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Cerul va fi senin.

dimineața la prânz seara

Se pune lacăt pe Vața-Băi

FC CIP Deva a câștigat, aseară, partida 
de pe teren propriu, cu ACS 3 București, 
după un meci în,.oare victoria devenilor a 
stat sub semnul Întrebării până In ultimul 
minut. (Foto: Traian Mânu)

■ Evaluarea complexu
lui turistic Vața de Jos 
va trebui finalizată 
până la 14.10.2005.

Vața de Jos (L.L.) - Surse 
neoficiale afirmă că Romtele- 
comul nu mai dorește susține
rea din punct de vedere finan

ciar a stațiunii turistice și ca 
urmare, hotelurile și baza de 
agrement vor intra, începând 
din această lună, într-un am
plu proces de restructurare. 
Personalul a fost deja restruc
turat și o comisie de inventa
riere s-a deplasat ieri la Com
plexul turistic pentru evalu
ări. Marele perdant al acestei

restructurări este bugetul co
munei Vața de Jos. „Aproape 
85% din veniturile bugetului 
local al comunei Vața de Jos 
provin de la Complexul turis
tic. Avem cu ei încheiat un 
contract de concesiune asupra 
terenului pe care este con
struit Complexul, contract ca
re încă nu a fost reziliat și es

te încă în desfășurare. Aici 
funcționează și un Centru de 
recuperare, care sper să pre
zinte interes deosebit pentru 
eventualii investitori, datorită 
valorii terapeutice a izvoare
lor sale minerale. Ar fi păcat 
să pierdem principala sursă 
de venit a bugetului”, spune 
primarul Milu Florescu.

Abonamentul trebuie să

Suntem aici pentru tine! Avem soluții la 
toate problemele tale! De aceea, dacă nu 
primești la timp Cuvântul liber, dacă dis
tribuitorul nostru îți vorbește urât, dacă ai 
plătit abonamentul și ziarul nu vine, anunță 
departamentul nostru de difuzare. Sună la 
0801.03.03.03 sau la 0254.211275, persoană de 
contact Sorina Sîrmai.

Abonamentul trebuie să ajungă la tine!

dorim și noi acest lucru. De 
aceea, construim în prezent o 
rețea viabilă de distribuție a

ziarului. Dorim să primești ziarul nostru
sigur, fără sincope și la timp. Facem tot ce
e necesar ca și partenerii noștri să se ralieze 
exigențelor noastre în materie de distribuire 
a ziarului.

ajungă la tine!
Stimate abonat!
Știm cât de important este să primești, 

zilnic, acasă, Cuvântul liber. La fel de mult

Politica iscă proteste la Lupeni
■ Câteva sute de 
cetățeni au protestat 
două zile în fața 
Primăriei Lupeni.

Lupeni (I.J.) - Beneficiarii 
venitului minim garantat și ai 
ajutorului pentru îngrijirea 
persoanelor cu handicap au 
protestat, vineri și luni, în fa
ța Primăriei Lupeni, pentru că

nu și-au mai primit banii cu- 
veniți. Sumele alocate de Con
siliul Județean celor 1911 be
neficiari lupeneni în 2004 au 
fost insuficiente, însă primă
ria a completat necesarul din 
venituri proprii. „Este firesc 
protestul lor. Anul acesta am 
primit 10 mid. lei față de 15 
mid. lei anul trecut și am com
pletat noi 22 mid. lei. Bugetul 
local este depășit de situație.

Dacă se va rectifica bugetul 
consiliului, poate mai primesc 
ceva bani, însă eu apreciez că 
lupenenii suferă fiindcă la 
județ” nu place culoarea mea 
politică”, declară Cornel Res- 
meriță, primarul orașului.

Oamenii sunt disperați și 
spun că, dacă vara mai culeg 
fructe de pădure, la iarnă nu 
vor găsi nici o alternativă de 
supraviețuire.

Fluturași 
antiaviari

Deva (L.L.) - Prefec
tura, împreună cu DSV și 
DSP vor distribui în șco
lile din mediul rural flu
turași care conțin modul 
de prevenire a gripei avi- 
are, felul de manifestare 
a acesteia și măsurile ce 
trebuie respectate.
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sfârșitul anului, 
cu beneficiari

Declarație șoc la Pitești
■ Ieri, la Pitești a avut 
loc o nouă înfățișare în 
cazul interlopilor 
Spumă și Bibanu.

Deva (T.S.) - Au fost au- 
diați cei cinci inculpați în 
acest dosar cercetați în stare 
de libertate.

Surprinzătoare a fost 
declarația luxemburghezului 
Jimmy care a recunoscut că 
ultima declarație, în care 
aducea acuze directe grupului 
infracțional „i-a fost sugerată 
de către un procuror și un 
polițist din cadrul Parchetu

lui Alba Iulia. De asemenea, 
luxemburghezul a mai de
clarat că s-a temut ca barul 
Extaz să nu dispară, fără a 
preciza ce înțelege prin aceas
ta. în plus, a precizat că nu 
renunță la daunele în valoare 
de 180 de milioane de lei, bani 
reprezentând taxa de pro
tecție plătită lui Pera. Alături 
de Jimmy au mai fost audiați 
patroana barului Extaz, Mo
rar Florin și Suciu Alin. Ur
mătorul termen al audierilor 
este 24 octombrie. în 25 oc
tombrie expiră și mandatele 
de arestare preventivă ale in- 
culpaților.

</i V ga?

După ultimul bilanț, între 30.000 și 40.000 de persoane 
și-au pierdut viața în urma seismului cu magnitudinea
de 7,6 grade pe scara Richter care a lovit Pakistanul.

(Foto EPA)
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• Negocieri deschise. Comisarul pentru Ex
tindere, Olli Rehn, a deschis oficial, ieri, la 
Belgrad, negocierile pentru stabilirea unor 
relații mai strânse între Serbia-Muntenegru
și UE. Miniștrii de Externe europeni s-au de
clarat de acord cu deschiderea acestora.

• Executați. Gruparea Ansar al-Sunna, care 
are legături cu rețeaua al-Qaida, a executat 
prin împușcare doi irakieni capturați în ora
șul Kirkuk (nordul Irakului), pe care i-a acu
zat că asigurau securitatea instalațiilor pe
troliere.

în turul doi
Varșovia (MF) - Libe

ralul Donald Tusk și 
conservatorul catolic 
Lech Kaczynski se vor 
întâlni în turul al doilea 
al alegerilor prezidenția
le din Polonia, a confir
mat Comisia Electorală 
Centrală, după număra
rea a 91,5 la sută din vo
turi. Tusk a obținut cir
ca 38,5 la sută din vo
turi, iar Kaczynski, 32 la 
sută. Ceilalți zece candi
dați la președinție se a- 
flă la distanță de primii 
clasați. Printre aceștia 
se află Andrzej Lepper, 
creditat cu puțin peste 
13 la sută, și social-de- 
mocratul Marek Bo
rowski - cu circa zece la 
sută. Turul secund va 
avea loc la 23 octombrie.

Confruntarea celor doi, o- 
glindită în presa poloneză 

(Foto: EPA)

cuvâmb

Olli Rehn vine in Romania
«.

Jose Socrates
(Foto: EPA)

■ Comisarul european 
pentru Extindere sosește 
la București cu două săp
tămâni înainte de raport.

București (MF) - Comisarul 
european pentru Extindere, 
Olli Rehn, va veni la Bucu
rești în 13 octombrie, cu mai 
puțin de două săptămâni îna
inte de publicarea raportului 
de monitorizare privind Ro
mânia.

Agenda de discuții a comi
sarului se va axa asupra e- 
valuării stadiuluide pregătire 
în angajamentele adoptate de 
România în timpul procesului

Comisarul Olli Rehn (Foto: epa)

de negociere, precum și pe în
deplinirea lor la timp pentru

aujrare® a Uniunea Europea
nă, la dataprevăzută, 1 ianua
rie; 2007?
întâlniri

Comisarul Olli Rehn se va 
întâlni cu președintele Traian 
Băsescu, cu premierul Călin 
Popescu Tăriceanu, cu minis
trul de Externe Mihai Răzvan 
Ungureanu, ministrul Integră
rii Europene Anca Boagiu, 
ministrul Justiției Monica 
Macovei, ministrul Adminis
trației Publice și Afacerilor 
Interne Vasile Blaga și minis
trul Finanțelor Publice Sebas
tian Vlădescu.

Oficialul european va dis

cuta și cu Mircea Geoană, 
președintele PSD, și va ține 
un discurs în cadrul unui se
minar dedicat Agendei Lisa
bona, organizat de președinția 
britanică a Uniunii Europene 
și de Guvernul României.

Rehn va reaminti pjjT*,  
vocările care trebuie depă^te 
de România in 2005 și 2006,1 
precum și necesitatea accele
rării pregătirilor de aderare, 
în special în reforma din do
meniul justiției, lupta înfbo- 
triva corupției și crimei o‘ța 
nizate, eficiența controlului la 
frontiere, politica în domeni
ul ajutorului de stat, corifcu- 
renței și protecției mediului.

Angela Merkel, cancelar
Recunoaște 
înfrângerea 
Lisabona (MF) - Pre
mierul socialist por
tughez, Jose Socra
tes, a recunoscut în 
cursul nopții de du
minică spre luni, vic
toria opoziției la ale
gerile municipale. So
crates, al cărui partid 
a câștigat scrutinul 
legislativ din februa
rie, obținând majori
tatea absolută în Par
lament a felicitat 
Partidul Social Demo
crat (PSD) pentru vic
toria obținută dumi
nică. El a precizat că 
scrutinul a fost unul 
local care nu pune 
sub semnul întrebării. 
existență Guvernului.

Două atentate sinucigașe 
la Kandahar

Kandahar (MF) - Două atentate sinuci
gașe s-au produs, ieri, la Kandahar, în su
dul Afganistanului, într-un interval de nu
mai câteva ore, soldându-se cu moartea a 
cinci persoane, a anunțat guvernatorul ora
șului.

Unul dintre kamikaze a detonat bomba 
pe care o purta asupra lui după ce a fost 
oprit de poliție, la un punct de control.

„Un atacator sinucigaș, având asupra lui 
material explozibil, a detonat bomba în mo
mentul în care poliția i-a cerut să se o- 
prească”, a declarat Assadullah Khaled, gu
vernatorul orașului Kandahar, care a preci
zat că atitudinea suspectă a atacatorului 
atrăsese atenția polițiștilor.

Incidentul a survenit pe o șosea din apro
pierea bazei militare americane de lângă 
aeroport, a mai spus guvernatorul.

Cu puțin timp înainte, un alt atentat si
nucigaș se produsese în aceeași zonă, pro
vocând moartea a cel puțin trei persoane, 
printre care și un fost luptător mujahedin, 
a continuat Khaled. Prin examinarea restu
rilor trupului neînsuflețit al atacatorului,

■ Sub conducerea lide
rului conservator Angela 
Merkel, se va forma un 
Guvern de mare coaliție.

Berlin (MF) - Conducerea 
Partidului Social-Democrat 
(SPD) a aprobat, ieri, cu o lar
gă majoritate, formarea unui 
Guvern de mare coaliție în 
Germania, sub conducerea li
derului conservator, Angela 
Merkel, a anunțat un purtător 
de cuvânt al SPD.
Negocieri intense

în urma negocierilor la ni
vel înalt desfășurate dumini
că între reprezentanții celor 
două partide, social-democra- 
ții vor obține, în schimbul ce
dării funcției de cancelar, pos
turi cheie în viitorul Guvern, 
mai ales portofoliile Externe
lor, Finanțelor și Justiției.

SPD a obținut, de aseme
nea, ministerele Mediului, Co
operării, Sănătății și Trans
porturilor.

Gerhard Schroeder pleacă, Angela Merkel vine (Foto: epa)

Conservatorilor le-au reve
nit, în afară de funcția de can
celar, pe care o va ocupa An
gela Merkel, și cea de secre
tar al Cancelariei, precum și 
ministerele Economiei, de In
terne, Apărării, Agriculturii, 
Educației și Familiei.

Conducerea SPD a solicitat

deschiderea negocierilor ofi
ciale pentru formarea marii 
coaliții cu Uniunile Creștin- 
Democrate (CDU-CSU). ,

. 'Cancelarul german în exer
cițiu, Gerhard Schroeder, nu 
va face parte din guvernul de 
largă coaliție condus de Ange
la Merkel.

Tăriceanu 
la Roma

București. (MF) - Pre
mierul Călin Popescu 
Tăriceanu se va ăfla, 
marți și miercuri (ieri și 
astăzi - n.r.), la Roma, 
pentru o vizită oficială 
în cursul căreia se va 
întâlni și cu omologul 
său italian, Silvio Ber
lusconi, principala temă 
de discuție fiind integra
rea europeană a Româ
niei.

Tăriceanu se va întâl
ni cu președintele itali
an, Carlo Azeglio Ciam- 
pi, cu președintele Sena; 
tului și conducerea co
misiei de politică exter
nă a Camerei Deputați- 
lor de la Roma, după ca
re va fi primit la Palatul 
Chigi de către premierul 
Silvio Berlusconi.

Tăriceanu va avea o 
întrevedere și cu repre
zentanți ai mediului de 
afaceri din Italia.

Cele două atentate s-au soldat cu cinci morți
(Foto: EPA)

Confruntări la Baku
Baku (MF) - Mai multe per

soane au fost rănite în con
fruntări între polițiști și rna- 
nifestanți ai opoziției, dumini
că, în Azerbaidjan, în contex
tul apropierii datei alegerilor 
legislative, considerate un 
test al democrației și stabili
tății în această țară cu bogate 
rezerve de țiței. Potrivit par
tidului de opoziție Frontul Po
pular, 27 de persoane au fost 
rănite, printre care zece jur
naliști și doi candidați ai opo
ziției, iar alte 52 au fost ares
tate. Poliția a anunțat însă că 
11 membri ai forțelor de or
dine au fost răniți și 28 de 
persoane au fost arestate.

într-un videoclip televizat 
dedicat campaniei pentru ale
gerile parlamentare de la 6 
noiembrie, Azadliq a cerut 
populației să se alăture mani
festației, a treia neautorizată 
în capitală în mai puțin de 
trei săptămâni.

Opoziția a mai cerut popu
lației să urmeze exemplul U- 
crainei și Georgiei, foste repu
blici sovietice unde au avut 
loc. revoluții în ultimii ani.

Azerbaidjanul este punctul 
de plecare al conductei petro
liere Baku-Tbilîssi-Ceyhan, o 
investiție de patru miliarde 
de dolari, care va permite în
cepând din acest an transpor
tarea de petrol către coasta 
mediteraneană a Turciei. în 
acest context, multe companii 
petroliere străine au făcut in
vestiții importante în această 
țară.

Dispută între liberali și democrați
■ Liderii PNL și PD s-au 
certat ieri, după declara
țiile lui Traian Băsescu 
privind președinții CJ.

București (MF) - Liderii 
PNL și PD s-au certat, din 
nou, în ședința de ieri a Con
siliului Național de Conduce
re (CNC) al Alianței, în urma 
declarațiilor președintelui 
Traian Băsescu, care a spus 
că nu este oportună schimba
rea președinților CJ până în 
2008.

Potrivit unor surse din A- 
lianță, la întrunirea CNC, u- 
nii dintre liberali, respectiv 
Ludovic Orban, Gheorghe 
Flutur și Gheorghe Ștefan, 
s-au arătat profund nemulțu-' 
miți de afirmațiile președinte
lui, cerându-le colegilor demo
crați să-i transmită lui Băses
cu să nu se mai implice în 
problemele Alianței.

Orban a atras atenția că a- 
firmațiile președintelui sunt 
contrare înțelegerilor din Ali
anță, referitoare la modifica
rea Legii administrației publi

ce pentru schimbarea preșe
dinților de CJ care provin de 
la PSD.

în discuția din CNC, libera
lii le-au reproșat colegilor de- 

•' mocrați că și-au schimbat po
ziția după afirmațiile lui Bă
sescu.

Potrivit surselor citate, Va
sile Blaga ar fi încercat să 
susțină declarația președin
telui, spunând că nu s-a lu^+ 
o decizie în Coaliție pe teu . 
schimbării președinților ae 
CJ care nu aparțin actualei 
puteri.
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• MW ritalți bank Sectorul firmelor mici $i 
mijlocii va beneficia anul viitor de o creștere 
a cotei alocate din buget de peste 2.000 de 
miliarde de lei. în acest an, suma alocată a 
fost de 100 de miliarde de lei. (C.P.)

