziția a XVH-a a grilei de start 
Cursa de la Suzuka a constituit 
penultima etapă din actuala 
ediție a CM pentru piloții de For 
mula 1. Driverul finlandez aibst 
urmat în clasament de Giancar
lo Fisichella (Italia) și Fernando 
Alonso (Spania), ambii jde la.

După MP al Japoniei, clasa
mentul piloților se prezintă ast
fel: 1. Fernando Alonso (Spania, 
Renault), 123 p; 2. Kimi Raikko
nen (Finlanda, Mc Laren Mer
cedes), 104 p; 3. Michael Schu
macher (Germania, Ferrari), 62 
p; 4. Juan Pablo Montoya 
(Columbia, McLaren Mercedes), 
® p; 5. Giancarlo Fisichella 
(Raila, Renault), 53 p; 6. Jarno 
Trulli (Italia, Toyota), 43 p etc. 
Dacă la piloți zarurile au fost 
deja aruncate, nu același lucru 
ae întâmplă în clasamentul scud- 
eriilor, unde lupta pentru primul 
loc este acerbă, urmând să fie 
decisă abia după ultima etapă: 
1. Renault, 176 p; 2. McLaren 
Mercedes, 174 p; 3. Ferrari, 100 p; 
4. Toyota, 82 p etc. Ultima etapă 
a CM pentru piloții de Formula 
1 va fl Marele Premiu al Chinei, 
"rogramat la Shanghai, pentru 
data de 16 octombrie.

www.bihon.ro >
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Cusut.
Coi tantt- B- nara 
ales cu arcada spartă șl 
a fost cusut pe viu în ves
tiar da medicul echipei, 
an £• aplicat peste zece 
puncta de suturi. (T.B.)

(Foto: Teodor Biriș)
j
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Văid ap. 1 cameră (01)

• amară de cămin, zona Dacia, Deva, preț
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/8192% după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• cMMdă, cinari, 2 holuri, parchet stejar, 
balcon mare, contorizări, preț 1,150 mid. lei. Tel. 
0254/223555.
• decomandate, balcon închis, termopan, 
centrală termică, mobilat, utilat complet, Bdul 22 
Decembrie, preț 146.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.

5 din 
I. Tel.

• 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.
• Deva, KMăkdcoanu, bl. F, etaj 3, circuit, 
cărămidă, cămară, 2 holuri, parchet stejar, ușă 
stejar, contorizări și alte îmbunătățiri. Tel. 
0254/215526.
• Deva, zonă bună, bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, preț 650 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722664004
• Deva, zona Dacia, contorizări, îmbunătățiri. 
Relații la tel. 0740/247192
• Deva, ama Dacia, multiple îmbunătățiri, bloc 4 
etaje, parchet lamelar, preț 52500 ron, nego
ciabil. Tel. 221001,0742/375994.
• Deva, zona Miorița, 48 mp, preț 870 milioane 
lei. Tel. 0745/253413,218234 seara.
• Deva, ama pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut, balcon mare, preț 26.000 euro. Tel. 
0723/251498

• Slmeria, parter, posibilități privatizare, 
ocupabil imediat Preț 80.000 RON. Tel. 
0721/056236, exclus intermediari.
• toarte regent decomandate, cărămidă, 
contorizări, modificări interioare, balcon cu 
cămară, interfbn, vedere spre oraș, zona 
Minerului, Deva, preț 82000 ron, negociabil. Tel. 
0723/427929,0766/763615.
• iuțea, cantate 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, 4B mp, balcon, contorizări, 

'^taj 1, Deva, Kogălniceanu, ocupabil imediat
xeț 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.
• Shnaria,deasM>ra băncii, preț30.000 euro. Tel.

• Slmeria, idtracentral multiple îmbunătățiri, 
et itermediar, preț 13 mid. lei negociabil, și 
teren îMmp. zonă foarte bună, 25.000 euro, 
r,ejc.aabîî.Tel.07Br.5069.07:2'6018E2
• Stoteric zonă centrală, etaj intermediar, preț 
950 milioane lei, negociabil, și apartament 2

V camere, zonă cu brazi, 700 milioane lei. Tel. 
.4)723/686162,0720/505771.
f • ugeht Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, ap. 8, 

confort L preț 1,150 mid. lei. Tel. 0254/223336
• urgent Deva, zona Miorița, confort 1, etaj 1, 
ap. 8, Crizantemelor, bl. M3, preț 1,150 mid. lei. 
Tel. 223336 223523.
• regent semldecomandate, Dacia, etaj 4, 
contorizări, parchet gresie, faianță, preț 700 
milioane lei. Tei. 229034,0724/355166
• zonă idbacentrate, 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. 235206 0721/985256 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță, apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. TelL 235206 0721/985256 (Rocan 
3000)
•zmâCMHălmpăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 

-235206 0721/744514. (Rocan 3000).

•ocazii, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28XXX) euro, 
neg. Tel 235206 0724/620356 (Rocan 3000) 
•zona Mere 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235206 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, l. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. TeL 235206 
0724/620356 (Rocan 3000)
• zona Mfcro, semidec, modificat faianță, 
Bcentrală termică, rolete exterioare, bine 

ut hidroizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
0724-620356 (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620356 (Rocan 3000)
•zona L Maniu, et 1 bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 12 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zamtonicu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandata, cMnddă gresie, faianță, par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•Ocazie! 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 Udo, dec, et 6 amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Ut Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1350 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)
• dec, suprafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005226 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, iu xafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă, zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914686 (Casa Betania)
■ et 6 dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/168BM, 0720/387896 (Casa Betania) 
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
aut Zamfirescu, preț 106000 lei neg, tel.

