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Vremea se menține rece. Cerul va fi 
variabil.

dimineața la prânz seara

Trași in piept cu vaccinul
Ministrul
Educației, Mircea 
Miclea, i-a înain
tat, ieri, primului- 
ministru Călin 
Popescu Tări- 
iîceanu, demisia de 
Ponoare din cama 
'ugetului prea 

țmic alocat 
învățământului 
pentru 2006. /pJ

(Foto: arhivă) 
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■ Deși gripa aviară 
înconjoară județul, 
vaccinurile antigripale 
întârzie.

• u

Deva (I.J.) - Din cele 3.000 
de doze de vaccin antigripal, 
adică, un minim infim față de 
necesarul de 106.000 cât are

nevoie populația județului 
Hunedoara, n-a sosit nici 
unul la Direcția de Sănătate 
Publică. Considerat drept una 
din măsurile cele mai efici
ente de prevenire a infectării 
omului cu virusul gripei avi- 
are, vaccinul poate fi achi
ziționat doar de la farmacie 
contra sumei de 23 RON pen

tru fiecare doză. Soluția mai 
ieftină pentru cei care nu-și 
permit să-l cumpere rămâne... 
apa, săpunul și așteptarea.

„Institutul „Cantacuzino” 
București ne-a aprobat o 
primă tranșă de 3.000 de vac
cinuri, special pentru per
soanele care se află în zonele 
județului care au fost inun

date. Apoi numărul lor s-a 
ridicat la 5.000. Din păcate, 
vaccinurile trebuiau să 
sosească ieri. Șoferul DSP 
este plecat la București și 
sperăm să se întoarcă măcar 
dozele promise inițial”, sus
ține dr. Sanda Cârciumaru, 
director adj. DSP Hunedoara. 
/p.3

Topul firmelor
Hunedoara (D.I.) - Camera de Comerț și 

Industrie a Județului Hunedoara organizea
ză, începând de astăzi, cea de-a Xll-a ediție 
a Topului Firmelor 2005, faza județeană, 
pentru recunoașterea și aprecierea rezul
tatelor economice obținute de firmele hune- 
dorene în anul firmciar 2004. Premierea 
se va organiza 1» strei locații distincte din 
județ, după cuff urmează: Hunedoara 

r (Restaurantul țițeiului Rusca) - 12
octombrie 2005, PSșroșani (Consulting Busi
ness Center Petr|jani) - 14 octombrie 2005 
și Deva (Restaurantul Casina) - 21 octombrie 
2ft05. Festivitățile^de premiere vor începe 
Iflora 17.00, in toate cele trei municipii.

Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de 
transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber"!

Moment din Fața păduraru
lui”, matineul prezentat tpentru 
copiii deveni de Tertruî Ll. D. 
Sârbu” Petroșani, ieți, pe scena 

‘Casei de Cultură „Dzăgan 
Muntean” Deva.

^ot<j:Traian Mânu)
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DE CE? Pentru că noi am lansat campa
nia “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău 
în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 6!

Compensatele iarăș’ în colaps
■ Dacă nu se primesc 
fonduri, din 15 octom
brie farmaciile nu vor 
mai da compensate.

Deva (I.J.) - Gu toate că me
dicamente compensate și gra
tuite se mai acordă în 6-7 far
macii devene, riscul ca stocul 
să se termine devine iminent.

„Așteptăm rectificarea de bu
get și sperăm ca până în 15 oc
tombrie să primim un supli
ment de fonduri de la Casa 
Națională. Până atunci nu pu
tem vorbi de o situație de cri
ză, însă ea ar putea apărea du
pă această dată. Deocamdată 
avem farmacii care mai a- 
cordă compensate, dar nu știm 
exact numărul acestora, dat

fiind faptul că raportările far
maciștilor sosesc greu și abia
întocmim rapoartele pe luna 
septembrie. Estimăm că în 
prezent se mai acordă gratu
ite la circa 6-7 farmacii de
vene. în județ nu avem o si
tuație exactă”, precizează Ovi- 
diu Bîndea, purtător de 
cuvânt în cadrul CJAS Hune
doara.

Același preț
Deva (C.P.) - Prețul gi- 

gacaloriei furnizate în 
sistem centralizat în De
va nu se va reduce. Pro
iectul de reducere a pre
țului gigacaloriei, nu a 
fost aprobat de către A- 
genția Națională de Re
glementare în Domeniul 
Energiei, /p.5

Protest încrucișat la Brad
■ Șalariații Acvacalor 
cer plata salariilor și 
recuperarea datoriilor 
de la populație.

Brad (L.L.) - Aproximativ 
50 de angajați ai S.C. Acva
calor Brad vor picheta Primă
ria locală, joi și vineri, între 
orele 10.00 - 12.00, pentru sen
sibilizarea populației și a 
autorităților cu privire la im
pasul financiar în care se află 
societatea. Angajații societății 
vor împărți fluturași prin 
care se face apel către popula
ție să-și plătească datoriile.

Liderul sindical Vasile Poda
ra afirmă că „există posibili
tatea ca, din lipsă de lichidi
tăți pentru cumpărarea pă- 
curii, Bradul să nu benefici
eze de căldură. Necesarul de 
păcură pentru sezonul de iar
nă este de 6000 t. Avem pe 
stoc 800 t păcură ceea ce asi
gură funcționarea centralei 
cel mult două săptămâni. Da
că toți ar plăti la timp, nu ar 
fi probleme”. Acvacalor înre
gistrează restanțe și la plata 
salariilor, necesarul pentru 
acoperirea acestora fiind de 
aproximativ 3 mid’ lei. Plătiți 
până nu este prea târziu!

Ieri, la Deva, la sediul Consiliului Județean, a avut loc 
o întâlnire între reprezentanții autorităților locale și o de
legație din Franța. (Foto: Tralan Mânu)



PANORAMIC /2miercuri, 12 octombrie 2005

• Dezmințiri. O sursă din forțele de securi
tate egiptene a dezmințit că rețeaua al-Qai- 
da și-a înființat o bază în Peninsula Sinai, a- 
șa cum anunțase comandantul serviciului de 
informații militare din Israel. „Nu există nici 
o bază al-Qaida în Sinai?, a declarat sursa.

• Mai puțihi soldați. Numărul militarilor 
britanici din.Irak va fi redus cu 500 de oa
meni în luna noiembrie, ajungând la 8.000, 
a anunțat ministrul britanic al Apărării, John 
Reid, calificând măsura drept o „reajustare 
relativ minoră".

Mircea Midea

Bani contra 
informații

Kiev (MF) - Miliarda
rul rus Boris Berezovs- 
ki, aflat în exil, oferă un 
milion de dolari pentru 
orice informație despre 
persoanele care au ordo
nat asasinarea, în anul 
2000, a jurnalistului de 
opoziție Gheorghi Gon
gadze, a anunțat un co
laborator al acestuia. O- 
ferta miliardarului aflat 
la Londra și care este o- 
pozant al Kremlinului 
se înscrie în doctrina
fundației destinate pro
movării democrației în 
spațiul fost sovietic, a 
explicat acesta. O comi
sie parlamentară ucrai
neană care anchetează 
uciderea jurnalistului 
l-a acuzat în septembrie 
pe fostul președinte Leo
nid Kucima că a fost or
ganizatorul răpirii, în
cheiată printr-un asasi
nat. Asasinatul a declan
șat un scandal politic fă-

Merkel în presa 
germană (Foto: epa)

Nu-i va fi
ușor
Berlin (MF) - Presa 
germană consideră 
nominalizarea con
servatoarei Angela 
Merkel pentru func
ția de cancelar drept 
un moment istoric,

■ Ministrul Educației a 
recurs la acest gest din 
cauzâ bugetului prea mic 
aloțat W^țământului.

București MF) - Ministrul 
Educații, Mtecea Miclea, i-a 
înaintăt; ier^prîmului-minis- 
tru Călin Popescu Tăriceanu, 
demisia de onoare din cauza 
bugetului prea mic alocat 
învățământului pentru 2006. 
n............
Se- perpetuează, o 
subSnanțare cro
nică a învățămân
tului, cu care nu 
pot să fiu de 
acord.

dar subliniază obsta
colele serioase care o 
așteaptă pe prima fe
meie care va ocupa 
acest post. „Este o 
femeie!", exclamă 
cotidianul beriinez 
Tageszeitung, în timp 
ce Bild anunță că „a- 
vem o Miss Germany 
politică". Este clar că 
Merkel va începe să 
guverneze „în cele 
mai proaste condiții 
care pot fi imagina
te", subliniază Finan- 
dal Times Deutch- 
land. Publicația expli
că această afirmație 
prin faptul că lidera 
CDU va trebui să se 
îndepărteze de nu
meroase obiective 
ale programului său 
electoral.

Mircea Miclea

...............................................
„în toate luările mele publi

ce de poziție am declarat că 
educația trebuie ș& obțină mi
nimum 5 la sută din PIB în

tății educației, compatîbiliza- 
rea învățământului superior 
românesc cu cel european, re
forma doctoratului, strategia 
de descentralizare, formarea 
cadrelor didactice.

întrucât bugetul obținut 
pentru 2006 nu concordă cu 
declarațiile mele anterioare, 
perpetuează subfinanțarea 
cronică și împiedică derula
rea proiectelor de anvergură 
pe care le-am lansat, socotesc 
că este de datoria mea să-mi 
depun demisia. Am decis să 
mă abțin, pentru moment, de 
la orice alte comentarii”, a a- 
dăugat ministrul.

Mircea Miclea este al doilea 
ministru de după 1990 care își 
dă demisia de onoare, după 
loan Aurel Stoica care a re
nunțat, în 1991, la conducerea 
Ministerului Muncii, în con
textul grevei feroviarilor care 
au reclamat lipsa unor legi 
privind grevele și organizarea 
sindicatelor.
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Pe lista neagră
Londra (MF) - Ministerul britanic de In

terne a propus o listă cu 15 grupări interna
ționale suspectate că ar fi organizații tero
riste, pentru a fi interzise în conformitate 
cu prevederile Legii antiterorism din 2000.

Cele 15 organizații propuse se adaugă ce
lor 25 de organizații internaționale interzi
se deja prin această lege și altor 14 interzise 
în Irlanda de Nord.

Printre ele se numără unele care au legă
turi cu Irakul, Uzbekistanul, Libia, Pakista
nul, Somalia, Bangladeshul, Afganistanul 
și Marocul.

Pe lista noilor organizații ce ar putea fi 
interzise sunt Ansar Al-Islam, Groupe Isla- 
mique Combattant Marocain, Al-Ittihad Al- 
Islamia și Ansar Al-Sunna.

Calitatea de membru al unei organizații 
interzise prin Legea antiterorism din 2000 
poate atrage pedepse de până la zece ani de 
închisoare.

condițiile în carie media euro
peană este de 5,22 la sută iar 
a țărilor care au intrat de cu
rând în Uniunea Europeană 
este de 5,31 la sută”, a dec„ 
rat Mircea Miclea pentru MES 
DIAFAX . f
„Subfinanțare cronică”

„Deși pentru 2006 s-a obți
nut o creștere substanțială 

„pentru cercetare,.bUfiBtul Bgn-, 
tru învățământ a rămas la ni
velul anului anterior, chiar 
mai redus. Se perpetuează 
astfel o subfinanțare cronică 
a învățământului, cu care nu 
pot să fiu de acord.

De la preluarea mandatu
lui, în conformitate cu pro
gramul de guvernare, am ini
țiat o serie de măsuri radicale 
referitoare la asigurarea cali-

Sindicatele 11 aprobă
Liderii sindicatelor din edu

cație afirmă că demisia de o- 
noare a ministrului Mircea 
Miclea este un act justificat, 
cât timp fondurile alocate în
vățământului sunt atât de 
mici încât pun în pericol bu
na funcționare a sistemului și 
spun că susțin poziția lui, prin 
pnotastata.deja programate.

Mai miflt, liderii federații
lor sindicale din învățământ 
consideră că oricine va fi pro
pus la conducerea Ministeru
lui Educației ar trebui să a- 
dopte aceeași poziție în ce pri
vește dimensionarea bugetu
lui alocat în 2006 învățămân
tului, pentru că sistemul nu 
va mai putea funcționa cu 
atât de puțini bani.

Dlipd F3id în urma unui raid efectuat ieri în Bag&-
ba, soldațîi irakieni au descoperit o mare cantitatezde 
arme explozive și au arestat mai mulți insurgenți.

(Foto: EPA) I
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Mah-ln vecini Președintele Iranului, 
moud Ahmadinejad (dreapta), l-a primit 
ieri, la palatul prezidențial din Teheran, pe 
trimisul special al vicepreședintelui iraki
an, ministrul Transporturilor, Salam Al 
Mobarak.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român, de 
Audit al Tirajelor

Premierul Tăriceanu (Foto, arhivă)

Mai încet cu bugetul aleșilor
■ Premierul Tăriceanu 
va propune CNC plafo
narea bugetului la Came
ra Deputaților și Senat.

București (MF) - Deputății 
au decis, ieri, să amâne adop
tarea proiectului de buget al 
Camerei Deputaților pe anul 
2006, după ce președintele Co
misiei de buget-fmanțe, Mihai 
Tănăsescu (PSD), a propus di
minuarea acestuia de la 3.100 
miliarde lei vechi, cât era sta
bilit inițial, la 1.900 miliarde 
lei vechi.

Tănăsescu le-a spus, deputa
ților că, ținând cont de discu
țiile din ultimele zile și de pri
oritățile pe care țara le are, 
comisia de specialitate a decis 
diminuarea cu 1.200 miliarde 
de lei vechi a bugetului Came
rei pentru anul viitor.

Critici la Senat
Senatorii opoziției au criti

cat, ieri, solicitarea premieru
lui Tăriceanu de a reduce cu 
aproximativ 400 de miliarde 
de lei bugetul pentru anul vii
tor, iar reprezentanții coaliți
ei au declarat că respectarea

acesteia în totalitate este im
posibilă.

Premierul Tăriceanu a a- 
nunțat că va solicita membri
lor Consiliului Național al 
Coaliției să accepte limitarea 
bugetului alocat Camerei De- 
putaților și Senatului la ace
lași nivel ca în acest an, având 
în vedere că fondurile dispo
nibile trebuie: orientate Către 
proiectele sociale. „Pentru a- 
cest an, găsesc de cuviință că 
este necesar ca aceste cheltu
ieli să fie plafonate și să nu 
mai crească față de nivelul din 
2005”, a spus Tăriceanu. ,

30 dC fflOrți O mașină-cap- 
cană a explodat, ieri, într-o 

piață aglomerată din orașul Tal 
Afar Xnord-vestul Irakului), cel 

puțin 30 de persoane fiind ucise, 
iar alte 35 rănite, a anunțat po

liția, citate de BBC News online. 
Șeful politiei locale a declarat că 
bomba a fost detonată de la dis
tanță. în Bagdad, șapte irakieni 

și-au pierdut viața, iar alți patru 
au fost răniți, tot ieri, într-un 

atentat sinucigaș cu mașină-cap- 
cană, au anunțat responsabili 

din cadrul Ministerului irakian 
al Apărării. (Foto: epa)
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Uciși în ambuscadă
Kabul (MF) - Un atac atri

buit rebelilor talibani, comis 
luni seara în sudul Afganis
tanului; s-a soldat cu moartea 
a 18 polițiști locali, a anunțat, 
ieri, Ministerul de Interne de 
la Kabul, citat de AFP.

în momentul atacului, a- 
genții îl escortau pe noul co
mandant al poliției din pro
vincia Helmand, pentru a-1 
prezenta subordonaților săi. 
Potrivit surselor citate, ('î'r 
manda* iul. poliției provinctii- 

Amânuliah Khan, și-a pier- 
viața în atac.

Abonamentul la Cuvântul liber castă 6,9 lei jăentru o lună,
13,80 Iei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei, 
pentru șase luni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la

propriii distribuitori de presă și 5,6 lei plus taxele poștale ia 
factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.