• Un stager caraMaL Pentru postul de șef 
al Poliției Hunedoara s-a înscris un singur 
candidat. Postul a rămas vacant după scan-

r tjalul furturilor de fier vechi, a declarat, luni, 
'»?itomisarul-șef Marcel Zaharia, adjunct al 

șefului IPJ Hunedoara. Este vorba de comi- 
sarul-șef de poliție Nicolae Petruș, adjunct al 
șefului Poliției Deva. (V.N.)

• Fmvm Un sturioni Compania Națională 
de Administrare a Fondului Piscicol în cola- 
tyarare cu Agenția SAPARD oferă sprijin celor 
care doresc să investească în dezvoltarea fer
icelor de sturioni. Cea mai profitabilă specie 
este cega. Investiția minimă necesară este de 
20.000 de euro. (T.S.)

Servicii medicale mixte

Damiel I, Iancu_____________
danlel.lancutln1orniiTiedls.ro

Regulamentul 
și găinile

Cineva, teribil de pesimist, tot calculând și 

analizând modul cum decurg dezbaterile din 
Parlament pe marginea Regulamentului, a 
ajuns la concluzia că, în ritmul ăsta, Năstase 
și Văcăroiu își vor pierde scaunele cu doar 
câteva zile înaintea următorului scrutin. 
Adică peste vreo trei ani, dacă nu visează 
Băsescu urât într-o noapte, ceva cu antici
pate, și se răzgândește din nou. Pe de altă 
parte, altcineva, extrem de optimist, spunea 
că până pe 18, luna asta, totul se va termina 
cu o splendidă debarcare a pesediștilor din 
fruntea Parlamentului DA-ist...

L) a' nu-mi prea vine mie să cred că ce n-au 

reușit liberalo-democrații să facă, de-atâta 
amar de timp, vor izbândi taman în 
următoarea săptămână. De unde le-ar putea 
veni atâta forță de convingere, nu pricep. 
Totuși, se pare că o explicație ar fi. Zvonuri 
răspândite pe la colțuri de clădiri, mai mult 
sau mai puțin oficiale, insinuează că toată 
chestia asta cu zburătoarele betege nu-i decât 
coada Iu' Băsescu vârâtă unde trebuie. 
Supărat pe încăpățânarea Adrianului, Traian a 

. găsit - spun unii -, ocazia să-i facă praf 
găinile de la Cornu și să-l lase pe șeful de la 
Camera Deputaților fără bunătate de ouă... O 
fi Băsescu cam întunecat, da' parcă 
răzbunarea asta ar fi prea cruntă! Da' mai 
știi?

x

■ Unele servicii me
dicale sunt doar 
aparent considerate 
gratuite.

Deva (I.J.) - Serviciile me
dicale considerate gratuite ca 
urmare a faptului că persoa
na care beneficiază de ele are 
plătită cotizația la asigurările 
de sănătate nu sunt chiar 
așa.

Constatarea aparține sindi
catului „Sanitas”. Cota acope
rită pentru servicii medicale 
plătite din banii pacientului 
acoperă doar 30% din suma 
totală necesară. Finanțarea 
vizează, practic, serviciile sa
nitare, medicamente, materi
ale sanitare, onorarii pentru 
personalul medical. Potrivit 
„Sanitas” Încalcă principiul 
solidarității sociale prevăzut 
de lege. Federația își propune 

implementarea unul sistem 
mixt de plată a serviciilor 
medicale. Mai precis, sindi
caliștii propun existența unei 
asigurări obligatorii pentru 
toți cetățenii, pentru un 
pachet de servicii gratuite o- 
bligatorii, și a unui sistem fa
cultativ privind servicii medi- 
cale suplimentare.
Un nou sistem

„Astăzi vom discuta, la 
București, cum va putea fi 
implementat acest nou sis
tem. Probabil că nu vom 
finaliza discuțiile, întrucât 
asta presupune alte fonduri, 
iar în momentul de față nu 
suntem de acord cu faptul că 
orice tip de rețetă, fie com
pensată, fie gratuită, îl obligă 
pe bolnav să plătească o anu
mită sumă”, spunea Lucia 
Vintilă, lider sindical „Sani
tas” Deva.

Legea minorităților în 
obiectivul Parlamentului
■ Doi parlamentari 
hunedoreni au făcut 
precizări legate de a- 
doptarea acestei legi.

Deva (D.I.) - Senatorul 
PNL Viorel Arion a afirmat 
că actualele dezbateri din 
Parlament, pe baza Legii 
minorităților, au loc ca 
urmare a unei cerințe ex
prese a Partidului România 
Mare, care este susținut de 
către PSD. „Lucrurile merg 
destul de greu, mai ales că 
a fost indrodus un număr 
foarte mare de amenda
mente. Numai Gheorghe 
Funar are 140 de asemenea 

amendamente acceptate de 
comisie”, a spus Arion. La 
rândul său, deputatul 
Gheorghe Firczak (Uniunea 
Culturală a Rutenilor) a 
făcut și el unele aprecieri 
asupra acestui subiect. 
„Legea minorităților este 
una foarte bine făcută, 
fiind rezultatul unor dis
cuții între diferitele gru
puri parlamentare. Inițial, 
cu excepția PRM-ului, ea a 
fost acceptată de toate par
tidele. Practic, se adună 
toate prevederile existente 
în diferite legi și se face 
una singură. Nu simt prea 
multe lucruri noi”, a de
clarat Firczak.

DMF Mintia-Ilia________________________
W68A ' . ' ■______________
in Deva aparatele «dar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 
'M-1® &tr. (MH Errtfneseu - Str. Horea - B-dul Dece- 
BBKitatal Z2Decervloii>
Radarele mai pot fi întSnite șl pe principalele artere 
iritas Se pe eu» locafltS|ilQE Brad - Hațeg - Orățtie - 
Ramyeri - Vulcan r Lupe»

Prietenul la beție se cunoaște

t

■ Sub influența 
alcoolului, fără permis, 
furt și distrugere în 
dauna avutului privat.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 
34 de ani, din Deva, a plecat 
la băute cu un prieten de-al 
său, sâmbătă spre duminică 
noaptea, la un bar din apro
pierea Sălii Sporturilor. Emil 
Mărginean, de 40 de ani, și 
Ladislau Iosif Botnariuc, de 
34 de ani, au băut la acel bar

Disponibilizări refuzate
■ Două sute de 
siderurqiști hunedoreni 
au preferat să plece 
din combinat.

Hunedoara (M.S.) - Două 
sute de siderurgiști din 
cadrul combinatului Mittal 
Steel Hunedoara s-au înscris 
voluntar pe listele de disponi
bilizări colective din soci
etate, procesul fiind deja 
încheiat, a declarat ieri 
președintele Sindicatului 
Siderurgistul, Petru Vaidoș. 
Cei mai mulți angajați care 
au ales să plece din combinat 

toată noaptea. Duminică di
mineața, „morți” de beți, s-au 
ridicat de la masă să plece 
acasă.

Botnariuc a luat cheile de 
la mașina lui Mărginean și 
telefonul său mobil, a urcat la 
volanul mașinii și a plecat 
spre Colegiul Tehnic „Tran
silvania”.

în intersecție a pierdut con
trolul volanului și a intrat cu 
mașina în gardul liceului, dar 
până acolo a mai rupt și un 
semn de circulație de pe stra

au lucrat în secțiile de 
laminoare ale societății. Din
tre cei înscriși pe liste, 60 de 
persoane nu au primit avizul 
administrației pentru a pleca 
din firmă și vor rămâne pe 
posturile ocupate până acum.

Persoanele care s-au înscris 
voluntar pe listele de disponi
bilizări vor primi, la plecare, 
o sumă netă cuprinsă între 80 
și 100 milioane lei vechi, în 
funcție de vechimea în 
muncă. Același criteriu va sta 
și la stabilirea numărului de 
salarii compensatorii ce vor 
fi acordate lunar, timp de 6, 
9 sau 12 luni, foștilor angajați. 

da Mărăști. A ieșit din ma
șină și a fugit.

Polițiștii au reușit să-l prin
dă în aceeași zi, la domiciliul 
său din Simeria. Botnariuc 
este cercetat pentru condu
cere fără permis, furt și dis
trugere în dauna avutului pri
vat, iar dacă va fi găsit vino
vat, acesta riscă o pedeapsă 
cu închisoarea de până la 12 
ani. Bărbatul este recidivist 
și a mai fost închis trei ani, 
pentru furt, și cinci ani, pen
tru tâlhărie.

Ill părCUlcțllI de pe Strada Scărișoara, aflat în 
apropierea Școlii Generale „Andrei Mureșanu" din Deva, 
gunoiul din coșuri se ridică foarte rar. (Foto: Traian Mânu)

Prevenire
Deva (C.P.) - în Româ

nia există suspiciuni pri
vind apariția unor cazuri 
de gripă aviară in județe 
din Dobrogea. „Noi am 
luat măsurile de securi
tate care se impun în ast
fel de situații. Ce pot să 
vă spun este că, deocam
dată, ne desfășurăm acti
vitatea în condiții norma
le”, declară Marin State, 
administratorul Avis 2000 
Deva.

danlel.lancutln1orniiTiedls.ro


COTIDIAN /4marți, 11 octombrie 2005 a»*»
Ix' l:j

a a a J V J a w - - j V •> w + • -r »r w w - - V m V -J a'lw-MiW’IVJta-Sa'V'WIWfV’S.'

1593 - Mihai Viteazul intra în București și ocupa tronul 
Țării Românești, al cărei domn a fost numit de către Poar
ta Otomană_________________________________________ .
1884 - S-a născut Eleanor Roosevelt, diplomat al Națiunilor 
Unite, soția președintelui SUA Franklin D. Roosevelt
1937 - S-a născut Bobby Charlton, fotbalist englez, ca
mpion al lumii in 1966___________________________________
1962 - S-a născut Joan Cusack, actrița americană de ci
nema.

Calendar religios
11 octombrie - Pomenirea Sfântului Apos

tol Filip, unul din cei șapte diaconi; Sfintele 
Mucenițe Zinaida și Filonila, surorile;

Deva (V.R.) - Sfântul Apostol Filip era din 
Cezareea Palestinei și luându-și soție i s-au 
născut patru fete. De el pomenește Luca 

evanghelistul în Fap
tele Apostolilor.

A fost făcut diacon 
de către apostoli, îm
preună cu Ștefan și 
ceilalți. Acesta a lumi
nat Samaria și a bote
zat pe Simon vrăjitorul, 
care se fățămicea; răpit 
fiind de îngeri a aflat 
pe etiopianul famen, pe 
care l-a botezat.

După aceea, fiind a- 
dus de înger la cetatea 

Azot, a luminat-o și pe aceasta cu cuvântul 
său.

Apoi a mers la Tralia cea din Asia, în 
care făcând minuni și zidind biserica, s-a 
mutat la Domnul.

Apostolul Filip

UTILITĂȚI

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.
Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:__________
09.30-15.30 Bd. Decebal, bl. 15, sc. E___________________

____________Al. Neptun, bl. 37, sc. A
09.00-15.00 Bd, Decenal, bl. G, sc. D
______ _____ Str. Dorobanți, bl. 24, sc, A________
____________ Str. D, Zarntirescu, bl. 11, sc. C____________  

Str. 22 Decembrie, Zăvoi (de la Pietroasa la 
Deva 700)

Apă
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.
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Soluția Integrantei din nu
mărul precedent: A - B - 
CUC - FLOARE - LS - IR - 
SĂRUT - AMAR - SE - 0 - 
ELAN - TOM - IN - PERO
RA - TEI - URAT - SES - 
AG - TO - E - TUN - HOL 
- ACUT - CARO - RA - 
APRIG - BARFA - TEU - PE 
-MU - REAL

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apa caldă 212225
Dispecerat Electrica______929
Dispecerat gaz______ 227091
Informații CFR 212725
Urgențe ................. ' '112
Pompieri  981
Jandarmerie______  956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971

21 mart.-20 apr.............' , , ‘ '  
Dinamic, azi aveți pm demarării unui phn nou pentru o 
afacere rentabilă. La serviciu vi se repartizează proiecte 
interesante. ’

21 apr.-20 mai
Eforturile dv se orientează spre scopuri financiare și pro
fesionale filare. Cu răbdare, îi puteți surprinde pe toți cu 
realizările dv.
21 mai-20 iun. ______ & .

La serviciu aveți o zi bună. Șefii sunt mulțumiți de ce ați 
făcut până acum, așa că n-ar fi exclus să să propună pen
tru o primă.

21 iun.-20 iui.
Din cauza stării de confuzie, ați putea îryțetege greșit sfa
turile unui bărbat vârstnic. Nu faceți nimic fără să vă con- 

, sulfați cu familia.

21 iuL-20 aug.

i
i

Sunteți predispus la exagerarea unor probleme la locul dvs. 
de muncă. Nu vă caracterizează azi nici calmul, nici diplo
mația.

21 aug.-20sept._____ __ _____
La serviciu puteți avea o surpriză plăcută. In privința 
sănătății, atenție la ce mâncați, căci stomacul dv e mai 
sensibil.

21 sept.-20 oct.__________ __ ____________
Aveți un spirit critic foarte amqit. La serviciu • posibil să 
nu fiți într-o formă bună și să nu puteți continua o lucrare 
începută.

21 oct.-20 nov.
Intențiile de a cumpăra ceva pentru casa dv se con- 

«nO cretizează în ciuda împotrivirii rudelor apropiate. Ar fi 
bine să vă plimbați.

21 nov.-20 dec. __ ... ~ ' '■ ’ -' ■____
Supărările continuă, dar se atenuează. Nu vă grăbiți ci 

' schimbările în viața sentimentală. O problemă veche se 
poate rezolva.

21 dec.-20 ian._______ ___<'____
Aveți tendința să exagerați. Vă puteți dezamăgi prietenii. 
Nu vă așteptați la satisfacții urmiărindu-vă doar interesele 

personale.

21 ian.-20 febr.

>

>

I

3

21 febr.-2O mart. ___ ____ ____  /
Oboseala și o posibilîi durere de cap vă fac să nu fiți îm/
X---------- « r, L,-------------.------- *-------*1  J-------1 Xj •’

activități de rutină.
formă. E bine să amânați deciziile importante, sâ faceți

06.30-07.00 Observator 
1630 -16.45 Știri locale

7:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
8:00 Euro-dispecer 
8:05 Isabel, în căutarea 
0 iubirii

900 Televiunea, o lume 
nebună

930 Teleshopping 
10:00 Sănătate 

pentru top! 
(reluare) 

11:00 lartă-mă!
(reluare)

1225 Euro-dispecer 
1230 Nocturne

(reluare)
1330 Desene animate 
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Alege viațal Drogul 

înseamnă moarte!
1530 Legendele automobilis

mului
16:00 Kronica

Emisiune în limba 
maghiară 

16:55 Viața secretă a lui 
ElRichatd Nixon. Partea a 

doua
18:00 Generația contra 
IftOO Jurnal TVR Sport Meteo

21215 Prim plan
2100 Prostul nimănui (dramă,
► Tăi SUA, 1994) Cu: 

Paul Newman, Brace 
Willis, Melanie Griffith, 
Jessica Tandy. Regia 
Robert Benton. 2 Nomi
nalizări la Premiul 
Oscar 1995, pentru: cel 
mai bun actor in rol 
principal - Paul New
man, cea mai bună 
adaptare dnematograf- 
ică. Ursul de Argint 
1995, pentru al mai 
bun actor- Paul New
man.

2300 Junelui TVR 
23301989: Sânge și catifea

Q(l) 
030 Spionii 
125 Generația contra (r) 
1:15 Euro-Dispeoer 
220 Jurnalul TVR (r) 
325 Televiziunea, o lumea 

nebună (r)

7:00 Știrile Pro TV
9:10 Omul

care aducea 
cartea 

9:15 Tânăr și 
□neliniștit (r)

10:15 0 nouă
«viață (r)

11:15 Dispăruți feră 
□urmă (r)

12:15 La Bloc
B(s, r)

13:00 Știrile
Pro TV

13:45 Zâmbete 
într-o pastilă

14:15 Contracronometru 
^S(thriller, SUA 1999) 

16:00 Tânăr și
▼ «neliniștit Cu: 

Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

17^0 Știrile
Pro TV

17:45 Teo
1900 Știrile

Pro TV

630 în gura presei
7:00 Observator
800 Canalul 

de știri 
10:00 In gura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca

! 1300 Observator Cu Simona 
Gherghe Cele mai 
proaspete știri din tară 
și de peste hotare nu
mai la știrile Observa
torului

13:45 întâmplări 
hazlii

14:15 Revanșa 
starurilor (r)

1600 Observator Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare 
numai la știrile Observa
torului

16:45 Anastasia
17:45 9595-te învață ce să 

fad
1900 Observator Sport Meteo 

Cele mai proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare

600 Nu e vina noastrăl 
«(comedie, Italia, 2003) 

7:55 Preotul, rabinul și fata 
«(romantic, SUA 2000). 