0724/169303,0740/914688 (Casa Betania) 
• et totennetear, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet recent 
renovat Bălcescu, preț88000leineg.TeL 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)

• et tbine tarețijuLceritraiă termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă, Al. Munco, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat 
contonzan, taicon mare, parchet Baicescu preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223406 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 105000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfbn, 
vedere spre oraș. Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)
• zona Gojdu, sdec, contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, inst sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)

• zona L Creangă dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• dec, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401,227542, 
seara. (Garant Consulting)
• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zord ultracentrală balcon închis, preț 13 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ngsnt contorizări, zonă bună balcon, preț 880 
mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ultracentral, dec, et. intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, interfon, preț 
13 mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zum Banca Transilvania, sdec, 32 mp, 2 holuri, 
ușă metalică gresie, faianță modeme, parchet 
lamelar, bloc decent et3, preț 630 mii, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Uc Auto, urgent, sdec, et 3, parchet, 
contorizări, preț 590 mii, neg, ocupabil imediat 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec., parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent contorizări, zonă excelentă balcon, 
mare, preț 50 mp, preț 84wnil, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zona Banca Transilvania, sdec., ușă metalică 
gresie, faianță modeme, parchet lamelar, bloc 
decent et 3, preț 17500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec, parchet, gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• doc, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent dec, central, 55 mp, balcon închis, 
centrală termică parchet preț 860 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, dec, 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

• Deva, zona Gării, hol central, centrală termică 
amenajat, bun pentru privatizare. Preț: 
1.230.000.000, lei vechi, sau 123.000 Ron, nego
ciabil.. Tel. 0746/225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, sir. M. Viteazul, decomandate, amenajat 
ușă de stejar la intrare, balcon închis, 
contorizări,instalație de gaz separat, balcon 
închis, S.T. 69 mp. Preț: 40.000 euro negociabil. 
Tel. 0746/225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• vând urgent 2 cam, zona Eminescu, etaj 1. 
balcon, contorizări, parchet gresie, faianță Preț 
600 mii, neg. Tel. 211075; 0726-130557; 0745- 
666447. (Mondial Casa)
• vând 2 cam, zona Zamfirescu, etaj 2, 2 
balcoane, contorizări, st 60 mp, bloc nou, 
parchet vedere în 2 părți, preț neg, tel. 211075, 
0245-666447,0726-130557. (Mondial Casa)

a
 2 cam., b-dul Decebal, etaj interme- 
e deosebită parchet contorizări, bine

Rteț 980 mii. Tel. 211075,0747779751, 
0726130557. (Mondial Casa)• zona Horea, dec, et 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă 56 mp, bloc BCA și cărămidă 
preț 13 mid, tel. 0745/159608 (Mimason)
• zona bdul Decebal, dec, et 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou, termopane, ct 
55 mp, 135 mid, tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona cănind vechi, et 3, sdec, fără 
îmbunătățiri, oontorizări, gaz 2 focuri, debranșai 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii, tel. 
0745/640725, (Mimason)
• zona B-did Bălcescu, et. 1, sdec, parchet, 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50-mp, - 
845 mii, teL 0745/164633. (Mimason)

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

•zona IBanăd, dec, et 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mid, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, sdec, et 4, acoperit cu tablă 
gresie, faianță contorizări, balcon închis, beci, 
baie cu geam, parchet stejar, liber, 860 mii, tel. 
206003,230324. (Mimason)
• zona Miorița, parter cu balcon închis, beci, 
baie cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii, 
teL 206003,0740/173103. (Mimason)
• AL MoHtor, et. 1, bloc cărămidă bucătărie 
modificată baie amenajată contorizări, liber, 
620 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Zamfirescu, doc, parchet contorizări, balcon, 
et 4,845 miL, 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/89.000 RON, neg, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Progresul parter, ideal pentru firmă sau 
birouri, decomandate, centrală termică baie 
mare, preț 120.000 RON, tel. 0745/302200,23280% 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Mtoanfad, decomandate, etaj 1, bloc de 
cărămidă 50 mp, balcon, contorizări, parchet 
faianță preț neg, tel 0723/25149% 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, etaj 2, 
contorizări, gaz, apometre, repartitoare, gresie, 
faianță preț 67.000 RON, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona piață etaj 1, balcon mare, parchet stare 
bună contorizări, zonă liniștită preț 26.000 euro, 
negociabil tel. 0723/251498,0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• zona Școala 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, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zonă iteracentrală decomandate, 50 mp, 
contorizări, parchet modificări, balcon închis, 
preț 95.000 RON, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• Deva, idtrecentral semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizat Preț 
950.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746/225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

• CȘattitauzse centrală contorizări, parchet 
masiv, hol central, etaj 3, preț negociabil. Tel. 
0726/306809.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, vedere în 2 părți, bloc cărămidă etaj 
1, preț 1320 mid. lei, negociabil. Tel. 228615.
• Deva, zeri centrală decomandate, etaj inter
mediar. Tel. 0744/604912.
• Deva, zona Sala Sporturilor, etaj intermediar, 
amenajat sau schimb cu apartament 2 camere 
sau garsonieră Tel. 0788/165703.
• ultracentral Deva, etaj 3, centrală termică 
amenajat preț 1350 mid. lei. Tel. 0723/562744.
• urgent semidecomandate, balcon, 
contorizări,îmbunătățiri, etaj intermediar, Deva, 
zona Bălcescu, preț 109.000 ron. T el. 0745/888619, 
227661.
• urgent Soneria, parter, ideal privatizare, 1300 
mid. lei, negociabil și 1200 mp teren intravilan, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
•zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona L Maniu,în L-uri,et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresii, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare centrai, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona <t Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, +■ diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tfel.235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 23520% 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon,preț4S000euro;tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrată amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• zona, L Creangă dec, contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, CT, sdec, gresie, faianță parchet 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224396, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• sdec, buc, baie, contorizări, et. intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting)
• urgent zonă liniștită et. 2, balcon închis, 
centralătermică instalații sanitare noi, preț810 
miL tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Dada, sdec, centrală et 2, bloc de 
cărămidă ocupabil imediat, preț 800 mii., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, urgent 90 mp, bloc cărămidă 
parchet balcon închis, dec, preț 38000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dunărea, sdec, et intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid., neg, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț 35.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat preț 
38000 euro, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

