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dimineața

Vremea se menține rece, cu ploi în 
cursul zilei.

la prânz

Vineri, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel 
mai complet supliment TV cu 16 pagini inte
gral color, detalii și poze din culisele filmelor.
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Faxuri la Cuvântul liber
Deva - în atenția colaboratorilor, îi anun- 

țăm pe colaboratorii ziarului Cuvântul liber, 
Sire doresc să ne trimită informații, comu- 

___nicate sau publicități, să sune 
la 211275, pentru a primi un 
ton de fax. E nevoie de un 

interval de timp pentru a remedia defec
țiunea care face impracticabil vechiul nu
măr de fax 218061. (V.R.)

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

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

* tru a fi rezolvate cât mai re-
Pec^e cu Putință. Ai vreo între
bare pentru primarul localității

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

06243

® (0254) 211275
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Finanțarea IMM-urilor

■ Numai din surse proprii 

W Surse proprii și credite

■I în principal prin credite 

Alte surse
1

Hunedoara

Actualitate Sănătate MB Sport
Nedelcu a plătit e- WtJ| O lege... Campioana nu s-a
șecurile PRM-ului antidemocratică? r dezmințit

/p.3 MB /p. 12 » /p.9

cuv*m
Hunedorenii
beau la 
serviciu
■ în timpul serviciului 
hunedorenii beau în 
draci, și-și varsă nervii 
acasă, pe soții.

Deva (I.J.) - Un caz ieșit 
din comun este cel al Rodicăi 
S., din Deva, care spunea că 
soțul său nu întârzie acasă 
niciodată, însă zilnic vine 
beat de la serviciu.

Ca urmare, iși manifestă 
toate frustrările pe soție care, 
disperată, a cerut ajutor de 
specialitate.

„Femeia ne-a solicitat aju
tor, i-am oferit consiliere și 
sprijin juridic. A preferat o 
cale amiabilă de rezolvare a 
situației și în prezent îi con-

siliem pe amândoi. în prima 
etapă am anunțat Termoelec
trica Mintia, Unde lucrează 
bărbatul, și s-au efectuat con
troale la intrarea și ieșirea 
din șut, dar nu l-am „prins”. 
Este alcoolic și sigur va 
recidiva. Avem sute de astfel 
de cazuri în județ”, afirmă 
Lenuța Angalita, „Centrul de 
prevenire a violenței domes
tice” Deva.

„Avem un chioșc la intra
rea în incinta firmei. Acolo 
oricine poate bea ceva, când 
pleacă acasă, în viteză. Am 
efectuat deseori controale în 
firmă, iar cei prinși au fost 
sancționați”, susține Victor 
Bucaleț, director la Termo
electrica Mintia.

Administratorul acuză 
Primăria

Orăștie (D.I.) - Florin Dră- 
ghiciu, administratorul Casei 
de Cultură din municipiul 
Orăștie, acuză autoritățile lo
cale de o totală lipsă de impli
care în vederea reabilitării 
sediului instituției. El con
sideră că cei 500 de milioane 
de lei vechi alocați din buge
tul local pentru Casa de Cul
tură sunt insuficienți. „Este

jenant pentru un oraș ca 
Orăștie să se prezinte cu o 
asemenea Casă de Cultură”, 
spune Florin Drăghiciu. De 
cealaltă parte, viceprimarul 
Alexandru Muntean afirmă 
că, pentru reabilitarea com
pletă a clădirii, ar fi necesare 
șapte miliarde de lei vechi, 
bani de care Primăria nu dis
pune la ora actuală, /p.8

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 4096

Joi
13 octombrie 2005

16 pagini

50 bani (5.000 lei vechi)

Jandarmii montani au 
demonstrat și de această dată că 
sunt „la înălțime”. în cheile Taiâ| 
au efectuat mai multe exerciții J 
de alpinism și salvări de pe stârni 
ci, cu ocazia deschiderii unui 
nou post al jandarmeriei mon
tane. /p.8 (Foto: Traian Mânu)

Valea Jiului, în top, la datorii
■ Firmele de stat și 
private de aici nu își 
achită contribuțiile la 
bugetul statului.

Deva (C.P.) - Valea Jiului 
este o zonă cu grad ridicat de 
risc din punct de vedere fiscal, 
a declarat Lucian Heiuș, direc
torul executiv al DGFP Hune

doara. „Avem aici probleme 
din cauza slabei colectări de 
bani la bugetul statului, motiv 
pentru care ne vom focaliza 
atenția pe activitatea firmelor 
din zonă. în plus, în Valea Jiu
lui avem o zonă defavorizată 
unde își desfășoară activitatea 
numeroase firme care benefi
ciază de facilități fiscale. 
Avem informații că acestea nu

respectă întocmai legea”, a 
subliniat Lucian Heiuș. Aces
ta a adăugat că în prezent 
Compania Națională a Huilei 
Petroșani se află pe primul loc« 
în ceea ce privește obligațiile 
neachitate la buget.

GNH împreună cu Minvest 
Deva dețin peste 90% din obli
gațiile restante ale marilor 
contribuabili din județ.

Nu ne temem de 
gripa aviară?!

Deva (L.L.) - Deși toată zo
na de sud a țării este in alertă 
din cauza suspiciunilor exis
tenței gripei aviare, în locali
tățile rurale din Hunedoara 
nu există nici un afiș cu in
formații referitoare la preve
nirea gripei aviare.

Mai mult, un raid prin lo
calitățile hunedorene a de
monstrat că găinile și gâștele 
țăranilor se plimbă nestin
gherite pe ulițele satelor.

Nici o instituție abilitată să 
ia măsuri nu ține cont de â- 
vertizările emise ieri de Pre
fectura Hunedoara, /p.3

Vîlc 06 lUX. Hunedorenii, chiar dacă sunt „săraci”, 
sunt interesați totuși de oferta de lux a agențiilor imo
biliare /p.3 (Foto: arhivă)

Registrul la 
Cameră

București (M.F.) - Ca
merele de comerț și in
dustrie vor asigura orga
nizarea și funcționarea 
Oficiului Registrului Co
merțului și evidența per
manentă a situației fir
melor comerciale au ho
tărât aseară senatorii. Po
trivit hotărârii, Camera 
de Comerț a României și 
Camerele Teritoriale vor 
prelua, în termen de 30 
de zile de la intrarea în 
vigoare a legii, de la Jus
tiție bazele de date nece
sare administrării regis
trelor comerțului.

în atenția 
studenților 
din Deva 

ai Universității 
Spirit Haret 

din București
Paginile 6 și 7

(31570)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Aeroport evacuat. Aeroportul din orașul 
spaniol Zaragoza a fost evacuat, în urma u- 
nui avertisment privind un posibil atac al 
grupării separatiste basce ETA.

• Despăgubiri. Armata britanică s-a decla
rat dispusă să acorde despăgubiri victimelor 
raidului efectuat, în septembrie, împotriva u- 
nei închisori din Basra și să plătească reface
rea infrastructurilor distruse în operațiune, 
destinată eliberării a doi militari britanici.