Reda mâții
. privind
difuzarea
ziarului

la telefonul
0801 030303
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Cine nu ia vaccin antigripal?• AccHtent Conducătorul unui autoturism 
Dacia, Florin I., de 38 de ani, din Hune
doara, a surprins și accidentat grav, pe bule
vardul Țraian, pe Petru T., de 37 de ani, din 
localitate, care alerga după un câine, intrând 
brusc pe carosabil. Victima a fost internată 
la Spitalul Municipal Hunedoara. (M.T.)

Negocieri la Mittal Steel
Hunedoara (M.S.) - Sindicatul Siderurgis- 

tul, de la combinatul Mittal Steel Hunedoara, 
a Început ultima rundă de negocieri referi
toare la contractul colectiv de muncă, a 
anunțat președintele organizației, Petru Vai- 
doș. Liderul sindical a menționat că a mai 
rămas de finalizat pachetul referitor la drep
turile salariale, inclusiv sporuri și prime. 
El și-a manifestat speranța că negocierile se 
vor încheia până la sfârșitul săptămânii.

■ Vaccinul antigripal 
nu este recomandat 
tuturor categoriilor de 
persoane.
Ina Jurcone
ina.jurcone0lnformmedia.ro

Deva - Persoanele care 
prezintă risc înalt (cu boli 
cronice, diabet, copii sub 18 
ani și persoane infectate cu 
HIV), precum și cele care pot 
transmite gripa sunt cele 
cărora li se recomandă vac
cinarea antigripală, afirmă 
dr. Sanda Cârciumaru, direc
tor adj. DSP Hunedoara.

Daniel I. Iancu__________
danlel.laiKU0informnicdia.ro

Cu o bună postată de vreme în urmă, cam 

pe timpul când se potcoveau primarii cu trei 
trandafiri la picioare, de li se părea că până 
și plopii din jurul Consiliului Județean fac 
mere la zâmbetul lui Rudeanu, toată lumea 
tuna și fulgera împotriva pesederizării forțate 
a administrației publice locale. Ăia care se 
lepădau, scuipându-și în sân, de partidele de 
până atunci, se jurau pe multitudinea de 
sfinți din cer și pe stelele de pe drapelul UE 
că, toate ca toate, da' doctrină ca social- 
democrații nu mai are nime1. Roata șuie a 
politicii s-a durigat însă, dând cu trandafirii 
de pământul opoziției și zvârlind (printre 
altele) săgeata-n sus...

„Lăsați primarii să vină la mine!" a grăit 
g Mircia Muntean, în duminica în care s-a 

văzut uns pentru a doua oară ca Părinte al 
tuturor liberalilor hunedoreni. Iar primarii 
chiar au pornit-o... Din păcate, acum s-a 
ajuns într-o situație cam aiuritoare. Datorită 
actualei implementări a primarilor PSD în. 
PNL, nu știm dacă fenomenul poate fi numit 
drept penelizarea edililor locali. Tare ne e 
teamă că, de fapt, se continuă pesederizarea. 
Modelul „calului troian" funcționează, dar ar 
fi bine și normal totuși ca numărul 
pesediștilor, conservator-umaniștilor ori al 
altor „...iști" din PNL să nu-l depășească pe 
cel al liberalilor!

PeSeDerizarea 
liberalilor

Contraindicații
Există și o categorie de per

soane pentru care vaccinul 
este contraindicat și poate 
duce la deces. Una dintre 
aceste categorii include per
soanele alergice la proteinele 
din ouă, pentru că acestea 
sunt conținute în vaccin. Nici 
femeile însărcinate în primul 
trimestru de sarcină nu tre

„Floare mandră de Cinciș
■ 11 concurenți au 
participat la Festivalul 
folcloric pentru copii 
de la Cinciș.

Cinciș (V.R.) - La ediția a II- 
a Festivalului „Floare mândră 
de Cinciș” au participat con
curenți din județele Hunedoa
ra, Alba, Sibiu, Mureș și Cluj. 
Ioan Vlad, președintele Filialei 
Hunedoara pentru drepturile 
copilului, organizatoare a. 
concursului, împreună cu Pri^ 
măria Teliuc și Centrul crea
ției populare, consideră că fes
tivalul s-a bucurat de un suc
ces mai mare ca anul trecut.

Parada portului popular a 
precedat concursul câștigat de 
Alexandra Dobrin (Alba - pr. 
I), Maria Staic (Petroșani - II) 
și Maria Dragotă (Hunedoara 
- III). Spectatorii ce au umplut 
sala Căminului Cultural Cin-

„îl regret pe Midea"

Caricatură de Liviu Stăruia

■ Inspectorul general 
al ISJ Hunedoara 
admiră profesionalismul 
ministrului demisionar.

Deva (V.R.) - Mircea Mi- 
clea, ministrul educației și 
cercetării, și-a înaintat ieri 
demisia de onoare priinului 
ministru. El a solicitat lin bu
get de minim 5% din PIB pen
tru 2006 și consideră că cel 
alocat înseamnă subfinanțarea 
cronică a învățământului, ca
re împiedică derularea măsu
rilor radicale luate.

Anișor Pîrvu, inspector ge
neral al Inspectoratului Șco

Comercializare interzisă
■ în mediul rural este 
interzisă ieșirea păsări
lor de curte la cursurile 
de apă sau izlazuri.

Deva (L.L.) - Vânzarea pă
sărilor, inclusiv a celor exoti
ce, a fost interzisă în toate 
piețele din județ, ca o măsură 
de prevenire a gripei aviare, a 
declarat directorul Direcției 
Sanitar-Veterinare Hunedoara, 
dr. Marius Lăzărescu. Afișe cu 
informații referitoare la gri
pa aviară vor fi lipite la sedi
ile primăriilor și în zonele cu 
trafic intens.

Direcția a mai luat legătura 
cu AJVPS, căreia i s-au trans

Vaccinul e recomandat doar pesoanelor care prezintă risc înalt de îmbolnăvire (Foto: Traian Mânu)

buie să-și facă vaccinul, 
deoarece poate apărea așa- 
numita gripă postvaccin, care 
afectează fătul. Vaccinarea nu 
este recomandată proaspe
telor mămici, în primele trei 
luni după naștere, pentru că 
virusul trece în lapte și poate 
afecta nou-născutul.

în aceeași categorie intră 
bebelușii sub 6 luni din cauză 

Maria Dragotă, pr. III (Foto: Arhivă)

ciș i-au mai văzut în spectacol 
pe Mariana Deac, Ciprian 
Roman, Viorica Brândușan, 
Mariana Suciu și Ovidiu 
Olari. Alături de ei au evolu
at fluierași i de la Școala nr. 6 
și dansatorii de la Școala nr. 
9, ambele din Hunedoara, for
mațiile de dansuri pădurenești 
din Lelelse, Teliuc și Cinciș.

lar Hunedoara, ne-a declarat: 
„De la dv aflu de demisie. Nu 
am amănunte și nu-mi permit 
să comentez. Dar mie îmi 
pare rău. Din ce a făcut, 98% 
a fost bine. A îndrăznit să 
spună lucrurilor pe nume, a 
fost bine intenționat și bine 
documentat. Am avut patru 
întâlniri directe cu el, pe pro
bleme de învățământ. Dacă în 
intervențiile altora 50% era 
balast, în ce-1 privește pe mi
nistrul Miclea balastul era 
zero. Este franc, la obiect și 
documentat.”

încă un ministru al cabine
tului Tăriceanu a demisionat. 
Se pare că e un „păcat” să nu 

mis măsurile de prevenire și 
faptul că trebuie să anunțe 
autoritățile în drept, în cazul 
în care vor fi descoperite pă
sări moarte. în județ sunt in
ventariate aproximativ 1,5 mi
lioane de păsări, 700000 fiind 
în gospodăriile populației, iar 
diferența în complexele de 
creștere industrială. Toți deți
nătorii de păsări au obligația 
de a ține păsările închise în 
incinta gospodăriei proprii, 
fără a permite libera circulație 
a acestora pe străzi, izlazuri 
sau accesul acestora la râuri 
și bălți. Este admisă sacrifi
carea acestora numai pentru 
consum propriu după fierbere 
sau prăjire. 

că nu au sistemul imunitar 
suficient dezvoltat și pot face 
boli grave, cum ar fi 
bronșiolita, laringotraheita și 
encefalita.
Vaccinul aduce gripa

Contraindicase la vaccinul 
gripal au și pacienții cu imu
nitatea scăzută, cei care au 
avut encefalită și bolnavii

Hotel fără cumpărători 
în Valea Jiului
■ Hotelul Onix, al 
CNH Petroșani, a fost 
scos la vânzare în 
contul datoriilor.

Deva (M.S.) - Nici un 
cumpărător nu a fost inte
resat să achiziționeze ho
telul „Onix”, ce aparține 
Companiei Naționale a Hui
lei (CNH) din Petroșani, 
imobilul fiind scos la vân
zare, prin licitație publică, 
în contul datoriilor înre
gistrate de acest agent eco» 
nomic la bugetul general 
consolidat, a declarat pur
tătorul de cuvânt al Direc
ției Generale a Finanțelor

Anișor Pîrvu (Foto: Traian Mânu)

accepți compromisul. Iar cei 
care nu „înțeleg” asta, trebuie 
să plece. Păcat! Mai ales că ră
mân la comandă adaptabilii, 
cei dispuși să accepte și un bu
get mai mic, câtă vreme lor 
le merge bine. 

salvate. Serviciul de Ambulanță din mimicip- 
a, ieri, în timpul miei intervenții. (Foto: Tralan Mânu)

0W “lif - A ■

cărora medicul de familie le 
spune acest lucru. Dacă 
pacienții cu probleme de imu
nitate se vaccinează, pot face 
gripă, deoarece organismul 
lor nu este capahil să producă 
anticorpi. Efectele antigripale 
ale vaccinului se fac simțite 
după minimum două săptă
mâni și durează toată perioa
da sezonului rece.

Publice (DGFP) Hunedoara, 
Mihaelâ Boldor. Prețul de 
început a fost stabilit la 64 
miliarde lei vechi.

Pentru că nu a existat 
nici un cumpărător la pri
ma licitație, prețul va fi di
minuat cu 25 la sută pentru 
următorul termen, stabilit 
pentru data de 28 oc
tombrie.

Compania Națională a 
Huilei din Petroșani este 
înregistrată în evidențele 
DGFP Hunedoara cu o 
datorie de 8000 de miliarde 
lei vechi și a beneficiat de 
scutiri de plată pentru 
exercițiul financiar 2003- 
2004.

Sinucigaș
Hunedoara (M.T.) - Un 

bărbat de 63 de ani din 
Hunedoara s-a aruncat, 
în jurul orei 17, de la eta
jul șase al blocului în 
care locuia, de pe strada 
Mihai Viteazul. Zoltan 
Heinrich era bolnav de 
epilepsie. Bărbatul a fost 
văzut de un vecin, au fost 
chemați paramedicii, dar 
nu au mai reușit să îl sal
veze pe bărbat. Poliția 
Municipiului Hunedoara 
efectuează cercetări pen
tru luarea măsurilor le
gale în această cauză.

ina.jurcone0lnformmedia.ro
danlel.laiKU0informnicdia.ro
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1449 - Bogdan al ll-Iea devine domn al Moldovei, cu spri
jinul lui lancu de Hunedoara_____________________________
1492 - Navigatorul genovez Cristofor Columb acostează 
în Salvador. Ziua descoperirii Amerlcii____________________
1595 - Mihal Viteazul eliberează Bucureștiul_____________
1935 - S-a născut luciano Pavarotti, tenor italian

Calendar religios
12 octombrie - Pomenirea Sfinților 

Mucenici Prov, Tarah și Andronic; Cuvio
sului Părinte Cosma făcătorul de cântări;

Deva (V.R.) - Sfinții Mucenici Prov, Tarah 
și Andronic au trăit pe vremea consulului 
Dioclețian (către 304). Tarah era un ostaș 

roman foarte bătrân. 
Iar Prov era din Sida 
Pamfiliei și Andronic 
din cetatea Efesului 
Ioniei. Lui Tarah i-au 
zdrobit fălcile și gru- 
majii cu pietre, i-au ars 
mâinile cu foc, l-au 
spânzurat și l-au afu
mat. Apoi, amestecând 
oțet cu muștar și cu 
sare, i-au turnat pe nas 
și l-au ars la piept cu

țepi arse în foc, i-au tăiat urechile și i-au 
despuiat capul de piele.

A fost dat și fiarelor să-l mănânce și în 
cele din urmă tăiat bucăți cu sabia. Iar 
viteazul Prov a fost bătut, ars, spânzurat și 
apoi făcut și el bucăți cu săbiile. Andronic 
a fost spânzurat și sfâșiat pe picioare cu 
fiare ascuțite; l-au împuns în coaste și l-au 
frecat cu sare peste tăieturi; i s-a tăiat lim
ba și buzele și la sfârșit trupul i-a fost făcut 
bucăți cu sabia și a murit.

Sf. Mc. Prov

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.
Gaz metan
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.
Apă
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:____________________
08.00-13.00 Str. Banatului, N. Grigorescu, Hărăului, T.
Vladimirescu, Bucovinei _______ _ _________ _______

P.T.9A, zona joasă; Str. Horia (de la fosta 
fabrică de nasturi până la Zahana)

7:00 Jurnalul
TVR

8:00 Euro-dispecer
8:05 Isabel, în 
H căutarea iubirii

9:00 Televiziunea - 0 lume
13 nebună

9:30 Teleshopping 
10:00 Generația

contra (r)
10:55 Pagini de

istorie (r)
1235 Euro-dispecer
12:40 Travelling drcular (r)
13:30 Desene animate: Club

El Disney
14:00 Jurnal.

Sport. Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 Oameni ca noi 
1530 Tribuna

partidelor 
parlamentare 

16:00 Conviețuiri 
16:55 Viața

secretă a lui Richard
Nixon

18:00 Puncte pe
ARTA lumii

19:00 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

20:15 Prim plan 
2130 Ochiul magic 
2230 CSI- Crime

|și investigații
2300 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2330 Reconstituire ...la 

secundă.
Cu Adrian Fulea 

«30 Spionii. Cu: Matthew 
EIMacfadyen, Keeley

Hawes, Jenny Agutter, 
Peter Firth. Regia Jane 
Featherstone

125 Puncte pe ARTA lumii (r) 
2:15 Euro-dispecer 
2i2O Jurnalul

IVR(r)
330 d Televiziunea - O lume 

nebună (r)
430 CSI- Crime și Investigații

(r)
4:50 Reconstituire ...la
B secundă (r) 

5:50 Destine
Hsecrete

640 Teleshopping

A folosi 
ta exces

Gravat ta
mijloc!

_T_

ac.
Lucrează 
la cuptor

Ai coti

Soluția integramei din nu
mărul precedent: F - F - 
M - Z - NEVINOVAT - 
MARAMA - R - FEL - FAL
CA - INARI - AC - NEICĂ - 
SP - E - COMIC - B - AT
- PĂTURĂ - EHE - AFET - 
UȘORI - ASI - TRISA - TC
- JEB - T - MOT - NETED
- LANA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă 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.

^4

Sunteți foarte obosit, poate și din cauza programului 
supraîncărcat. VI se impune să dați ajutor unei persoane 
nepoliticoase.

21 apr.-20 maț

Sunteți prins între obligații profesionale și familiale. Poate 
aveți timp să rezolvați o parte din problemele personale 
pe care le tot amânați!

21 mai-20 iun.

Faceți o mulțime de drumuri care însă nu vă vor obosi. 
Dacă aveți de semnat acte, de obținut o aprobare, azi e 
ziua potrivită.

21Jun.-20 iul. _______ __ ____________

O veche cunoștință vă propune să vă schimbați locul de 
muncă. Nu dați un răspuns definitiv! Nu vă certați cu 
partenerul!

21 iul.-20 aug. ___

Dacă în ultima vreme nu v-ați simțit bine, acum vă reveniți 
la forma maximă. Profitați și petreceți mai mult timp în aer 
liber.