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:

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

• vând 3 cam, zona Dacia, etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lamelar, bine întreținut 
preț 720 mii, neg. Tel. 211075,0745-666447,0726- 
130557. (Mondial Casa)

• zona I Maiorescu, et 2, sdec., parchet 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat 875 mii, tel. 0745/253413. (Mimason)
• LteacuU, parter înalt cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid, neg, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Catprti, parter, dec, balcon, contorizări, 
stare bună 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324. (Mimason)
• zona Embtescu, decomandatei 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere în 3 părți, centrală 
termică apometre, parchet gresie, faianță preț 
135.000 RON, tel. 0788/165703, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
'• zona Decebal, etaj 3, decomandate, centrală 
termică 2 băi, ușă lemn masiv, parchet bine 
întreținut gresie, faianță ocunabil în cel mai 
scurt timp, preț 150.000 RON, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, Totul 
nou, S=65 mp. Preț 1506006000 ROL Tel. 
0746/225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6 decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746/225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
doua băi, suprafața foarte mare, loc de parcare 
concesionat. Tel. 0746/225726, 0254-213050. 
(Casa Majestic'

Vând ap. 4 camere (07)

De astăzi suntem mult mai generoși cu dienții noștri! Pentru
3 luni contractate, primești încă UN A...gratuit! Ș

• Deva,amenajM interioare,centrală termică2 
băi, etaj intermediar. Tel. 0720/670305.
• Slmeria, zonă ultracentrală etaj intermediar, 
multiple îmbunătățiri, preț 1,400 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• uraent decomandate, etaj 1, centrală termică 
2 băi, 2 balcoane, 112 mp, bloc cărămidă, fără 

intermediari. TeL 228775,0788/497895
• zona UBacuhd, 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)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et t preț 1580 
mid. lei, tel. 23520% 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829066 (Casa Blanca)
• 2 ML 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1/100 mid., neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• iigent znrt 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)
• el 2, dec, parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii, neg., tel. 215212. (Prima- 
Invest)
•dec,2băi, 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, gresie, 
faianță parchet zona Dorobanți, preț 1500 mid, 
tel. 211075,0745666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• et2, dec, parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Eminescu, decomandate, 110 mp, 
centrală termică parchet gresie, faianță 2 
balcoane, 2 băi, bloc de cărămidă preț 1,650 

milioane lei vechi/165 000 RON, tel. 0723/25149% 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• Don, L Creangă modificat în 3 camere, ușă 
metalică, geamuri termopan, baie de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă balcon închis 
cu termopan, garaj. Preț 2200506006 lei nego
ciabil. Tel. 0746/225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Vând case, vile (13)

• 2 corpuri, Sbai riere, Ducătărie, cămară anexe, 
gaz 2 fiicuri, fântână canalizare, apă curentă st 
3010 mp, Petreni, comuna Băcia, preț 136000 ron, 
227036,0721/384523.
• cameră to casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianța, 
termopan, zonă centrală Deva, tel. 0726/972966.
• casă Huiedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 22 mid 
lei (220500 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665. 
0254/719728
• casă, to Orăștie, subsol, parter, etaj, mansardă 
toate utilitățile. Tel. 0254/241426,0721/186996.
■ casă to 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 zona 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, VBe 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
•str.Horea,3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724620358 (Rocan 3000) 
•zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc., CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasă zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• 2 cam mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367593. 
(Garant Consulting)
• Deva, P+l, 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivnița, 
centralătermică * 0 mp, grădină S=500 mp, 
garaj. Preț • 90.000 euro negociabil. Tel. 
07. .225726.0254213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

• ivgtnl Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat Tel. 215212 (Prima-lnvest)
• iigcnl Bălcescu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• urgent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat tel. 215212. (Prima Invest)

Vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• casă frumoasă 3 camere, încălzire centrală 
aer condiționat comuna Bistra, județul Alba. Tel. 
0742/765689.
• casăto sat Fizeș, comuna Băița, nr. 67, grădină 
■ curte 60 ari, șură anexe gospodărești, preț 
negociabil. Tel. 0722/231965.
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• cad nouț, 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)
• In BohoK, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662.(Evrika)
• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță, 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă, st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• sat Boz, 4 cam., mansardă, garaj, sobă 
teracotă, amenajată, baie, drum asfaltat, ST 2800 
mp. Preț: 1.100.000.000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726,0254-213050. (Casa Majestic)

• Eminescu, poBția județ, 40 mp, decomandate, 
et 2, bucătărie modificată balcon mare, gresia 
faianță parchet apometre, gaz contorizat 
vedere la stradă preț neg. tel. 0745/302.200, 
232.808, 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zona Udo (ultracentral), balcon mare, 
contorizări, gresie, faianță ocupabilă repede, 
modificări, preț neg, tel. 0723/251498 232809. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 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. zona Gojdu/central, se 

oferă diferență tel. 0723/251498,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, et3, cu balcon, parchet, gaz 
contorizat apometre, ocupabilă repede, preț 
55.000 RON, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)

Cumpăr garsoniere (20)

Vând garsoniere (19)

• decomandate, etaj 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 modern, 700 milioane sau schimb cu 
apartament Tel. 0720/670305.
• wgent, Z7 mp, balcon, contorizări, etaj inter
mediar, Deva, Mărăști, preț 55.000 ron, nego
ciabil, Tel. 0745/888619,227661.
• zona ProyinA dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Deda, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 si 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587 (Evrika)
•zona ZMrikeeai, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 milla. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
«M M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. tei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
«mm Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
MnaMMdLvederelastradăliberă 550mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•eoMlNMMldec^ mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• et 3, 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 
♦faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)

• to Simeria, ofer prețul pieței. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• to Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• Deva, Mkra 15, sau Dacia Ofer prețul pieței. 
Tel. 0746/225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)

• loc 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. (Evrika)
• Intravian, zona Zăvoi st 9000, parcelat, apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• totravian zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000) 
•totravian zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)

• zona Dorabaiți, dec., modificată, (cameră 
♦living), repartitoare, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță, termopan, ușă metalică, parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 104)00 mp livadă în spatele depozitului 
Atacret Sântuhalm, zonă cu case în construcție, 
preț 20 euro mp. Tel. 0746/098225,0254/219335.

• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242
• 24,700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ 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.
• intravian Mda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• intravian to Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• totravian 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.
• intravian, 2000 mp, central, construibil, preț 
avantajos. Tel. 221811.
• Intravian, 3 parcele, 1200 mp, 1250 mp și 840 
mp, facilități apă gaz, curent peste drum, ideal 
pentru casă Tel. 0254/223555.
• intravian, 4000 mp, fs 60 m, apă gaz, curent 
se poate parcela, preț 8 euro mp. Tel. 
0254/223555.
• totravian, to comuna Balșa, fs 30 m. Tel. 
713490.
• intravian, pentru construcție casă în Șoimuș 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Tel. 220269,0746/029058

• totravian zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
•totravian st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru constiucție 
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)
• intravian la DN 7 st 5700 mp„ front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg, tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania)
• zona 22 Dec, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg, tel. 
224.296,0788/36182. (Garant Consulting)
• zona Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9900 euro sau 45 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• totravian ta Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• totravian, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• 2tU mp, zonă bună Boholt, posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• intravian, 550 mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii., neg., tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
•vând teren intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 
3700 mp, acces din două părți, posibilitate parce
lare, gaz, apă curent ideal construcție case. 
Preț 25 euro/mp. Tel. 211075 0740/232043; 
0726/130557. (Mondial Casa)
• vând teren intravilan, zona Horia, st 375 mp, fs 
13 m, toate facilitățile, preț 8000 euro, neg. Tel. 
211075,0745666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• vând teren, B-dul 22 Decembrie, zona Dacia 
Service, st 3300 mp, fs 52 m, bun pt orice activi
tate, toate facilitățile. Preț 25 euro/mp. Tel. 
211075; 0745/666447; 0726/130557. (Mondial 
Casa)

• vând teren 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)
• Eminescu, 900 mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mi mason)
• zona Depozitelor, intravilan, 1500 mp, fs 25 m, 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• zona Ceangăi s 715 m, fa 10 m, foc de caisă, 
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)

Cumpăr teren (22)

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

Vând locuri de veci (23)

• vând loc de veci în Cimitirul catolic Deva. 
Relații la tel. 213963, nzzi/oww

• 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 contorizări, zona luliu Maniu, etaj 
2 din 4, preț 150 euro/lună Tel. 0721/708708
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, centrală termică utilat mobilat pe 
termen lung. Tel. 212580,215468
• aferim spre închiriere apartament 4 camere, 
parter, zona Zamfirescu, ideal pentru sediu 
firmă Tel. 0722/939026.
• sofidt urgent chirie la casă (vilă) cu garaj, 
confort în Deva, ofer preț bun, pe termen lung. 
Tel. 0788/165702.
• central amenajat contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spați comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut 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)

•oferap. 2 camere, gresie, faianță podele lami-*  
nate, apometre, preț 200 euro/lurâ, tel, 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer gareonfari dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)

• eter «Bl mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
■ oter ganontaă 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. 22J0PX 
0723/829060. (Casa Blanca) f'Ș >
• otra earned în zonă bună Deva, prețjâuo 
euro/lună ♦ avans+ cheltuieli, tel. 221001*  
0742/375994. (Casa Blanca)
• rană cenMl st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• oter panta închiriere garsonieră dec., corn*
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000) (>
• oter panta închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st HO mp, ideal bar;res- 
taurarrt, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000) .

Vând spații comerciale (25)

• foarte urgent spațiu comercial ultracen
tral, P+l, super amenajat, utilat bar, 110 mp, 
fs 73 m, preț 180.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/567206.

• piață, etaj Romarta, contorizări baie, 90 mp, 
terasa 150 mp, posibilitate construire 4 etaje, 
intrare separată Tel. 0742/882269.
• central amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Vând alte imobile (27)

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

Imobile chirii (29)

• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii. tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• stare buri, în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
•at 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• «13, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
•et 1, dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg., tel. 
223400,0720/387898 0742/005228 (Casa Betania) 
•et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,074V120722. (Casa Betania) 
•<ogert, zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Uao 15, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54.500 ron, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
• ama Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
•confert 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara 
(Garant Consulting)
•ug»t Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări et intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec, el 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)
• (Uiăcontorizări, parchet gresie, faianță et 2, 
ocupabilă imediat, preț 570 mii., neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• kicMiez apartament 2 camere decomandate, 
zona Zamfirescu, contorizări, termopan, 
parchet, gresie, faianță mobilat, utilat, preț 180 
euro, condiții foarte bune. Tel. 0745/302200.
• tochMezviă 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.
• ofer penta închiriat spațiu comercial, birou, 
vestiar, garaj, hală atelier auto, terenul aferent, 
2100 mp, curent, apă pentru orice activitate, 
Deva. Tel. 0742/290024.

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 Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@inforrnmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

CURB

• sdrimb sau vând garsonieră Deva 
Kogălniceanu, 56/8 pentru Timișoara Tel. 
0254/220997.