• Consens. Un acord politic-de ultim mo
ment a intervenit, marți seara, în Irak, des
chizând calea aprobării proiectului de Con
stituție de către sunniți, cu patru zile înain
tea referendumului asupra textului. „Vom 
cere să se voteze «da»", a afirmat purtătorul 
de cuvânt al Partidului Islamic.

Vizită fructuoasă in Italia

Schroeder 
confirmă

Berlin (MF) - Cancela
rul german în exercițiu, 
Gerhard Schroeder, aflat 
la putere din 1998, a con
firmat public, marți sea
ra, pentru prima oară, 
că nu va face parte din 
viitorul guvern de coali
ție dintre stânga și 
dreapta, condus de riva
la sa conservatoare, An
gela Merkel. Schroeder 
și-a declarat disponibili
tatea de a-și aduce con
tribuția la !<■’ jcierile 
care se vor deschide, lu
nea viitoare, între parti
dul său social-democrat 
(SPD) și Uniunile crești
ne CSU-CDU în vederea 
formării unui nou gu
vern și a afirmat că va 
face în așa fel încât a- 
cestea să decurgă bine. 
Cancelarul, în vârstă de 
61 de ani, a făcut aceste

Anders Fogh Ras
mussen (Foto: EPA)

Dat în 
judecată 
Copenhaga (MF) - 
Un grup de cetățeni 
danezi l-au acționat ;
în justiție pe pre- ;
mierul Anders Fogh ;
Rasmussen, apreciind |
că a încălcat Consti- Ț
tuția implicând țara ;
în războiul din Irak. 1
Cetățenii doresc să-l ;
aducă în fața justiției 
pe șeful Guvernului, 
ca reprezentant al j 
statului, „pentru deci
zia ilegală a Guvemu- . j 
lui șia-Pariamențtjiții Ț 
de a duce un război ’ Ț' 
de agresiune împotri
va Irakului". Guvernul 
liberal-conservator s-a i 
implicat în războiul i
din Irak în 2003,. j
având doar sprijinul ; 
Partidului Poporului. j
Circa 530 de soldați i
danezi se află în 
prezent în Irak. ;

■ Tăriceanu, asigurat că 
Italia dorește să fie prima 
țară fondatoare a UE 
care ne ratifică Tratatul.

Roma (MF) - Italia se pro
nunță în favoarea unei inte
grări rapide a României în 
Uniunea Europeană și speră 
să fie prima țară dintre sta
tele fondatoare ale Uniunii ca
re să ratifice Tratatul de ade
rare, a afirmat ministrul itali
an âl Afacerilor Externe, 
Gianfranco Fini.

El s-a întâlnit, ieri, cu pre
mierul Călin Popescu Tăricea
nu, aflat în vizită oficială la 
Roma, pentru a se informa a- 
supra stadiului de pregătire a 
României pentru aderarea la 
UE.
Susținere fermă

Șeful Guvernului de la Bu
curești i-a prezentat progre
sele înregistrate în ultimele 
luni și a explicat că România 
se așteaptă „la o atitudine pri
etenească și de susținere” a 
Italiei în procesul de integra
re europeană.

Premierul Tăriceanu și ministrul Afacerilor Exter
ne, Gianfranco Fini (Foto: epa)

Premierul Tăriceanu și președintele Carlo Azeglio 
ciampi (Foto: EPA)

Tratatul de aderare a Ro
mâniei la Uniunea Europeană 
urmează să intre în dezba
terea Senatului italian și, ul
terior, a Camerei Deputaților.

Marți seara, președintele 
Senatului italian, Marcello 
Pera, l-a asigurat pe Tăricea
nu că această cameră legisla
tivă va începe procedura de 
ratificare a Tratatului de ade
rare a României la UE în cel 
mai scurt timp, după finaliza
rea dezbaterilor referitoare la 
buget.

Premierul român l-a asigu
rat, marți, pe președintele Ita
liei, Carlo Ciampi, că Româ
nia își poate îndeplini anga
jamentele asumate în procesul 
de integrare europeană con
form calendarului, fără ca UE 
să fie obligată să amâne mo
mentul aderării prin introdu
cerea clauzei de salvgardare.

Tăriceanu a fost primit de 
președintele italian Carlo A- 
zeglio Ciampi, pentru o discu
ție al cărei principal subiect 
a fost procesul de integrare

europeană a României. Șeful 
statului italian s-a interesat 
de stadiul acestui proces, pre
cum și de domeniile care ar 
putea crea autorităților româ
ne dificultăți în perioada ur
mătoare.

El a fost, însă, asigurat de 
Tăriceanu că România poate 
îndeplini criteriile de aderare 
în termenul stabilit de Comi
sia Europeană, fără a fi ne
voie de amânarea momentu
lui aderării prin introducerea 
clauzei de salvgardare.

Băsescu își asumă riscul
■ Președintele nu renun
ță la ideea organizării u- 
nui referendum pe tema 
reformei clasei politice.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a declarat 
marți seară la TVR că își vâ 
asuma riscul organizării unui 

-referendum pe tema reformei 
clasei politice, chiar dacă s-ar 
putea că populația să nu se 
prezinte la urne, din lipsă de 
interes.

„Riscul președintelui, în ca
zul unui referendum, este ca 
populația să nu se prezinte la 
urne. Dacă populația nu este 
de acord că tema din referen
dum nu este de interes, nu se

va prezenta. Eu sunt dispus 
să îmi asum acest risc șl o 
voi face”, a spus Băsescu.
n...........
Riscul președin
telui, în cazul 
unui referendum, 
este ca populația 
să nu se prezinte 
/a urne.

Traian Băsescu

El a precizat că nu impune 
o soluție, ci vrea să discute cu 
reprezentanții clasei politice 
soluții de reformare a Parla
mentului. „Nu mă deranjează 
reacții de genul PNL, care are 
alt punct de vedere, ci baga

telizarea subiectului”, a spus 
președintele.

Șeful statului consideră că 
tema reformării clasei politi
ce trebuie să fie pe agenda po
pulației pentru ca într-un an 
și jumătate să se facă modifi
cările necesare. „Dacă există 
un blocaj al sistemului, nu 
voi ezita să trec peste acesta 
și să mă duc la popor, la refe
rendum”, a avertizat Băsescu.

El a spus că trebuie schim
bată și Legea referendumului, 
emisă în 2000. „Această lege 
încalcă Constituția, prin limi
tarea dreptului președintelui 
de a convoca poporul la refe
rendum, acesta fiind unul din 
atributele sale constituționa
le”, a spus Băsescu.

trul sirian de interne,
Gâzi Kanaan, s-a sinucis, s? 
ieri. în biroul său din a 
Damasc. El făcea parte | 
dintre oficialii interogări 
de ONU asupra asasină
rii fostului premier liba
nez, Rafie Hariri. (Foto: epa)

Condoleeza 
Rice

întâmpinată cu rachete
Kabul (MF) - Patru rachete au fost lan

sate, ieri dimineață, la Kabul, cu câteva ore 
înainte de sosirea secretarului de Stat 

american, Condoleeza Rice, 
au anunțat surse oficiale.