Cu: Edward Norton
10:00 Dumnezeu pentru o zi 

«(comedie, SUA 2003).
Cu: Jim Carrey

11:40 Hollywood Neanzurat 
David Hassel hoff

12:10 United (comedie, Norve- 
«gia, 2003). Cu: Sondre 

Sorheim, Vegar Hoel, 
Berte Rommetveiț, 
Havard Lilleheie, Eivind 
Aastvedt. Regia: Magnus 
Martens

1335 A doua lună de miere 
«(romantic, SUA 2001). 

Cu: Roma Downey
1505 Ritmul străzii (dramă, 

«SUA 2004). Cu: Jennifer 
Freeman, Marques 
Houston, Omar Grand- 
beny

1635 Pe platourile de filmare. 
□Episodul 41

17:10 Eu sunt David (dramă, 
«SUA 2003)

18:40 Cursa secolului (dramă, 
HSUA 2003)

07:00 Maria Bonita (s) 08:00 
Teleshopping 08:35 Cezar și 
Tipar 09:00 Rebelii (s, r) 1000 
Tonomatul DP 2 11:45 Pasi
uni (s) 12:40 Inspectoral Linley 
(s, r) 1330 Teleshopping 14:00 
Desene animate 14:30 
încurcăturile lui Zack (s) 1500 
împreună în Europa 16:00 Tri
buna partidelor parlamentare 
1635 Jurnalul TVR 1700 Rebe
lii (s) 18:00 Jurnalul Euronews 
18:15 Euro-dicționar 1830 
Mărturii 19:00 Moștenitoarea 
(s) 2000 Trăsniți din Queens (s) 
2030 Mistere și mituri ale sec
olului al XX-lea 21:00 Lumea 
de aproape 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 22:15 
Viață dublă (dramă, SUA 2000) 
Cu: Demi Moore, Stellan Skars- 
gard, William Fichtner Regia: 
Alain Berliner 00:10 Stargate 
SG-1 (s) 01d» Auto Club

PRO CINEMA-

08:05 Sport cu Fiorentina 08:10 
Teleshopping 08:40 Călătorii în 
lumi paralele (s, r) 09:40 Sun
set Beach (s, r) 10:40 Oamenii 
vorbesc (r) 1130 Tele Ron 
1235 Teleshopping 13:10 Sun
set Beach (s) 1405 Teleshop
ping 14:40 Garito (I) 15:45 
Dragoste și putere (s) 1620 Ga- 

; rito (II) 17:25 Trăzniți în NATO
(r) 1800 Focus 18145 Oamenii 
vorbesc 1930 Da sau nu Cu: 
Virgil lanțu 20:00 Inamicul e 

> aproape (război, coprod., 2001)
2230 Focus Plus 23:15 Da sau 
nu Cu: Virgil lanțu (r) 00:00 
Călătorii în lumi paralele (s)

06d» Micuțul Frijolito (s, r)
08d» Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie 11:00
Amazoana (s) 12d» Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:30 Micuțul Frijolito (s) 
1720 Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 Inocență 
furată (s) 2030 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Culoarea 
păcatului (s) 2230 De 3X 
femeie 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 01 d» Lacrimi de 
iubire (s, r) 02d» De 3X 
femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (s. r) 04:15 Amazoana

0830-1000 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

183018,45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

NATIONAL

20:15 Băiat de treabă
► ’^(acțiune, Hong Kong, 

1997) Cu: Jackie Chan, 
Richard Norton, Miki 
Lee, Gabrielle Fitzpa- 

; trick, Karen McLymont, 
Sammo Hung. Jackie 
Chan interpretează rolul 
unui neobișnuit bucătar 
specializat in rețete exo
tice, expert în arte 
marțiale, care este prins, 
fără voia, lui, într-un 
adevărat război între 
două rețele de traficanți 
de droguri 

22:15 La Bloc 
2300 Știrile PRO TV 
2345 Walker.

Sipoilțist texan 
«a» Omul care aduce 

cartea
10. Știrile PRO TV (r) 
2d» Băiat de treabă 

«(acțiune, Hong Kong, 
1997. r)

20:15 Din (kagoste Cu Mircea 
Radu

2200 Secretul Măriei 
Bflî Observator

OdXl închisoarea timpului 
OKSF, SUA 1996) Cu: 

Maryam d'Abo, Arye 
Gross, Jeffrey Meek, Jeff 

Kiikman. In secolul 
23, McMaters, cel mai 
periculos criminal din 
lume, a preluat con
trolul închisorii de pe 
asteroidul Alpha 4. Un 

s S virus este introdus îh 
sistemul de calculatoare 
$1 sistemul de oyo- 
genare este blocat, iar 
al mai nemiloși crimi
nali sunt scăpațl de sub 
control

200 Concurs Interactiv 
3d» Observator (r) 
«0 Dădaca (r) 

, 430 Anastasia (r)
530 9595-te învață a să

2100 Sub pământ S.R.L 
2200 Deadwood Episodul 6: 

«Epidemia
2255 Dumnezeu pentru o zi 

«(comedie, SUA 2003).
Cu: Jim Caney, Morgan 
Freeman, Jennifer Anis
ton, Philip Baker Hall, 
Catherine Bell. Regia: 
Tom Shadyac 

035 Infidela (dramă, SUA 
«2002). Cu: Diane Lane, 

Richard Gere, Erik Per 
Sullivan, Olivier Mar
tinez, Myra Lucretia Tay
lor, Margaret Colin, Kate 
Burton. Regia: Adrian 
Lyne

2â5 Itellencele (comedie, 
«România, 2004) 

3:55 Freddy vs. Jason (hor- 
ISror, SUA 2003). Cu:

* Robert Englund, Monica 
Keena, Kelly Rowland, 
James Callahan 

j3U Cinema, dnema, dne-

10.00 Teleshopping 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1130 Titanic 
Vals (comedie, România, 1964, 
r) 1345 Desene animate: Poke
mon 14:45 Viața la Casa Albă 

; (s, r) 16:00 Cleopatra 2525 (s)
1700 Câine... fără voie 1900 
Cleopatra 2525 (s) 20:00 în cel 
mai rău caz (d) 21:00 Jack, 
agent secret (s) 2200 Instinct 
fatal 00:00 Cristi pe Tabără pe 
ei 01:15 Crime pe unde roaio 
(comedie)

10d» Mai mult decât medic (s) 
11:00 Mozaicul zilei 13:00 Ora 
de știri 14:00 Srpski ekran 

I 14:30 Unser Bildschirm 15:00 
încântare 16:00 Vară aventur
oasă 17:00 Știri 1705 Secretele 
orgilor din biserici 1720 Rămâi 
cu noii 1730 Cronică catolică 
18:00 12+ 18:30 Știri 18:38 
Știri regionale 18:50 Discuții 
între generații 1925 Povești 
19:55 Vecinii 2030 Știri, meteo, 
sport 21:05 Imagini de viață 
21:40 Muzică din filme 2205

07:00 Jurnal de dimineață 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Teleshopping 1130 
Academia Vouă (r) 12:00 
Teleshopping 13.00 Ochi negri i 
(r) 14:00 Jurnalul de prânz \ 
14:30 Țara Iu1 Papură Vouă - 
1500 Miezul problemei (r) ' 
1630 Ochi negri (s) 17:30 ■ 
Naționala de bere 1830 24 de 
ore Național TV 19:20 Sport 
Național TV 19:45 Țara Iu' 
Papură Vouă 20d» O afacere 
cu numere (comedie, SUA, 
2000). Cu: John Travolta, Lisa ' 
Kudrow, Tim Roth, Michael Ra- 
paport 2200 Miezul problemei ■

07d» Viața dimineața 09d» ' 
Verissimo 10:00 Lumea I 
cărțibr 10:15 Euromaxx 11:15 [ 
Cea mai mare familie din i 
lume (d) 11:50 Calendar ecu- j 
menic 12:00 Emisiune reli- 
S' iasă 13:05 Un nou început !

1335 Fan X. Videocllpuri ș 
1435 Euroblitz: Cinema 1530 î 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Arta 16:00 Nașul (r) 1800 61 
Vine presai 20:00 Colierul ' 
de turcoaze (aventuri, Romă- ■ 
nla, 1985) Cu: Florin Piersic, 
Marga Barbu, Ion Besoiu, j 
Olga Della Mateescu, Marina , 
Procopie, Alexandru Repan. ' 
22d» Nașul 23»I5 Știri

0845 Jackie, Ethel și Joan: Fe
meile clanului Kennedy (dra
mă, SUA 2000) 1030 O lume 
de vis (dramă, SUA 2001) 
12:15 Domnișoarele de onoa
re (dramă, SUA 1989) 1400 
Fiicele lui McLeod (s) 14:45 
Necunoscutul (thriller, SUA
1995) 1630 Jackie, Ethel șî 

Joan: Femeile danului Kennedy 
(dramă, SUA 2000, r) 18:15 
0 lume de vis (dramă, SUA, 
2001, r) 2000 Fiicele lui Mc 
Leod (s) 2100 Hiroshima (dra
mă, coprod., 1995) 2245 Bri
gada de poliție 2345 Fereas
tra din spate (thriller, SUA
1996) 0130 Pasiunea Iul Ay*
Rând ,

DISCOVERY
TV2 REALITATEA

07:00 Sfatul casei 0725 Bună 
dimineața, Ungaria I 07:55 
Mokka 09:55 Sodă 10:55 
Teleshop 12:15 Salome (s) 
13:10 Joc 14:10 Rezerva de aur 
(f) 1620 Cărările Iubirii (s) 
16:50 Anita (s) 1725 Monk(s) 
1825 Al șaptelea cer (s) 19:30 
Știri, meteo 20:00 La bine și la 
rău (s) 2030 Activ 21:10 Mul- ' 
timllionar 22:00 Moarte subită 
(acțiune, SUA 1995). Cu: Jean- 
Claude Van Damme, Powers 
Boothe, Ross Malinger, Whlttnl 
Wright 00:15 Fără urmă (s) 
01:15 Bună seara, Ungarlal

0600 Realitatea de la 06:00 ; 
0700 Bună dimineața, Romă- * 
nlal 10:45 Bani europeni- i 
Românl-Orașe- Bani de buzu- > 
nar 11:15 Deschide lumea I 
1130 Realitatea bursieri ! 
13:15 Deschide lumea 15:15 , 
Realitatea medicali 18:00 I 
Realitatea de la 16:00 17:15 - 
Orașele României 1745 Edl- ! 
toril realltițll 1601 lealitetor ' 
de la 18:001845 Realitate ! 
zilei 19:15 Realitatea zilei ' 
2000 Realitatea de la 20:00 
20:15 100% 2100 Realitatea ! 
de la 21:00 22:00 Cap ți ■

1..J ThM CIIUm I

0700 Cum sa construiește un 
om 0800 Istorii neelucidate 
OMO/fllomertide aer 1000 
Confruntere fiarelor 11:00 
Mistere 12:00 Vânătorii de 
mituri 1300 Cum s« onr*i  
lește un om 1400 Istorii - > 
ddate 1500 Aglomera^ tn 
aer 1600 Istoria marilor orașe, 
17:00 Curse 18:00 0 pradă 
mortali 1900 Mașini extreme 
2000 Vlnltorll de mituri 
2100 Supentructurl: Berejul 
de pe Snowy River 2200 Dip 
trugltorll de mituri 00:(tt 
Motociclete emerlcane 010 
Discovery despre Sex 02:00 
Meslnl extreme 0300 Crim'- 
nalml
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• Plăți. Persoanele disponibilizate prin con
cedieri colective până la 31 decembrie 2006, 
ca urmare a restructurării sau reorganizării 
societăților comerciale și regiilor autonome, 
vor beneficia de plățile compensatorii 
prevăzute de lege. De această măsură bene
ficiază în primul rând angajații din sectorul 
minier. (I.J.)

rN. • Creșteri. Pensiile vor crește în medie cu 
y 6-8% pe parcursul anului viitor, a declarat, 

la Deva, ministrul muncii, Gheorghe Barbu, 
în România sunt, la ora actuală, peste șase 
milioane de pensionari. (C.P.)

un angajat 
al aeroportului 
din Rafiq Hariri 
clin apropierea 
orașului Beirut 
din Liban își 
poate permite să 
citească ziarul la 
serviciu. Aceasta 
este posibil 
datorită faptului 
că toate 
zborurile au fost 
anulate de două 
zile, timpul 
scurs de la 
declanșarea 
grevei controlo
rilor de trafic 
aerian. (Foto epaj

L ill
'’fie*

statei? \v 1
li CymCy. nJ."

Parteneri de afaceri pe NET

3,19 lel/l
Lukoil
Motorină Euro3
Benzin8 Pr annum 3,48 lel/l
Benzină fără plumb lEuroluk) 3,45 Ml
Benzină Super Euroluk (98) MS l«M

Mol
Benzină fără plumb (98) 3,89 lel/l
Ber nă tara pil mb (95) 3,49 lel/I
Benzină cu plumb (95 EcDPremium) 3,52 M
Motorină Ml Ml

□MV
Benzină fără plumb 1 3,52 lel/l
Benzină Eco-Premium 3,54 Ml
Benzină Super 100 3.9BMI
Euro-motarlnă 3.25 Ml
Super-motbrină 3,43 lei/1

Petrom

Benzină fără plumb 3,45 Ml
Benzină Eco 3,48 Ml
Benzină lap Premium (99*5 3.78 leW
Helmină Super-Eurn 3,26 Ml
Motorină Euro 3,19 Ml
Butenl 37 lei

Reduceri la cheltuieli
Deva (I.J.) - Mansardarea blocurilor este 

o chestiune bine venită, pentru că rezolvă 
renovarea, fațadelor și, mai ales, pentru că 
poate reduce cu până la jumătate factura 
la întreținere. Pe lângă efectele benefice pe 
care le-ar avea asupra cotelor de întreținere, 
prin scăderea nivelului cheltuielilor la ener
gie termică, mansardarea ar spori numărul 
apartamentelor existente într-un bloc, rezol
vând in acest fel criza de locuințe.
Este nevoie de acceptul locatarilor

Pentru a putea realiza mansardarea unui 
bloc, susține o firmă deveană de arhitectură, 
asociația de proprietari din blocul racordat 
la energie termică trebuie să obțină accep
tul tuturor locatarilor. Apoi, reprezentanții 
acesteia pot merge la primărie pentru a con
sulta un catalog al firmelor care se ocupă 
cu astfel de probleme și pentru o evaluare a 
blocului.

„Oamenii simt dispuși să realizeze man
sardarea blocurilor, însă se sperie când aud 
de efortul financiar pe care asociația trebu
ie să îl facă”, spune Ionuț Gavriș, arhitect. 
De fapt, cetățenii trebuie să facă un împru
mut la bancă, iar banii oricum îi recupe
rează, într-un timp relativ mic, din cheltu
ielile mai mici la întreținere.

■ Firmele au la dis
poziție o nouă bază de 
date cu posibili 
parteneri de afaceri.

Clara PAs___________________
danLpMftlnformmedla.ro

Deva - Aproximativ o mie 
de firme din județul Hune
doara sunt înscrise în baza de 
date a sistemului Kompass. A- 
cest sistem, inventat în El
veția, este un sistem infor
mațional multimedia adresat 
mediului de afaceri, care o- 
feră informații detaliate des
pre firmele din 75 de țări. Ac
cesarea lui permite aflarea de 
informații legate de localiza
rea companiei, cifra de afa
ceri, serviciile ori produsele 
pe care le oferă, certificate de 
calitate, persoane de contact,

Instruire gratuita SAPARD

d

• ini 
r

1 factura termică

Societatea Preț Variație
închidere nai/arț)(<W.)

■ Cursurile organizate 
sunt gratuite, iar dura
ta de desfășurare este 
de trei săptămâni.

Loredama Leah_______________
foredana.leah@lnforminedia.ro

Deva - Prin SAPARD va 
începe demararea măsurii 4.1 
- „îmbunătățirea pregătirii 
profesionale” - care cuprinde 
patru module de pregătire în 
domeniul agriculturii: pregă
tirea profesională în manage
mentul general al exploa- 
tației, pregătirea fermierilor 
pentru producția vegetală sau

1. SNPPETROM_______ 0,4560________ 0____
I. BANAT-OF «NA 1,6300________ 0
3. 7LV j_____ 1,0400 4-1,96
4. BRD _ 12,9000________ 0
5. IMPACT ■ 0,4650 +0,65

■A 6. AZOMURES 0,3t00 +1,31
V 7- ANTIBIOTICE^^--------6,8900---------gg...