COLECȚIONAR GERMAN CUMPĂR 
MAȘINI DE CUSUT ZZINGER,

35.000 - 45.000 EURO. 1
TEL 0744.933J84 3

PLATA PE LOC ROG SERIOZITATE

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co- 
mvrciai venirai

Tel: 230.630,233.170, 233.180
Fax: 224.550,
wwwjlmal.ro, «lmalOsmart.ro 

Mobilier de apartament, 
— Mobilier de birou, 
uși PORTA ———— 

Tapițerii, Camere de 
tineret

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

consum și telefoniei mobile

ANGAJEAZĂ
SECRETARĂ

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

SE OFERĂ:
• Posibilitatea de a lucra intr-o echipă tânăr într- 
un mediu modem, profesional și în plină 
dezvoltare.
• Pachet de beneficii motivant.

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

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37. telefon: 0254.222.9: 
fax. 0254.206 291. e-mail officeafouasar.ro

i

Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. Ion ionescu de la Brad nr. 29
Tel.; 0256-400774
Fax; 0256-400777
instaltm@melinda.ro

Microcentrale murale "Demrrd

Demrad Standard

Cumpără o microcentrală 
murală Demrad si primești in

• puteri termice de 20, 24, 30 kW
• versiune basic și digital
• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului
• cu tiraj natural sau forțat
• compact, dimensiuni reduse
• posibilitatea de conectare la calculator
• compatibil cu sisteme de automatizare
• posibilitate de conectare la termostat de cameră, 

sondă exterioară și unitate de control la distanță
• versiunea basic cu afișaj LED
• versiunea digitală cu afișaj LCD, pentru

vizualizarea defecțiunilor

• vană cu 3 căi motorizată
• posibilitate de legare în cascadă
• sistem anti-blocare pompă
• protecție contra înghețului >
• filtru EMC
• silențios f

• instalare ușoară |
• certificate CE, ISC1R, UK Certelec, Rostest

Continuitate în inovație!

mailto:andras.bajusz@inforrnmedia.ro
wwwjlmal.ro
lmalOsmart.ro
officeafouasar.ro
mailto:instaltm@melinda.ro
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• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă, complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată. Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688. 
(Casa Betania)
• garsonieră dec, mobilată, utilată cu aragaz, 
frigider, contorlzări, 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 (Casa Betania)
• ap. 3 cam., nemobilat parter, amenajat 
deosebit bun pentru birouri, centrală termică, 
1000 RON/lună, tel. 0745/367.893. (Garant

■ wftnsulting)
Xi^apvî cam. Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat 

dotat CT, 200 euro/lună, tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• ap. 3 cam, mobilat deosebit ct zona Lido, 450 
euro/lună, tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• ganonfaă, 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, 
pteț 22 mil/lună, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
'■ Rin, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• er pL închiriere garsonieră complet mo- 
■Șjlată, în Deva, preț 90 euro/lună (Prima-lnvest)

• ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
fei/lună tel. 718833, 0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mH. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• Ofer halfrdepozn, 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 spâlafaioatorizări, Zamfirescu, 
120 euro/tună tel 0742ftffi (Prima-lnvest)

• ofer ptr. închiriat ap. 2 cam., zonă bună 
mobilat, utilat Complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, eolțar, totul nou, preț 140 euro, neg. 
Tel. 211075,0745-666447, 0726-130557. (Mondial 
Casa)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec, mobilat 
modem, utilat tv color, frigider, aragaz, pt. 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• In blocurile Mintiei, ap. 3 camere, dec., 

^.mobilat, utilat tv, frigider, aragaz, calculator, ct 
WȚber condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
J^el. 0745/640725. (Mimason)

gmonleră Mul Decebal, dec, mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason)
• ap. 2 camere, dec., et 3, mobilat zona Banca

I Transilvania, 120 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• ap. 3 camere, zona Micul Dallas, dec, mobilat 
utilat ct garai sub bloc 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608 (Mimason)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 TLX, af 1986, cutie 5 trepte, 
acte la zi, preț negociabil, la vedere, necesită 
reparații caroserie. Tel. 0722/830447.

*

*

REGIONALA CF TIMIȘOARA 
DIVIZIA LINII TIMIȘOARA 

SECflA L.5. DEVA 
SECțlA L.9. SIMERIA

Secțiile L.5. Deva si L.9. Simeria scot la licitație publică milloan fixa apre
ciate ca disponibile. Licitația va avea loc tn data da 08.11.2005, ora 10,00 
pentru Secția L.5. Deva și în data de 09.11.2005 pentru Secția L.9. Simeria, ora 
10,00, Iar următoarea licitație Tn data de 22.11.2005 pentru Secția L.5. Deva și 
în data de 23.11.2005 pentru Secția L.9. Simeria, ora 10,00 la sediul unităților.

Valorificarea mijloacelor fixe se va face tn conformitate cu prevederile Lagll 
133 din 1999 și a Dispoziției 12 din 1999 a Președintelui CN CF „CFR” SA.

Mijloacele fixe, regulamentul șl listele de preț a mijloacelor fixe pot fl 
consultate la sediile unităților:

- Secția L.5. Deva - loc. Deva, str. Horea nr. 12-14 tel. 0254-215738:
- Secția L.9. Simeria - loc. Simeria, Str. Victoriei, nr. 9-11, tel. 0254-261804.
Persoanele care participă la licitație vor depune la comisia de licitație 

chitanța do achitare a garanției de participare Tn valoare da cal puțin 10% din 
prețul da tncapare a licitației mijloacelor fixe pe care Intenționează să le 
achiziționeze, Tn contul:

RO19BPOS360033Q8587ROL01 deschis la BANC POST Timișoara.