21 aug.-20 sept.

E posibil să asistați la mici schimbări In cadrul serviciului, 
dar asta nu vă influențează prea mult. Un coleg are nevoie 
de ajutor.

21 sept.-20 oct. _______ ____________

Ca să nu ratați ocaziile favorabile câștigate, trebuie să fiți 
activ. Dacă tot vă doriți o schimbare, azi e cel mal bine să 
o inițiați.

21 oct.-20 nov.
încercați o ieșire din stres pentru a vă ordona gândurile. 
V-ar putea ajuta o activitate artistică. Partenerul are o veste 
bună.

21 nov.-20 dec.

Mintea dv e destul de eficientă. Vă concentrați ușor și ni’ 
aveți probleme să vă puneți ideile în practică. Astăzi aveț. 
multă energie.

21 dec.-20 ian. __ s_______ • ________

Vă macină sentimente contradictorii. O femeie din familie 
vă ajută să le clarificați. Primiți de departe o veste despre 
o moștenire.

21 ian.-20 febr.

O rudă apropiată ar putea să vă. indispună. Mai târziu sfa
turile sale se pot dovedi utile. Seara mergeți în vizită la pri
eteni.

21 febr.-20 mart.

Aveți multe de rezolvat acasă și la serviciu. Nu vă repeziți, 
că nu rezolvați nimic! Dați mai multă atenție activității pro
fesionale!

i

i
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7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ? 

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit

SC u: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott (r) 

10:15 0 nouă viață 
11:15 Walker, potțtrt texan 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâm> Intr-o pastilă 
14:15 Coșmar In plină zi 
’>ljf(dramă, SUA 1998) Cu: 

Sherilyn Fenn, Rena 
Șofer, Steve Harris, 
Matthew Walkr, Lauren 
Diewold, Thomas Gib
son

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 
▼SEric Braeden, Joshua 

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo 
1930 Știrile PRO TV Sport

630 în gura presei
730 Obervator 
8:00 Canalul de știri

10.00 In gura presei (r) 
1030 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca
1330 Observator Cu: Simona 

Gherghe
13:45 Animat Planet (r) • 
1430 Din dragoste. Emisiune 

de divertisment cu 
Mircea Radu. Din 
dragoste aparține cate
goriei ordinary people 
show, fiind un specta
col cu public care își 
propune să lanseze pe 
piața TV din România 
un nou concept pentru 
noțiunea de divertis
ment și anume un gen 
de divertisment bazat 
pe sentimente, emoții și 
reacții adevărate

1600 Observator Sport 
Meteo

16:45 Anastasia ▼
17:45 9595-Te hvață ce să 

fad
18:55 Știrile sportive 
1900 Observator

6:00 Cursa secolului (dramă, 
O SUA, 2003)

8:15 Vedete la Hollywood:
Halle Berry 

8:40 Pop star - lizzie
H McGuire (comedie, SUA 

2003). Cu: Adam Lam
berg, Hilary Duff 

10:10 Joly Roger (dramă, 
igDanemarca, 2001). Cu:

Kim Bodnia 
11:45 Băiatul șl lupul (dramă, 

H Germania, 2002).
Cu: Burt Reynolds, 
Marthe Keller, Devin 
Douglas Derwitz, Jason 
Priestlay, John Neville, 
Charlotte Arnold. Regia: 
Rod Pridy 

13:15 Un bărbat multiplicat 
G8 (comedie, SUA 1996).

Cu: Michael Keaton 
15:10 Reconstituirea unei 

H iubiri (dramă, Danemar
ca, 2003) 

16:40 Alien: VSnătoarea (SF,
HSUA 2003) 

18:15 Cei trei mușchetari 
(aventuri, SUA 1993).
Cu: Kiefer Sutherland, 
Charlie Sheen

0700 Maria Bonita (s, r) 0830 
Euro-Dispecer 08:35 CeZar și 
Tipar 09:00 Rebelii (s, r) 1000 
Tonomatul DP 2 11:45 Pasi
uni (s) 12:40 Stargate: SG -1 (s) 
13:30 Teleshopping 14:00 
Desene animate 14:30 1 
încurcăturile lui Zack (s) 1500 
împreună în Europa 1600 Zona 
de conflict 1635 Jurnalul TVR 2 
1700 Rebelii (s) 1800 Jurnalul 
Euronews 18:15 Euro-dicționar 
1830 Minorități sub trei dicta
turi 1900 Moștenitoarea (seri
al, Statele Unite ale Americii) 
2000 Trăsniții din Queens 2030 
Misterele Bibliei 21:00 Omul 
între soft și moft 2130 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Jackie Bouvier Kennedy 
Onassis (biografic, SUA 2000). 
Partea a doua 0030 American 
Gothic (serial, Statele Unite ale 
Americi) 01:00 Două roți (relu
are) 0130 Trăsniții din Queens 
(reluare) 02:00 Stăpânul 
orașului (acțiune, SUA 1995)

070 Teleshoping 0730 Casa 
noastră 08:00 Sport cu Flo
rentina 08:40 Călătorii în lumi 
paralele 09:40 Sunset Beach 
10:40 Oamenii vorbesc 11:30 
Tele RON 1235 Teleshopping 
13:10 Sunset Beach 14:05 
Teleshopping 14:40 Garito (I) 
15:45 Dragoste și putere (s) 
1625 Garito 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. 18:00 Focus. Sport. 
Meteo. Cu: Magda Vasiliu și 
Adrian Bucur 18:45 Oamenii 
vorbesc 19:30 Da sau nu 20:00 
Cronica cârcotașilor 22:00 
Trăsniți în N.A.T.0.2230 Focus 
Plus 23:15 Da sau nu 00:00 
Călătorii în lumi paralele

0630 Micuțul Frijolito (r) 0830 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 
De trei ori femeie (r) 1130 Ama
zoana (s) 12:00 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (s) 1430 
Legături de familie (s) 15:30 
Micuțul Frijolito (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 Inocență 
furată (s) 20:30 Lacrimi de 
iubire. Cu: Adela Popescu 2130 
Culoarea păcatului (s) 2230 De 
trei ori femeie. Cu Mihaela Tatu 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
01:00 Lacrimi de iubire (r) 0230 
De trei ori femeie (r) 03:15 
Legături de familie (r) 04:15 
Amazoana (r)

06.30-07.00 Observator (r' 
1630 -16.45 Știri locale

Z .x
0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

PRO CINEMA

Bl TV

20:15 Lighioane cu opt
«ii piaoare (horror, sua 

2002) Cu: George 
Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy Garcia, 
Julia Roberts, Don 
Cheadle, Casey Affleck, 
Elliot Gould, Carl Reiner 

22:15 La Bloc 
2330 Știrile ProTv

Sport Vremea
2345 Fastiane, 

Scursa vieții și 
amorții

QSO Omuleare aduce 
cartea (reluare)

130 Știrile ProTv
230 Lighioane cu 

tjopt pldoare (horror, 
SUA 2002, r)

«00 Chestiunea
Zilei (r)

4:30 Zămbete Intr-o pastilă 
(r)

5:00 Parte de 
carte (r)

630Teo(r)
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2035 Ziua juri iții. Emisi
une de divertisment cu 

Dan Negru
22:o0 Secretul Măriei 
2330 Observator cu Letiția 

ari
030 Alias. Cu: Jennifer Gar
dner, Ron Rifkin, Michael 

Vartan, Victor Gather, 
Lena Olin, Amy Irving 
Spionaj. Furt. Crimă. Tu 
crezi că familia ta are 
probleme ? Nu e doar 
un agent secret., ci o 
armă secretă, Așa 
mamă, așa fiică... Două 
afurisite I Ea poate fi 

., oricine I
.fă Spitalul bântuit Primul 

flepisod. Cu: Andrew 

McCarthy
1:00 Concurs interactiv 
330 Observator (r) 
400 Dădace (r) 
430 Anastasia (r) 
530 9595 - Te învață ce si 

fcd(r)

2ft00 Ceva, ceva tot o ieși
|3 (comedie, SUA 2003).

Cu: Diane Keaton, Jack 
Nicholson, Keanu 
Reeves, Frances McDor- 
mand, Amanda Peet. 
Regia: Nancy Meyers 

2205 Kontroll (thriller, 
; 13 Ungaria, 2003). Cu: Săn-

dor Csânyi, Zoltăn Muc- 
si, Csaba Pindroch, Sin- 

< dor Badăr. Regla: Nlm-
r6d Antal 

23:55 Huff. Epsodul 7 
050 Huff. Episodul 8:0zl
B friguroasă

1:50 Sylvia (dramă, Marea 
j KBritanie, 2003). Cu:

Daniel Craig 
3:45 Scandalul larry Flynt 
13 (biografic, Canada,

1996). Cu: Woody Har
relson, Courtney Love, 
Edward Norton, Brett 
Harrelson, James 
Cromwell. Regla; Milos 
Forman >

0630 Apropo TV 0730 Rondul 
,de dimineață 10:15 Cristi

Tabără pe ei 1130 Câine.,, fără 
voie 13:45 Desene animate: ' 
Pokemon 14:45 Cleopatra 2525 
(s) 17:00 Podul de pe râul 
Kwai (război, coprod., 1957) 
1930 Cleoptra 2525 (s) 2030 
Echipa de elită. Cu: George Pep- 

‘ pard, Mr. T 2230 Klckboxer
3: Arta războiului (acțiune, SUA 
1992).

0730 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan șl 
Dani 1030 Teleshopping 1130 • 
Agenția de turism (r) 12:00 
Teleshopping 1330 Ochi negri 
(r) 14:00 Jurnalul de prânz 
14:30 Jara Iu' Papură Vouă 
15:00 Miezul problemei (r) 
16:30 Ochi negri (s) 17:30 
Naționala de bere 18:30 24 de ’ 
ore Național TV 19:20 Sport 
Național TV 19:45 Jara Iu' , 
Papură Vouă 2030 Furtună 
de gheață (dramă, SUA 1997) 
2230 Miezul problemei 2330 
24 de ora Național Tv 00:30 
Salamandra (thriller, coprod., 
1987).

0630 Teleshoping 0730 Viața 
dimineața. In fiecare dimineață 
de la ora 7 până la ora 9 Sorin 
Ganciu și Oana Fingescu vă 
invită să urmăriți cele mai noi 
știri, aerobic 09:00 Verisslmo 
1030 Lumea cărților 10:15 Col
ierul de turcoaze (aventuri, 
România, 1985, r) 13:05 
Călătorii în China 1335 Fan X 
1435 Euroblhz: Oamenii șl polit
ica 15:00 Teleshopping 15:35 
Euroblitz: Jurnal European 1630 
Nașul (r) 1830 6I vine presai 
20:00 Alo, ați greșit numărul! 
(comedie, România, 1958)2200 
Nașul. Cu Radu Moraru 2345 
Știri 0030 61 Vine presai

‘ 0730 Semnul celor patru 
(suspans, Canada, 
2001)

î 0845 Jackie, Ethel și Joan 
(dramă, SUA 2000). 
Ultima parte

. 1030 Oamenii mării (fantas
tic, SUA 1999) 

12:15 Eutanasie sau crimă
, (dramă, SUA 1987) 
• 14.-00 Fiicele Iul McLeod (s) 

1445 Semnul celor patru 
1630 Jackie, Ethel și Joan 

(dramă, SUA 2000, r). 
Ultima parte

< 18:15 Oamenii mării (fantas
tic, SUA 1999, r) 

20:00 Fiicele Iul McLeod (s) 
21XX) Necunoscuta: Jocul de 

puzzle
2245 Brigada de poliție (s)

' 2345 Reuniunea

Ml
11:00 Mozaicul zilei 130 Ora 
de știri 140 Hrvatska kronlka 
14:30 Ecranul nostru 15:00 
încântare 16:00 Dezbatere 
despre guvern 16:25 La drum 
170 Știri 1735 Crez șl răscruce 
de drumuri 17:20 Emisiunea 
tinerilor evanghelici 17:30 
Mărturii 1830 Știri 1838 Știri 
regionale 18:50 Discuții Intra 
generații 19:25 Povești 19:55 
Vecinii 20:30 Știri 21:05 Avo-

■ catul televiziunii 22:05 Marea . 
Carte 23:00 Miercuri seere

07:00 Propagandă 07:25 Bună 
dimineața, Ungarlal 07:55 
Mokka 10:00 Sodă 11:00 Tele- î 
shop 12:30 Salome (s) 13:00 
Joc 14:00 Doisprezece oameni 
furioși (0 1620 Cărările Iubirii 
(serial, SUA) 18:50 Anita (seri
al, SUA) 17:25 Monk (serial, 
SUA) 18:25 Al șaptelea cer 
(serial, SUA) 1930 Știri, meteo , 
2030 La bine sl la rău (s) 2030 
Activ 21:10 Columbo (serial, 
SUA) 23:10 Trespass (acțiune, 
SUA. 1992). Cu: Bill Paxton, 
William Sadler, Ice-T, Ice Cube, 
Art Evans 01:20 Bună seara, 
Ungarlal

REALITATEA
07:00 Bună dimineața, Româ
nia I 1030 Realitatea de la 10:00 
10:45 Bani europeni/ 
Românl/Orașa 11:15 Deschidă 
lumea 1130 Realitatea bursieri 
13:15 Deschide lumea 1430 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Audienți în direct 18:00 Reali
tatea da la 16:0017:15 Orașele 
Realității 1745 Editorii Realității 
1845Realltatuzllal2000Ru)- 
Itatea da la 20:00 20:15 100%, 
Cu Robert Tukmcu 2100 Real
itatea de la 21:00 2145 Filiera 
22:00 Zece fix 2245 Filiera 2300 
Politica, frații 23:30 Știri 00:00 
Realitatea de la 00:00

> 07.00 Cum se construiește un 
om 08.00 Istorii neelucidate 

; 09,00 Aglomerație In aer 1030 
i Confruntarea fiarelor contra 
’ marelui rechin alb 11430

tara 1230 Vânătorii dei M>rl 
i 1330 Cum se construiește un 
; om 14.00 Istorii neelucidate 
i 1330 Aglomerați în eer 1830 
{ Istorie merilor orașe 17,00
< Curse 1130 0 pradă mortală 
î 18,00 Mașini extreme 20.00
< Vânătorii de mituri 2130 Khu- 
I bllâl Han: Căderea hoardelor 
; mongole 22.00 Avionul care
< a ripostat 00.00 Motociclete 
j americane

I



miercuri, 12 octombrie 2005 curtffi#. ACTUALITATE /5

• Creștere. Indicele brut al producției indus
triale a înregistrat, în primele opt luni, o 
creștere de 1,4% comparativ cu perioada 
similară de anul trecut. (C.P.)

• Asigurare. în funcție de dimensiunile 
casei, valoarea de piață, anul construcției și 
riscurile asigurate, prețul unei polițe de asi
gurare variază de la 80 de euro pe an până 
la câteva mii de euro. Oferta conține 
pachete complexe. (IJ.)

Sindicate înglodate în datorii

Avem buget pe anul viitor! Avem chiar două 

bugete! Unul al guvernării, altul lansat de 
PSD. Amândouă însă sunt cam betege. O fi 
gripa aviară de vină? Cocoșii moțați de la 
Palatul Victoria or fi loviți și ei de soarta 
crudă a rudelor galinacee? Că e cam la 
mintea cocoșului că nu poți avea un buget 
când nu știi lucruri importante pe care să te 
bazezi la elaborarea lui. Primul ar fi Codul 
Fiscal. Ca să aibă idee și el, cocoșul-șef, câți 
bani îi vin în punguță. Lei grei pe care să se 
poată baza... așa, măcar scriptic. Mai simplu 
spus, Guvernul nu știe câte prune are în 
traistă pentru a stabili cui și cum să le 
împartă. Pe hârtie am avea de cheltuit cam 
29 de miliarde de euro.