8. ROMPETROl. 0,1190 S®
___ RAFINARE (RRO_________________________
9. HABER____________ 1,4000 0_
10. BCCARPATICA 0,5550_________ 0__
II. DE0EBAL 0,0113 9
12. ARGUS CT 3,2200 -1,82

if Rubrică realizată de SVM IFB FINWBT SA DEVA 
£ b-dul Decebal, bl. R, parter (lăngă QUASAR), tel.: 221277.

 .......... .................. . !■■■------------

Colaborare
Deva (C.P.) - Orice propu

nere a mediului de afaceri ro
mânesc va fi susținută în Par
lament în baza unui protocol 
de colaborare încheiat cu Con
siliul Național al întreprinde
rilor Private Mici și Mijlocii 
din România, a declarat, la 
Deva, senatorul PNL de Hune
doara, Viorel Arion. „Avem o 
bună coloborare cu Ovidiu 
Nicolescu, președintele CNIP- 
MMR, și am stabilit împreună 
că vom susține inițiativele le
gislative menite să îmbunătă
țească mediul de afaceri”, a 
precizat senatorul. 

experiența în domeniul co
merțului internațional.

„Sistemul este un instru
ment de lucru destinat celor 
care lucrează în comparti
mentele de marketing, vân- 

Dana loan

pentru creșterea vacilor de 
lapte, dar și pregătirea profe
sională pentru lucrătorii din 
gospodăriile agroturistice.

Pe toată durata de 
desfășurare a cursurilor, par- 

- act de identitate (B.l/C.l), serie,
număr;__________________________
- cod numeric personal;________
- adresa;______________
- ocupația;______________________
- calificat sau nu;________ ,_______
- studii;_______
- domeniul (modulul) de pregătise 
solicitat.

S- ........ ■ ■ -■----- •

COTIȚH TT WTI1F
Cursul de referință al BNR în data de 11 octombrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5966 2,9642 5,2132

valutar practicat de oâncile uin Deva
Valută euro dolar liră sterlină

c v c me r. c v
Banc Post 3,5800 3,6300 2,9500 2,9950 5,1900 5,2750
BRD 3,5550 3,6250 2,9220 3,0020 5,1380 5,2820
Banca Transilv. 3,5775 3,6350 2,9508 3,0083 5,1953 5,2778
Raiffeisen Bank 3,5700 3,6500 2,9300 3,0200 5,1400 5,3200

Cursul valutar eradicat de casele de schimb» valutar Ah Deva
Star Exchanqe 3,5600 3,6200 2,9300 2,9700 5,0000 5,2500
Herdan Exchange 3,5600 3,5900 2,9300 2,9600

zări, aprovizionare, tehnic, 
import-export. Kompass facili
tează informațiile de cerere și 
ofertă, prin intermediul lor o 
firmă putând intra în contact 
cu parteneri de afaceri fie din 
țară, fie din străinătate. Din 
acest motiv reprezintă un 
mijloc facil de realizare a 
unor parteneriate de afaceri 
chiar pe termen lung, în con
dițiile dezvoltării unei piețe 
unice. Kompass este prezent 
pe piață în trei variante pe 
suport tipărit, pe CD și pe 
Internet”, declară Dana loan, 
account executive Kompass 
Romania.
Accesarea datelor

Accesul la această bază de 
date, care cuprinde în majori
tate companii vest-europene, 
este gratuit pentru un anumit 
nivel al informațiilor. Căuta

ticipanții beneficiază de 
cazare, masă și transport gra
tuite.
Beneficiarii cursurilor

Toate persoanele interesate 
se pot adresa, pentru în-
scrieri, Oficiului Județean de 
Consultanță Agricolă Hune
doara.

Au prioritate la selecție 
beneficiarii și potențialii be
neficiari ai programului 
SAPARD, persoanele sub 55 
de ani, tinerii și femeile. Pot 
beneficia de aceste cursuri și 
persoanele care au urmat cur
suri de perfecționare în ca
drul OJCA. 

rea în sistem se face după 
numele produsului sau servi
ciului care ne interesează, 
numele companiei sau chiar 
după numele directorului 
companiei.

în acest an, 3% din trafi
cul pe portalul Kompass a fost 
realizat de firme românești, 
ceea ce demonstrează nevoia 
de informații a acestora.

Despre partal
J M - -• M ~ ~ ~ ~ L - V V v «. - V <. W S. -

Portalul www.kompass.com 
includă;
1,9 milioane de companii din 75 
de țări________________________
3,5 milioane de persoane de 
decizie__________________________
23 de milioane de produse și ser
vicii oferite de companiile din sis
tem_______________ _________
750 de mii de nume de mărci 
comerciale

Bani pentru 
sinîstrați

Uricani (I.J.) - Mai 
multe familii din zona 
Câmpu lui Neag - Uri
cani care au avut de su
ferit de pe urma viituri
lor produse în luna iunie 
a acestui an vor primi 
bani de la stat pentru a- 
și reface gospodăriile.

Fiecare dintre aceste 
familii sau persoane va 
primi un sprijin finan
ciar cuprins între 500 și 
7.000 de RON, în funcție 
de situația socio-materi- 
ală.

danLpMftlnformmedla.ro
mailto:foredana.leah@lnforminedia.ro
http://www.kompass.com
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• Spectacole. Azi, pe scena Casei de Cul
tură „Drăgan Muntean" Deva, Teatrul „I. D. 
Sârbu" Petroșani prezintă spectacolul cu 
piesa „Domnișoara Julia", de A. Strindberg, 
de la ora 19.00. Celor mici le sunt rezervate, 
tot azi, matinee cu „Fata pădurarului", de 
Gligor Hașa. (V.R.)

• Lovituri de cuțit. Octavian Z., de 21 ani, 
student la Universitatea Petroșani, Daniel I., 
de 21 ani, fărăSbcupație, și Eugen N., de 18 
ani, muncitor, toți din Hațeg, în urma unei 
altercații, i-au aplicat lui Ștefan G., de 42 
ani, din Hațeg, mai multe lovituri, în urma 
cărora acesta a fost internat la Spitalul 
Hațeg - Secția Chirurgie. (M.T.)

Azil ia liberali

Viorica Kasler

Pensionare cu reprofilare
Deva (V.R.) - întâlnirea cu Viorica Eas

ier, mai cunoscută ca Ibi, la Librăria „Marin 
Preda” Deva (fostă Gh. Lazăr) părea fireas

că. Acolo am intâlnit-o 
mereu. Numai că dna a 
primit deja decizia de 
pensionare. Acum venise 
doar să-și ajute colegele, 
care primiseră marfă.

își amintește că In 
primii ani a fost desena- 
tor-copist. Un accident a 
„trimis-o” însă pentru un 
an în pensie de boală. în

1972 s-a angajat la Centrul de Librării Deva 
și din 1973 a lucrat doar în această unitate, 
la toate raioanele. I-a plăcut mult la jucării 
pentru că iubește copiii, dar și la carte, deși 
e mai pretențios, pentru că trebuie să fii 
informat, să știi ce să recomanzi cumpă
rătorilor.

Acum își va dedica mai mult timp fami
liei, chiar dacă cei trei copii sunt mari și 
își au rosturile lor. Mama tot mai vrea să- 
i ajute. Se va reprofila pe grădinărit și speră 
ca din grădina sa să poată obține legume nu 
numai pentru familie, ci și pentru a fi vân
dute. Ar fi un venit în plus, o completare 
la pensiile modeste ale soților Easier.

■ Alți doi primari, din 
comunele Balșa și 
Totești, au părăsit PSD- 
ul și au trecut la PNL.

Daniel I. Iancu_______________
daniel, lancuclnformmcdia.ra

Deva - Simion Meteșan, 
primarul comunei Balșa, și 
Ionel Cozac, primarul comunei 
Totești, fac parte din rândurile 
Partidului Național Liberal, 
ne-a declarat, ieri, secretarul 
Biroului Județean al PNL, Ma
rius Surgent. El a precizat că 
cei doi se alătură astfel prima
rilor din Hațeg (PUR), Sântă- 
măria Orlea (PSD) și Râu de 
Mori (PER) care au optat pen
tru liberali în cursul săptă

mânii trecute, după conferința 
județeană a partidului. S-a 
hotărât să se permită foștilor 
primari, care au câștigat ale
gerile din 2000 pe listele APR- 
ului, să se înscrie în PNL. 
„După fuziunea APR cu PNL, 
mai mulți primari au fost 
înscriși în PSD, formațiune 
din partea căreia au candidat 
Și in 2004. Acum am stabilit 
că, dacă doresc, ei pot să 
revină în PNL, unde trebuiau 
să fie ca urmare a fuziunii”, 
a spus Marius Surgent.

„Ei au motivat această tre
cere prin faptul că speră să 
primească mai mulți bani 
pentru dezvoltarea comu
nelor”, ne-a declarat Sorin 
Radu, președinte executiv al 
PSD Hunedoara.

Tabâra de creație de la Cinciș, ediția a Il-a, s-a încheiat. 
Artiștii plastici participanți Doina Ionescu, Torino Bocani- 
ciu, Ioan Herman, Radu Roșianu, Lucian Mara (Deva, Hune
doara) și Sorin Nicodim (Timișoara) au realizat 21 de lucrări 
de pictură. Tabăra a fost patronată de investitori privați 
din județ. (Foto: Tralan Mânu)

t a urma urmei, este 
J-Jtot o crimă. Dar, 
pentru a aprecia dacă 
legitima apărare poate 
fi considerată circum
stanță atenuantă în 
cazul comiterii unei 
infracțiuni de omor, 
trebuie cunoscute 
toate amănuntele 
infracțiunii.
Marius BArsan, 
Deva

xțu știu care sunt 
IN ultimele modifi
cări ale codului penal, 
dar nu cred că în 
toate situațiile legiti
ma apărare te poate 
disculpa. Dacă victima 
pătrunde în casa învi
nuitului, este normal 
ca acesta să se apere 
și să riposteze.
Daniela, 
Deva

Crima este crimă, 
dar în cazul în 
care este comisă în 

legitimă apărare nu 
se mai poate vorbi 
despre pedepsirea 
acestei fapte la fel ca 
omorul propriu-zis. 
Doar legea și comple
tul de judecată pot 
decide în acest caz. 
Ion, 
Deva

Nu în totalitate.
Legitima apărare 

este considerată de 
codul penal român ca 
fiind una din circum
stanțele atenuante 
care pot fi invocate de 
învinuiți pentru 
reducerea pedepsei. în 
fața unui agresor tre
buie să te aperi!
Maria Dinga, 
Deva

Depinde foarte mult 
de obiectul care 
este folosit de învinuit 

pentru a se apăra. 
Pentru a te apăra nu 
folosești o pușcă pen
tru că, evident, cu a- 
ceasta poți omorî o- 
mul. Și atunci inten
ția este de a omorî, 
nu de a te apăra. 
Mureșanu,
Deva

Mai aproape!

Fii pe fază!
Arad: 20 octombrie

Calea Zimandului 43C



Adrenalina
SPORT

■ ACS 3 București a 
readus suspansul în 
partidele de pe teren 
propriu ale FC CIP.

ClPRIAN MARINUT

clprian.marinu1@infarmmedia.ro

• Fără amicale. Antrenorul principal al Jiu
lui, lonuț Chirilă, a declarat că în această 
scurtă pauză comp&ițională cauzată de jocul, 3lui ia ^auta uui i laia a uz.a ca wc j<j

<*>  echipei naționale a României din Finlanda,
- echipa pe care o antrenează nu va susține 

nici un joc amical. „Vom face doar antrena
mente și iar antrenamente", a precizat tehni
cianul. (V.N.)t* Prețuri. Conducerea clubului Dinamo a 
stabilit, luni, prețuri mai mici la bilete pentru 
partida cu Heerenveen din cadrul Cupei UEFA. 
Astfel, tichetele de intrare costă 50.000 lei la 
peluza I și peluza Cătălin Hâldan, 100.000 lei 
la tribuna a ll-a, 150.000 lei la tribuna I și 
200.000 lei la tribuna 0. (V.N.)

Rezuttatele etapei a Vl-a, 9-10 octombrie: Poli Gomonth 
Timișoara - MGA București 3-5; Eurolines București- Ener- 
goconstrucția Craiova 3-6; Cosmos Pitești- Muhlbach 
Sebeș 2-3; Futsal Municipal Constanța - ACS Odorheiu 
Secuiesc 3-3; Clujana Cluj- Athletic București 2-3; FC CIP 
Deva L ACS 3 București 6-4; United Galați - Silvanus Reșița 
1-2.
Clasamentul
1. Silvanus Reșiți 25-8

Deva - Am folosit inițialele 
formației bucureștene la re
alizarea titlului acestei cro
nici pentru a puncta că ACS 
3 a fost prima echipă care a 
oferit o replică consistentă 
trupei devene pe teren pro
priu în acest campionat. Noua 
formulă a FC CIP, mult mai 
puternică după achizițiile din 
vară, ne obișnuise în primele 
etape să câștige la scor, după 
meciuri dominate categoric în 
care victoria nu era pusă nici 
un moment sub semnul 
întrebării. Ei bine, aseară, 
„plictiseala” și „liniștea” vic
toriilor în pas de defilare a 
dispărut, întrucât ACS 3 a 
oferit spectatorilor deveni un 
cadou, în aceeași măsură 
otrăvit și savuros, readucând 
adrenalina în Sala Sporturilor 
din Deva.
Boala ratărilor

Astfel, ACS 3 a fost prima 
echipă care a condus la Deva 
în acest sezon, având 2-1 în

cadoul" serii

Șotârcă (la minge) a marcat de trei ori împotriva fostei sale echipe (Foto: Traian Mânu)

minutul 11, și prima formație 
care i-a făcut pe suporterii 
deveni să tremure pentru vic
torie până în ultimul minut.

Nu trebuie să se înțeleagă 
din rândurile de mai sus că 
echipa antrenată de Marius 
Rupacici și Aurel Sava n-a 
jucat bine. Devenii au fost 
vioara întâi, având o posesie 
superioară și atacând căști-, 
nuu, însă le-a lipsit uneori 
concentrarea și de muft ori 
inspirația în a desface lacătul 
defensivei adverse. Altfel 
spus, FC CIP a ratat cât alții 
în 10 jocuri, iar oaspeții au 
fructificat 90 la sută din

ocazii. Astfel, după ce devenii 
au întors scorul de la 1-2 la 
5-2, marcând de patru ori con
secutiv, ACS 3 a profitat de 
erorile FC CIP și în ultimul 
minut s-a apropiat la un sin
gur gol. Soarta celor trei

puncte a decis-o Șotârcă, cel 
care în ultimele secunde, 
când ACS 3 forța egalarea, a 
reușit o intercepție și a mar
cat pentru 6-4, reușită care a 
anulat tensiunea unui final și 
așa incandescent.

Sala Sporturilor Dev Spectatori: 800.
Au marcat: 1-0: Șotârcă (min. 3); 1-1: Geantă (min. 4); 1-2: Bălan (min. 
11); 2-2: Șotârcă (min. 12); 3-2: Dobre (min. 19); 4-2: Dobre (min. 29); 5- 
2: Al.-lpani (min. 36); 5-3: Bălan (min. 37); 5-4: Bălan (min. 40); 6-4: Șotârcă 
(mirii 40)._______________________________________________ __
FC CIP: Bejinariu, lancu -- Molomfălean, Gherman, Tomescu, Șotîrcă, Al- 
loani. Matei, Lupți, Dobre, Moț. Antrenori - Marius Rupacici Aurel Sava.

1

2. F.C. CIP Deva 6 5 0 1 33-14 15
3. A.C.S. Odorheiu 6 4 2 0 28- 10 14
4. Athletic București 6 4 1 î 20- 14 13
5. Enerqo. Craiova 6 4 0 2 28-25 12
6. ACS 3 București 6 3 1 2 18- 17 10
7. M.G.A. Domnești 6 2 2 2 22-20 8

' 8. F.M. Constanta 6 1 4 1 23 -21 7
9. United Galați 6 2 0 4 15-20 6
10. MOhlbach Sebeș 6 1 2 3 13- 22 5
11. Clujana Cluj 6 1 1 4 16-24 4
12. Cosmos Pitești 6 ț 0 5 8-22 3
13. Pofi G. Timișoara 6 1 0 5 22-41 3
14. Eurolines Buc. 6 0 1 5 8-21 1

Sponsori pentru campioni!
■ Cu bani foarte pu
țini, doi boxeri din Hu
nedoara se mențin 
printre primii în țară.