ANUNȚ 
LICITAȚIE

(32009)

Auto străine (37)

• vând Audi 100, VT plus asigurare 2006, taxe la 
zi, benzină 1600 cmc, af 1980, jenți magneziu, 
preț 1700 euro, negociabil. Tel. 0727/192981, 
0726/192981.
• vând GoH II, 2 uși, benzină 1600 cmc jenți 
magneziu, neînmatriculat preț 500 euro, nego
ciabil. Tel. 0727/192981,0726/192981.
• vând GoH III Variant 1997, 13 Bi plus gaz, 
omologat, 162.000 km, metalizat, climă servo, 
turelă abs, magneziu, electric, unic proprietar, 
preț 6500 euro, negociabil, tel. 241412.
• vând Opel Omega, BMW 524 D. Tel. 
0720/464065.
• vând Opel Record din anul 1983, înmatriculat 
în județul Hunedoara, preț 6500 ron, negociabil. 
Tel. 0721/124516.
• vând urgent Opel Astra 1,7 TDI Elegance, af 
2001, full, culoare cameleon, stare impecabilă 
preț negociabil. Tel. 0721/251652.

Microbuze. Dube (38)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cânți pe cauciucuri, nouă pentru 1 ■ 2 
cai, pe lemn cu ladă preț negociabil. Simeria, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 26, tel. 263136.
• vând (fruM Husqvarna, model 136, motor 22 
GP, sigilată, preț 85 milioane lei. Tel. 216943, 
0744/322317.
• vând presă de struguri, mașină de cusut Union, 
mecanică stare foarte bună defuncțioanre, preț 
negociabil. Tel. 233084
• vând strong 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 zdrobitor 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.n74i/5f7m’

Moto-velo (41)

• vând bHcM Viva, suspensii, af 2004, preț 250 
ron, negociabil, mașină tricotat manuală mare, 
marca Dubied, plus material de lucra, preț 800 
ron, șl congelator 4 sertare. Tel. 0254/218786, 
0722/375238

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 șl 
parbriz, af 1984 Tel. 0747/223733.

• vând Oferite piese noi, originale, Lada: 
segmențl, pistoane, cuzineți, bolțuri, arcuri, 
spirale, amortlzoare, disc ambreiaj, placă 
presiune. Tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 fotolii cu cotiere din lemn șl măsuțe 
stare perfectă preț 200 ron. Tel. 0727/756681, 
223680.

Comemorări (76)

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 
în pace. 

Familia Luca Florin, Călan.

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.

• vând eolțar bucătărie cu fotoliu, canapea 2 
persoane, bibliotecă mică cu birou, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
covoare persane 35/2,5 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/B4 cm, stare foarte bună, preț negociabil. 
Tel. 0254/215326.
• vând fwwtrt nouă în 2 canate și o ușă nouă
Tel. 0254/215795 ■
• vând gaimcu roletă covoare persane, fotolii. 
Tel. 228905.
• vând inobU 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, 
0724/643045.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• Sodotate comorthlă 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 aitenâ parabolică digitală completă 
fără abonament, receiver Strong. Tel. 
0722/830447.
• vând combhâ muzicală Sony, cameră video 
Sharp, ceasuri damă șl bărbați originale, neori
ginale, diferite aparate radio, diferite ceasuri cu 
cuc șl pendulă Tel. 0745/770767.

Aparate foto si telefonice 
(50)

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

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 5 mc bolțari noi și piatră de Construcție. 
Tel. 0254/215795
• vând 0glâ solzi și coame, din renovare, 
geamuri și lunetă spate Dacia, motor Renault, 
copiator Canon, prețuri foarte bune. Tel. 
0744/472580 14K80

Electrocasnice (56)

• cunpâr maștoâ de cusut piele, electrică 220 V, 
germană eventual Singer, pentru bărbați, stare 
bună Tel. 0254/247925
• vând candelabra 3 brațe, covor persan 2/3 m, 
prețuri negociabile. Tel. 0744/116494.

• vând candelabra de cristal de Boemia, 
perfectă stare, cu 3 brațe, și un ceas de mână 
Doxa, perfectă funcționare, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• 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.
• vând frigider mărime medie, stare perfectă de 
funcționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel. 
221060.

Decese (75)

Zdrobiți de durere, părinții Vasile , și Eugenia, anunță 
moartea fulgerătoare a scumpului și iubitului lor fiu,

ing. IULIAN NICOLAE RUDA
la numai 25 de ani. Slujba de înmormântare va avea loc 
miercuri, 12 octombrie 2005, ora 13, în satul Zdrapți.

Dumnezeu să te odihnească în pace fiu iubit și drag.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pord mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând pononb boabe din recolta anului 2004 și 
porumb știuleți din recolta anului 2005, preț 
avantajos, calitate deosebită, Hărău. Tel. 
0722/570218
• vând pui zburați rasa Broiler. Relații la tel. 
223030,0723/811877.
• vând vacă Bălțata românească vârsta 3 ani, 
gestantâ 6 luni, Almașu Sec. Tel. 222272

Instrumente muzicale (60)

• vând or# electronică cu acompaniament, 
secție ritmică pian, strings, brass, ideal pentru 
începători și nu numai, marca Roland E15, preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.
• vând or# Elegance, 5 octave, 20 ritmuri, 20 
instrumente, înregistrează preț 150 euro, ideal 
pentru începători, și 3 monede cu eclipsa, 2 euro 
bucata. Tel. 0720/922601.
• vând plan cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.

Altele (61)

• SC Artizanala SRL, situată In Deva, str. LL 
Caraglale,nr. 20 (spate Pompieri), vinde In 
Complexul Comerdab pălării damă șl 
Mrbațl și șepci bărtuȘL caitate superioara, 
la cele mai mid prețuri.

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

• aMIeral de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse pentru Logan, 
Solenza, Peugeot, Opel Astra 17 DTI, Renault 
Scenic, Megan, Clio, Twingo, Skoda Tel. 
0727/756681.
• confecționăm plapuma, perne și lenjerie de 
pat din materiale de import, ieftin, călduros, 
durabil. Tel. 0741/941048
• doamnă serioasă efectuez menaj; cer și ofer 
seriozitate, exclus SMS. Tel. 0721/850420.
• efectuez epllare 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.