Una dintre rachete a pro
vocat rănirea a două gărzi ca
re asigurau paza reședinței 
ambasadorului canadian Da
vid Sproule și au provocat 
daune zidului incintei.

Alte două rachete lansate 
au căzut în apropierea bazei 
militare Camp Julian, unde

se află trupe canadiene din Forța Inter
națională de. Asistență pefitru Securitate 
(ISAF), situată în sudul capitalei.

O altă rachetă a căzut în apropierea unui 
sediu al agenției guvernamentale de infor
mații, fără să provoace pagube.

Pe de altă parte, cinci afgani angajați ai 
unei organizații neguvernamentale și șase 
polițiști au fost uciși în două ambuscade 
distincte în sudul Afganistanului, au anun
țat surse oficiale.

Prima ambuscadă, care s-a produs, ieri,, 
la Kandahar, s-a soldat cu moartea a cinci 
angajați ai organizației neguvernamentale 
Afghan Health Services și rănirea altor 
trei, a informat șeful regional al organiza
ției, Mohammad Kabir.

Polițiștii au fost uciși marți, într-o altă 
ambuscadă, în provincia Uruzgan.

Săptămâna trecută, trei soldați canadieni 
au fost răniți ușor în sudul țării în urma 
unui atentat sinucigaș cu mașină-capcană.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

îngrijorare la Washington
Washington (MF) - Liderii 

americani sunt extrem de în
grijorați de conținutul scriso
rii adresate de adjunctul lui 
Osama ben Laden, Ayman al- 
Zawahiri, liderului al-Qaida 
din Irak, Abu Musab al-Zarqa- 
wi, din cauza modului clar și 
bine argumentat în care el

pregătește retragerea ameri
cană din Irak, relatează CNN.

Ayman al-Zawahiri i-a scris 
teroristului iordanian că „a- 
mericanii vor pleca în curând 
din Irak”. Potrivit scrisorii, 
al-Zawahiri se teme că Abu 
Musab al-Zarqawi ar putea 
pierde „bătălia mediatică

30 de morți în atentat
Bagdad (MF) - Un aten

tat sinucigaș care a vizat, 
ieri, un centru de recrutare 
al armatei și poliției din o- 
rașul Tall Afar, situat în 
nord-vestul Irakului, s-a 
soldat cu cel puțin 30 de

morți și 35 de răniți, rela
tează surse oficiale.

Atacul s-a soldat cu 30 de 
morți și 35 de răniți, surse
le precizând că forțele ame
ricane au transportat răni- 
ții la mai multe spitale.

atac la ministru Un atentator sinucigaș și-a detonat ieri mașina, într-o suburbie 
I ? bagdadului, explozia vizându-1 pe ministrul pentru Afaceri Interne, Saad al-Hardan. 

acesta a supraviețuit atacului, 10 persoane, inclusiv gărzile sale personale, fiind rănite.
(Foto: EPA)

Ultimatum
Tbilisi (MF) - Parlamentul 

georgian a adresat un ultima
tum Moscovei, amenințând 
că-i va expulza pe militarii 
ruși staționați în republicile 
separatiste georgiene, Osetia 
de Sud și Abhazia, îij cazul în 
care aceștia nu-și vor îndepli
ni responsabilitățile asumate, 
relatează AFP.

Rezoluția cere Moscovei să 
ia măsurile adecvate pentru 
îmbunătățirea activității mili
tarilor ruși din cadrul misiu
nilor de pace din regiune, a- 
cuzați de Georgia că susțin 
forțele separatiste din zonele 
de conflict.

Ministrul rus al Apărării, 
Serghei Ivanov, ,a declarat că 
rezoluția adoptată de Parla
mentul georgian „nu va influ
ența în nici un mod, în viit^ ■ 
rul apropiat, activitatea soltta- 
ților ruși din misiunile de pa
ce”.
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Case de sute de mii de eriro• Inaugurare. Piața „La Stadion" din mu
nicipiul Orăștie a fost dată în folosință, după 
ce, timp de două luni jumătate, s-au execu
tat lucrări de modernizare (asfaltare, acope
rire, igienizare etc.), ne-a declarat ieri vice- 
primarul Alexandru Muntean. El a mai preci
zat că valoarea investiției s-a ridicat la apro
ximativ 980 de milioane de lei vechi. (D.l.)

Independența 
magistraților
Daniel I. Iancu_______ ,
daniel.lancueinformmedia.ro

Când e vorba de a participa ca intervievat la 

niscaiva sondaje (adică în chestiile unde 
nimeni nu apare nicăieri cu numele, da'-i 
citat peste tot), românii îs teribili de 
îndrăzneți în aprecieri. Așa încât te crucești 
pe bune când citești că nu-știu-câți indivizi, 
neapărat reprezentativi, bagă mâna-n foc 
pentru niște chestii. Pe care a doua zi nu le 
mai recunosc în ruptu' capului. Ba chiar se 
simt lezați în onorabilitatea pe care se pre
supune că ar degaja-o.

Potrivit unui asemenea studiu, 73 la sută 

dintre magistrații României recunosc că 
politicienii fac ochi dulci justiției oarbe. Mai 
pe șleau spus, presează-ntr-o parte sau alta, 
acolo unde trebuie, pentru ca anumiți magis
tral să fie cocoțați în anumite funcții. Proble- 

■I ma e că politicienilor nici prin gând nu le-ar 
Ij' trece (credem noi, nu?) să facă asemenea 

fapte necurate, dacă magistrații nu le-ar cere 
la modul cât se poate de imperios acest 
lucru. Da' aș vrea să văd și eu un magistrat, 
din ăia „73 la sută", care să declare sus și 
tare că el și-a ocupat postul datorită cumna- 

‘ tului care s-a ajuns șefuleț prin vreun minis
ter. Sau să fie toate scaunele năltuțe și 
călduțe ocupate doar de magistrații din restul 
ele „27 la sută"? Adică de cei care n-au 
recunoscut sula politicienilor în coastele 
Justiției? Nu știu sigur, dar se mai poate face 
un sondaj și pe tema asta...

■ în județul Hune
doara există vile care 
se vând la prețuri de 
sute de mii de euro.