Dar negocierile privind salariul minim pe 

economie nu s-au finalizat, iar posibilele 
indexări ale salariilor bugetarilor nu le știe 
nici măcar premierul. Ideea este că Execu
tivul a bifat în calendarul lunii octombrie 
elaborarea bugetului pe 2006. Dar oare o fi 
contabilizat și găurile pe care le are? Sau ni 
le va anunța la rectificare?! Atunci când vom 
afla că tranziția se prelungește totuși neper- 
mis de mult.

■ Datoriile LSMVJ se 
ridică la peste 13 mi
liarde de lei cumulate 
în câțiva ani.

Ina Jurcone
ina.jurcane@lnformmedla.ro

Petroșani (I.J.) - Potrivit 
lui Zoltan Lakatos, președin
tele Ligii Sindicatelor Miniere 
Valea Jiului, Liga bate recor
dul la datoriile acumulate. 
Primele debite, de 13 miliarde 
de lei, s-au acumulat din 1999, 
datoriile fiind către Compania 
Națională a Huilei Petroșani. 
O acțiune în instanță la Tri
bunalul Hunedoara a con
statat nulitatea convențiilor 
anexe la contractul colectiv

de muncă. Acestea vizau sa
larizarea liderilor de sindicat. 
Banii plus sporurile liderilor 
de sindicat ar fi trebuit 
plătite din fondurile sindi
catului și nu de la CNH. Ca 

W. . —. . . .
Festivitățile din august wide s-au 
serbat 15 am de la constituirea 
Ligii, dar și Ziua Minerului, au 

costat 750 de milioane lei
Zoltan Lakatos, președintele LSMVJ 

..............-....... -n 
urmare, administrația Com
paniei a cerut în instanță 
restituirea a 4,5 miliarde de 
lei, cheltuiți inutil pentru pla
ta salariilor liderilor. Chiar 
dacă suma a fost redusă la 
jumătate, banii nu au fost

plătiți încă de fostul preșe
dinte al Ligii.
Alte datorii

Mineriada din 1999 a pro
dus pagube însemnate, astfel 
i s-au cerut Ligii în instanță 
despăgubiri de 25,7 miliarde 
de lei, pentru că minerii nu 
au respectat legea sindicatelor 
și nu au asigurat o treime din 
activitate. Din acestea, in
stanța a stabilit creanțe de 
12,1 miliarde plus 62 milioane 
de lei cheltuieli de judecată, 
sume rămase în continuare 
neplătite. Prin urmare, pentru 
cele 13 miliarde reprezentând 
datoria către CNH, sindicatele 
au convenit cu administrația 
asupra unui nou grafic de 
eșalonare. Zoltan Lakatos

începe furnizarea căldurii
■ Unii deveni au cerut 
amânarea furnizării 
agentului termic cu 
încă trei săptămâni.

Clara PAs
clara.pas@lnfarramedia.ro

Deva - Astăzi, la prânz, vor 
începe probele de funcționare 
la cald a instalațiilor de ter- 
moficare. „în majoritatea 
zonelor din municipiu s-au 
efectuat lucrările de încărcare 
a instalațiilor, iar punctele 
termice sunt pregătite pentru 
furnizarea agentului termic. 
Cel mai probabil, căldura se 
va simți în locuințele deve- 
nilor în cursul acestei seri”, 
a declarat loan Gristea, direc
torul Calor Deva. Există însă

numeroase solicitări ale aso
ciațiilor de proprietari pentru 
amânarea livrării căldurii. 
„Avem cereri depuse la Calor 
prin care ni se solicită 
livrarea agentului termic 
începând doar cu data de 1 
noiembrie. Locatarii pot 
decide dacă vor avea sau nu 
căldură în case, acționând 
robinetele de la branșamentul 
imobilului”, a spus directorul 
Calor.
Prețul gigacaloriei

ANRE nu a agreat expune
rea de motive a specialiștilor 
Termocentralei Mintia în ve
derea diminuării prețului 
gigacaloriei produsă aici, a 
declarat Victor Bucaleț, di
rectorul termocentralei. Ast
fel, devenii vor plăti în con

tinuare căldura și apa caldă 
la prețul național de referință 
stabilit pentru o gigacalorie, 
adică 896000 de lei. Aceasta 
până când guvernul va apro
ba noul preț, care se anunță 
a fi cu circa 20 la sută mai 
mare.

Victor Bucaleț

Joburi pentru 
asistente

Deva (I.J.) - Asisten
tele hunedorene pot să 
plece la muncă în Marea 
Britanie. Oferta de lucru 
vine din partea unei 
companii româno-brita- 
nice, acreditată de Minis
terul Muncii.

Candidații trebuie să 
aibă diplomă postliceală 
în domeniul sanitar, ex
periență de minimum 
trei ani în domeniu. Este 
necesară cunoașterea lim
bii engleze la nivel mediu 
spre avansat. Salariul 
oferit: între 900 și 1.600 de 
lire sterline, lunar.

Mai multe informații 
pe site-ul www.anun- 
tul.ro.

Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

COhNEX
TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29
Tel.: 0256-400774
Fax: 0256-400777
instaltm@melinda.ro

Microcentrale murale TID

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

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

vizualizarea defecțiunilor

• vană cu 3 căi motorizată
• posibilitate de legare în cascadă
• sistem anti-blocare pompă
• protecție contra înghețului
• filtru EMC
• silențios
• instalare ușoară
• certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rostest

murală Demrad și. primești în
CADOU

un radiator Ekorad 
(dimensiune 22x600x800)
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• Delegație. Doi reprezentanți ai orașului Scandal în Consiliul DevaCherbourg (Franța), Bernard Lehoux și Daniel 
Verstavel, se află în aceste zile în județul 
Hunedoara. Scopul vizitei este înființarea 
„Asociației de prietenie Deva-Cherbourg", 
precum și demararea unor acțiuni în vederea 
înfrățirii județului Hunedoara cu Departa
mentul La Manche. (D.l.)

• Centenar. Aniversarea a 100 de ani de 
existență a corului „Doina"'al Catedralei 
Ortodoxe Hunedoara va avea loc sâmbătă, 
ora 17.00, în Sala Dietei de la Castelul 
Corvineștilor. La manifestarea ce include și 
lansarea cărții „Corul Doina la 100 de ani" 
sunt așteptați toți cei care au făcut parte din 
corurile conduse de prof. Marin Dârvă. (V.R.)

• Saivital. Consiliul Local Deva a aprobat 
alocarea din bugetele pe anii 2006-2010 a 
unei sume totale în valoare de 112.000 de 
euro pentru cumpărarea unei ambulanțe 
echipate pentru serviciul de urgență Saivital, 
al județului Hunedoara. (M.S.)

Adevărata față 
a României
Tiberiu Stroia____________
tlbcr Iu. st roia glnformmedla.ro

■ Un proiect de 
hotărâre și ședința con
vocată „de îndată" au 
aprins spiritele în C.L.

Deva (M.S.) - Un proiect de 
hotărâre care prevedea extin
derea parcării, cu 44 de locuri, 
la viitorul supermarket din 
cartierul Micro 15, de pe stra
da Eminescu, din Deva, a 
generat ieri acuze reciproce 
între o parte a consilierilor 
locali și viceprimarul Florin 
Oancea (PNL). Investiția în 
supermarket se ridică la 4 mi
lioane de euro și numai taxele 
de autorizare au adus, până 
acum, la bugetul local, 800 de 
milioane lei, potrivit Execu
tivului Primăriei Deva.
Atenționare

Proiectul a fost respins, cu 
toate că nimeni nu a votat 
„împotrivă”. S-au înregistrat 
însă 5 „abțineri” consemnate 
în rândul consilierilor PSD, 
PRM și ai PD. Practic, mai era 
nevoie de un vot „pentru”, ca 
proiectul să fie aprobat.

Ședință de Consiliu Local la Deva (Foto: Traian Mânu)

Situația l-a făcut pe vicepri
marul Florin Oancea să ex
clame, în plenul ședinței: „Ne 
batem joc de investițiile care 
vin în Deva. Acum nu este 
vorba de campanie electorală, 
ci de atragerea de investitori. 
Este un proiect de interes pu
blic”.

La rândul său, consilierul 
Sandu Borbeanu (PNL) a 
explicat colegilor de ședință 
că spațiul pe care investitorul 
dorește să extindă parcarea 
este viran, situat intr-un loc 

dosnic, pe un teren ce 
aparține municipalității.
Replica

în replică, președintele de 
ședință, consilierul Vasile Țo- 
nea (PSD), i-a reproșat vice- 
primarului că Executivul Pri
măriei ar fi trebuit să pregă
tească mai bine proiectul de 
hotărâre. El a menționat că 
susține investițiile din muni
cipiul Deva, dar dorește să cu
noască, în amănunt, ceea ce 
votează. De altfel, consilierul 

a anunțat, chiar la începutul 
ședinței, că se va abține la 
toate proiectele de hotărâri de 
pe ordinea de zi, pentru că nu 
a avut suficient timp să se 
documenteze. „Mă abțin pen
tru că nu știu ce să votez. Nu 
pot să fiu pe post de ridicător 
de mâini. N-am avut timp să 
aprofundez proiectele de 
hotărâri”, afirma Vasile Țo- 
nea, referindu-se la faptul că 
ședința de consiliu a fost con
vocată într-un timp scurt, în 
formula „de îndată”.

Fără să vrea, Ceamurlia de Jos, un sat uitat 

de lume, a devenit buricul României. Și asta 
după ce, trecând peste indicațiile prețioase 
ale secretarului de stat din Ministerul Agricul
turii, păsările migratoare au adus aici gripa 
aviară. Astfel, Ceamurlia s-a trezit dintr-o 
dată „aruncat" pe toate posturile de radio și 
televiziune. Iar țăranii se văd în situația de a- 
și da pe mâna călăului toate păsările de prin 
curte. Ceea ce, pentru mUlți dintre ei, 
reprezintă toată agoniseala. Tocmai de aceea, 
fără să realizeze riscurile la care se expun, 
țăranii sunt dispuși să moară cu găina-n 
curte. Cât despre despăgubirile propuse de 
Guvern ele sunt considerate 
a acoperi pierderea găinii care îi asigura 
masa zilnică.

• • » ’ ■ ’ •«11 ■■

Astfel, completând tabloul inundațiilor, care 
ne-a arătat în ce condiții trăiesc țăranii, gripa 
aviară vine să întregească tabloul sumbru al 
României agrare de azi. O lume aflată la sute 
de ani depărtare de ceea ce înseamnă civi
lizație. O masă de manevră electorală, 
folosită fără scrupule, mulțumită că domnii 
de la București au trecut pe-acolo și le-a 
explicat unde să pună ștampila.

Suntem destul de
departe de județele 

unde există doar sus
piciuni că ar fi vorba 
despre declanșarea 
unei epidemii de 
gripă aviară. Dacă nu 
se emite un ordin dar 
de interdicție a con
sumului, putem con
suma carne de pasăre 
fără nici o opreliște. 
Ană, 
Deva

Deocamdată nu s-a 
confirmat și con

sumăm came de 
pasăre în continuare. 
Am carne de pasăre 
acasă și nu sunt 
nevoit să cumpăr din 
comerț, dar aștept cu 
interes rezultatele 
analizelor pentru pro
bele care au fost tri
mise la Londra.
IOAN, 
CAstAu

Suntem destul de 
departe de zona 

unde se presupune că 
ar exista cazuri de 
gripă aviară și nu 
cred că există șanse 
să apară focare și la 
noi în județ. Dacă nu 
este nimic confirmat, 
nu văd de ce nu am 
consuma carne de 
pasăre.
Neli, 
Deva

IN de came în gene
ral și nu consum nici 
carne de pasăre. Soția 
mea suferă de diabet 
și ea nu consumă nici 
carne de pasăre, nici 
ouă, așâ(că nu ne 
simțim afectați deloc 
de amenințarea gripei 
aviare.
Gheorche b., 
Deva

PENTRU
MAȘINA TA

0e-a lungul timpului, Ford a câștigat un loc special în Inimile europenilor 
pasionați de automobilele de succes.

-restele Euro NCAP confirmă Noul Fora Focus, cel mai sigur automobil 
I din clasa C, obținând cel mai mare scor înregistrat vreodată de un 

automobil din această clasă, primind, totodată, distincția de 5 stele.

IGNIS cu iin preț așa
M a-a pierdut la tipări

Ofertă 
Limitată!

oul Ford Focus este primul și singurul autoturism care a obținut scorul 
maxim în privința siguranței pasagerilor atât în cazul unui Impact frontal,

cât și al unui Impact lateral. De asemenea, noul Focus a obținut maximul de 
puncte și în ceea ce privește protecția copiilor între 
1 an șl jumătate și 3 ani. El prezintă, pentru toate 
tipurile de caroserii, o celulă de protecție a 
pasagerilor, ușoară și în același timp extrem de 
sigură. Aceasta a fost realizată din panouri de oțel 
foarte dur sudate cu laser. Atât celula pasage
rilor, cât și zonei#'destinate să absoarbă energia 
de Impact au fost riguros testate atât în mediu real, 
cât și virtual, fiind utilizate cele mai puternice com
putere din industrie.

Pentru mai multe detalii 
și mai ales pentru a vă 
convinge la fața locului 

nu ezitați să vizitați 
salonul nostru de 

prezentare auto, situat 
pe Calea Zaranduiul nr. 

28, 
DN7 Deva.

Cred că se face mult 
zgomot pentru ni

mic. Sunt doar suspi
ciuni că ar exista gri
pă aviară și, oricum, 
suntem destul de de
parte de județele unde I 
a fost înregistrată o. 
mortalitate crescută ș 
în rândul păsărilor. 
Consum în continuare 
carne de pasăre.
Aurica Balaș, 
Deva

SIGURANȚA Șl PUNCTUALITATE!

Deva;i Calea Zar and ului, nr. 28, DN71 
’ 0254/220181

FAX >254/220184
e - m a i I: tu r d. d e v a mă rt. r o

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!
RECLAME

glnformmedla.ro


• Recompensă. In urma rezultatelor foarte 
bune obținute de puugiliștii lulius și Radu
Poczo, legitimați la Constructorul, Primăria 
Hunedoara i-a recompensat pe cei doi frați 

5 și pe antrenorul lor. Proaspătul campion na
țional, lulius, a primit 10 milioane lei, antre
norul Captari, 5 milioane lei, iar Radu, pen
tru medalia de bronz, 2,5 milioane lei. (V.N.)

• Coordonare. în prezent, Direcția pentru 
Sport a Județului coordonează doar o parte 
dintre ramurile sportive. Marius Simina,

. directorul executiv interimar al instituției ne- 
a precizat că acestea sunt: gimnastică, lupte, 
box, tenis, sportul pentru toți, atletism și 
fotbal. (V.N.)

Quasar
■ După trei victorii 
consecutive devenii au 
urcat pe locul IV în 
clasamentul Diviziei B.