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

• porțL garduri, balustrade, scări Interioare 
orice modeL din fler forjat TeL 0254/237533, 
orele 8-15 

• Societate comerdaiă 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: baby-siter, vânzătoare, 
tehnoredactare, după ora 16, contabilitate 
primară Tel. 0744/874987.
• șofer profesionist B, 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 aistrlaci anoaftazi operatori 
>ocun etectromct 11 amqi >co*&rrurt  
gratuită In cadrai flrmaL coodM do lucra 
occktentote, salariu atractiv, bonuri d*  
masă. Cattsc bacaiauroal Așteptăm CV-url 
cu poză In Deva, Mul 22 Doconwfe, bi. Dl • 
DL TH. 0254/232747.

• societate comerdalâ angajează electri
cian cu experiență pentru fermă 
zootehnică Tel. 0722/547124.

■ Companie austriacă angafează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrai flrmeL salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-urile cu 
poză to Deva, Mul 22 Decembrie, bL Dl ■ 
Dl Informați la teL 0254/232747.

• SC FHplast Orăștie angațează Ingineri 
profil calculatoare sau Irqșlneri mecanici 
sau Ingineri profil electric cu cunoștbțe de 
calculatoare. Vârsta maximă 35 de ani. 
Domidul stabl In Orăștie. Așteptăm CV la 
teL/fax 0254/243109, 0744/550053,
re dV +<? sKnăn

• SCPetrolamSADeva,Str. Vânătorfcr, nr.
27, angajează croitorese, salariu atractiv. 
TH. 074V646235, 0254/223320.

• societate comentată angajează cosmeti- 
ciană coafeză, manichiuristă Tel. 
0742/963008.

ANGAJEAZA m mm DEVA 

DIRECTOR PUNCT DE LUCRU
Coil: OPLO

Companie de distîbuție națională materiale pentru decorațiuni Interioare

Cerințe:
• studii superioare
• experiență de minim 1 an în coordonarea unei echipe de vânzări
• experiența tn domeniul vânzării materialelor de construcții constituie avantaj
• cunoștințe operate PC MS Office, posesor permis de conducere cat. B
• calități deosebite de comunicare șl de determinare a clientului să cumpere
• capacitate de a lua decizii rapide și corecte dinamism, putere de muncă.

Se oferă:
• mediu dinamic • pachet salariat atractiv
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I • chioșcul de ziare de lângă 
Comtiin:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro ÎS;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflmcu - B-dul Decebal.

cwAim Anunțurile se preiau zilnic. Intre orele 8 ți 14 la ier 
midi publicitate a cotidianului nootru, Redacția nu 
anunțurilor de mici publicitate.

redacției șl ae vor publica tn pagina de 
asumi responsabilitatea pentru conținutul
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Cryosat căzut în Oceanul Arctic

• Agenția anului. Leo Burnett & Target a 
fost aleasă agenția anului, vineri, la festivalul 
internațional de publicitate Golden Drum, 
desfășurat în perioada 2-7 octombrie la Por- 
toroz, Slovenia. (MF)

• Prima apariție publică. Michael Jackson 
și-a făcut prima apariție publică, după proce
sul din luna iunie, la Londra, unde a mers la 
teatru să vadă musical-ul „BilIy Elliot", 
informează BBC News Online. însoțit de 
copiii săi, starul a fost sâmbătă la un 
matineu la un teatru din West End. (MF)

■ Satelitul rusesc Cryo
sat a căzut în apropierea 
Polului Nord, imediat 
după lansarea sa.

Moscova (MF) - Plasarea pe 
orbită a satelitului european 
Cryosat, pe care europenii se 
bazau pentru a aprofunda 
anumite studii asupra climei 
și mediului, s-a soldat cu un 
eșec, sâmbătă, din cauza unei 
defecțiuni la racheta rusească

Boy George arestat
New York (MF) - Boy George a ajuns la 

tribunal după ce a fost arestat la New York 
pentru posesie de cocaină, găsită în aparta
mentul de lux al acestuia din Manhattan, în 
urma unei incursiuni a poliției, relatează 
BBC News Online. Vedeta a fost eliberată 
după ce a fost acuzată de posesie de sub
stanțe interzise. Pentru acest incident, 
cântărețul britanic riscă o pedeapsă de ma
ximum 15 ani de închisoare, fiind din nou 
așteptat în fața curții pe 19 decembrie.

Noul album al Madonnei

Vioi și neastâmpărați, Nina și Zuzu, puii 
de o lună, nu pot sta cuminți nici în fața 
aparatului de fotografiat decât dacă sunt
ținuți.

■ Un cântec dedicat 
unui maestru al Cabalei 
îi neliniștește pe rabinii 
de la Safed, Galileea.

Ierusalim (MF) - Un nou 
album al superstarului ame
rican Madonna, care va 
apărea în curând, îi neliniș
tește pe rabinii de la Safed, în 
Galileea, un cântec de pe 
album fiind dedicat unuia 
dintre marii maeștri ai 
Cabalei, relatează AFP.