Clara PAS______________
dara,pas0lnfornimedla.ro

Deva - Cea mai scumpă 
vilă cu destiiiația locuință 
individuală a fost scoasă la 
vânzare la prețul de 230.000 de 
euro și se găsește în munici
piul Deva. „Este o vilă de lux 
și se vinde la cheie. Are 
dotări ultramoderne și în 
afara spațiului de locuit are 
și teren în jurul imobilului, 
lucru destul de rar întâlnit în 
municipiu. Construcția are o 
arhitectură modernă, de bun 
gust. Dispune de curte pavată 
cu dale, garaj, piscină, iar 
interioarele sunt deosebite cu 
termopane din lemn stratifi
cat, jacuzzi, mobilier executat 
la comandă, asortat cu culoa
rea vopselei lavabile”, a pre
cizat Rodica Lupșa, asistent 
manager la o agenție imobili
ară. O altă vilă, în Deva, dar 
ale cărei lucrări nu au fost 
finalizate costă 185.000 de eu
ro. Imobilul este atât de

i

Topul firmelor, runda 
Hunedoara

Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Indus
trie a județului Hunedoara a premiat ieri 
un număr de 91 de firme plasate pe primele 
trei locuri în Topul Firmelor 2005. Agenții 
economici premiați își desfășoară activi
tatea în localitățile Hunedoara, Călan și 
Orăștie și au obținut rezultate economice 

1 deosebite în anul financiar 2004, a precizat 
Călin Pogăciaș, directorul CCI Hunedoara. 
Trei dintre firme au primit și Trofeul de 
Excelență pentru prezența de cinci ani în 
top. Au mai fost atribuite Trofeul exporta
torilor direcți, diplome pentru prezența în 
Top 10 și Topul Investitorilor, precum și 
Trofeul Creativității. Vineri, aceeași mani
festare se va derula la Petroșani, iar în data 
de 21 octombrie vor fi recunoscute meritele 
firmelor din zona Deva.

Vieți în pericol
■ Trei incendii 
produse ieri în județ au 
pus în pericol viețile 
oamenilor.

Tiberio Stroia________________
tiberiu.stroia0informmedia.ro

■ r r., v
Simeria - Doi copii din Si- 

meria, un băiat în vârstă de 
șapte ani și sora sa de trei 
ani, au declanșat, ieri, un in
cendiu în apartamentul în ca
re locuiau. Rămași nesupra- 
vegheați, copii au aruncat 
mai multe ziare peste reșoul 
aflat în priză. Focul s-a extins 
cu repeziciune, astfel că alar
mați de fumul care ieșea pe 
geamul apartamentului, veci
nii au chemat pompierii și pe 
mama copiilor. Aceasta lucra 
la un bar din apropiere și a

La plimbare, nesțingherite

Nedelcu a plătit eșecurile
PRM-ului
■ Fostul președinte al 
PRM Hunedoara a 
intrat pe „linie moartă" 
în cadrul organizației.

Deva (D.I.) - Ștefan Pășcuț, 
noul lider al filialei județene 
a PRM, a recunoscut ieri că 
fostul senator Mircea Nedel
cu este cel care a plătit cel 
mai scump nerealizările elec
torale de anul trecut.

„Nu spun că nu a fost bine, 
dar noi ne-am propus anu
mite rezultate atât la locale, 
cât și la parlamentare, care 
nu au fost atinse în totalitate.

Interioarele vilelor sunt ultramoderne (Foto arhiva)

Scump pentru că la con
strucția lui au fost folosite nu
mai materiale din import: in
stalațiile sanitare și cele elec
trice fiind aduse din Anglia.

Imobilele care au și desti
nație comercială sunt și ele 
foarte scumpe. Astfel, tot în 
Deva, pentru o pensiune cu o 

venit la IqcuI incendiului îm
preună cu patronul la care 
aceasta era angajată. Pentru 
că, până la venirea pompie
rilor, nimeni nu a avut cura
jul să intre în apartamentul 
cuprins de flăcări, patronul 
femeii a intrat în casă și i-a 
scos pe cei doi copii. Pagubele 
se ridică la aproximativ 300 
de milioane de lei vechi.

Incendiu la Bretea Strei
Cel de-al doilea incendiu a 

avut loc la o școală specială 
pentru copii din localitatea 
Bretea Strei. Aici, incendiul a 
fost provocat de o echipă de 
muncitori care efectuau repa
rații la etajul întâi al școlii. 
Scânteile de la aparatul de su
dură au ajuns la subsol, unde 
au aprins saltelele depozitate 
aici. Profesorii au simțit mi-

Gripa aviară? La noi, nu!
■ în mediul rural, pro- aviară, aceștia nu au luat nici Suntem foarte departe d....... .......... J, pro 
prietarii păsărilor de 
curte nu respectă indi
cațiile DSV.

Loredana Leah_______________
lorfidana.leah@infcrmmedla.ro

Băița - Poate pentru că nu 
cunosc riscurile bolii, sătenii 
hunedoreni nu-și stresează 
găinile. Le lasă să se plimbe 
peste tot fără nici o inter
dicție. Cu toate că au auzit 
în mass-media despre gripa

Ne așteptam la un număr mai 
mare de consilieri locali, de 
exemplu. Iar Mircea Nedelcu, 
în calitate de președinte al 
PRM Hunedoara, a plătit 
acest lucru. Organizația nu 1- 
a mai vrut nici măcar pe lis
tele pentru Parlament, de a- 
ceea el a candidat în alt 
județ”, a spus Ștefan Pășcuț.

El a mai precizat că fostul 
președinte nu s-a prea ocupat 
anul trecut de problemele 
organizației, el lipsind la opt 
din cele 12 ședințe ale Biroului 
Executiv Judtețean, precum și 
la o plenară, lucruri pentru 
care a fost sancționat la vot 

suprafață locuibilă de 300 de 
metri pătrați, desfășurată pe 
mai multe nivele, proprietarul 
cere 300.000 de euro. Prețul 
mare pare a fi justificat prin 
aceea că investițiile făcute de 
cumpărător se pot amortiza în 
timp ca urmare a desfășurării 
de activități economice. între

Două incendii produse Ieri au pus în pericol viețile copiilor

ros de fum și au alertat Servi
ciul Civil al Pompierilor din 
Hațeg. Aceștia au venit și au 
evacuat copiii, după care au 
stins focul.
Incendiu la Deva

Un al treilea incendiu a a- 
vut loc, la ora 3 noaptea, în 
apropierea unei stații de ben
zină din Deva. Unui autoca
mion i s-au blocat roțile din 

o măsură. „Nu a venit nimeni 
de la circumscripția veteri
nară să ne spună ce trebuie 
să facem, dar oricum nu ne 
este teamă. Ce-o vrea Dom
nul! La ce folos să ținem gă
inile închise? Nimeni nu a 
confirmat până acum care es
te cauza mortalității înregis
trate în rândul găinilor din 
Tulcea! Dacă nu este nici un 
pericol? Până când nu se va 
spune clar că a apărut gripa 
aviară în România nu are 
rost să se facă atâta zgomot. 

barea care apare este cine își 
permite să plătească aceste su
me pentru o astfel de locuință. 
Răspunsul e unul simplu! Câtă 
vreme există oamenii care au 
investit sume enorme în con- 
strucția*tbr, cu siguranță se 
vor găsi alții care să ofere 
prețul cerut de vânzător.

spate, care s-au aprins, de
clanșând incendierea mașinii. 
Autocamionul era încărcat cu 
șervețele și lumânări.

Pagubele au fost estimate la 
aproximativ 500 de milioane 
de lei vechi.

Intervenția pompierilor a 
durat mai bine de o oră, 
existând, în orice moment, 
posibilitatea ca flăcările să 
cuprindă stația de benzină.

de Tul-
cea și nu are rost să ne îngri
jorăm”, spune Ana Florea.
Indolență, indiferență?