Valentin Neagu
valentin.neagueinfarmniedia.ro

Victorii pe linie pentru 
Quasar

Deva (C.M.) - Quasar Deva a demonstrat 
că a tras învățămintele necesare din eșe- 

Icurile suferite la primul turneu al Diviziei 
B de futsal, desfășurat chiar la Deva, și a 
obținut trei victorii consecutive în cadrul 

‘ turneului secund al competiției, desfășurat 
la Rm. Vâlcea. Echipa antrenată de Hanzi 
Stan a câștigat, Ia scoruri categorice, me
ciurile susținute, sâmbătă, duminică și ieri, 
în cadrul etapelor 4, 5 și 6 și a acumulat 12 
puncte, urcând în jumătatea superioară a 
clasamentului. Quasar a învins cu 7-3 pe 
City-us Tg. Mureș (locul 12, din 12), a dis
pus cu 11-2 de^Real Alexandria (locul 10) și 
a trecut cu 9-3 de Siculiim Miercurea Ciuc 
(locul 5). Rezultatele complete, clasamentul 
și alte amănunte m Pagina Sport de mâine.

on național la categoria 48 kg, 
iar fratele a ocupat locul al 
IlI-lea la 51 de kg.

De fapt, au fost singurii din 
județ care au câștigat astfel 
de medalii și sunt repre
zentativi pentru Clubul Con
structorul.

Antrenorul celor doi, llie 
Captari, ne spunea ieri că, 
pentru a se ajunge aici, este 
nevoie de multă muncă, de 
eforturi și sacrificii, uneori 
făcându-se și două antrena
mente pe zi. După ac^Rnou 
succes, Florin Poczo spp> că 
va fi selecționat in-Jotul 
național, pflfcyru a pa^cipa

Hunedoara - De câțiva ani, 
doi frați din municipiul 
Hunedoara se numără printre 
cei mai buni boxeri din Ro
mânia. Ne referim la Florin 
Iulius Poczo și Radu Poczo. Ei 
au demonstrat acest lucru în
că o dată la sfârșitul săptă
mânii trecute la Campionate® . național, tfglp a paj 
le Naționale care s-au desfă^Șn luna nowmrie la ^Hffiipi- 
șurat la Oradea. După cum se onatele Mondiale, care Să vor 
știe, primul a devenit campi- desfășura în China.

Antrenorul llie Captari și elevii 
săi (Foto: Traian Mânu)

Cine retro
gradează ?

Petroșani (V.N.) - “Mi
nerii” cred că vor mai 
sta cel puțin un an în 
prima divizie. Aceasta 
este concluzia la care a 
ajuns directorul tehnic al 
Jiului, Mitică Marcu.

„Cred că nu se pune 
problema să retrogradăm
anul acesta. Sunt alte 
echipe mai slabe decât 
noi, iar eu cred că 
echipele care se vor bate 
pentru evitarea retro
gradării vor fi Gloria 
Bistrița, FCM Bacău și 
Oțelul Galați” - a spus 
Marcu.

Problema celor doi boxeri 
este, ca și pentru alți sportivi 
din județ și nu numai, cea a 
fondurilor necesare pentru o 
cât mai bună pregătire. Deo
camdată, doar Primăria 
Hunedoara se implică mai 
substanțial.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a V-a, 9 octombrie: Dacia Orăștie - Victo
ria Călan 2-0; Minerul Aninoasa - Retezatul Hațeg 3-1; CFR Marmosiih - 
Gloria Geoagiu 1-0; Ponorul Vața - Constructorul Hd. 2-2; Univ. Petroșanii - 
Metalul Crișcior 3-0 (neprezentare); Aurul Brad - CS Deva Certej 4-0. ' ^. 

Clasamentul
1. Dacia Orăștie:j____________________________________________ 10-2 13

Trei meciuri, trei victorii

pentrif abonament anual

I (2.240 lei vechi)

Localitatea

Telefon (opțional)

53% Reducere

o-

ntru abonament lunar

I (2.688 lei vechi)

1 lună
3 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)' I
6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2,429 lei vechi) I
12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi) }cerea de 53% esttțwalabilă la abonamentul de luni 

Sâmbătă față de Jțețul zilnic al ziarului.

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
lllilcfilll ©el ifeei complet supliment 

de televiziune.

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.

<y

DIRECȚIA —
IU0ETU1.01

Programul etapei aVI-a, duminică, 16 octombrie: Constr. HD - U Petro?.; 
Gloria Geoagiu-Ponorul Vața; Retezatul Hațeg-CFR Marmosim; Victoria Călan 
-Min. Aninoasa; Aurul Brad-Dacia Orâștie; Met. Crișcior-CS Deva Certej.

2. Victoria Căiăn 5 4 0 1 14-61SWS
3. Min. Aninoasa 5 3 1 1 S 11-8 '
4. U. Petroșani . 5 2 3 0 14-7 9
5. Aurul Brad 5 2 2 1 16-8 8
6. CFR Marmosim 5 • 2 2 1 7-5 . -.8
7. Ponorul Vața 5 î 4 0 13-8 7
8. Constructorul 5 1 3 1 9-9 6
9. Metalul Crișcior 5 • 1. 1 3 6-11 4
10. Retezatul Hațeq 5 . 1 0 4 5-12 3
11. Gloria Geoagiu 5 0 1 4 5-15 , 1
12. CȘ Deva Certej ■ : 5 i 0 0 5 4-23 0

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a V-a, 9 octombrie: Dacia Orăștie - Victo
ria Călan 4-3, Minerul Aninoasa - Retezatul Hațeg 1-0, CFR Marmosim - 
Gloria Geoagiu 3-1, Ponorul Vața - Constructorul 1-6, Universitatea - Met
alul Crișcior nu s-a disputat, Aurul Brad - CS Deva II 1-1.
Clasamentul

11. Ponorul Vața .
Programul etapei .a Vi-a, 16 octombrie: Constructorul Hunedoara - Univer
sitatea Petroșani; Gloria Geoagiu - Ponorul Vața; Retezatul Hațeg • CFR Mar
mosim: Victoria Călan - Minerul Aninoasa; Aurul Brad - Dacia Orăștie; CS 
Deva Certei - Metalul Crișcior.

1. Dacia Orăștie 5 5 0 0 14-4 15
2. Constructorul HD / 4 0 29-8 : 12
3. Victoria Călan ■ 5 :■/ /,/3 -J: 0 2 'r’s 16-11 / 9
4. CS Deva Certei ‘•4.- 2 1 .1 8-5 V 7
5. Metalul Crișcior -4/ 2 . .1 . ■. 1 , . ' 9-7 7
6. CFR Marmosim 4 :V2;?< 1 ■’ 1 /: 9-9 7
7. Gloria Geoaqiu 5 V® 10-12 5

8. Retezatul Hațeg / 5 1 ' iv <3 9-8 4
9. Minerul Aninoasa ... 4 1 0 3 4-22
10. Aurul Brad 0 2 . 4-14 :2..:

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber! 
Abonează-te acum!

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

i

1 z
Ui

ÎU 1 S
P Q 1 <z1 o
' 1 fiO

• <
1
1 UI

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

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

mailto:clprian.marinu1@infarmmedia.ro
valentin.neagueinfarmniedia.ro
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• Hochei. Steaua Suki București a câștigat 
ediția 2005/2006 a Cupei României la ho
chei pe gheață, învingând echipa SC Mier
curea Ciuc cu 4-3 /3-1, 0-0, 0-2, 1-0/ după 
prelungiri, în finala disputată duminică la 
Gheorgheni. Steaua este deținătoarea titlului 
și a cupei. (MF)

• Medalii. Halterofilii români au câștigat 7 
medalii, dintre care 2 de aur, una de argint 
și 4 de bronz, la întrecerile continentale ale 
juniorilor, desfășurate în localitatea slovacă 
Trencin. Pe prima treaptă a podiumului au 
urcat Florin Veliciu, categ. 62 kg, smuls, cu 
124 kg, și N. Miculescu, cu 143 kg. (MF)

ivdfon

te clasamentele Wta, date publicitâțH luni 10 octombrie, 
belgiana Kim Clijsters se menține pe primul loc ft Ierarhia 
Wta Race, in timp ce rusoaica Marla Șarapova conduce 
ft clasamentul Wta Entry.
Cele mal bine clasate jucâtoare române surit: Edlna 
Sallovits - 131/273,75 puncte, Magda MIRalasNe - 203 
7158.25 puncte, Anda Mânu - 266 Ml2,0 puncte ;l 
Monica Niculescu - 283 /100 puncte.

Mănăilă - demis de la
6. Venus Williams /SUA/

1.
mentui Wta Race: 

Klm Glisters /Belgia/ ■61
2. Lindsay Davenport /5UA/ «.82
3. Maria Sarapova /Rusia/ 3499
4. Amelie Mauresmo /Franța/ 3831

S. Justine Henln-Hardenne/Belgia/ 2936
6. Mary Pierce /Franța? 2788
7. Venus Williams ZSIW 2628
8. Patty Schnyder /Elveția/ 2328
9. Nadia Petrova /Rttsltf 2259
10. Elena Dementieva ffiusia? 2239
Clasamentul Wta Entry:
1 Marla Sarapova «nils/ «631
2. Lindsay Davenport /SUA7 4562
3. Kim Glisters /BeftW •67
4. ‘ Amelie Mauresmo /Franța/

Justine Henln-Hardenne /Belgia/ 2936

7. Mary Pierce /Franța? 2844
B. Elena Dementieva fftusia/ 2820
9. Nadia Petrova /Rusia/ 2535
10. Patty Schnyder ZEhiațIaZ 2458

Medalie de aur
București (MF) - Echipa feminină CȘ 

Electromureș Romgaz Târgu Mureș, com
pusă din Doina Baciu, Tilda Tuka, Emese 
Martina, Luminița Medeșan, Daniela Mun
tean, Ioana Văidăhăzan și Carmen Barabas, 
a cucerit medalia de aur la Cupa Mondială 
de popice, desfășurată la Podbrezova (Slova
cia). Jucătoarele din Târgu Mureș au învins 
în finala acestei competiții, cu scorul de 5- 
3, echipa ungară Bkv Elore Budapesta.
Locul 7 la masculin

La această competiție a mai evoluat și 
campioana României la masculin, echipa CS 
CFR Cluj, .care s-a clasat pe locul 7 din 14 
formații participante.

La Cupa Europei, găzduită de localitățile 
austriece Hard și Koblach, echipele femi
nine și masculine ale CS Galați s-au clasat 
pe locul 3, cucerind medaliile de bronz, 
după echipele Kk Miroteks Celje (Slovenia) 
și Ferencvaros Torna Budapesta (Ungaria) 
la feminin, respectiv, Zalaegerszeg Tk (Un
garia) și Ksk Grmoscica Zagreb (Croația) 
la masculin.

în sfârșit, la Cupa NBC, desfășurată în 
Bosnia-Herțegovina, echipa feminină CS 
Conpet Petrolul Ploiești a cucerit la rândul 
ei medalia de bronz. Echipa masculină CS 
Jiul Petrila â ocupat locul 4.

■ în ciuda nemulțumi
rilor sale, antrenorul a 
fost demis de consiliul 
de administrație.

Arad (V.N.) - Ca urmare a 
rezultatelor foarte slabe ob
ținute de FCM UTA Arad, în 
prima jumătate a turului ac
tualei ediții a Diviziei B, Con
siliul de administrație al clu
bului s-a întrunit duminică 
după-masă și a decis demite
rea antrenorului Dan Mănăilă 
de la conducerea tehnică a 
echipei.

în locul acestuia pe banca

Pleacă Eriksson și Beckham?
■ Pentru a câștiga 
C.M., presa britanică 
cere plecarea antre
norului și căpitanului.

Londra (MF) - Chiar dacă 
Anglia are în buzunar biletul 
pentru Mondialul-2006 din

Atleta română Constantina Tomescu-Diță 
s-a clasat pe locul 2 la maratonul orașului 
Chicago, cu timpul de 2h 21min 29sec, fiind 
întrecută cu doar 5 secunde de americanca 
Deena Kastor. Pe locul 3 s-a clasat japoneza 
Masako Chiba - 2h 25min 59sec. (Foto: epaj

Portughezii - fără Scolari
■ Antrenorul echipei 
Portugaliei, brazilianul 
Luiz Felipe Scolari, va 
renunța la funcția sa.

Lisabona (MF) - Eveni
mentul se va produce după fi
nala Cupei Mondiale de fotbal 
din Germania, a declarat, 
luni, presei președintele Fede
rației portugheze.

„Dacă lucrurile vor decurge 
prost pentru noi la Cupa 
Mondială, Scolari, desigur, nu 
va rămâne. Dar dacă totul va 
fi bine, atunci va fi imposibil 
să-l păstrăm, chiar dacă ne
am dori să o facem”, a decla- 

tehnică a „Bătrânei Doamne” 
a fost numit Victor Roșea, cu
noscut de pe vremea când an
trena în Divizia A, la Reșița, 
Ploiești sau Craiova.
Lucrurile^mi mergeau

Nemulțumit de faptul că a 
fost demis de către condu
cerea clubului, antrenorul 
Dan Mănăilă a declarat că va 
continua șă se prezinte la pro
gram, până când nu va fi 
înștiințat în scris cu privire 
la demiterea sa.

„Nu se mai putea continua 
așa. în mod evident, lucrurile 
nu mergeau cum trebuie la

Germania, ea nu a convins in 
ultimele meciuri, ziarul The 
Independent cerând luni ple-, 
carea imediată a antrenorului 
Sven Goran Eriksson și a 
căpitanului David Beckham.
Calificare dificilă

„Anglia a reușit să se cali
fice la turneul final al Cupei 
Mondiale, insă pentru a câș
tiga această competiție ea tre
buie să-și schimbe antrenorul 
și căpitanul, și asta chiar 
acum”, scrie editorialistul co
tidianului, nemulțumit de jo
cul făcut, sâmbătă, de Anglia, 
care s-a impus cu greu în fața 
Austriei /1-0, printr-un penal
ty dubios.

„își mai poate ea încă per
mite să aștepte și alte dovezi 
ale eșecului lui David Beck
ham în calitate de căpitan al 
echipei?”, se întreabă jurna
listul, care imediat trage con

Gilberto Madail, cotidianului 
„Correio da Manha”.

Tehnicianul brazilian are 
contract cu naționala Portu
galiei până la finalul Cupei 
Mondiale din 2006. El a pre
luat echipa în ianuarie 2003, 
la șase luni după ce a condus 
selecționata Braziliei la cuce
rirea celui de-al cincilea titlu 
de campioană mondială în 
Japonia.

Portugalia și-a asigurat, 
sâmbătă, un loc la turneul fi
nal al CM din 2006 grație 
victoriei cu 2-1 în fața echipei 
Liechtenstein, la Aveiro. Por
tugalia va întâlni Letonia, la 
Porto, miercuri, în ultima 

n iminOfilinr 

echipă, motiv pentru care am 
considerat că este nevoie de 
un șoc. Drept urmare, am 
decis să renunțăm la servici-

............. •.................................
Nu se mai putea continua așa. îh 

mod evident, lucrurile nu mergeau 
cum trebuie la echipă. Drept 

urmare, am decis să renunțăm la 
serviciile lui Dan Mănăilă

Tiberiu Dekany, 
Președintele clubului UTA

-...............‘.........—

ile lui Dan Mănăilă, rezul
tatele obținute de UTA până 
acum îndreptățindu-ne să fa- 

cluzia: „Toate elementele par 
să arate că în ambele cazuri 
răspunsul este nu”.

The Independent nu face 
decât să traducă părerea 
unanimă a presei engleze de 
luni. „Echipa joacă încă bine, 
sub potențialul său”, acuză la 
rândul său The Times, în 
timp ce Daily Telegraph 
vorbește despre „disperarea 
care te cuprinde în fața unei 
echipe a Angliei stinse, plic
tisitoare și enervante”.
Cu sprijinul Olandei

Grație victoriei obținute 
sâmbătă în fața Austriei și 
succesului Glandei în fața 
Cehiei, Anglia, a doua în gru
pa sa, după Polonia, înaintea 
ultimului meci calificativ de 
miercuri, și-a asigurat biletul 
pentru Germania, ca una din
tre echipele cele mai bune de 
pe locul 2.

Rusoaica
Maria Shara-

UTA!
cern acest lucru”, a declarat 
președintele clubului, Tiberiu 
Dekany. 4

în staff-ul tehnic al echipe? 
a fost adus și Francisc Tisza,i 
care va activa, în mod oficial, 
ca și consilier în cadrul Cen j 
trului de copii și juniori șf 
care, neoficial, îl va ajuta pe! 
Victor Roșea la pregătirile! 
primei echipe.