Melodia este intitulată 
„Isaac”, după numele cele
brului cabalist Rabbi Isaac 
Louria (1534-1572), supranu
mit Ari (leul), care a trăit în 
Safed, unde este și înmor
mântat. însă pentru rabinii 
din Safed, utilizarea numelui 
prestigiosului adept al mis
ticii iudaice într-un scop

(Foto: EPA)

Cea mai mare catastrofă

Mai afectat Kashmirul 
pakistanez

Islamabad (MF) - „Mai puțin de 17.500 de 
persoane au murit în Kashmir în urma 
cutremurului”, a declarat, duminică, Aftab 
Sherpao, ministrul pakistanez de Interne, 
transmite AFP. „Există orașe și sate care 
au fost distruse în totalitate. Muzaffarabad 
(capitala Kashmirului pakistanez - n.r.) este 
devastat”, a adăugat Farook. Anterior, 
armata pakistaneză anunțase un bilanț glo
bal de 18.000 de morți în Pakistan. „Cel mai 
mare număr de victime se înregistrează în 
districtul Bagh”, la 40 de kilometri sud-est 
de Muzaffarabad, a explicat Farook. „Nu 
există nici un supraviețuitor în sate precum 
Jaglari, Kufalgarh, Harigal și Baniyali, din 
districtul Bagh”, a cărui populație totală 
este de circa 150.000 de locuitori, a precizat 
el. Ministrul a spus că „mai mult de 3.000 
de persoane” au murit la Muzaffarabad, un 
oraș cu 125.000 de locuitori, aflat la 120 de 
kilometri nord-est de Islamabad, care era, 
duminică, total izolat de restul lumii. 
„Oamenii au fost pur și simplu înghițiți de 
pământ”, a explicat Farook.

■ Oficialii pakistanezi 
apreciază cutremurul 
drept cea mai mare ca
tastrofă din istoria țării.

Islamabad (MF) - Peste 
19.000 de persoane au murit 
și circa 42.400 simt rănite în 
urma cutremurului care s-a 
produs, sâmbătă, în Pakistan.

în afară de Kashmirul pa
kistanez, cutremurul a lovit 
două provincii din nordul 
Pakistanului, dar și partea 
indiană a Kashmirului și, 
îritr-o măsură mai mică, estul 
Afganistanului.

„Această catastrofă este, de 
departe - și ca magnitudine, 
și ca amploare - cea mai 
importantă la care am asis
tat în istoria Pakistanului”, 

Soldați și paramedici implicați în operațiunea 
de salvare de la Peshawar, cu ajutorul unui eli
copter militar. (Foto: EPA)

Copil salvat dintre ruine de echipele de intervenție (Foto: epa)

Rockot, a anunțat Agenția 
spațială rusă, eitată de AFP. 
„Presupunem că satelitul și 
aparatul de accelerare au 
căzut în apropierea Polului' 
Nord”, a declarat generalul 
locotenent Oleg Gromov, de la 
forțele spațiale rusești, citat 
de Itar-Tass.

Sâmbătă seara, ESA a con
firmat că satelitul a căzut în 
Oceanul Arctic la câteva 
minute după lansarea de pe 
cosmodromul Plesetsk.

Cryosat, a cărui construcție 
a costat aproximativ 140 de 
milioane de euro, a fost creat 
pentru a funcționa minim trei 
ani. Agenția spațială rusă a 
anunțat suspendarea lansă
rilor de sateliți de către 
racheta Rockot până la clari
ficarea circumstanțelor aces
tui incident.

lucrativ ar echivala cu un 
„sacrilegiu”. „Legea evreiască 
interzice utilizarea numelui 
sfântului Ari în vederea 
obținerii de beneficii. Ceea ce 
face ea (Madonna) nu este 
doar incorect, și nu îmi 
rămâne decât să cer pedeap
sa pe care o va primi din 
cer”, a declarat rabinul 
Raphael Cohen, director al 
școlii de la Safed care poartă 
numele rabinului Isaac 
Louria.

La 46 de ani, Madonna, 
care a fost pentru mult timp 
un simbol sexual, și-a schim
bat recent numele în Esther 
și sărbătorește sabatul, ziua 
sacră a religiei evreiești.

Vedeta a participat, în sep
tembrie 2004, în Israel, la o 
adunare mistică de câteva zile 
consacrată Cabalei și intens 
mediatizată.

Imagine din Islamabad, după cutremurul de sâmbătă.
(Foto: EPA) 

putea crește, întrucât auto
ritățile nu au putut ajunge în

a declarat purtătorul de 
cuvânt al forțelor armate pa
kistaneze, generalul Shaukat 
Sultan, care menționase un 
bilanț de peste 18.000 de morți 
și 41.000 de răniți. Generalul 
avertizase însă că bilanțul ar
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multe regiuni.
Epicentrul cutremurului a 

fost la 100 de kilometri nord- 
est de Islamabad. Cutremurul 
a afectat nordul Indiei - unde 
cel puțin 320 de persoane au 
murit și aproape 700 sunt 
rănite, potrivit unui bilanț 
provizoriu - și, într-o măsură 
mai mică, estul Afganistanu
lui. Bilanțul victimelor este 
relativ, numărul lor crescând 
de la o oră la alta.
Ajutoare pentru sinistrați

Numeroase țări au răspuns 
deja cererii de ajutor. Uni
unea Europeană a deblocat 
3.000.000 de euro. Franța a 
trimis 25 de militari din Secu
ritatea civilă. Echipe din 

Marea Britanie, Japonia, Chi
na se îndreaptă, de asemenea, 
spre Pakistan. Rusia a trimlț 
o echipă a Ministerului pelj 
tru Situații de Urgență. »- 

Președintele american, 
George W. Bush, a declarat că 
„primele elemente ale asis
tenței pentru Pakistan sunt 
deja pe drum”, menționând 
„un ajutor suplimentar, dacă 
va fi necesar”.

UNICEF, agenția ONU pen
tru protecția copilului, a 
trimis un prim ajutor con
stând din pături, îmbrăcă
minte; corturi, medicamente, 
hrană pentru bebeluși etc.

Secretarul general al ONU, 
Kofi Annan, s-a declarat „pro
fund întristat” și a spus că va 
avea în vedere „toate mij
loacele pentru a veni în aju
torul victimelor și a partici
pa la reconstrucție”, potrivit 
purtătorului său de cuvânt.

Cutremurul de sâmbătă s-a 
produs la ora locală 8.50 (6.50, 
ora României), surprinzându- 
i pe mulți pakistanezi în timp 
ce încă dormeau.

Armata a ajutat ieri la 
pindi la salvarea supraviețuito
rilor. (Foto: EPA)