Cel care trebuie să infirme 
sau să confirme boala este în
suși ministrul Sănătății, însă 
tăcerea domnește la greu în 
minister. Până atunci, Prefec
tura Hunedoara și DSP au con
siderat că și-au făcut datoria 
și au împărțit fluturași prin 
sate, să știe tot românul ce-i 
aia gripă. Se pare însă că nici 
unul n-a ajuns unde trebuie!

Pentru că 
nu și-au 
primat încă 
banii, foștii 
angajați de 
la Rempes 
au continua 
ieri protestul 
în fața sediu
lui Prefec
turii
(Foto: Traian Mânu)

daniel.lancueinformmedia.ro
pas0lnfornimedla.ro
tiberiu.stroia0informmedia.ro
mailto:lorfidana.leah@infcrmmedla.ro


joi, 13 octombrie 2005

1884 - S-a născut poetul, prozatorul și dramaturgul Mărite 
Voiculescu ("Pârgă", "Zahei orbul", "Capul de zimbru", 
'Loștrița. Căprioara din vis") (m. 26 aprilie 1963)________
1898 - S-a ț^-ut scriitorul George MM Zamfirescu (m. 
8 octombrie 1939$_________________ ___________________ _
1905 - A încetat din viață Sir Henry irvincjf actor și dirac
tor de teatru, primul om &e teatru înnobilat £ț 18951 a 
fost un remarcabil Interpret al personalelor shakespea
riene, cea mai cunoscută creațiea sa -"Hamlet"

Calendar religios
13 octombrie - Pomenirea Sfinților Muce

nici Carp și Papii, Agatodor și Agatonica.
Deva (V.R.) - Acești sfinți mucenici ai lui 

Hristos au trăit pe vremea împăratului Deciu 
și a lui Valerian, proconsulul Asiei, și au fost 
doctori. Sfântul Carp era episcop Tiatirilor, 
iar Papii era hirotonit diacon de acest Carp. 
Fiind prinși de domnitor și întrebați, au măr
turisit înaintea tuturor numele Domnului 
Hristos, Au fost siliți să facă jertfă la idoli, 
dar au refuzat. Au fost legați pe lângă cai și 
târâți de la Tiatira până la Sardia și acolo 
spânzurați. Atunci și Sf. Agatodor, sluga sfin
ților, și-a mărturisit credința. A fost spânzu
rat și el și bătut cumplit până și-a dat duhul.

Sf. Carp fiind spânzurat a râs, mărturisind: 
„Am văzut slava Domnului meu și m-am bu
curat”. Iar pe Papii l-au legat de patru pari, 
l-au ridicat, apoi lovit cu pietre, dar a ră
mas nevătămat. După aceea au fost supuși 
la alte torturi și dați fiarelor. Atunci un leu 
răcnind îi oprea pe chinuitori de la atâta cru
zime. După alte schingiuiri i-au aruncat în 
cuptor, unde Agathonica, sora Sfântului Pa
pii, a intrat și ea. Rămânând sfinții nearși 
și nevătămați, li s-au tăiat capetele cu sabia.

Energie electrică
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei electrice: 
08.00-18-00 Zona Hațeg: Nălaț - Vad
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21 mart.-20 apr.

■ VJSc
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Aveți tendința de a spune nu orice vi s-ar cere. Ar trebui, 
să vă gândiți că este cam anormal in unele cazuri să aveți, 
o atitudine negativă.

21 apr.-20 mai

Primiți vești, dar nu e bine să le luați în seamă fără o ve
rificare temeinică. Nu toate suni de la persoane bine > 
intenționate. ,

21 mai-20 iun. ________________ __ _ £’

Nu începeți activități noi, vâ lipsește simțul practic. Decizi
ile profesionale șl de afaceri importante ' le amâ

nați.

21 iun.-20 iul

1
Mi

Luați o decizie inspirată pentru » bama^le. M vi se' 

propune o colaborare, n-@ refuzați. Vă aduqfacâșib|»S fru

moase.

21 iuL-20 aug.
, ; h s —

Resursele financiare se împuținează. Ar fi Bine să vă dove
dii mai economi, să nu tăceți cheltuieli firii necesitate Ime
diată.

21 aug.-20 sept. X
T

Sunteți agitat, neliniștit, tentai să vă risipiți energia în 
activități minare. Atenție la semnala de acle, se pot ivi 

încurcături.

Azi veți fi bucuroși. Toate vă merg strună, prietenii vă 
sunt alături in tot ceea ce întreprindeți. Sănătatea e foarte 

bună.

21 oct.-20 nov.

Sunteți tensionat și nu reușiți să vă liniștiți. Eu sănătatea 
nu stați bine, iar iritarea te v-a cuprins nu vă aduce nimic 

bun.

21 nov.-20 dec.

Zona Ghelar: Dealu Mic, Topi ița, Vălari, 
Galeș, Mladin, Dăbâca, Hâșdgu_______________ ____________
10.00-18.00 Zona Hațeg: Valea Dâljii, Undue__________

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan fa Deva:
09.00-15.00 Al, Straiului, bl. 86, sc. 8_____________________
_________________ Str. D. Zamfirescu, bl. 11; sc. D__________  
_________________ Al. Plopilor, bl. 8, sc. A___________________  
09.30-15.00 Bd Decebal, bl. 5, sc. D; bl. IS, sc. D 
09.30-12.30 Bd. Decebal, bl. 22, sc. A____________________

Apă
Nu se întrerupe furnizarea apei fa Deva.

Soluția integramei din nu
mărul precedent: Z - P - 
HAZ - BALAMA - OC - 
VASE - GOL - TOC - USI - 
A - RAC - ARIN - PITICI - 
NT - U - EOL - STA - IC - 
CAPER - HP - MIRAT - 
CERȘETORI - IAZ - EȘEC 
- NEG - B - E - UZA - 
VARAR - VIRA

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

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

PRO TV
750 Jurnal TVR

Sport Meteo
850 Euro-depecer
855 Isabel, to căutarea 
Hâtrii

950 Televiziunea - o Irene 
□nebuiă (r)

930 Teleshopping 
1050 Interes general

(reluare)
1150 Mc, da‘voinic

(reluare)
1130 Ochiul magic

(reluare)
1225 Euro - Dispecer 
1230 Profesioniștii

(reluare)
1330 Desene aninate: Club

13 Disney
1450 Jurnal TVR

Sport Meteo
1430 Teleshopping 
1550.3edlexl 
1530 Atente

Emisiune în limba ger
mană

1655 Comandante: Fidel Cas 
Qtro

1850 Tragerile Joker și Loto 
5/40

1950 Jrenaiui TVR

Ș

750 Ștn ProTv. 
Ce se Întâmplă, 
doctore ?

9:10 Omul care 
aduce cartea.

9:15 Tânăr și neiniștit (r) 
10:15 O nouă viață 
11:15 Stilul Oana Cuzino 
1145 Te vezi la

Știrile ProTv 
12:15 La Bloc (r) 
1350 Știrile ProTv 
1345 Zâmbete fatr-o pastilă 
14:15 Femeia care aduce 
«rljmoartea (thriller, SUA

1998). Cu: Jadyn Smith, 
Hope Lange

1650 Tânăr și 
vgneMștit

Cu: Eric Braeden, Joshua < 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, 
Peter Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

1750 Știrile ProTV
Vremea 

1745 Teo 
1950 Știrite ProTV Sport.

Meteo. Cu: Andreea
Esca

î
5

i
3

?