De asemenea, nu esțq 
exclus ca discuțiile purtate ”cu 
Gheorghe Borugă să se con
cretizeze, iar acesta să revină 
la Arad, în postura de direc
tor tehnic al „Bătrâne^ 
Doamne”.

Milioane 
pentru Carlos

Madrid (MF) - Con- 
form ziarului spaniol '' 
Marca, brazilianul Ro
berto Carlos (Real Ma
drid) a primit o ofertă de 
21 milioane euro pentru 
un contract de 3 ani cu 
un club din Qatar.

în plus, clubul din 
Qatar este dispus să plă
tească 12 milioane euro 
madrilenilor pentru a 
obține transferul. Con
form presei braziliene, 
Roberto Carlos va avea 
în 2006 aceeași soartă ca 
a portughezului Luis 
Figo. Real Madrid nu in
tenționează să renunțe 
deocamdată la fundașul 
dreapta brazilian, dar la 
vară lucrurile s-ar putea 
schimba.
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Vând ap, 1 cameră (01)
• v*id  cameră de cămin, zona Dada, Deva, preț 
19300 ran, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, KogăNceanu, circuit, etaj 3, vedere în 2 
părți, contorizări, repartitoare, cămară, 2 holuri, 
balcon mare, boxă, gresie, faianță, ușă și 
parchet stejar, jaluzele exterioare, interfbn, bine 
întreținut, prețul pieței. Tel. 215526.
• Deva, Ungă Școala Nr. 5, amenajat, 
contorizări, ocup abil imediat, preț 78000 ron. Tel. 

«2X296,0788/361782,0720/747359.
Ș2*wo,  zona Hotel Deva, etaj 1, contorizări, 

ocupabil imediat, preț 105.000 ron. Tel. 
224296,0788X361782,0720/747359.
« Hunedoara, zonă frumoasă, bucătărie, baie, 
pivniță mare. Tel. 0744/643602.
• Mnddocomandate, etaj 1, balcon, AL Armatei, 
parchet, contorizări, preț 71300 ron. Tel. 
0745/367893.
• Sta ia, deasupra băncii, preț30000 euro. Tel. 
0724/763736.
• Skneria, zonă centrală, multiple îmbunătățiri. 
Tel. 0741/078783,261209.
• urgent, Deva, zona Miorița, confort 1, etaj 1, 
ap. 8 Crizantemelor, bl. M3, preț 1,150 mid. lei. 
Tel. 223336,223523.
• zonă bună, centrală termică, parchet lamelar, 
etaj 2, multiple îmbunătățiri, preț 850 milioane 
lei. Tel. 0720/505771,0723/686162.
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mil., neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
«eonă centrată Împăratul Traian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1. par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona Na 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

•zon larbală, I. Creangă et 1, decomandate, 
■atj^ntrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208, 

lurant24/620358. (Rocan 3000)

• zona Miere semidec, modificat, faianță 
gresie, centrală termică rotate exterioare, bine 
întreținut, hidroizolatie italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gajdu, semidec, gaz contorizat apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
•zona l Maniu, et 1 oc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil In 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1.2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona andin u, decomandate, et 1.52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă, gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona b<M. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, teL 0723/660160 (Evrika)
•Ocaziei Zona AL Straiului, dec, et intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• ingent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Lido, dec, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț L250 mW, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734, (Eurobusi
ness)
• zona Sojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mil, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dac, wprateță mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, agtrațață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 3, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări. 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/3878» (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100300 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et kitennedtar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară și străinătate
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:
• Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur
• Posibilitate de training și perspective de avansare

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

SC Inform Media SRL. Deva, Str. 22 Decembrie nr 37 A, 
persoană de contact Loredana Ghejan, E-mail: 
loredana.ghejan0informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0726/275877.

I
• ot3, bine întreținut, centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30300 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet, Eiălcescu, preț 
79300 lei, neg,, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• parter, Mm întreținut, parchet, gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• etl, parchet, balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat, Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228  (Casa 
Betania)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

^’CUVAțțB I
• dec, centrai termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105300 lei neg., 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, Moc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)

• dec, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Uc Auto, urgent, sdec., et 3, parchet 
contorizări. preț 590 mii, neg, ocupabil imediat 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona 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)
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• ultracentral, dec, et. intermediar, 55 mp, 
parchet, balcon mare, contorizări, interfon, preț 
1,2 mid., neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, contorizări, zonă bună, balcon, preț 
880 mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona ZamthMCU, sdec, parchet, gresie, 
faianță, contorizări, et. 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent, contorizări, zonă excelentă, balcon, 
mare, preț 50 mp, preț 840 mil, 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 Zandketcu, sdec, parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest) 
•doc, zonă ultracentrală balcon închis, preț 12 
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)
• 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)
• vând wgent 2 cam, zona Eminescu, etaj 1, 
balcon, contorizări, parchet gresie, faianță Preț 
600 mii, neg. Tel. 211075; 0726-130557; 0745- 
666447. (Mondial Casa)
• vând 2 cam., zona Zamfirescu, etaj 2, 2 
balcoane, contorizări, st 60 mp, bloc nou, 
parchet vedere în 2 părți, preț neg, tel. 211075, 
0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa) 
•vând ap 2 cam, b-dul Decebal, etaj interme
diar, vedere deosebită parchet contorizări, bine 
Întreținut. Preț 980 mii. Tel. 211075,0747779751, 
0726130557. (Mondial Casa)
• zona Harta, dec., et. 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă 56 mp, bloc BCA și cărămidă 
preț 1J mid, tel. 0745/159608 (Mimason)
• zona IhM Decebal, dec., et 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou, termopane, ct 
S mp, 135 mid, tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona contrai vechi, et. 3, sdec, fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona BhU Bălcescu, et 1, sdec., parchet, 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50 mp, 
845 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)
•zonaIBaodui, dec, et 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mW, tel. 0745/253413. (Mimason)
• mm 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 Morii*,  parter cu balcon închis, beci, baie 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii, tel. 
206003,0740/173103 (Mimason)
• AL MB et 1, bloc cărămidă bucătărie 
modificată lie amenajată contorizări, liber, 
620 mii, tel. 0745/640725. (Mimason) 
•Zamfirescu, dec, parchet contorizări, balcon, 
et 4,845 mii, tel 0745/253413 (Mimason)
• zona Zamfirescu, decomandate, et interme
diar, st 60 mp, 2 balcoane, modificări, urgent se 
acceptă plata și în 2 rate, preț 1,130 milioane lei 
vechi/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. 0745/302200,232808 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Mnendiă decomandate, etaj 1, bloc de 
cărămidă 50 mp, balcon, contorizări, parchet, 
faianță preț neg, tel 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona inmescu, decomandate, etaj 2, 
contorizări, gaz, apometre, repartitoare, gresie, 
faianță preț 67.000 RON, negociabil, tel. 
0745/302208 0723/251498 (Fiesta Nora)

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, parcheț contorizări, luminos, se dă și 
mobilat pt cei interesați, ocupabil f. repede, preț 
890 milioane lei/89000 RON, tel. 0723/251498 
0745/302208 (Fiesta Nora)
• zonă idțracentata, decomandate, 50 mp, 
contorizări, parchet, modificări, balcon închis, 
preț 95.000 RON, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• tării fcnbmătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
-societate de reorganizări și lichidări judiciare- 

ANUNțĂ 

TOP CREDITORII
Că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și a falimentului față de 

SC ILDYANDOR COM PREST SRL Hunedoara potrivit art 76 din legea 64/1995 
republicată 

termenul limită pentru înregistrarea creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este 
data de 21.10.2005. Prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Hunedoara 

în data de 24.11.2005, ora IO, cu următoarea ordine de zi: l.raportul administra
torului judiciar 2. analiza situației pasivului debitoarei 3. constituirea Comitetului 

creditorilor. 5. măsuri cevorfiîntreprinseîn vederea continuării procedurii. 6. 
aprobarea stabilirii retribuției administratorului în procent de 12% dlnîncasări, iar în 

lipsa încasărilor de 20.000 lei din fondul unic de lichidare 7. diverse.
în conformitate cu prevederile art. 56 alin 4 din Legea nr. 64/1995 rep. este 

admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul 
public, comunicată prin orice mijloace și înregistrată la tribunal cu cel puțin 3 zile 

înainte de data fixată pentru exprimarea votului.
(32146)
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Administrația Piețelor din municipiul Hunedoara 
cu sediul în strada Bicaz, nr.2, organizează^ în data de 27.10.2005, ora 9.00, 

LICITAȚIE PUBLICA pentru:
1. închirierea de spații comerciale amplasate în Complexul Comercial Dunărea.
2. închirierea de chioșcuri amplasate în sector III Piața Obor.
3. închirierea de mese legume - fructe amplasate în Piața Obor. 

Documentația de licitație se poate procura, începând cu data de 14.10.2005, de la 
sediul Administrația Piețelor.
Plicurile cu oferte se pot depune, până în data de 26.10.2005, ora 13.00, la sediul 
Administrației Piețelor Hunedoara.
La licitație pot participa agenți economici autorizați să efectueze acte de comerț și care 
nu au datorii față de bugetul local al municipiului Hunedoara.
Informații suplimentare la tel. 712.779. (320i3j

• dec, parchet bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• dec, el 1,2 balcoane, baie cu geam, parchet, 
gresie, faianță zona Lido, preț 107,000 Ron, 
ocupabil imediat, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• urgent zona Gojdu, et. intermediar, balcon, 
contorizări, preț 82.000 Ron, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• dec, et 1, Aleea Pescărușilor, contorizări, 
balcon închis, bucătărie mare, preț 108000 Ron, 
tel. 0745/367893 (Garant Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• wgent In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
•zonă bună 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)
• CUan, încălzire centrală contorizări, parchet 
masiv, hol central, etaj 3, preț negociabil. Tel. 
0726/306809.
•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 si modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660168 (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 Progmă et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona a 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 a Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1,350 mid. 
Tel. 235208; 0721-965256. (Rocan 3000)
• zonă centrală l. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec. parchet tel. 0726/269713 (Eurobusiness)
• urgent zonă liniștită et 2, balcon închis, 
centrală termică ir stal ați i sanitare noi, preț 810 
mii, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Docta, 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 
noii modificări interfoare, uși interioare noi, apă 
șl gaz contorizate, preț 1,05 mid, neg, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• doc, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg, tel. 
0740/210788 (Prima-lnvest)
• dec, zona l. Maniu, et 3 parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț38000 
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 cental, balcon inchis 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, preț38000 
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)
• urgent dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat preț 
38000 euro, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• vând 3 cam, zona Dacia, etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lamelar, bine întreținut 
preț 720 mii, neg. Tel. 211075,0745-666447,0726- 
130557. (Mondial Casa)
• zona Emiheșcu, decomandate, 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 ocupabil în cel mai 
scurt timp, preț 150.000 RON, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (Fiesta Nora)

• izgmt zona Zamfirescu, amenajări moderne: 
geam termopan, CT, et 2, preț 39.900 euro, tel. 
0740/613.971. (Garant Consulting)

• zona T. Maiorescu, et. 2, sdec, parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat 875 mii, tel. 0745/253413. (Mimason)
• IJtacuU, parter înalt cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid, neg, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Caipațl parter, dec, balcon, contorizări, 
stare bună 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
238324. (Mimason)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• 3-4 camere doar în Cuza Vodă cu garaj, ofer 
60.000 ■ 70.000 euro in funcție de amenajări, 
urgent Tel. 0724/620358
• Dova, zonă centrală dec., amenajat, CT, ofer 
150.000 Ron, tel. 224296; 0788/361782. (Garant 
Consulting)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, ultracentral, I. Creangă 
superamenajat centrală termică, termopane, 
occidental, etaj 2, preț negociabil. Tel. 
0721/985256.
• zona Uhctdul dec, modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
pre^52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 

•zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514 (Rocan 3000)
• doc, greii» + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829068 (Casa Blanca)
•2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mkL, neg., tel. 221001,0742/375994 (Casa 
Blanca)

• at î, dec, parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
•ttac.2 băi, 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, gresie, 
faianță parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mid., 
tel. 211075,0745666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• et % dec, parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona lido, preț 1,6 mid., neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Bidncscu, decomandate, 110 mp, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 2 
balcoane, 2 băi, bloc de cărămidăi, preț 1,650 
milioane lei vechi/165 000 RON, tel. 0723/251498 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, fără amenajări, CT, tel. 
07014)13971 jarantC nsirmng)

Cumpâr ap. 4 camere (08)
• Deva, zonă centrală contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, et I sau 2, amenajat ofer 160.000 Ron, 

'tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)
• anul ta casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianța, 
termopan, zonă centrală Deva, tel. 0726/972966.
• casă, Hutedaara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 22 mid. 
lei (220.000 ron). TeL 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728
• cază cate, grădină Deva. Str. Gri viței, nr. 31, 
preț 1 mid. lei și apartament 3 camere, zona 
pieței etaj 2, preț 135 mid. lei. Tel. 236510.
■ casă ta Orăștie, subsol, parter, etaj, 
mansardă toate utilitățile. TeL 0254/241426, 
0721/186996.
• Dev», vas 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.
• Skneria, zonă centrală 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, 1,200 mid. lei. TeL 0721/446708 
0744/861809,261433, după ora 19.
• Skneria, zonă liniștită 3 camere, bucătărie, 
baie, centrală termica, grădină mare, anexe, preț 
1,600 mid. lei. TeL 0720/505771,0723/686162.
• sir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere * diferență preț 1,2 
mid. lei, negociabil, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•zona Horta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• 3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 
mp, comuna Crișcior, jud. Hunedoara. Preț: 
1.000.000.000 ROL, negociabil. TeL 0746-225726; 
0254-213058 (Casa Majestic)
• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, Simeria. Preț: 
1,700.000.000 ROL, negociabil. TeL 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, rana Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefin
isată parchet laminat termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, sc = 100 mp, grădină 875 mp, 
front stradal 9 m. Preț 150.000 euro, negociabil. 
TeL 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

4J.V.P.S.
Hunedoara

angajează 3 hreij paznici de
vânătoare ji potolit sportiv, precum 

2 îdouă) persoane, de preferință 
sal fi sote, pentru gospodărie anexă
fiaJbanăCăpălâna. 
fenâv pazniâde vânătoare jr pescuit
sportiv, corufifia de angajare este sa 

sau sâ aibă o vechime de ceFpujînS

(cmci) am ca membru vânător. (32137]

• p+1, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină Deva. 
Preț: 2.500.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• 2 camere mari, bucătărie amenajată baie 
deosebită, curte în suprafață de 480 mp, zona 
Mărâști, preț 260.000 Ron, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală 2 cam., bucătărie, baie, fără 
grădină st 230 mp, preț 67.000 euro, tel 
0740/013971. (Garant Consulting)
• mare, zonă deosebită 5 cam., bucătărie, baie, 
teren 1800 mp, preț 190.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

Cumpăr casă (14)
• urgent Deva sau Simeria, cu grădină, plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• urgent Bălcescu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• urgent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat, tel. 215212. (Prima Invest)
• Deva, 2 sau 3 camere, baie, bucătărie, st 
minimum 800 mp, zonă bună ofer 200.000 Ron, 
tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vând case la țară (17)
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• casă In Bârcea Mică nr. 38, preț negociabil. 
Tel. 0724/453170.

• casă In Homorod, județul Hunedoara, 8 
km de Geoagiu-Băi, pretabil casă de 
vacanță curte mare, mulți pomi fructiferi, 
preț 45.000 ron, negociabil. TeL 0254/248539, 
0788720353.

• casă nouă confort deosebit, la 11 km de Deva, 
pomi fructiferi, apă minerală garaj, preț nego
ciabil. TeL 0720/677035,0900/903030.
• casă nouă garaj, pomi fructiferi, preț nego
ciabil, în Boholt Tel. 0721/329064,0720/677035, 
229258 226352.
• casă anexe gospodărești, grădină pomi, 
fânețe, cca 10 ha, curent, apă drum greu acce
sibil, posibilități creștere animale și agroturism, 
Costești, deal, preț avantajos. Tel. 219013, 
0721/552289.
• ta 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10900 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, in Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• In Boholt construcție nouă IMrig de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 135 mid. lei, negociabil; telefoane 
211587,0745/253662 (Evrika)

Vând garsoniere (19)
• urgent 2 camere, etaj 1, Dacia, multiple 
îmbunătățiri, contorizări complete, preț nego
ciabil. Tel. 228109,după ora 16.
• zona Progresul dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 șî 2 ocupabtfe imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587.(Evrika)
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 m il.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori- 
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărâști vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan1 
3000)
•zona Mărăști, dec., mobilată balcon închis, et. 
1,700 mii lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
• et 8 dec., balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camere, semidec., parchet, baie cu gresie 
tfaianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată (cameră 
+living), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modern, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
•et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• et 3, 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 8 zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat, Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania) 
•ugent Hunedoara, et. 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, et 3, balcon, preț 630 mii, neg, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

SC EUROCONSULT SRL ARAD
FILIALA DEVA

UCHIOATOR AL S.C. CASJ1G0 BUJOREANU 
PRODCOMS.R.LDEVA

-iN FALIMENT- 
ORGANIZEAZĂ LfCrTAȚlE

In vederea valorificării următorului activ 
DIN PATRIMONIUL SC CÂȘTIG0 BUJOREANU 

PRODCOMS.R.L:
Imobil - construcții și teren in sup. de 15.187 
mp, situat in Bircea 121.090 lei+T.V.A.