Ciprian Marinuț_______________
clprian.marlnut0intormniedla.ro

Deva - Turneul secund al 
Diviziei B de futsal, desfășu
rat în perioada 8-10 octombrie 
la Râmnicu Vâlcea, a readus 
optimismul în tabăra for
mației Quasar Deva. Cele trei 
victorii consecutive obținute 
de echipa pregătită de Stan 
Hanzi au propulsat clubul 
devean în apropierea podiu
mului și au redat conducerii 
și jucătorilor încrederea că 
pot atinge obiectivul pe care 
și l-au propus, respectiv pro
movarea în Divizia A.

aproape de podium

Jucătorii de la Quasar au progresat mult față de primele etape ale Diviziei B (Foto: Traian Mânu)Vor performanță

Deva (C.M.) - Rezultatele formației Quasar Deva în etapele 
4, 5 și 6: Quasar - City-us Tg. Mureș 7-3; Quasar - Real 
Alexandria 11-2; Quasar - Siculum Miercurea Ciuc 9-3.
Clasamentul
1. Distins Rm. Vâlcea 6 5 1 0 44-9 16
2. Informatica Tm. 6 5 1 0 31-14 16
3. Energia Focșani 6 5 0 1 29-23 15
4. Quasar Deva 6 4 0 2 37-17 12
5. Metropolis Buc. 6 4 0 2 37-24 12
6. Moldocor P. Neamț § 3 1 2 20-18 10
7. Mantrax Brașov 6 3 0 3 31-20 •s
8. Futsal C. Arad 2 1 3 22-20 7
9. Siculum M. Ciuc 2 0 4 20-42 6
10. Elite Gheorqhieni 1 0 5 15-36 3
11. City-us Tg. M. 6 0 0 6 11-41 0

isar Deva - Metropolis București

12. Real Alexandria 6 6-39 0
ț^tapa a 7-a: Quasar Deva - Mantrax Brașov, etapa a 8- 
■JjDistins Râmnicu Vâlcea - Quasar Deva; Etapa a 9-a:

„Suntem mulțumiți de re
zultate și vom aborda și me
ciurile următoare cu intenția 
de ne menține pe o linie as
cendentă. Sperăm ca la fina
lul turului să ocupăm unul 
dintre locurile fruntașe ale 
clasamentului, pentru ca în 
retur, pe măsura acumulării

de experiență, echipa să 
atingă performanțele pe care 
ni le dorim”, preciza Doru 
Beșleagă, președintele clubu-' 
lui devean. Antrenorul Stan 
Hanzi aprecia că în meciurile 
de la Rm. Vâlcea jucătorii au 
reușit să se revanșeze pentru 
rezultatele modeste (o victo

rie și două înfrângeri) de la 
primul turneu desfășurat la 
Deva. „Nu avem valori indi
viduale ca FC CIP, dar am 
demonstrat că suntem foarte 
bine organizați tactic. Față de 
primele etape, echipa a 
câștigat enorm la capitolul 
fizic și la combativitate, iar

rezervele au evoluat aproape 
de nivelul titularilor. Evoluții 
bune în turneul de la Vâlcea 
au avut portarii Vezeteu și 
Botezat, iar cei mai, eficienți 
s-au dovedit /.ȘȘqjoGaiui (8 
goluri), Mureșaii (5 gsfâri) și 
Șchiau (4 goluri)”, afirma 
tehnicianul devean.

Speranțe europene la aerobic
■ Carmen Oltean de la 
CSS Cetate Deva își 
dorește o medalie la 
CE din Portugalia.

Ciprian Marinuț_______________
ciprian.marinut0mformmedia.ro

Deva - Gele trei sportive de 
la CSS Cetate Deva compo-

tonamentului lotului național 
de la Constanța a fost de un 
bun nivel. „înaintea concursu
lui de la Petroșani am parti
cipat la o competiție inter
națională în Germania, unde 
am obținut medalia de aur la 
trio. Acum la naționale am 
luat medalia de argint cu două 
colege de la Cetate Deva care 
nu sunt la lot, respectiv Adi

na Hoțea și Ancuța Lupău, iar 
colegele mele au avut și ele 
rezultate foarte bune. Vom 
continua pregătirea la lotul 
național până în noiembrie, 
când vom merge în Portugalia 
cu speranța de a prinde podi
umul”, preciza Carmen Ol
tean, cea mai optimistă din
tre devencele de la lotul 
național.

Fotbalul juvenil . _ 
împotriva rasismului
'Deva (V.N.) - Mâine la Deva începe cea 

de a Vl-a „Săptămână de Acțiune împotri
va rasismului prin fotbalul european”. Este 
o acțiune F.A.R.E., la care Asociația 
Sportivă Școlară „Viitorul” a Liceului Pe- 

''dâgogic „Sabin Drăgoi” participă cu un pro
gram propriu.

Deschiderea oficială se va face în prezența 
colaboratorilor și conducerii liceului și va 
fi semnată „Declarația de Sinceritate” de 
către toți cei care Vor participa la activități, 
în perioada 17-21 octombrie va fi organi
zat un turneu de fotbal având ca invitați: 
Grădinița cu Program Special, Casa de 
Copii, Mănăstirea SF Francisc, Grupul 
Școlar „Teglas Gabor”, clasele de limba ger
mană de la Colegiul Național Decebal, echi
pa de fotbal - Biserica Reformată și echipa

nente ale lotului național de 
gimnastică aerobică, prezente 
la fmaiui’săptămânii la 
pionatele Naționale desfășu
rate la Petroșani, au afirmat 
că își doresc să urce pe po
dium la Campionatul Euro
pean din Portugalia. Carmen 
Oltean, Nadina Hoțea și An
cuța Lupău au spus că rezul
tatele din ultima perioadă le 
dau încredere în forțele pro
prii și demonstrează că pregă
tirea realizată în cadrul can- Carmen Oltean își dorește o medalie la Europene (Foto: Traian Mânu)

Seria V. Mureșului
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a lll-a, 9 octombrie: Victoria Dobra - Casi
no Ilia 1-1; Zarandul Crișcior - Victoria Brad 3-1; Moții Buceș - Agrocom- 
pany Băcia 0-2; Guler Deva - Streiul Simeria Veche 5-1; Olimpia Ribița a 
stat.

Echipa Mănăstirii Sf. Francisc (Foto: c Marinuț)

Clasamentul
1 .Agrocompany Băcia 3 3 0 0 9-3 9
2.Zarandul Crișcior 3 1 1 1 3-2 4
3.Olimpia Ribița 2 1 1 ■■ 0 2-1 4
4,Streiul Simeria 3 1 1 1 5-8 4
5.Guler Deva • 2 1 0 1 5-4 3
6.Moții Buceș 3 1 0 2 6-6 3
7.Victoria brad 3 1 0 2 3-5 3
8.Casino Ilia 2 0 2 0 2-2 2
9.Victoria Dobra 3 0 1 2 5-9 1
Etapa viitoare, 16 octombrie: Agrocompany Băcia - Guler Deva; Victoria 
Brad - Moții Buceș; Casino Ilia - Zarandul Crișcior; Olimpia Ribița - Victoria 
Dobra; Streiul Simeria Veche - stă.

53% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
JURNAL cel mai complet supliment 

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

<r

CSS Petroșani 
domină luptele

Deva (V.N.) - La Cam
pionatul Județean de lup
te libere, care s-a desfă
șurat recent la Hunedoa
ra, au participat cei mai 
buni sportivi din județ 
de lâ cluburile: CSS Pe
troșani, Inter Petrila, 
CSS Deva, Constructorul 
Hunedoara. Luptătorii de 
la CSS Petroșani, antre
nați de Gheorghe Răducu 
și Vasile Făgaș au obți
nut următoarele rezul
tate: Categoria 43 Kg. 
feminin: locul 1, Laura 
Gavriliuc; 66 kg. Sebast
ian Sandor, locul 1, 43 kg. 
Marcel Grădinara, locul 
1, 40 kg. Elena Bolea, 
locul 111, 53 kg. Bogdan 
Gavriliuc, locul 111;

Sena V. Streiului
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a lll-a, 9 octombrie: Sîntâmăria Orlea - Un. 
Berthelot 2-1; Viitorul Păclișa - Gloria Bretea 2-3; Lunca Cernii - Cerna Toplița 
1-1; Șt. lancu de Hunedoara - AS Dobra 8-0; Min. Muc - Streiul Ban 0-0. 
Clasamentul
1.Știința lancu de Hunedoara 3 2 1 0 11-2 7
2.Unirea Berthelot 3 2 0 1 8-5 6
3.Sîntămăria Orlea 3 2 0 1 •a 6-« ■ 6
4.Gloria Bretea Română 3 2 0 1 6-6 6
5.Streiul Baru Mare 3 1 1 1 6-3. 4
6.Viitorul Păclișa 3 1 1 1 9-8 4
7.Cerna Lunca Cernii 3 1 1 1 6-6 ■ 4
8.Cerna Toplița________________ 3 0 2 1____________ 5-7 , 2
9.Minerul Teliuc 3 0 2 1 3-5 2
10.AS Boșorod 3 0 0 3 2-12 0
Etapa viitoare, 16 octombrie: Unirea Berthelot - Streiul Baru Mare; AS 
Boșorod - Minerul Telluc; Cema Toplița - Știința lancu de Hunedoara; Glo
ria Bretea Română - Cema Lunca Cernii; Sîntămăria Orlea - Viitorul Rădfșa.

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

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

4_____• _____ ________ . .

Numele

Localitatea

Telefon (opțional)

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul;

Strada

clprian.marlnut0intormniedla.ro
ciprian.marinut0mformmedia.ro
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România la
■ Naționala tricoloră 
poate obține calificarea 
la barajul CM dacă nor
dicii nu pierd cu cehii.

jr>'j -j- J i

ClPRIAN MARINUȚ
elprlan.m«rin<it*lntonniM<lla.ra

• Decorații. Componenții reprezentativei de 
fotbal a Cote d’Ivoire au fost decorați de 
președintele Laurent Gbago, care a oferit, 
totodată, câte o casă în valoare de 45.000 de 
euro fiecăruia dintre jucători, precum și tu
turor membrilor staff-ului tehnic, după cali
ficarea istorică la Cupa Mondială 2006. (MF)

• Excludere. Mijlocașul Aleksei Eremenko a 
fost exclus din lotul reprezentativei Finlandei 
pentru partida cu Cehia, programată mier
curi în preliminariile Cupei Mondiale de fot
bal ediția 2006, Grupa 1 europeană. El a 
devenit suspect într-o anchetă a poliției, a 
anunțat Federația de la Helsinki. (MF)

București - Naționala Ro
mâniei nu va juca în partida 
care va decide ocupanta locu
lui secund din grupa 1, poziție 
care asigură prezența la bara
jul pentru turneul final al CM 
2006. Din cauza remizei din 
Armenia, calificarea echipei 
noastre depinde acum de 
rezultatul întâlnirii Finlanda 
- Cehia, programată, azi, de 
la ora 18.30, la Helsinki.

Două șanse din trei
Teoretic tricolorii au două 

șanse din trei, întrucât ne ca
lificăm la baraj dacă Finlan
da câștigă sau scoate o remi
ză. Practic însă, Cehia e favo
rită în ciuda numeroaselor 
absențe și speranțele noastre 
se leagă de onoarea nordicilor 
care nu se știe cât de motivați 
vor fi să lupte pentru califica
rea României.

Nu ne rămâne decât să 
ținem pumnii strânși pentru 
finlandezi și să sperăm că

FRF nu va motiva Finlanda
București (MF) - Federația 

Română de Fotbal nu va sti- 
mula financiar echipa națio
nală a Finlandei, în perspec
tiva jocului cu Cehia, care va 
avea loc azi, la Helsinki, în 
cadrul grupe I de calificare la 
CM-2006, se precizează într-un 

- comunicat al Federației. „FRF 
își exprimă ferma opțiune de 
a nu participa în nici un fel la 
demersurile realizate de unele

Ceartă la naționala 
Spaniei

Madrid (MF) ■ Fundașul echipei FC Bar
celona, Carlos Puyol, și mijlocașul formației 
FC Valencia, Vicente Rodriguez, s-au certat, 
luni, în cantonamentul reprezentativei Spa
niei, înaintea meciului cu San Marino din 
preliminariile Cupei Mondiale din 2006.

în timpul antrenamentului de luni seară, 
Puyol a avut o intervenție mai dură la Vi
cente, iar mijlocașul Valenciei l-a insultat 
pe catalan. Cei doi s-au îmbrâncit, iar Pu
yol l-a strâns de gât pe coechipierul său.

încăierarea dintre internaționalii spanioli 
a fost oprită de colegi și de selecționerul 
Luis Aragones, cu toate că cei doi fotbaliști 
nu au dorit să se împace.

Lituania - Belgia, ora 21.30
Grupa 8
Malta - Bulgaria, era 20.00 , 
Suedia - Islanda, ora 20.30 
Ungaria - Croația, era 20.30.

Anglia nu va contesta 
eliminarea lui Beckham

Londra (MF) - Federația engleză de fot
bal nu va face apel față de eliminarea 
căpitanului reprezentativei, David Beck
ham, care, în urma cartonașului roșu (două 
galbene) primit în meciul cu Austria, va lip
si la ultimul meci din calificări, cu Polonia, 
de azi. Beckham a fost eliminat cu totul 
nejustifîcat de arbitrul spaniol Luis Medi
na Cantalejo, cel puțin al doilea cartonaș 
galben fiind acordat fără nici un motiv, 
după o simulare evidentă a fundașului aus
triac Andreas Ibertsberger. Oricum, ultimul 
meci nu contează pentru Anglia din punct 
de vedere al calificării la Cupa Mondială de 
anul viitor, fotbaliștii englezi asigurându- 
și cel puțin locul 2 în grupă, precum și un 
punctaj suficient pentru a merge direct la 
turneul final.

Opt echipe calificate
■ înaintea ultimelor
meciuri de azi, opt se
lecționate și-au asigu
rat participarea la CM.

București (MF) - Este vor
ba de Olanda (grupa 1), Ucrai
na (grupa 2), Portugalia (gru
pa 3), Italia (grupa 5), Croația 
(grupa 8), Polonia și Anglia 
(grupa 6). Ultimele două selec
ționate sunt calificate deja, in
diferent de ordinea în clasa
mentul grupei 6, care va fi sta
bilită în urma meciului direct, 
de azi, deoarece au un punc
taj care le asigură unul din 
cele două locuri doi care se 
califică direct la CM. De 
asemenea, Norvegia și-a asi- 
mirat tn omvna S. nartininarea

i

Fundații finlandezi l-au păzit bine pa Mazilu, Sperăm să facă același lucru cu atacanții cehi

orgoliul lor ne va aduce 
biletele pentru baraj.

Ambele echipe se confruntă 
cu numeroase absențe. Ata
cantul Milan Baros are șanse 
mici de a evolua în linia de 
atac a Cehiei. Medicul națio
nalei cehe Petre Krejci a de
clarat marți că pare tot mai 
evident că Baros (Aston Vil
la) nu va putea evolua azi din 
cauza problemelor la ten- 
donul lui Ahile. Selecționerul 
ceh Karel Bruckner pare să 
încline în atac pentru pere
chea Marek Heinze (Galata- 
saray) și Jiri Stajner (Ha- 

cotidiane românești, vizând 
motivarea financiară a mem
brilor echipei naționale a Fin
landei, în perspectiva jocului 
cu Cehia”, se precizează în 
comunicatul forului de spe
cialitate. Forul fotbalistic 
român notează că dorește, 
aidoma tuturor componenților 
primei reprezentative și a iu
bitorilor fotbalului calificarea 
Naționalei.

Luptă strânsă pentru CM 20
■ Peste 10 reprezenta
tive visează să „prindă" 
un loc la turneul final 
din Germania.

București (MF) - în ultima 
rundă a preliminariilor CM 
din 2006, care va avea loc azi, 
lupta se va da pentru ultimele 
trei locuri calificante direct, 
și pentru celelalte poziții 
secunde din grupe, care asi
gură participarea la baraj. 
Știm cu toții că românii 
visează ca naționala Cehiei să 
nu învingă în deplasarea din 
Finlanda, pentru ca tricolorii 
să prindă barajul. O situație 
similară e și în grupa 2 unde, 
dacă Turcia nu învinge in 
Albania, au speranțe de cali
ficare la baraj Danemarca și 
Grecia.

Cel mai strâns finiș va fi în 
grupele 4 și 7, unde nu s-a sta- 

la baraj, având avantajul unor 
rezultate directe favorabile, în 
lupta cu Slovenia. Cea de-a 
doua echipă calificată direct la 
CM, de pe poziția secundă a 
grupelor, ar putea veni din 
grupa 8, unde Croația și Sue
dia se luptă pentru primul loc. 
Singura posibilitate ca Suedia, 
aflată momentan pe locul 2 în 
grupa 8, să rateze calificarea 
directă la CM ar fi dacă va 
pierde meciul de pe teren pro
priu, cu Islanda, la o diferență 
de peste 10 goluri. în acest 
context, în funcție și de rezul
tatul partidei Finlanda - 
Cehia, România sau selecțio
nata cehă ar putea profita, 
urmând a se califica direct la 
CM de pe poziția a doua a gru- 
Dei 1.