î

3

t 
£

■ £

t
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630 în gua presei
750 Observator.

Sport
850 Canalul de știri 

1050 In gura 
presei 
(reluare) 

1030 Concns 
interactiv 

12:15 Dătfara 
1350 Observator 

cu Simona 
Ghenjhe 

1345 Gogomană
S(reluare) 

1430 Ziua judecăți.
Emisiune 
de divertisment 
(reluare) 

1650 Observator 
1645 Anastasia» 
17-459595

Te învață ce 
să fad. Cu dr. Cristian 
Andrei

1855 Știrile sportive 
1950 Observator

cu Alessandra 
Stokescu și Ludan Mân
druță. Sport. 
Meteo

ANTENA 1
1

2tt15 Rin plan
2150 Semne (SF, SUA 2002). 
► [SCu: Mel Gibson, Joaquin 

Phoenix, Rory Culkin. 
Regia M. Night Shya-

■ rnaîan. Premiul 

Asociației Compozito- 
rfiorde Film și de 
Televiziune efin SUA 
2003. După moartea 
soției fermierul Graham 
Hess descoperă un 
fenomen bizar o serie 

de cercuri și finii desen
ate simetric, de o mână 
nevăzută,’fa lanurile de 
porumb.

2230 Orcul Soarelui 
2350 Junal TVR Sport Meteo

I
i

t
J

«00 Pnetenul John (efrarnă.
iqo7\

M Bun venit b Coimnod 
«Hfcnmedie, SUA 2002) O 

farsă spunoasă, scrisă 
și regizată de Anthony 
și Joe Russo, doi talen- 
taț debutanț desco- 
periț de celebrul regizor 

ftv Soderbergh 
% (Trafic, Ocean 11).

2H5toBlK 
ggMtehoTV Sport 

iOmâaQJCharlie 

L Sheen, Jon Cryer, Angus

T. Jones, Marin Hinkle, 
>1-1--- l.jjLrji UruLMelanie lynSKey, not- 
land Taylor 

6GS Omul caro aduce
< arte» 
JSOȘtHeProTV 
138 Bun venit ta 

[jCoCmvood (comedie.
SUA 2002, r) 

330 O nouă viață (r) 
430 Parte de arte (r) 
>30 Zâmbete Intr-o pastă!

(reluare)

2QE30 In bălaia puștii (thriller, 
«E3SUA 1993). Cu: Clint 

Eastwood, John 

M. jvk . Rene Russo, 
u jian McDemott, Gary

< «JCole. Frank Homgan

1

2

i

I

'3

- <

£
1

| ;.--i

-te w agent al servid- 
ik» secrete, singuratic și 

mfoimisL a cărui 
cf'Ru-d 'pentiuskqbă 

I- teat proprial viață 
5 fodusiv a prietenilor și a 

milei. Aflat to amur
gul carierei, tocă este 
bântuit de eșecul primei 

§ misiunii to care urma să- 

I apere pe John F. 
Kennedy to timpul vizitei 
to Dallas, Texas, din 
noiembrie 1963. Honig- 

»'; an și-ar fi dat și viața 
pentru președinte 

2350 Obsenrator 
050Afas
1 0 Spitalul bântuit 
250 Concurs Interactiv 
HSOteMvaitor

0630-07. Observator (r 
1630 -16.45 Știri locale

0750 Maria Bonita (serial, relu- 
' are) 0850 Teleshopping 0835 
: CeZar și Tipar 0950 Rebelii

(serial, reluare) 1050Tonomat- 
î ul DP 2 11:45 Pasiuni (film 

serial, Venezuela) 1240 Verdict 
Crimă (film serial. Statele Unite 
ale Americii) 1330 Teleshoping 
14:00 Desene animate 1430 
încurcăturile lui Zack (film seri
al, Statele Unite ale Americii) 

s 1550 împreună in Europa 1650 

Tribuna partidelor parlamentare 
1635 Jurnalul TVR 1750 Rebe- 

■ Iii (s) 1850 Jurnalul Euronews 
1830 Cronica unei veri 1950 
Moștenitoarea (s) 2000 Trăsniți 
din Queens (s) 2030 Cruciați 
2150 Bugetul meu 2130 Jur
nalul TVR 2250 Jurnalul 
Euronews pentru România 
22:15 Spioni și amanți (come
die, SUA 1989) 0050 Martorul 
tăcut (s) 0150 Omul între soft 
și moft (r) 0130 Trăsniți din 
Queens (r) 0250 Chipul fiarei 

’ (thriller, SUA 1990)

0730Levin- 
tza prezintă (rj 0855 Sport cu 

Florentina 0840 Călătorii în lu
mi paralele (s, r) 09*40 Sunset 
Beach 1040 Oamenii vorbesc 
1130 Tele RON 1235 Teleshop
ping 13:10 Sunset Beach 1455 
Teleshopping 14:40 Garito (I) 
1545 Dragoste și putere 1620 
Garito 1725 Trăsniț în N AT.O. 
1850 Focus 1845 Oamenii vor
besc 1930 Da sau nu. Cu Virgil 
lahțu 2050 Mereu prieteni 2130 

! Farsele lui Jugaru 2250 Trăsniț 
. in N.A.T.O. 2230 Focus plus 
i 23:15 Da sau nu 0000 Călătorii 

! ih lumi paralele

0650 Micuțul Frijolitio (r) 0850 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 
De 3X femeie (r) 1150 Amazoa
na (s) 1250 Valentina, grăsuța 
mea frumoasă (s) 1450 legă
turi de familie (s) 1530 Micuțul 
Frijolito (s) 1730 Poveștiri ade
vărate 1825 Vremea de Acasă 
1830 Inocență furată (s) 2030 
Lacrimi de iubire. Cu: Adela Po
pescu 2130 Culoarea păcatului 
(s) 2230 De trei ori femeie' s 
0050 Poveștiri adevărate (r) 
0150 Laaimi de iubire (r) 0250 
De trei ori femeie (r) 03:15 Le
gături de familie (r) 04:15 Ama
zoana (r)

650 Poftiț la masăl (come- 
Sdie, Franța, 2003). Cu: 

Daniel Auteuil
745 Eu și doamna Jones

13 (dramă. Marea Britanie, 
2002)

925 Nopț alte (dramă, 
T3SUA 1985). Cu: Mikhail 

Baryshnikov 
1140 Un cățel fa apele

13 europene (comedie, 
SUA 2004). Cu: Jake 
Thomas, Nick Moran, 
Lori Heuring, Scott 
Cleverdon, Orson Bean. 
Regia: Sandy Tung 

1355 Fereastra de vizavi
1J (dramă, Italia, 2003). 

Cu: Giovanna Mezzo- 
giomo, Massimo Girotti 

14:50 Sărutul (comedie, SUA 
▼ (32003) 
1620 Spy Kids 3-D: Sfârșitul

TJjoaiU (acțune, SUA 
2003) 