Licitația va avea loc în data de 7 notembrte 2005, 
ora 13, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. 

Kogălniceanu, nr. 4,cam. 18, et 1, jud. Hunedpara. 
în caz de neadjudecare, licitația se va relua in data 

de 8,9,10 și 11 noiembrie 2005 la aceeași oră.
Informații privind caietul de sarcini șl taxa de 

participare la licitație se obțin la sediul lichidatorului 
sau la tel: 0254/231.279,0745/327932. 

Persoană de contact: Ghergus Dan
(32144)

• dec, contorizări, et. Intermediar, neame
najată preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• dec, Deva, zona Mărăști, et 2, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• dublă contorizări, parchet gresie, faianță et 
2, ocupabilă imediat, preț 570 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Eminescu, pofiția județ, 40 mp, decomandate, 
et 2, bucătărie modificată balcon mare, gresie, 
faianță, parchet apometre, gaz contorizat 
vedere la stradă preț neg. tel. 0745/302.200, 
232.808 0723/251.498 (Fiesta Nora)
• zona Lido (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, et.3, cu balcon, parchet, gaz 
contorizat, apometre, ocupabilă repede, preț 
55.000 RON, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• semidec, zonă liniștită et. 3, ocupabilă 
imediat, balcon, contorizări, 64.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• urgent zona Dacia, et intermediar, preț 42D00 
Ron, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent zona Mărăști, et. intermediar, dec., 
balcon, amenajări, contorizări, preț 720.000 Ron, 
tel 0740/013971. (Garant Consulting)
• confort L dec, bucătărie, balcon, contorizări, 
zona B-dul Decebal, tel. 0741/154401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• 2 cam, contorizări, zona Dacia, preț 42.000 
RON, tel. 0741/154.401,227.542, seara. (Garant 
Consulting)
• semidec, bucătării, baie, balcon, Zona 
Kogălniceanu, preț 76.000 Ron, tel. 0741/154.401, 
227.542. seara. (Garant Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)
• ganonlert sau apartament 2 camere, Deva, 
zonă centrală TeL 0741/154401,227542 seara.
• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• Deva, zonă centrală ofer prețul pieței, tel. 
224296; 0788/361782. (Garant Consulting)
• cumpăr ap. 2 cam., zonă centrală dec,, 
contorizări, et. 1 sau 2, ofer 100.000 Ron, tel. 
224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vând terenuri (21)
• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• HUM mp livadă în spatele depozitului 
Atacret, Săntuhalm, ideal pentru construcție 
case, blocuri, 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 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. TeL 212272,0723/732560.
• Intavlan Băda cu toate facilitățile: apă, gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• intavlan ta Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• Intavlan, u ari, Bretea Mureșană preț 351X10 
ron. Tel. 224296,0788/361782,0720/747359.
• Intravilan, In comuna Balșa, fs 30 m. tel. 
713490.
• intavlan, ponta construcție casă în Șoimuș 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269,0746/029058
• ugent 30 ari teren intravilan, zonă agrement 
frumoasă lângă lacul Undue. TeL 770971, 
0723/335196.
• bi Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 
•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 CasaJ
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• intavlan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• 2000 mp, zonă bună Boholt posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• intravilan, 550 mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii, neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp; tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• intavlan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - RUALADEVA
-societate de reorganizări și lichidărijudidare-

ANUNJĂ 

TOȚI CREDITORII 
Că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și a falimentului față de 

SC USTINAL1COM SERV SRL Lupani
Potrivit art. 76 din legea 64/1995 republicată termenul limită pentru înregistrarea 

creanțelor
ia grefa Tribunalului Hunedoara este data de 11,08.2005. Prima Adunare a creditorilor va 

avea loc la Tribunalul Hunedoara In date de 25.112005, ora IO, cu următoarea ordine de 
zi: 1. raportul administratorului judiciar 2. analiza situației pasivului debitoarei 3.

constituirea Comitetului creditorilor. 4. măsuri ce vor fi întreprinse în vederea continuării 
procedurii. 5. aprobarea stabilirii retribuției admistratorului judiciar în procent de 12% din 

încasări, iar în lipsa încasărilor de 2.000 lei din fondul unic de lichidare 6. diverse.
în conformitate cu prevederile ari 56 alin 4 din Legea nr. 64/1995 rep. este admisibilă, 

votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, 
comunicată prin orice mijloace și înregistrată la tribunal cu cel puțin 3 zile înainte de data 

fixată pentru exprimarea votului.
(32147)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FIUALA DEVA*,
Societate cu principal obiect de activitate reorganizarea șl lichidarea judiciară scoate 

vânzare prin licitație publică cu strigare
Mașină de frezat universală SIRIEBIG model ECONOM IITip 5192E 

aparținând
SCEUROSKNSRLDEVA
- societate în faliment - 

Valoarea de pornire a licitației: 46.000 M +T.VA.
Licitația va avea loc în data de 27octombri*  2005, ora 12, la sediul lichidatorului din 

Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et 1, jud. Hunedoara. în caz de neadjude
care, licitația se va relua în data de 28 șl 31 octombrie 2005 la aceeași oră. Informații 
privind caietul de sarcini și taxa de participare la licitație se obțin ia sediul lichidatorului 

sau la tel: 0254/231.279 sau 0745/327932.
Persoană de contact Ghergus Dan

(32142)

• tatamAn, mm Zfcra, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tatmitan, zom Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 

facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intavlan, zom Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, ideal pentru, 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• tatarfzn, zom Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tatravlan, ta 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentn instxJc/K 
hale industriale, producție, preț 20 eui*  ff, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• kitavtai hzonă de locuințe, 140 parcelei 
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)
• Intavlan ta DN 7 st 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sintandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania) 
•vândtarat intravilan, zona Horia, st 375 mp, fs 
13 m, toate facilitățile, preț 6000 euro, neg. Tele
foane 211075,0745-666447,0726-130557.  (Mondial 
Casa) .
• vând tem 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 constr. casă preț 8 euro/mp, neg, tele
foane 211075; 0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)
• Eminem MO mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
• zom Dopozitator, intravilan, 1500 mp, fe 25 m, 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• zom CnzngâL s 715 m, fs 10 m, loc de casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, fel. 
206003. (Mimason)
•DH7, Mre Magrilap șl calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• Dova, ST 5000 mp, gaz, apă curent elect-A 
Ideal pentru construit casă Preț: 30 euro, V 
Telefoane 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Intavlzn, Sknorio, S.T. 2900 mp. Utilități, gaz, 
curent apă la 150 metri distanță Preț: 4 euro/ 
mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casă 
Majestic)
• IntaMtan, Diva, Str. Livezilor, S.T. 850 m3, 
utilități, curent gaz, apă potabilă poziție 
superbă pentru construit casă Se vinde și 
parcelat 425 mp. Preț negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr terenuri (22)
• Den, DN 7, Sîntuhalm, minim 8000 mp, în 
zonă industrială acces la calea ferată constituie 
avantaj, ofer preț excepțional, urgent. Tel. 
0724/620358
• oangâr teen în Săcărâmb pentru agremer V 
Plata pe loc, tel. 0745/253652,211587. (Evrika);
• ta Dm, S 300-1000 mp, pentru construcții. 
Ofer prețul pieței. Tel. OB4-213050, 0746-225726. 
(Casa Majestic)
• Dm zonă bună minimum 800 mp, ofer*  20 
euro/mp, tel. 224296; 0788/361782. (Garant 
Consulting)

Vând locuri de veci (23)
• vând lac de veci în Cimitirul catolic d( - 
Relații la tel. 213963,0742/996656.

Vând spații comerciale (25)
• Dwa, Str. 1 Decembrie, 117 mp, 3 grupuri 
sanitare, centrală termică termopane, tavan 
fals, gresie, faianță superb amenajat preț 
250.000 euro. Tel. 0724/620358
• idtacontal amonijrt, 250 mp, centrată 
termică termopane, preț 290.000 euro. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
• centra, amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness) ,
• Deva, zona Gării, gaz, apă curent electric, S.T. 
500 mp. Preț: 26000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
««726,0254-213050. (Casa Majestic'

Vând alte imobile (27)
• tem*  la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
28000 euro neg, telefon 0740/828342. (Eurobusi
ness)
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• societate comercială angajează electri
cian cu experiență pentru fermă zoo
tehnică. Tel. 0722/547124.

Imobile chirii (29)
• schimb sau vând garsonieră, Deva, Kogăl- 
nlceanu, 56/8 pentru Timișoara. Tel. 0254/220997. 
•ez vii, P+l, 4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băl, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit, curte, grădină, bucătărie vara, zona 
cetate, ideal locuință sau firmă. Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer spre închiriere o cameră la bloc, 
contorfzări, acces bucătărie, bale, prefer o fată, 
preț 40 euro/lună. Tel. 226813.
• centri amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• : comercia >eStr. Depozitai pretabile
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse

x Mi între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
072^23833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

aut garaonM sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• oter ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
'Banca)
T»oter ap. 2 camere, gresie, faianță, podele lami
nate. apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 

^0742/375994. (Casa Blanca)
• olar garsonieră dec„ mașină de spălat, aragaz, 

^frigider, mobilă noua, tel. Preț 120
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• oter vflă mobilată garai, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună e avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată șl utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună, Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
o zonă centrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioara, termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com- 
iună Telefoane 235208, 0721/9652^8 (Rocan 

3000)
• ofar pe u închiriere spațiu comercial, ame-

zâj najat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- ’
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modem, 
centrala termica proprie, oaie modernă complet

- mobilată șl utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688. 
(CasaBetania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169301 
(CasaBetania)

____• «o. 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/D05228. (Casa Betania)

r • ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 

ț 0745/695471 (Partener-Hunedoara)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ofer . închiriere garsonieră complet mo
bilată in Deva, preț 90 euro/lună (Prima-lnvest) 
o ofer depozit (2 haletplatfbrmă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună tel. 718833, 0720/542223, 0745/695471 
(Partener-Hunedoara)

'■ o oier spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
_ compartimente+birou), preț 22 mii. lel/lună teL 
A 718833. 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
V Hunedoara)

• ofer hală-depozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer ap. 2 camere, mobilat complet, aragaz, fri-

■ gider, mașină de spălat, contorizări, Zamfirescu, 
120 euro/lună tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• ofar ptr. închiriat ap. 2 cam, zonă bună 
mobilat utilat complet frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, colțar, totul nou. preț 140 euro, neg. 
Tel. 211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial 

l.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 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• garsonieră b-dte Deceba), dec, mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason)
• ap. 2 camere, dec, et 3, mobilat zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• ap. 3 camere, zona Micul Dallas, dec, mobilat 
utilat ct garaj sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608 (MimaSon)
• gan ară contort 1, mobilată complet 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția

'’imobiliară Iris)
• garsonieră semimoWtaH, contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• Mă cam, stil occidental complet mobilat și 
utilat, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modem, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobllat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap J camere, semldecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829O6O.(Agenț1a Imobiliară 
Iris)

Auto romanești (36)
• vând Dada 1310, af 1998, 50.000 km, unic 
proprietar, stare foarte bună preț 8000 lei. Tel. 
0724/629631.
• vând Dada Solenza Confort, af 2001 luna mai, 
vopsea originală roșu paslon, 25.000 km, unic 
proprietar, Ireproșabil, garai. Tel. 0723/270348

Auto străine (37)
• vând (sau schimb cu Solenza. Matlz, Clelo), 
Peugeot 206 din 2001, adus recent, culoare 
albastru metalizat, stare Ireproșabilă acte la zl, 
preț 6700 euro, negociabil, Tel. 0722/369529.
• vănd Aud 100, af 1980,4 uși, jenți magneziu, 
VT șl asigurare 2006, înmatriculat benzină 1700 
euro șl Golf II, 2 uși, benzină 1600 cmc, neînma
triculat 500 euro. Tel. 0727/192981,0726/826624.
• vând Lada lio,af 2003,16 valve, 60.000 km,aer 
condiționat incnraere centralizată alte 
îmbunătățiri, culoare gri metalizat stare 
impecabila. Tel. 0744/763714.
• vând Trabant 601, af 1990, consum 45%, preț 
negociabil, stare perfectă de funcționare. Tel. 
236803.
• vâr urgent Opel Astra Elegance, 1,7 TDI, af 
2001, full, culoare cameleon, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0721/251652.

U‘ laje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cântă pe cauciucuri, nouă pentru 1 - 2 
cai, pe lemn cu ladă preț negociabil. Simeria. str.
M. Kogălnlceanu, nr. 26, tel. 263136.
evted gater tip banzic. Relații la tel. 
0722/358855.
• vând malar trifazic nou, garanție, P 22 Kw și 
3000 rot/mln. Telefoane 0724/370645, 217682 
seara.
• vând piesă de struguri nouă mașină de cusut 
marca Union, mecanică stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 233084
• vând redresor pentru încărcat acumulator. 
Tel. 218186.
• vând tractor nemțesc 45 CP cu motor defect 
preț la vedere. Tel. 0726/022417.
• vând abohlta struguri, cadă lemn 7001, cadă 
stejar 2601,2 cărucioare de mână dulap lemn 
bucătărie, dulap 2 uși, aloe 3 și 7 ani, oleandru 
roz. Tel. 0741/507012.

Piese, accesorii (42)
• cumpăr vtbrechen șl chlulasă pentru motor 
Flat în 3 pistoane. Tel. 0726/022417.
• vând 1 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 piese lada noi, originale, segmenți, 
pistoane, cuzineți, bolțuri, arcuri, spirale, amor- 
tizoare, disc ambreaj, placă presiune. Tel. 
770687.
• vând portbagaj auto, inclusiv yale, pentru 
Dacia Log an, Solenza. renault 19 Clio, preț nego
ciabil. Tel. 0254/217655.
• vând punts față dublă tracțiune DT 445 sau 
schimb cu simplă U 445 plus diferență Tel. 
0723/154240.

Garaje (43)
• vând gara) zidărie, pe teren proprietate, Deva, 
Str. Cemei, între blocurile E4 șl E5. preț 7500 euro, 
negociabil sau închiriez, 35 euro/lună Tel. 
0744/503581.
• Deva, str. Carpați, zona Liliacului, Imp. Traian. 
Ofer, 420.000.000 ROL Tel. 0746-225726, 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând colter de cameră pluș, cu fotoliu, preț 
negociabil. Tel. 0744/556045,235810.
• vând colțar din imitație de piele, 3 piese, 
fotoliu mare, model super, adus din Germania, 
la jumătate de preț față de magazin. Tel.212242 
seara.
• vând fereastra nouă în 2 canate și o ușă nouă 
Tel. 0254/215795.
• vând mo ă combinată dulap 2 uși, dulap 
vitrină canapea extensibilă oglindă masă cu 
scaune. Tel. 770017.
• vând mobilă 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.

Decese (75)

Colegii de la SC Minexfor SA Deva sunt alături de colega 
lor Elisabeta Mucenica la greaua suferință pricinuită de 
decesul scumpului său tată, și-i transmit sincere 
condoleanțe.

Familia anunță împlinirea a 4 ani de la trecerea în neființă 
a celei care a fost o minunată mamă, soție și bunică

HRUBIVOICHIȚA
Nu te vom uita niciodată.

Suntem alături de familia Ruda Vasile și Eugenia în greaua 
încercare pricinuită de pierderea unicului și scumpului lor 
fiu

ing. RUDA NICOLAE IULIAN
care în floarea vieții i-a părăsit lăsându-i nemângâiați până 
la sfârșitul vieții lor. Dumnezeu să-l odihnească.

Familia Indrelu Horia și Gabriela.