Echipăla probabile: I ■
'rWPJdTOȚf; "LTrL 5;. 7j ;•/;
Cehia: Petr Cech - 2denek Grygera, David Rozehnal, Tomas Ujfalusi, 
Martin Jiranek ■ Karel Poborsky, Tomas Galasek, Tomas Rosicky, David 
Jarollm, Vladimir Smlcer - Marek Heinze.
FHanOK Jussi Jaaskelainen - Toni Kallio, Sami Hyypia, Toni Kuivasto, 
Ari Nyman - Janne Saarinen, Teemu Talnlo, Markus Heikkinen, Pekka 
Lagerblom ■ Jonatan Johansson (Daniel Sjolund), Mikael Fnrssell.

novra 96), ultimul fiind inefi
cient în meciul pierdut cu 
Olanda. Vladimir Smicer va 
juca titular, în pofida unei locașul- Aki Riihilahti,, ata; 
accidentări mai venhî la craiul?Hengi 8$Ri _jS 
coapsă. Pe de altă parte, Fin- fundașii Petri Fasanăn;. și 
landa nu va conta pe Aleksei Haring ihinen.

Grupa 1
Ultimele rezultate: 8 octombrie: Cehia - 
0-1;
Clasamentul
1. Olanda______________ 11 10
2. România_____________12 8
3. Cehia________________ 11 8 (
4. Finlanda_____________ 11 5 ‘
5. Macedonia_____ 11___ 2______ ;
6.

OlandW-2; Frntahda - Ro

Andora • , ■- 11 . 1»
7. tT 54
Programul ultimelor partide: miercuri, 12 octombrie: Andora - Armenia; | 
Olanda - Macedonia; Finlanda - Cehia.

vor

bilit încă situația clară a 
primelor două clasate.
. Doar două puncte despart 
primele patru echipe din 
grupa 4, Israel, Elveția, 
Franța (toate neînvinse) și 
Irlanda.

Selecționata Israelului con
duce, momentan, grupa 4, cu 
18 puncte, însă nu mai are de 
disputat nici un meci.
Finiș la fotografie

Meciurile decisive se 
disputa la Dublin și Paris, 
unde Irlanda întâlnește El
veția, iar Franța pe Cipru. O 
victorie sau un egal al Ir
landei va duce Franța la CM, 
de pe locul 1, dacă foștii cam
pioni mondiali din 1998 vor 
învinge Cipru, indiferent de 
scor.

Dacă Elveția va reuși să se 
impună la Dublin, atunci 
Franța are nevoie să obțină 

Naționala Olandei are deja biletele pentru turneul final ‘ 
al CM din Germania ’ (Foto: epâ) ?,

■ •r' ■

Eremenko, exclus din lot pen
tru că este suspect într-o 
investigație a poliției, pe mij- 

o victorie in compania (JjjgRÎ- 
lui, dat la o difere $shj£ 
patru goluri mai mare 
cea a elvețienilor Ia Dublin 
pentru a-i devansa în clast 
ment la golaveraj.

în grupa 7, Serbia Muntene- 
gru întâlnește Bosnia Herze
govina, pe teren propriu și 
are nevoie de o victorie pen
tru a fi sigură de calificarea 
directă.

Un egal ar fi echivalent cu 
o calificare la baraj, în con
dițiile în care Spania va în
vinge la minim 4 goluri dife
rență în meciul cu San Mari
no. Slovacia și Rusia, aflate 
la egalitate de puncte (22), se 
întâlnesc, la Bratislava, pen
tru un loc la baraj.

Slovacia are la îndemână și 
varianta egalului, având gola
veraj superior, în timp ce 
Rusia este nevoită să înviată 
pentru a ajunge la baraj. Ja
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând camoră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, 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, boxa, gresie, faianță, ușă și 
parchet stejar, jaluzele exterioare, interfon, bine 
întreținut, prețul pieței. Tel. 215526.
• Deva, lingă Școala Nr. 5, amenajat, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 7&000 ron. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
>Jțva, urna Hotel Deva etaj 1, contorizări, 
K^oil. ocupabil imediat, preț 105.000 ron. Tel. 
22D296,0788/361782,0720/747359.
• L Dava, zona Miorița, confort 1, etaj 1, 
ap. 8, Crizantemelor, bl. M3, preț 1,150 mid. lei. 
Tel. 223336,223523.

• fbarte urgent, Deva, Al. Moților, bloc cărămidă, 
bucătărie modificată, baie amenajată, instalații 
sanitare noi, contorizări, 34 mp, liber, preț 610 
milioane lei, negociabil. Tel. 227698,0742/564654.
• urgent, decomandate, 60 mp, balcon, etaj 
intermediar, contorizări, bloc de cărămidă, Deva, 
zona Carpați, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661,'seara.
• vând sau schimb cu apartament zona 
Decebal, ofer apartament cu îmbunătățiri, bine 
întreținut, prefer 3 camere, fără amenajări, ofer 
diferență. Tel. 0788/165703.
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208.0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet, gresie, faianță, apartament foarte îngrijit, 
585 mil., neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
■zonă centrală,împăratul Traian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).

•ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

Una pentru trei!

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

•zonă centrală, I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg, Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec,, modificat faianță, 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gofdu, 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, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1J 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 

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

• zona Udo, dec., et. 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lie. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Bojdu, et 1, amenajat, contorizări, fără 
oalcon. preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)

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 Chejan, E-mail: 
loredana.ghejan©informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0726/275877.

•d

• dec, zona Corvin. Hunedoara, preț 800 mil. 
neg., tel. 718833, 0720/542223. 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, centrau, modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, Hțnlață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, suprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400. 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• dec, Noc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)
• et ntermodta, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 8&000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169301 (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• et 3, dec., balcon închis, st. 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet, Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță modeme, contorizări. Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• eU, parchet, balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tei. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg., 
tel, 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-ln vest)
• urgent contorizări, zonă bună balcon, preț
880 mii., tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ultracentral, dec, et intermediar, 55 mp; 
parchet balcon mare, contorizări, interfon, preț 
1,2 mid, neg., tel. 0726/710901 (Prima-lnvest)
• zona Jc Auto, urgent sdec., et. 3, parchet, 
contorizări, preț 590 mil, neg., ocupabil imediat 
tel. 0741'019418 (Prima-lnvest)
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• 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)
• zona Zamfteșcu, sdec., parchet, gresie, 
faianță, contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent, contorizări, zonă excelentă, balcon, 
mare, preț 50 mp, preț 840 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zona Bana Transilvania, sdec., ușă metalică, 
gresie, faianță modeme, parchet lamelar, bloc 
decent et 3, preț 17500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona ZamBrescu, sdec, parchet, gresie, 
faianță, contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, zoii ultracentrală, balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• wgont dea, central. 55 mp, balcon închis, 
centrală termică, parchet, preț 860 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, dec, 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală, preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• vând 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, 
0745-666447,0726-130657. (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 Horea, dec, et 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă, 56 mp, bloc BCA și cărămidă 
preț 13 mid, tel. 0745/159608 (Mimason)
• zona b-< Decebal, dec, et 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou, termopane, ct, 
55 mp, 135 mid, tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona cănind vechi, et 3, sdec., fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Mid Bălcescu, et 1, sdec, parchet 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50 mp, 
845 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)
• ama IBandiă, dec, et 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1350 mid, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, sdec, et 4, acoperit cu tablă 
gresie, faianță contorizări, balcori închis, beci, 
baie cu geam, parchet stejar, liber. 860 mii, tel. 
206003,230324 (Mimason)
•raia MM|a, parter cu balcon închis, beci, baie 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 880 mii, tel. 
206003.0740/173103. (Mimason)
• AL Muttar, et 1, bloc cărămidă bucătărie 
modificată baie amenajată contorizări, liber, 
620 mii, teL 0745/640725. (Mimason)
• Za re dec, parchet contorizări, balcon, 
et 4 845 mii, tel 0745/253413. (Mimason)
• țșesie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tei. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
■ tfc nai I, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dac, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• dec, et 1,2 balcoane, baie cu geam, parchet 
gresie, faianță zona Lido, preț 107.000 Ron, 
OCUpabil imediat tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ragent raia Gojdu, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 82.000 Ron, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• dec, at 1, Aleea Pescărușilor, contorizări, 
balcon închis, bucătărie mare, preț 108000 Ron, 
tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• ran Dec d, etaj intermediar, decomandate, 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță modificări, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesța Nora)
• ama nfevsi circuit balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat parchet 
gresie, faianță preț 96000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Wcn 15 decomandate, balcon, centrală 
termică parchet gresie, faianță rigips, spoturi, 
totul nou și renovat preț 45.000 RON, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, decomandate, balcon, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz contorizat repar
titoare, preț 80.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Creangă decomandate, vedere in 2 părți, 
balcon închis, boxă contorizări, parchet, preț 
95.000 RON, telefoane 0723-251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
■ zona KagâHceanu, parter, bun pentnj birouri, 
balcon mare, parchet, apometre, gaz 2 focuri, 
preț 89.000 RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, 50 mp, etaj Intermediar, parchet, 
contorizări, luminos, se dă și mobilat pentru cei 
interesați, ocupabil repede, preț 89.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Mnendu, bloc de cărămidă decoman
date, 40 mp, balcon închis, centrală termică aer 
condiționat, parchet, vedere în față, preț 95.000 
RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROI. negociabil. Tel. 0746- 
22S726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, dt , semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Dm, zona Gării, hol central, centrală termică 
amenajat, bun pentru privatizare. Preț: 
1230.000.000 lei vechi, sau 123.000 Ron, nego
ciabil. Tel. 0746-225725 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva, zonă bună etaj 1 ■ 2, ofer 900 milioane 
lei Tel. 0726/130557.

• urgent,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)
• irgent, In Deva zonă bună plata imediat tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap, 3 camere (06)
• zona Dorobanți, et. 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresi A 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 Proyesd, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208 
0721-985256 (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. 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 instalații sanitare noi, prețSlO 
mii., tel. 0726/710903. (Pnma-lnvest)
• zona Dada, sdec, centrală et. 2, bloc de 
cărămidă ocupabil imediat, preț 800 mii, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, urgent 90 mp, bloc cărămidă 
parchet balcon închis, dec, preț 38000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dunărea, sdec, et intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid., neg., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dac, zona I. Maniu, et 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• dec, t Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781 (Prima-lnvest)
• dec, hal central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț 35900 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
« dec, zona L Maniu. et 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
■ irgent dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat, preț 
38000 euro, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• vând 3 cam, zona Dadă etaj intermediar, 
centrală gresie, faianță lamelar, bine întreținut 
preț 720 mii., neg. Tel. 211075,0745-666447,0726- 
130557. (Mondial Casa)
• zona T. Maiorescu, et 2, sdec, parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat 875 mii, tel. 0745/253413. (Mimason)
• Ufecubț parter înalt, cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid., neg, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Carpati, parter, dec, balcon, contorizări, 
stare bună, 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324. (Mimason)
• regent zona Zamfirescu, amenajări modeme: 
geam termopan, CT, et 2, preț 39.900 euro, tel. 
0740/013.971. (Garant Consulting)
• zona Bălcescu Nou, etaj intermediar, deco
mandate, tip standard, boxă 2 băi, balcoane 
închise, centrală termică parchet bine 
întreținut, preț 159.000 RON, tel. 0723-251498, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Decebal etaj intermediar, decomandate, 
apartament tip standard, vedere pe o singură 
parte, centrală termică parchet bine întreținut 
gresie, faianță preț 150.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Carpațl bloc de cărămidă decoman
date, 90 mp, boxă balcon mare, parchet, 
contorizări, preț 150.000 RON, tel. 0723-251498 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Creangă decomandate, tip standard, 
balcon, parchet bine întreținut gresie, faianță 
ocupabil imediat, preț 148000 RON, teL 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• Deva, sir. Carpati, parter, centrală termică 
două băi. suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, S 65 mp. Preț 1500900900 ROL. Tel. 0746- 
225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• Deva, zonă centrală dec., amenajat CT, ofer
150.000 Ron, tel. 224296; 0788/361782. (Garant
Consulting)

Vând ap. 4 camere (07)
• Brad, decomandate, contorizări, parchet 2 
băi, 2 balcoane, 72 mp, preț 28.000 euro. Tel. 
0727/212282.

• Deva, cu garaj, boxă dependințe comune 
(spălătorie, uscătorie), situat în bloc cu o 
singură scară etaj 2, lângă piața centrală 
Tel. 0723/520342 sau 0254/213303, seara.

• agent, decomandate, centrală termică 2 băi, 
2 balcoane, etaj 1, bloc cărămidă suprafață 
mare. Tel. 0788/497895,228775.
• zona LHacuU, dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet in 
camere. 2 băi, contorizări. balcon, et 1, preț 1580 
rnld. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• et 2, dec., parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mit, neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• dec, 2 băl 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, gresie, 
faianță parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mid., 
tel. 211075, 0745666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• et2, dec, parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid., neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Gojdu, fără amenajări, CT, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona Eminescu, decomandate, 110 mp, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 2 
balcoane, 2 băi, bloc de cărămidă preț 165.000 
RON, tel. 0723-251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona did, etaj intermediar, decoman
date, 2 balcoane, 2 băi, vedere în 3 părți, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
preț 150.000 RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• Deva, L Creangă modificat în 3 camere, ușă 
metalică geamuri termopan, baie de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă balcon închis 
cu termopan, garaj. Preț 2.200.000.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0746-225728 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• Deva, zonă centrală contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, et. 1 sau 2, amenajat, ofer 160.000 Ron, 
tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)
• cameră la casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianța 
termopan, zonă centrală Deva tel. 0726/972966
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2J mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• casă curte, grădină Deva Str. Griviței, nr. 31, 
preț 1 mid. lei și apartament 3 camere, zona 
pieței, etaj 2, preț 135 mid. lei. Tel. 236510.
• casă In Orăștie, subsol, parter, etaj, 
mansardă toate utilitățile. Tel. 0254/241426, 
0721/186996.
• Deva, casă P+l+M, bucătărie, living, cămară 
baiexu gresie și faianță 3 camera 2 balcoane 
mansardă nefinisată termopane, parchet 
laminat, preț 130.000 euro. Tel. 223555.
• Deva, VBe noi, 50 m de str. Horea, 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, sc 90 mp, st 1300 
mp, posibilități etajare, preț 70.000 euro. Tel. 
0741/507012.
• Dw^zună centrală, casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu Comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• Iterate, 1 camere, living, bucătărie, baie, 
centrală termică curte, grădină st 650 mp, preț 
50900 euro, negociabil. TeL 0745/888619,227661, 
seara.
•Sir. Horei, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1.2 
mid. lei, neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• 2 camere mari, bucătărie amenajată baie 
deosebită curte în suprafață de 480 mp, zona 
Mărăști, 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)
• Deva, D+P+l și garaj, zona Călugăreni, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, centrală termică 
grădină 500 mp. Preț 120.000 euro. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, P+l 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică sc 300 mp, grădină 500 mp, 
garaj. Preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpâr casâ (14)
• urgent, Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• lagant, Bălcescu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1350 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• agent 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 țarâ (17)
• casă nouă confort deosebit lallkm de Deva, 
pomi fructiferi, apă minerală garaj, preț nego
ciabil. Tel. 0720/677035,0900/903030.
• 2 camere, hol, fântână grădină st 1800 mp, 
zona Hărău, preț 370 milioane lei, negociabil. Tel. 
0742/290024.
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• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.

• casâ 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, 
0788/720353.