1740 Chema, dnema, dne- 
ma Episodul 41 

18:10 Poftiți la masăl (come- 
▼Șdie, Franța, 2003). Cu: 

Daniel Auteuil, Jose Gar
da

r
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2050 Gonfaude tmei minți 
«periculoase (dramă, 

SUA 2002). Cu: George 
Clooney, Drew 
Barrymore, Julia Roberts, 
Sam Rockwell, 
Rutger Hauer, Dick 
Clark. Regia: George 
Clooney

2150 Casa întoarsă pe dos 
^(comedie, SUA 2003). 

Cu: Steve Martin, 
Queen Latifah, 
Eugene Levy, Joan 
Plowright, Betty White, 
Jean Smart Regia: 
Adam Shankman

2335 Deadwood. Episodul 6: 
H Epidemia

Q9S Rkptata (dramă, SUA 
B2002)

250 Drum hterzfc (honor, 
OSUA 2003). Cu: Des

mond Harrington, Eliza 
Dushku, Emmanuelle 
Chriqui, Jeremy Sisto,

■ .Kevin Zegers
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PRO CINEMA
0650 Apropo TV 10:15 Cristi 

. Tabără pe ei (r) 1130 Podul de 
* pe râul Kwai (război, coprod., 
. 1957, r) 1345 Desene animate:

Pokemon 1445 Echipa de elită 
(s, r) 1750 Podul de pe râul 

,Kwai (război, coprod., 1957).
Partea a doua 1950 Cleopatra 

s 2525 (s) 2050 Monk 2250
Promontoriul groazei (thriller, 
SUA 1991) 00:15 Lumea Pro 

s Cinema 0030 Fargo (comedie,
SUA 1996)
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. 0750 Programul de știri N24 
- 0730 Dimineața cu Răzvan și 
j Darii 1030 Teleshopping 11:30

Iotul despre casa mea (r) 1250
* Teleshopping 1350 Ochi negri 
! (r) 1450 Jurnalul de prânz 1430 
; Țara Iu' Papură Vouă 1550 Mie

zul problemei (r) 1630 Ochi ne- 
! gri (s) 1730 Națonala de bere 

1830 24 de ore Națonal TV 
1920 Sport Națonal TV 1945 
țara Iu' Papură Vouă 2050 Cus
crele (s) 2150 Las Vegas: Banii 
sau viața (s) 2250 Miezul prob
lemei 2330 24 de ore Națonal 
Tv 0030 Numărătoarea inversă 
(SF, SUA 1980). Excelent thriller ! 2345 Eclița de noapte 0050 61 
produs special Vine presai (r) 0250 Chat TV

s

3
Ș
3
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ONE TV DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

i

I

0750 TotalCar 0725 Bună 
dimineața, llngarial 0755 Mok- 
ka 1055 Sodă 1155 Teleshop 
1225 Salome (s) 1320 Joc 
1420 Eddie (f) 16:20 Cărările 
iubirii (s) 1650 Anita (s) 1725 
Monk (s) 1825 Al șaptelea cer 
(s) 1930 Știri, meteo 2050 la 
bine și la rău (s) 20:30 Activ 
21:10 Copii versați 22:10 Raiul 
poate să aștepte (comedie, 
coprod., 2001). Cu: Chris Rode, 
Regina King, Chazz Palminteri, 
Eugene Levy 2450 Dezbatere 
0150 Struț - magazinul șanselor 
egale 0130 Câteva perechi 

1 0250 Bună seara, Ungaria I

1050 Mai mult decât medic (s) 
1150 Mozaicul zilei 1350 Ora

• de știri 1450 împreună 1550 
încântare (s) 1650 Vară aven
turoasă (s) 1750 Știri 1755 
Piaza (s) 1850 12+ 1830 Știri 

, 1838 Știri regionale 1850 Dis- 
■ cuți între generați 1925 Povești 

19:55 Vecinii (s) 2030 Știri, 
“meteo, sport 2155 8 femei 

(comedie. Franța, 2002) 22:50 
: Marea Carte 2350 Joi seara 
»2330 Casa culturii2450 Revista ___________  _____ _
, presei 0040 Știri, meteo, sport î 0230 Echipa de criminalistică

J

0630 Teleshoping 0750 Viața 
dimineața 0900 Verissimo 
1050 Lumea cărților 10:15 Alo, 
ați greșit numărul! (comedie, 
România, 1958, r) 12:15 Calen
dar ecumenic Este un calendar 
religios al principalelor culte cu
noscute în România, prezentat 
zilnic într-un mod accesibil 1300 
Călătorii in China 1350 Jet Set 
1450 Teleshopping 1435 Auto
motor 1535 Euromaxx 16.00 
Nașul (r) 1750 The Best of 61 
Vine presai 1800 61 Vine pre
sai 2000 Baltagul (dramă,
coprod., 1969) 22:00 Nașul

REALITATEA

t

£

s

1
t

I
$

4

Ș

$

-Ș

£

»

I
I
I
I
<
3
I
3
4
I

0650 Realitatea de la 06:00 
0750 Bună dimineața, Româ- 
nial 1050 Realitatea de la ora } 
10.00 10:45 Bani europeni/ 
Români/Orașe/ Bani de buzunar 
11:15 Deschide lumea (r) 1130 
Realitatea bursieră 13:15 Des
chide lumea (i) 15:15 Realitatea 
medicală 1650 Realitatea de la 
16:0017:15 Orașele României 
17:45 Editorii Realității 1845 
Realitatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu 2150 Reali
tatea de la 21:00 21:45 Cifrele 
Realității 2250 Cap și pajură 
22:45 Filiere 23:00 Politica, 
tratei 2330 Știri 0050 Reali
tatea de la 00:00

07:00 Promisiuni deșarte ,,, 
(dramă, SUA 1993) 

0645 Familia Osmond 
(biografic, SUA 2001) 

1030 întoarcerea lui Cutter1'
Gap (dramă, SUA 
2001) 

12:15 Anastasia (dramă, co
prod., 19986). Prima

1450 K lui McLeod 

1445 Promisiuni deșarte 
1630 Familia Osmond (bio

grafic, SUA 2001, r) 
18:15 întoarcerea lui Cutter 

Gap (dramă, SUA 
2001, r)

2050 Fiicele lui McLeod (s) 
2150 Sângele apă nu se 

fao> dram;, SUA 
2005)

2245 Brigada de polițe (s) 
2345 3 a.m.

0700 Cum se construiește i 
om 0800 Istorii neelucida1 
09.00 Mașini extreme: Inst 
lății de foraj petrolier 10$ 
Confruntarea fiarelor 11 
Mistere 12.00 Vânătorii fi 
mituri 13.00 Cum se constr 
iește un om 14.00 Istorii neel 
ridate 15.00 Mașini extreir 
Instalații de foraj petrol 
16.00 Misiuni periculos 
17.00 Curse 18.00 0 pra 
mortală 19.00 Mașini extrei 
20.00 Vânătorii de mit 
21.00 Hotelul de gheață 22. 
Vinovat sau nevinovat? 23. 
Crime sub lupă
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• Promoție. Pe durata SIAB, autoturismele 
Skoda se comercializează, până în data de 
16 octombrie, în condițiile achitării unui 
avans minim de 12% și cu o dobândă de 
doar 7,5%. (C P.)