• rtni in*>*  masă 12 persoane, Ideală pentru 
bar sau pensiune, 6 scaune tapițate, toate stare 
perfecta, preț negociabil, eventual rate. Tel. 
228204, zilnic.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparate foto Smena 8 rusesc șl Olympia, 
japonez, prețuri negociabile. Tel. 0747/223733.
• vând telefon Samsung A 800, preț 350.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/083526

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând aparat fitness, brațe, picioare, cu ecran, 
aproape nou, preț 2 milioane lei. Tel. 
0742/3X401
• vând haină Iepure nouă, mărimea 48, 
mterlușcă cu căciulă, neagră, mărimea 46, preț 
negociabil. Tel. 219013,0723/938028
• vând palton lung, din piei caprine, nr. 54 - 58 
confecționat oe raonca, stare excelenta și tusts 
piele nouă, nr. 38 ■ 48 preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând 1 mc bea 20 x 25 x 60 cm, preț 2 milioane 
lei Tel. 0742/083528
• vând S mc bolțari noi și plătii de construcție. 
Tel. 0254/215795.
• vând carton ■ asfalt, 800.000 lei sulul. Tel. 
0742/083528
• vând ntt 15/18 lațuri 5/3 cm, llngime 4 m șl 
lm, 150 bucăți cărămizi de fabrică, lemn de foc, 
scândură 15 mc. Tel, 229444.
• vând itaM raplț, preț 908000 lei, balot de 30 
kg. TeL 0742/083528

Electrocasnice (56)
• vând rnngatetnr 4 sertare, preț 2 milioane lei, 
combină frigorifică Electrostar, preț 3 milioane 
lei, stare bună de funcționare. Tel. 214814.

• vând congeiitor Arctic 180 L 5 sertare, nou, 
preț 650 ron. Tel. 223089.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând porumb boabe sau ștluleți din recolta 
anului 2004 șl porumb ștluleți din recolta anului 
2005. preț negociabil, Hărău. Tel. 0722/570218

Instrumente muzicale (60)
• vând pton cu coadă, vechi. Tel. 0254/215795.
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• vând orgă electronică cu acompaniament, 
secție ritmici plan, strings, brass, Ideal pentru 
începători șl nu numai, marca Roland E18 preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.

Altele (61)
• vând arzător gaz metan de 1 mc/oră. Tel. 
260412.
• vând randatabru de Boemla, perfectă stare, 3 
brațe și un ceas de mână Doxa, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732568
• vând cântar platformi fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 050 x 050 mp, stare Ireproșabili preț 
negociabil. Tel. 2U272,0723/732560.
• vând Iar de călcat tip rachetă, pe cărbune, din 
bronz, antic, preț 1 milion lei. Tel. 0742/330401.
• vând muitul asortate, dulcețuri din fructe de 
pădure, pentru cantități mari oferim reduceri. 
Tel. 262628
• vând ptanaatâ germană Kuhlmann 1000 x 1500 
mm. Tel. 0740/960858
• vând trot valiză pe roți) extensibil, cu cifru, 
bleumarin, aimensiu i m, preț 1 mmon iei. Tei. 
222902,0722/375318
• cunpăr sobă teracotă veche. TeL 0727/418651.

Pierderi (62)
• pierdut ramat asigurări sănătate pe numele 
Buga l rf na. Se declara nul.
• pltnh ramat asigurări sănătate pe numele 
Florea Richard Cătălin. Se declară nul.
• pierdut omit asigurări sănătate pe numele 
Nedea Octavian. Se declară nul.

• pwautrarnmasiguran inatate pe numele 
Șildan Valentin, Șlloan Andreea Mariana și 
Șildan Adelin Viorel. Se declară nule.

Vinzi 

Cumperi 

închiriezi 

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

| Comemorări (76)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Toma Betușca. Se declară nul.

Solicitări servicii (71)
• caut tomate pentru îngrijit femeie bolnavă la 
domiciliu, permanent. Tel. 219934.

Prestări servicii (72)

• SC Catom tato Ohm* M Orttate unk 
dteMtadtor pa județul Hunedoara al Sort 
Consulting, comartatoâm șl conNgurâffi 
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• Test Flag SRL organizează cursuri pentru 
utilizarea calculatorului la nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari șl adulțl. înscrieri și 
Informații suplimentare la sediul nostru: 
Deva, Boul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromln), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

• efectuez masai reflexoteraple pentru mai 
multe afecțiuni: coxartroză, stres, circulație 
sanguln8 rinichi, spondiloză, digestie, diabet, 
.tensiune. Tel. 0722/262712.
• efectuez epllare cu laser IPL, tratamente 
riduri. Tel. 0742/963008
• Sodetate comercială execută lucrări de 
hldrolzolațll pentru blocuri și hale la cele mal 
bune prețuri. Tel. 0745/900290.

• porțl garduri, babstrade, scări Interioare 
orice modal dbi fler forjat Tel 025V237SB, 
orele 1-15.

• Cururi Inspector resurse umana SC 
Orema Management SĂI Deva, sodetate 
acredrtată MMSV șl KCT, organizează 
tunuri de spectatoare pentru Inspectori 
resurse umana, Informați li toi 
0722/SMSS7,0744131X02,07M/207E71

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut part-time ca: baby-sitter, vânzătoare, 
tehnoredactare, după ora 18 contabilitate 
primară. Tel. 0744/874987.

• șofer profesionist B, C, E. experiență transpor 
intern șl internațional, Europa, Asia (Turda 
solicit angajare, disponibilitate la progran 
prelungit, după posibilitățile firmei, Tel 
0727/192981,0726/826624.

• Companie aurtrtacâ angajează operatori 
pariuri sportiv*,  școlarizare gratuită In 
cadrul flmeL salarizare atractivă plus 
bonuri laralaweat Așteptăm CV-urtte cu 
poză ta Dara, S-dut QDtoâmteta, bl Dl ■ 

02. Informații la tel <084/2X2747.

• Corporate Security Professionals anga
jează, ta condMto L 333/2003, pereonal ds

• firmă <te dlstrtbuțte produse cosmetice 
profesional*,  cu MdU ta Crakrva, anga- 
leazăaflentitevânzărlpentruJudețuiHune- 
doare, cu domldllul staM ta Deva, Slmeria 
uu Hunedoara. Minim studii merIL tuto 
propriu. T«L02SV4UâS8

• SC Fîlplast Orăștie tngajMză IngbMri 
profil calcutatoare sau Inglmri mtranid 
sau tagbisri profl «tectric cu cunoșdnte d*  
calculatoare. Vârsta maximă M d*  ani 
DornUU steM ta Orâștla. Așteptăm CV la 
teVfax 1254 24J108 OWSââtm, 
•malMHpUrtJrdslIntro.

• sodetate comardală angajează cosmeti
cian^ coafeză manichiuristă Tel. 
0742/963008

• sodstate comercială angajează cu carte 
de muncă absolvenți 2008 ca referent 
marketing • pubUcttate, CV-urtte se vor 
trimite la CP UL OP L Hunedoara. Relații 
tel 7122S5 sau 07JMM21A

• sodetate com*rda«  angajează cu salar 
. ț. - -4L - ■-! •> Ba - -■ -nr-4Ul|, —a—• —auraCuV IQWr ufSlliDvfiQT) COtiUfuli llwiwli 
Iced, pernfa auto cat 8 domWte stabil 
In Deva. CV-urito se trimit la tet/fax 
tSteSSUK

S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L.
angajează în vederea deschiderii unui

HYPERMARKET în Deva:
Lucrători comerciali
Motostivuitoriști
Manipulanți 
Femeie de serviciu

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru 
dinamic si modern.
CV-urile se trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 
42 Sibiu, prin fax la 0269/219338 sau e-mail 

1: ru@tridenttranstex.ro . Informații suplimentare la 
telefon 0269/241311. (22229)

2

1 apariție* 40.000 W 

(4Wk<)
5 apariții; 150.000 lei 

(IStond)

LOKMOI Cinu POȘTALE
• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

PRIMA APARIȚIE . ..-7

3 •
1 apariție-50.000 Ml-

5 apart» - îOO.OOOld
(20Ms*0

•‘a,'. ‘
laparlțto-100.000 toi

UOMsoii i
5 apariții - 400 000 tel 

(40 M*M)

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:ru@tridenttranstex.ro
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•Asaltat. Michael Jackson a fost asaltat, 
duminică, de fani la muzeul figurilor de 
ceară Madame Tussauds, în timpul unei 
vizite la Londra. Copiii săi, Prince Michael Jr, 
Prince Michael II și Paris-Michael, aveau 
fețele acoperite, ca de obicei.

Inghițifi de torenți de noroi

• Submarinul galben. Primul monument 
din Rusia dedicat lui John Lennon a fost inau
gurat duminică la Ekaterinburg. Este vorba de 
un submarin galben, de trei metri lungime, 
confecționat din țevi din aluminiu și din plastic, 
în amintirea cântecului „Yellow Submarine".

Aniversar Peter Gabriel a cântat

■ Echipele de salvare 
din Guatemala nu mai 
caută localnicii îngropați 
în torenți de noroi.

Guatemala (MF) - Echipele 
de salvare care caută guate
malezii îngropați în torenți de 
noroi provocate de uraganul 
Stan și-au întrerupt operați
unile, ceea ce înseamnă că 
sute de corpuri nu vor fi recu
perate niciodată.

„Am suspendat operațiuni
le de căutare. Ploua prea mult 
și locurile unde se efectuează 
săpături sunt periculoase. Nu 
putem să riscăm șȘalte vieți”, 
a declarat un ptertător de 
cuvânt al echipelor de sal
vare. Echipele nu sunt capa
bile să ajungă în cel puțin 90 
de sate izolate de torenții de 
noroi. Vicepreședintele guate
malez, Eduardo Stein, a anun
țat că orașele afectate vor fi 
declarate cimitire, ca „măsu

ră sanitară”, adăugând că 
situația este mai dificilă decât 
cea provocată de uraganul 
Mirch, în 1998, când au murit 
208 persoane și 110.000 au 
rămas fără case.

Cei aproximativ 1.400 de 
locuitori ai satelor Panabaj și 
Tzanchaj au dispărut sub 
torenții de noroi și pietre 
provocați de trecerea uragan
ului. „Cerem ca Panabaj să 
fie declarat cimitir. Suntem 
obosiți, nu mai știm unde să 
săpăm”,, a declarat primarul 
Diego Esquina.

sâmbătă, la Geneva, alături de Youssou 
N’Dour și alți prieteni, în caurul unui con
cert organizat de ONU în scopul combaterii 
malariei. Concertul a coincis cu aniver
sarea de 60 de ani a organizației, (Foto: epa)

A interzis importul de păsări

Fiu al orașului
Malaga - Actorul spa

niol Antonio Banderas, 
aflat în această lună 
într-un turneu mondial
de promovare a noului 
său film, „The legend of 
Zorro”, a fost numit 
luni Honorary Son (Fiu 
onorific) al orașului său 
natal, Malaga, din sudul 
Spaniei. La ceremonie 
au fost prezenfi și pă
rinții actorului.

în filmul „The legend 
of Zorro”, regizat de 
Martin Campbell, Ban
deras joacă rolul princi
pal, având-o ca parte

Polanski (Foto: EPA)

Premieră

Bruxelles (MF) - Uniunea 
Europeană va interzice impor
turile de păsări și pene din 
Turcia, după ce testele au 
arătat prezența virusului gripei 
aviare, în cazul României fiind 
așteptate rezultatele analizelor 
de laborator, a informat Co-

neră pe 
Jones, 
este lansat 
la zece ani 
de la apa
riția pri
mului, 
„The 
Mask
Zorro”.

Varșcwa - Regizorul 
polonez Roman 
Polanski a purtat sâm
bătă seara medalia 
Gloria Artis pentru 
contribuția sa 
deosebită adusă artei 
și culturii poloneze. 
Regizorul a fost pre
zent la premiera versi
unii în limba poloneză 
a musicalului „Dance 
of the Vampires", 
spectacol ce a avut 
loc la teatrul Roma 
din Varșovia. Musica- 
lul este bazat pe un 
film realizat tot de Po
lanski, în 1967, în 
care a și jucat alături 
de soția sa.

Inspectează păsările (Foto: epa)

misia Europeană. Rezultatele 
testelor efectuate în cele două 
țări vor fi cunoscute mâine, 
oficialii europeni urmând să 
acționeze imediat In funcție 
de ceea ce vor arăta analizele, 
în cazul Turciei, interdicția a 
intrat în vigoare de luni 
seara.

Hotărârea Comisiei nu se 
aplică importurilor unor pro
duse din carne prelucrate la 
temperaturi înalte, procedură 
prin care virusul este distrus. 
Importurile de păsări, și pro
duse avicole din România și 
Turcia au fost deja interzise 
de Bulgaria, Ungaria, Grecia, 
Polonia și Austria.

Ana - Are 18 ani, 
este pasionată de mo
delling, pictură și mu 
zică de bună calitate.

ochetărie Patrupezii au participat 
sâmbătă la un spectacol de modă pentru 
câini, care a avut loc în Quezon, la nord 
de Manila. (Foto: epa)

Evacuați din Balakot, în nordul Pakistanului (Foto: epa)

■ Seismul din Pakistan 
care s-a produs sâmbătă 
a provocat între 30.000 
și 40.000 de morți.

Islamabad (MF) 
Cutremurul care s-a produs 
sâmbătă în Pakistan a provo
cat între 30.000 și 40.000 de 
morți, au apreciat, ieri, 
experți din cadrul UNICEF și 
un oficial pakistanez. Seismul 
a condus la dispariția unei 
întregi generații, printre vic
time numărându-se în special 
copii, a declarat purtătorul de 
cuvânt al armatei pak
istaneze. „Echipele de salvare 
scot corpuri de copii dintre 
dărâmături, la Muzaffarabad 
(capitala Kashmirului pak

istanez), însă nici o persoană 
nu le-a revendicat, părinții 
lor fiind și ei morți”, a afir
mat generalul Shaukat Sul
tan. „Orașul Rawalakot, situ
at la 50 de kilometri sud-est

de Muzaffarabad, a fost dis-
trus. Muzaffarabad este dis
trus în proporție de 70%”, a 
adăugat el. Statele Unite au 
acordat Pakistanului o primă 
tranșă de 50 de milioane de

lim Aid âu lansat și ele ape
luri de strângere de fonduri. 
Guvernul britanic a con
tribuit cu*.700.000  de euro și 
cu echipe de salvare. în timp 
ce UE a promis 3,6 milioane 
de euro.

Seismul s-a soldat și cu 750 
de morți în Kashmirul indi
an, a declarat, ieri, un respon
sabil local, precizând că bi
lanțul ar putea crește în con
tinuare. Alte 2.414 persoane 
au fost rănite. Armata indi
ană continua să se confrunte 
cu numeroase obstacole, ieri, 
în încercarea de a ajunge în 
zonele izolate din regiunea 
himalayană, situată de-a lun
gul frontierei cu Pakistanul.

Nobel pentru Economie
Stockholm (MF) - Premiul Nobel pentru 

Economie 2005 a fost atribuit, ieri, ameri
canului Thomas Schelling și israeliano- 
americanului Robert Aumann, pentru teo
ria lor privind „decizia interactivă” sau 
„teoria jocului”, a relatat Academia Regală 
de Științe a Suediei. Prin această teorie, cei 
doi economiști au ajutat la „explicarea con
flictelor economice, ca de exemplu războiul 
preturilor sau războaiele comerciale”; au 
precizat reprezentanții Academiei. Premiul 
Nobel pentru Economie este singurul din 
cele șase premii acordate în prezent care nu 
a fost prevăzut de inventatorul suedez 
Alfred Nobel în testamentul său din anul 
1895. Premiul a fost creat în anul 1968 de 
banca centrală a Suediei, pentru a i se 
aduce un omagiu lui Nobel.

Prototip (Foto: EPA)

Aparat supersonic civi
Tokyo (MF) - Agenția 

națională aerospațială ja
poneză JAXA a anunțat că 
experimentul supersonic efec
tuat în Australia, cu un pro
totip de aparat fără pilot, 
propulsat de o rachetă, a fost 
un succes. Experimentul a 
avut loc, duminică, la baza 
din Woomera, din sudul Aus
traliei. Nici un incident nu a 
fost raportat în timpul zboru
lui. Acest experiment face 
parte dintr-un program de

cercetare și dezvoltare a unui 
viitor avion ultrarapid, 
NEXST, derulat de câțiva ani 
de JAXA.

Scopul programului este de 
a crea un succesor pentru 
Concorde în maximum 20 de 
ani. . .

Aparatul ar putea trans
porta 300 de pasageri cu o 
viteză de două ori mai mare 
decât cea a sunetului. Testul 
a fost realizat cu un fel de 
machetă fără motoare.

show-ului organizat de 
Universitatea Witwater- 
srand ain Jonannesburg, 
pentru a sesibiliza pu
blicul privind grija asup
ra mediului înconjurător. . 

b (Foto: EPA9,;