• 3 camere, bucătărie, baie, curte, grădină 1200 
mp, Dobra, preț 85.000 ron, negociabil sau 
schimb cu apartament 2 camere, Deva Tel. 
0745/888619,227661, seara.
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi. Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.
• casă nouă garaj, pomi fructiferi, preț nego
ciabil, în Boholt Tel. 0721/329064,0720/677035, 
229256,226352.
• la 22 km de Dtva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină -10800 mp, curent, teren arabii 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva tele
foane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• In Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mo. poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

Vând garsoniere (19)
• Simeria, zonă bună parchet centrală termică 
gresie, faianță preț negociabil. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• urgent 2 camere, etaj 1, Dacia, multiple 
îmbunătățiri, contorizări complete, preț nego
ciabil. Tel. 228109, după ora 16.
• vând/sdtimb garsonieră etaj 1, zona 
Zamfirescu, 40 mp, îmbunătățiri, contorizări, 
preț 78.000 ron, negociabil, cu apartament 2 
camere în zonă sau central, diferență la vedere, 
urgent Tel. 0723/251498
• zona Progresul dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amendate, 
et. 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mii .lei. 2352080721/985258 (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 Mărăști vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mărăști, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. leu 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
• et 3, dec., balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camere, semidec., parchet, baie cu gresie 
■rfaianță bloc de cărămidă totul contorizat 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată (cameră 
•Hiving), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721-' 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• stare bună, în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
■st 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului. preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169003,0742/005228 (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 L dec., proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• agent Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări et intermediar, neame
najată preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• dec, et 3, balcon, preț 630 mii, neg, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• dec, Deva, zona Mărăști, et 2, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• dublă contorizări, parchet gresie, faianță et 
2, ocupabilă imediat, preț 570 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

ROMPETROL

ROMPETROL DOWNSTREAM este o companie membră a GRUPULUI ROMPETROL, prin
cipalul grup petrolier privat din România și operează peste 90 de stații de distribuție 
carburanți proprii și 150 puncte de distribuție închiriate pe întreg teritoriul României.
ROMPETROL DOWNSTREAM deschide un snack bar în cadrul stației din Deva și recrutează

BUCĂTARI ȘI OSPĂTARI SNACK BAR

Responsabilități:
Pregătesc produse de bucătărie rece și caldă (sandwich, salate, preparate la grătar) 

și cafea.
Participă cu supervizare la determinarea necesarului de comandat și la realizarea 

comenzilor de aprovizionare.
Preiau comenzile de la clienți și asigură servirea acestora.
Debarasează și asigură curățenia zonei de servire și a bucătăriei. wfcj
Asigură implementarea și menținerea standardelor de păstrare și depozitarei 

produselor și preparatelor cu respectarea normelor igienico-sanitare.
Cerințe:

Atitudine orientată către client, abilități bune de comunicare, persoană energică și 
amabilă. _

Disponibilitate de a lucra în ture inclusiv de noapte.

Persoanele interesate de această oportunitate sunt rugate să trimită un Curriculum Vitae la 
numărul de fax 021/206.75.40 sau pe adresa e-mail resurseumane@rompetrol.com. (31972)

• semidec, zonă liniștită et. 3, ocupabilă 
imediat, balcon, contorizări, 64.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ugerrt, zona Dacia, et intermediar, preț 42.000 
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, bucătărie, baie, balcon, Zona 
Kogâlniceanu, preț 76.000 Ron, tel. 0741/154.401, 
227.542, seara. (Garant Consulting)
• apartament 1 cameră, în Deva, bloc de 
cărămidă vedere la stradă 40 mp, balcon mare, 
contorizări, amenajată modificată foarte bine 
întreținută zonă bună tel. 0745-302200,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 2. semidec, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet, gresie, faianță 
lavabil, ușă intrare nouă preț 58.000 RON, tel. 
0723-251498, 232809. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență tel. 0723- 
251498 232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal dec, balcon închis, termopan, 
parchet, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
renovată recent, ocupabilă imediat, preț 79.000 
RON, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, semidec., balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, preț 58000 
RON, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj 3, semidec, tip standard, cu 
balcon, parchet gaz contorizat apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)

Cumpâr garsoniere (20)
• garsonieră 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)
• garantară, Deva, Micro 15, sau Dada. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0746-225726; 0254-213 050. 
(Casa Majestic)

Vând terenuri (21)
• 10pareofeterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124.
• 1234 mp teren, fs 20 m, facilități apă gaz, 
curent la poartă preț 700 milioane lei nego
ciabil. Tel. 223555.
• 2058 mp teren, cu 2 ateliere, 2 garaje, curent 
apă gaz, hală preț 3 mid. lei, negodabil. Tel. 
223555.
• 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. 212272,0723/732568
• lotravfan mh» q i toate faciijtffiie- acă. ga?, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• htravRan In Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• intravilan Mintia, se poate parcela, facilități 
apă gaz, curent preț 8 euro mp, negociabil. Tel. 
223555.
• Intravlan, 11 ari, Bretea Mureșană preț 35900 
ron. Tel. 224296,0788361782,0720/747359
• Intravlan, Deva, zona Zarandului, mai multe 
parcele de 1200 mp, pentru construcții, cu toate 
utilitățile, preț 15 euro mp. Tel. 0743/011772
• oitravBan, to comuna Balșa, fs 30 m. Tel. 
713490.
• tot pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269,0746/029058
• intravlan, Storata, zonă bună 1000 mp, fs 15 
m, apă în curte, gaz, curent în apropiere, preț 15 
euro mp. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• urgent 30 ari teren intravilan, zonă agrement 
frumoasă lângă lacul Undue. Tel. 770971, 
0723/335196.
• ugent teren intravilan 1080 mp, fs 30 m, 
facilități apă gaz, curent la șosea, ideal pentru 
casă zona Boholt preț 210 milioane lei, nego
dabil. Tel. 0742/290024.
• in Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• Intravilan, zona Zăvoi st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• intravlan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)

• i, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravlan, rt 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724620358 (Rocan 3000)
• kitravfan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp, fiecare, zonă rezidențială, plan de 
urbanism și de utilități aprobat preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• intravlan ta DN 7 st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania) 
î”,Cln* 2400 mp, fs 10 m de la apărpjeț 
9.900 euro sau 45 euro/mp, tel. : 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Huneodâra)
• Inhratin In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695471 (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Intravlan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• 2000mp, zonă bună Boholt posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Intravilan, 550 mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii, neg., tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• vând teren intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 
3700 mp, acces din două părți, posibilitate parce
lare, gaz, apă curent ideal construcție case. 
Preț 25 euro/mp. Tel. 211075 0740/232043; 
0726/130557. (Mondial Casa)
■ vând teren intravilan, zona Horia, st 375 mp, fs 
13 m, toate facilitățile, preț 6.000 euro, neg. Tel. 
211075,0745666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• vând teren, B-dul 22 Decembrie, zona Dacia 
Service, st 3300 mp, fs 52 m, bun pt orice activi
tate, toate facilitățile. Preț 25 euro/mp. Tel. 
211075; 0745/666447; 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• vând teren intravilan, zona DN7, după 
Sarmismob, st 5000 mp, fs 18 m, facilități în 
apropiere, preț 18 euro/mp. Tel 211075, 0740- 
232041 (Mondial Casa)
■ vândteren Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, 
st 5000 mp, fs 30 m, facilități în apropiere, posi
bilități construcție casă prețs euro/mp, neg., 
tel. 211075; 0745-666447, 0726-130557. (Mondial 
Casa)
• Emtoocu, 9N mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
•zona Dapoziteior, intravilan, 1500 mp, fs 2r 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, 
0740/113103. (Mimason)
• zona Ceangăi s 715 m, fs 10 m, loc țfe casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37.00(> euro, tei. 
206003. (Mimason)
• DK7, Intel Magrilap și calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)

Cumpâr teren (22)
• cunpăr teren în Săcărămb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• Deva, zonă bună minimum 800 mp, ofer 20 
euro/tnp, teL 224296; 0788/361782 (Garant 
Consulting)

Vând spații comerciale (25)
• umnijrt deosebit termopane, centra, a 
termică 250 mp. centrul vechi, Deva Tei. 
0745/367593.
• idbaoontrai, amenajat 250 mp, centrală 
termică termopane, preț 290900 euro. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
• central amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Vând alte imobile (27)
• fermă ia Hărău, sc 300 mp, st 200 mp,, 
25900 euro neg, teL 0740/828342 (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)
• caut pentru închiriere apartament 2 camere, 
nemobilat contorizări, exdus Micro 15 ofer 80 
euro. Tel. 0745/666447.
• toddrtez goepodărie mare, Costești deal, 
curent apă grădină pomi, fânețe 10 ha drum 
greu accesibil, posibilități creștere animale și 
agroturism, preț 150 ron. TeL 219013, 
0721/251652.
• tochktez vU, P+l, 4 camere, scară interioară 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță garaj 
încălzit curte, grădină bucătărie vară zona 
cetate, ideal locuință sau firmă TeL 249047, 
0721/192684.
• olar ptnțni închiriat apartament 2 camere, 
mobilat utilat aragaz, frigider, contorizări apă 
și gaz, zona Al. Patriei preț 120 euro/lună Tel. 
0742/290024
• ofer pantei închiriere apartament 2 camere 
semidecomandate, 60 euro/lună Tel. 
0722/564004.

RECLAME

almalGsmart.ro
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• cănind, amenajat contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațl comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2 - 4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut wgant ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
•caut garaontarâ sau ap. 2 camere, (ne)mobi lat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami- 

4. ., nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001,
1742/375994. (Casa Blanca)

- ew • ofer garaoriart dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă, teL Preț 120 
euro/lunâ+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• Ofer vflâ mobilată garaj, piscină preț 1000 
.euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)

■ S» ofer garsoniera mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)

;•> ofer gmontarâ mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună *■ avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrală st 130 mo. 2 oruouri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supers- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•ofer pentru închiriere garsoniera, dec., com
plet mobilată Dulllu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985258 (Rocan 3000)
• ganonferâ doc, proaspăt renovată modem, 
centrala termica propne, paie modernă complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună. Tel. 223400 0720-387896 0740-9146%. 
(Casa Betanla)
• gononhrâ dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 

~ modernă bale modernă centrală termită
■ proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al.

Constructorilor, preț 260 euro/lună teL 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (CasaBetania)
• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mll/lună tel, 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

.om ucfcjggi u, „J spaț|u cornered Zonă cu vad 

bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-ln vest)
• ofer pt închiriere garsonieră complet mo
bilată în Deva, preț 90 euro/lună (Prima-lnvest)
• Ofer depozit (2 haie+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 

JMună tel. 718833,0720/542223, 0745/695473.
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orășție, 100 mp (2 

" ■ ■ ■'Comparttmente+blrou),preț22 mit. lel/tună tef.~
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener-

S’ -Vofer hală-depozlt 80 mp, Orăștie, preț 13 

» mil/lună tel. 718833,0720/54228,0745/695473. 
•F (Partener-Hunedoara)

• ofer ap. 2 camere, mobilat complet aragaz, fri
gider, mașină de spălat contorizări, Zamfirescu, 
120 euro/lună tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

.ar .owor ptr, închiriat ap. 2 cam., zonă bună 
mobilat utilat complet frigider, aragaz, mobilier 

Adormitor, colțar, totul nou, preț 140 euro, neg.
Tel. 211075, 0745-666447, 0726-130557. (Mondial 
Casa)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camera, dec., mobilat

) modem, utilat tv color, frigider, aragaz, pt.
persoane serioase, garaj sub bloc, oreț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• în blocurile Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat utilat tv, frigider, aragasLcalculator, ct 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• garsonieră b-dul Decebal, dec., mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason) 
ap. 2 camere, dec., et 3, mobilat zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună, teL 0745/253413. 
(Mimason)
• ap. 3 camere, zona Micul Dallas, dec, mobilat 
utilat ct garaj sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608 (Mimason)
• garsonieră canfort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
Imobiliară Iris)
• garsoni , semknobBată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 earn, stil occidental complet mobilată și 
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat modern, 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. semimobilat contorizări, reparti- 

Ofoare, preț ÎOO euro, tel 0722/209906;
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• casă zona Văcărescu, 2 camere, mobilată 
centrală termică 250 euro/lună. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)
• vând urgent Dacia 1310, af 1990, VT 2006,5 
viteze, reparații tlnichigerie, izolată necesită 
numai vopsit, preț 27 milioane lei. Tel. 
0726/369313.

• vând Dada Solenza Confort, af 2003, luna mai, 
vopsea originală roșu pasion, 25.000 km, unic 
proprietar, Ireproșabil, garaj. Telefon 
0723/270348
• vând Dada 1310, af 1989, stare bună Tel. 
261182.
• vând urgent și Ieftin Dacia 1310, af 1995, VT 
2006, taxe și acte la zi, nu necesită reparații, preț 
59.500.000 lei. Tel. 0726/369313,

îmbrăcăminte,incalțăminte 
articole sport (52)

Pierderi (62)
SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale MP&ft
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

Auto străine (37)
• vând (mu schimb cu Solenza, Matlz, Cielo) 
Peugeot 206 din 2001, adus recent, culoare 
albastru metalizat, stare Ireproșabilă, acte la zi, 
preț 6700 euro, negociabil. Relații la telefon 
0722/369529.
• vând el Astra Elegance 1,7 TOI, af 2001, 
dotări complete, culoare cameleon, stare 
Impecabilă, preț negociabil. Tel. 0721/251652.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cănițâ pe cauciucuri, nouă pentru 1 ■ 2 
cal, pe lemn cu ladă preț negociabil. Simeria, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 26, tel. 263138
• vând gater tip banzlc. Relații la tel. 
0722/358355.
• vând presă de struguri nouă mașină de cusut 
marca Union, mecanică stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 233084.
• vând tractor nemțesc 45 CP cu motor defect 
preț la vedere. Tel. 0W022417
• vând tractor U 650 cu plug, mașină semănat 
pâioase înscrisă în circulație. Informații tel. 
242665.
• vând urgent motocositoare 620 euro, Renault 
20 Diesel 850 euro, auto gaz tip IMS 4 uși, de 
epocă 1500 euro. Tel. 0726/743274.
• vând utla) pentru zăpadă Semlgreder, 
mașină împrăștiat materiale pentru zăpadă 33 
tone. Tel. 0726/743274.
• vând zdrobitor struguri, cadă lemn 7001, cadă 
stejar 2601,2 cărucioare de mână dulap lemn 
bucătărie, dulap 2 uși, aloe 3 șl 7 ani, oleandru 
roz. Tel. 0741/507012.

Piese, accesorii (42)
• cumpăr vferochen, chiulasă motor Flat în 3 
pistoane; vând piese din dezmembrarea unul 
tractor Hanomag, nemțesc, 45 CP în 4 pistoane. 
Tel. 0726/022417.
• vând 2 planetare, delco complete cu capac, 
lulea, fișe, ochelari, mască, toate noi, de Dada 
1300 și caroserie de VW break, cu geamuri șl 
parbriz, af 1984. Tel. 0747/223733.

Garaje (43)
o ofer spre închiriere garaj situat în Deva, zonă 
centrală Tel. 0254/215202, orele 17 - 20.
• vând gasej zidărie, pe teren proprietate, Deva, 
Str. Cemei, între blocurile E4 și E5, preț 7500 euro, 
negociabil sau închiriez, 35 euro/lună. Tel. 
0744/603581.

Mobilier si interioare (47)
• vând 4 uși interior, un geam, ușă exterioară, 
canapea extensibilă, prețuri negociabile. Tel. 
214027,0744/532701.
• 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 fereastră nouă în 2 canate șl o ușă nouă 
Tel. 0254/215795.
• vând mobilă second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune 
taplțate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparate foto Smena 8, rusesc și Olympia, 
japonez, prețuri negociabile. Telefon 
0747/223733.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• schimb calculator Pentium 4 cu Dacia sau 
Oltcit în stare bună Tel. 0727/750455, după ora 
16.

Primăria șl Consiliul Local ai 
comunei Bucureșcl

vă invită duminică 16 octombrie 2005, ora 13.00, în satul Curechiu, comuna 
București, jud. Hunedoara, la tradiționala manifestare cultural - artistică <Eroii 

neamului Horia, Cloșca șl Crișan> ediția a X-a, consacrată împlinirii a 221 ani de 
la Răscoala populară condusă de Horia, Cloșca și Crișan.

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
Ora 13.00 - Depunerea de coroane la Monumentul Eroilor - Ora 13.30 - Aplicații 
militare - Ora 14.00 - Evocare Istorică - Ora 14.30 - Vizitarea expoziției de artă 

populară - Ora 15.00 - Spectacol folcloric
(32253)

• vând halnâ Iepure nouă mărimea 48 
mieriușcă cu căciulă neagră mărimea 46, preț 
negociabil. Tel. 219013,0723/938028
• vând palton lung, din piei caprine, nr. 54 ■ 56, 
confecționat de fabrică stare excelentă șl fastă 
piele nouă nr. 38 ■ 40, preț negociabil, Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând 1S0 bucăți cărămizi de fabrică, grinzi 
15/15 cm, lațuri pentru prins țigle, scânduri, 
lemn de foc, 5 bucăți butoaie de 200 litri, din 
tablă. Tel. 229444.
• vând S mc bolțari noi șl piatră de construcție. 
Tel. 0254/215795,

Electrocasnice (56)
o vând congelator 4 sertare, 300 ron, mașină de 
spălat de Cuglr, 16 programe, 400 ron, frigider 
mic, 100 ron, toate stare bună de funcționare. 
Tel. 214963.
o vând mașină de spălat îndesit af 2004, preț 
negodablLTel. 0723/518264,0723/627003.

Instrumente muzicale (60)
• vând plan cu coadă, vechi. Tel. 0254/215795.

Altele (61)
• vând arzător gaz metan de 1 mc/oră Tel. 
260412.

• vând aafthtav de Boemi», perfectă stare, 3 
brațe și un ceas de mână Doxa, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 211272, 3723/732560.
o vând ptomotâ germană Kuhlmann 1000 x 1500 
mm. Tel. 0740/950868
• vând SRL, preț 43 milioane lei. Tel. 0722/ 
211366, între orele 19 - 21.
• cumpăr lobă teracotă veche. Tel. 0727/418651.

Umanitare (66)

Solicitări servicii (71)

Prestări servicii (72)

• ptenkit canat asigurări sănătate pe numele 
Banei 1 ă Ramona Simona. Se declară nul.

• caut famla pentru îngrijit femele bolnavă la 
domiciliu, permanent. Tel. 219934.

• Aaoctații penbv Ajutor de înmormântare 
Simeria, str. Teilor, nr. 61 acordă împrumu
turi la membrii săi, până la 5.000 ron 
(50.000.000 lei vechi) cu o dobândă între 8% 
și 13%. Informații latei. 262260.

• Se citează pârâtul Van Everdingen Cornells la 
Judecătoria Deva, în dosarul 296/2005, pentru 
divorț, pentru data de 17.102005, ora 9.

Apeluri (65)

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-ă trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

• Agenția <te Detectivi „Discret* SRL Deva 
efectuează pentru absolvenții din învăță
mântul superior consultanță în vederea 
susținerii examenului de atestare în pro
fesia de detectiv particular. Tel. 
0724/398862.

contracte de muncă pentru dansatoare 
m/proMorăste ta laponi Ma, Porto- 
gen, Opiu Corako. Salari atractive, pit- 
Ctrl wgtnta SoSdtâm șl oferta» seriozitate, 
jud. Hunedoara șl AS» TeL 0734/00987.

• SC CMâmkife Consult ML Oriștfo> unic 
ftitribultor po țudejid Hunedoara ai Soft 
DM ultl eneraalzâmțlconllgutăni 
soft economic (ex. Win Mentor, Hamor soft) 
șl legislativ (LegM TeL 078^723168

Vinzi

Cumperi

închiriezi

Schimbi

Cauți

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

• efectuez apllare cu laser IPL, tratamente 
riduri. Tel. 0742/963008.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut part-time ca: baby-siter, vânzătoare, 
tehnoredactare, după ora 16, contabilitate 
primară. Tel. 0744/874987

Oferte locuri de muncă (74)

• societate comercială angajează cosmeti- 
ciană, coafeză, ’ manichiuristă. Tel. 
0742/963006

r

• angajăm vânzătoare |»ntru magazin 
alimentar. Relații la tel 0716/752968

• companie austriacă angajează operatori 
jocuri electronice și ruML Școlarizare 
gratuită In cadrul firmei condlbl da luau 
occidentale, salariu atractiv, bonuri d 
masă Cerințe: bacalauraa Lșteptâm CV- 
uri cu poză m Deva, Bdul 22 Decentorte, bL 
Dl-DLTeL0254/232747.

' • Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrul Urmei, salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-urile cu 
poză, ta Deva, B-dul 22 Decembrie, bL Dl ■ 
D2. Informații la teL 0254/232747.

• Corporate Security Professionals anga- 
loază, In condlțffle L 333/2003, pamonal de 
pază, bărbați sl fetnel, pentru magazinul 
„Plus" din Deva. Relații la teL 0722'682751.

Alege CL pentru anunțul tău • societate comercială -igajeazi; cu 
salariu atractiv șofer distribuitor, condiții; 
mii liceul, permis auto cat B, domi dliul 
stabil In Deva. CV-urile se trimit la teL/fax 
0254/231485.

e
 sc Electrica Banat SA SUCURSALA Deva

■ g, - în data de 13 octombrie 2005 vor avea loc lucrâri pentru înlocuire 
® ,<î conductor de gardă cu fibră optică pe LEA 400 (220) kV, Râu

Mare - Hășdat.
Lucrările sunt efectuate de către Compania Națională Transelectrica SĂ - Sucursala Transport 
Timișoara și vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei electrice în rețelele SDFEE 
Deva a SC Electrica Banat SA, în localitățile Undue și Valea Dâljii.
SC Electrica Banat S.Ă. - Sucursala Deva asigură toți dienții săi că echipele care efectuează 
lucrarea depun întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie elec
trică. în funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 10-18.
Vă mulțumim pentru întelegerel (32278)

-
• societate comercială cu .apital străin 
angajează pentru punctul de lucru din De» a 
consilieri vânzări. Asigurăm pachet salariul 
atractiv șl Integrarea Intr-un colectiv tânăr. 
Vă rugăm trimiteți CV la teL/fax 
021/2315001

• firmă de distribuție produse cosmetic» 
profesionale, cu sediul In Craiova, anga
jează agent de vânzări pentru județul Hune
doara, cu domWIIU stabil In Deva, Slmerin 
sau Hunedoara. Minim stadii medii, auto 
propriu. TeL 0251/418855.

,.j

. g - ■■f"! Daca vre*cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat
Ei if 11 Al | I A 7 fi | Ei I încearcă variantele speciale contra cost.
la V I ir k 11 I I ia■ ALEGE Și COMPLETEAZĂ TALONUL!

Anunț GRATII T

CRENAR+BOLD+FOTu

4
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• chioșcul tie ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 13;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul do ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

CUVÂfflB Anunțurile m preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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• Bilanț. Numărul victimelor cutremurului 
de sâmbătă din sudul Asiei a ajuns la 
42.000, dar, potrivit purtătorului de cuvânt 
al unei organizații caritabile islamice, Wa
seem Yaqhoob, numărul victimelor ar putea 
atinge „80.000, poate chiar mai mult".

Mâine, încă un Nobel
Stockholm (MF) - Premiul Nobel pentru 

literatură 2005 va fi atribuit mâine, la 11:00 
GMT, a anunțat ieri Academia Regală a 
Suediei.

Printre cei care ar putea primi acest pre
miu figurează americanii Philip Roth și 
Joyce Carol Oates, albanezul Ismael Rada
re, israelianul Amos Oz și suedezul Tomas 
Transtroemer. Totuși, Academia Regală, 
care decernează premiul, ar putea pregăti 
o surpriză. Potrivit unor observatori, Aca
demia ar putea atribui premiul unui autor 
care nu a scris un roman de ficțiune, ca 
de exemplu autorului unui jurnal literar, 
cum este polonezul Ryszard Kapuscinski.

începând din 1901, premiul a fost primit 
de autori de genuri literare diferite, dar 
majoritatea premiilor au fost atribuite to
tuși unor autori de ficțiune și unor poeți.

Angfe Compania Her
mann din Coburg, Ger
mania, a creat ursuleții 
„Angie”, dedicați posi
bilului cancelar Angela 
Merkel. Ediția va fi limi
tată. (Foto: EPAj

SUA, inundate
New York (MF) - Ploile 

torențiale care s-au abătut la 
sfârșitul săptămânii trecute 
asupya nord-estului Statelor 
Unite au provocat inundații 
de amploare și moartea a cel 
puțin patru persoane, au 
anunțat autoritățile locale. 
Apele au început să se retra
gă, luni, dar mai multe state 
erau în continuare în stare de 
alertă din cauza prognozelor 
meteorologice care au anun
țat noi valuri de precipitații 
masive. Ploile care au început 
să cadă vineri au inundat 
statele Carolina de Nord, New 
Hampshire, New Jersey, Penn
sylvania și Vermont. Guver
natorul statului New Hamp
shire, John Lynch, a decretat 
starea de urgență și a solici
tat trimiterea unei forțe supli
mentare de 100 de militari din 
Garda Națională.

Prototipul roboților de război

în regia 
fratelui

Los Angeles (MF) - 
Actrița americană Gwy
neth Paltrow va juca 
rolul principal într-o 
comedie romantică ce 
va fi regizată de fratele 
său, Jake (30 ani), rela
tează cotidianul specia
lizat Variety. Filmările 
pentru producția „The 
Good Night”, un film cu 
un buget de 15 milioane 
de dolari, ar trebui să 
înceapă în luna noiem
brie la New York și la 
Londra.

Propria stație
Beijing (MF) - China, 

care va lansa astăzi cel 
de-al doilea său zbor 
spațial cu oameni la 
bord, a dezvoltat un pro
gram foarte ambițios, 
pentru a dispune de o 
stație spațială înainte de 
a trece la explorarea 
lunară. în caz de 
reușită, naveta Shen
zhou VI va fi ocazia per
fectă pentru chinezi de 
a merge mai departe, 
prin trimiterea unui 
echipaj de doi oameni 
pentru o perioadă mai 
mare, de cinci zile, cu 
scopul de a face experi
mente științifice.

Banville (Foto: epaj

Câștigător | 
surpriză
boneta (MF) - Scriito- j 
rol irlandez John
Banville a primit, luni 
seară, pentru roman
ul „The Sea", premiul j
Booker, una dintre î
cele mai prestigioase ; 
distincții literare inter- ; 
naționale. Autorul în j
vârstă de 5? de ani a ;
primit un cec în va- î 
loare de 72X300 de 
euro pentru „The 
Sea", un roman cali
ficat de juriu drept 
„un studiu magistral 
asupra durerii, amin- ;
tirii și iubirii". Banville j
era pe ultimele locuri 
pe lista favoriților, 
potrivit pariorilor.
Marele favorit în a- 
cest an era britanicul 
Julian Barnes cu ro
manul său „Arthur 
and George". Barnes 
era urmat de scriito
rul de origine japone
ză Kazuo Ishiguro, i 
laureat al premiului 
Booker în anul 1989.

■ Cercetătorii de la Uni
versitatea Stanford au 
creat un 4x4 capabil să 
se orienteze singur.

Los Angeles (MF) - Cerce
tătorii de la Universitatea 
Stanford au primit un premiu 
de două milioane de dolari de 
la ministerul american al 
apărării, pentru crearea aces
tui 4x4 care ar putea consti
tui prototipul viitorilor roboți 
de război. Oamenii de știință 
au modificat un Volkswagen 
Tuareg 4x4. Total indepen
dent, fără șofer sau teleco
mandă, vehiculul a făcut 
duminică o cursă de 210 
kilometri în mijlocul deșertu
lui din statul Nevada, alături 
de 22 de concurenți. A fost 
cea de-a doua competiție de

acest gen organizată de Pen
tagon. Anul acesta, prima 
care a trecut linia de sosire 
a fost cea de la Stanford, 
denumită „Stanley”. Echipat 
cu un motor diesel, prototipul 
a parcurs distanța în șase ore, 
53 de minute și 58 de secunde. 
Vehiculul, cu bare speciale de 
protecție și interior blindat, a 
fost echipat cu șase calcula
toare Pentium M care i-au 
controlat evoluția.

„Stanley1' (Foto: epa>

Copii de sub ruine
■ Cinci copii au fost 
scoși de sub dărâmătu
rile unei școli din orașul 
pakistanez Balakot.

Balakot (MF) - O echipă a 
Securității Civile din Franța 
a anunțat că a reușit să sal
veze cinci copii de sub dărâ
măturile unei școli din orașul 
Balakot (nordul Pakistanu
lui), unde ieri s-au înregistrat 
precipitații masive1.

Cei cinci copii erau luni 
încă în viață: trei băieți la 
sfârșitul amiezii, un altul în 
cursul serii și o fată, marți, 
la ora locală 4:00. Colonelul 
Jean-Jacques Mornat, respon
sabil în cadrul Securității 
Civile din Franța, a precizat

Așteaptă disperați un ajutor (Foto: EPA)

IF 
masive în zonele muntoase 
deja afectate serios de seism.

Aproximativ 1.000 de spi-

că nu există speranțe de a 
mai găsi alți supraviețuitori.

Furtunile și ploile toren
țiale din nordul Pakistanului 
au întrerupt eforturile de sal

vare a Victimelor cutremuru
lui și au imobilizat la sol 
toate mijloacele de transport 
aerian. Ploile riscă să pro
ducă alunecări de teren

tale au fost „complet dis
truse”, ceea ce complică supli
mentar tratarea miilor de 
persoane rănite, a anunțat 
ieri un reprezentant al 
Națiunilor Unite. Pakistanul 
a lansat un apel urgent către 
comunitatea internațională, 
cerând trimiterea de spitale 
de campanie, dar și de 
medicamente, kituri pentru 
tratatea fracturilor și materi
ale chirurgicale.

în afară de câteva 
camioane trimise de organi
zațiile neguvernamentale 
locale și de autorități, nu a 
fost încă efectuată nici o mare 
distribuție de alimente. ,t

Sora lui Cruise e agent
Los Angeles (MF) - Actrița Katie Holmes, 

logodnica lui Tom Cruise, și-a concediat 
agentul, pe Leslie Sloane-Zelnick, după no
uă ani de colaborare, și a angajat-o în locul 
său pe viitoarea sa cumpătă, Lee Anne De- 
Vette. De când Holmes și-a început relația 
foarte controversată cu Tom Cruise, ea a re
nunțat la compania care o reprezenta, pre
cum și la diferiți agenți, iar acum la Sloa- 
ne-Zelnick. Holmes va fi acum reprezentată 
de sora lui Cruise, Lee Anne DeVette.

Greg Olsen (Foto: epa;

A aterizat cu succes
Moscova (MF) - Naveta 

spațială Soyouz, care i-a adus 
înapoi pe membrii celei de-a 
11-a misiuni pe Stația Spa
țială Internațională (ISS), 
rusul Serghei Krikalev și 
americanul John Philips, pre
cum și pe cel de-al treilea 
„turist spațial”, americanul 
Greg Olsen, a aterizat ieri 
dimineață.

Soyouz, care s-a separat de 
ISS la ora 21.49 GMT, ieri, a 
aterizat trei ore mai târziu,

ieri, în nord-estul Kazahstan- 
ului. După aterizare, astro- 
nauții au fost imediat înveliți 
în saci de dormit și apoi în 
blană, pentru a-i proteja de 
frig. John Philips a avut câte
va probleme în a-și reveni, în 
minutele imediat următoare 
aterizării.

Greg Olsen (60 ani) a arătat 
puține semne de oboseală. El 
a mușcat cu poftă dintr-o pară 
care i-a fost oferită și a băut 
un pic de apă.