• Cazier. Aproximativ 5040 de hunedoreni 
au solicitat DGFP eliberarea de certificate de 
cazier fiscal. Cererile au fost depuse în

I primele nouă luni ale anului. (C.P.)

Podlll Libertății a fost inaugurat, ieri, Ia Novi Sad, în Ser
bia. Podul a fost distrus în timpul bombardamentelor NATO 
din 3 aprilie 1999. Reconstrucția podului a costat 60 de milioane 
de euro. 40 de milioane au fost asigurați pentru reconstrucția

*
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Ceapă 1000-15000 leHkj

Cartofi 8000 15000
•* Goqoșari # 35000-50000 fere®

< Ardei tapir 35000-50000 fereg

Varza 6000-10000 fereg

Roșii 40» lereg

Vinete 40000 leiAg

Castraveți .. 20000-35000 icvivy
Goqoneie 20000-15» leiAq

Ardei gras 20000-35000 lereg

20000-25000 ferea

Ceapă roșie 20000-30» lereg

Varza roșie 25» 1 ereg

Ridichi 10000 lei/leqătura
Fasole verde 25000 lereg

IKturoi 40000-50» lereg

Telemea 120000 lereg

Smântână 30000 lei/borcan

Brânză dulce 25006-30» lei/bueată

Ouă 4500 5000 lei/bucată

Lapte 15» leretru

Mere 150» 20000 lel/ka

Struguri 300BO-! lereg

propriu-zisă de către Agenția Europeană pentru Reconstrucție, 
iar 20 de milioane de euro au fost folosiți pentru curățarea 
albiei Dunării de bombe.

Palestinienii stabiliți în Fâșia Gaza după
retragerea israeliană au început să-și adune 
recoltele de pe terenurile agricole. (Foto: epa)

Răspundem cititorilor
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Deva (C.P.) - Ion Roncea întreabă ce tre
buie să întreprindă pentru a i se recalcula 
pensia în condițiile în care în cartea de 
muncă nu are înscris, timp de opt ani, 
salariul de bază la firmele la care a lucrat 
și care sunt documentele pe care trebuie 
să le solicite pentru a se lua în considerare 
și orele suplimentare efectuate în aceeași 
perioadă. Pentru a afla acest răspuns, trebu
ie să vă prezentați, în zilele de luni, mier
curi sau vineri, la sediul din Deva al Casei 
de Pensii a Județului Hunedoara și să vă 
adresați Compartimentului Comunicare. 
„Trebuie să verificăm toate actele din dosa
rul de pensionare și să avem datele de iden
tificare ale persoanei solicitante pentru a-i 
da răspunsul corect”, a precizat Steluța 
Caracostea, responsabil relații cu mass
media în cadrul CJP Hunedoara.

4 4'4 4 4 '4 4 4 4 4^4-4

Societatea

6. AZOMURE5

RAF

+0.89

(lei/acțX%)
-0.87

+1,22 
+1,89 
+1,55
-0,86

9. HABER
10. BCCARIATICA ____
11. DECEWL +0,01
12. ARGUS CT -0,31
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, paner (lingă QUASAR), tal.: 221277.

Soluții 
■ Firmele hunec^rene 

pot beneficia de soluții 
integrate de manage
ment al informațiilor.

Clara Păs___________________
clar a. păsuiri torni media.ro

Deva - Firmele medii și 
mari din Deva și Hunedoara 
pot să acceseze mai ușor so
luții eficiente de management 
al informațiilor și să benefi
cieze de servicii complemen
tare de consultanță, imple
mentare ori service. „Aceste 
firme vor fi deservite prin 
punctul de lucru regional, 
deschis recent la Timișoara, 
în astfel de zone cu potențial

Zilele Hunedoarei
Hunedoara (V.R.) - Pro

gramul „Zilelor municipiului 
Hunedoara”, desfășurate în 
perioada 14-16 octombrie, 
cuprinde: sesiuni de comu
nicări științifice pe teme cul- 
tural-istorice, sărbătorirea 
centenarului corului „Doină” 
al Catedralei Ortodoxe Hune
doara, Festivalul național de 
folclor „Floarea dorului”, un 
concert de muzică ușoară, 
diverse expoziții și întreceri 
sportive, lansări de cărți. Ac
țiunile se vor derula la Cas
telul Corvineștilor, Casa de 
Cultură, Bazinul de înot Hu
nedoara, la școli, pe bulevard. 
Alături de soliști și formații 
de muzică populară și ușoară 
din municipiu și județ, la 
„Zilele Hunedoarei” au fost 
invitați și interpreți și trupe 
consacrate din țară.

Importăm!
Deva (C.P.) - Cantitatea de 

țiței din producția internă a 
acoperit anul trecut mai pu
țin de jumătate din consumul 
total și a urmat o tendință 
descendentă în acest an, da
tele statisticilor oficiale fiind 
cu mult diferite de cele pre
zentate de președintele Traian 
Băsescu. Potrivit INS, resur
sele de petrol ale României au 
însumat anul trecut o canti
tate de 12,779 milioane de 
tone, din care 42,7%, respec
tiv 5,46 milioane de tone, a 
provenit din producția 
internă, iar restul din import.

IT în afaceri
ridicat de dezvoltare econo
mică, cum este Regiunea.de 
Vest, un număr tot mai mare 
de companii înțeleg impor
tanța soluțiilor de manage
ment al informației. Vorbim 
aici de soluții de gestiune a 
resurselor întreprinderii, so
luții pentru retail ori de ges
tiune și automatizare. Avem 
deja în portofoliu un număr 
important de clienți în regi
une, printre care și Lisa 
Drăxlmaier”, a declarat Cezar 
Golumbeanu, Managing Par
tener - Sales & Marketing în 
cadrul companiei Novensys. 
Compania este unul din cei 9 
Premier Business Partner 
Symbol Ia nivel global pre
cum Microsoft Gold Certified

Partner, certificare ce atestă 
capacitatea de a dezvolta 
soluții bazate pe tehnologii 
Microsoft.

Cezar Golumbeanu

Prevenire
Deva (C.P.) ■ Un alt 

producător de carne de 
pasăre - Transavia din 
Alba Iulia - ale cărui pro
duse se găsesc pe piața 
hunedoreană, a luat mă
suri de securitate în 
ferme. „S-a restricționat 
accesul personalului și al 
autovehiculelor în spați
ile de producție. Aici 
intră doar autovehiculele 
firmei care au ca scop a- 
provizionarea cu furaje. 
Toate mașinile de trans
port sunt dezinfectate su
plimentar, ca urmare a a- 
pariției unor cazuri sus
pecte de gripă aviară”, a 
declarat Maria Popescu, 
PR Manager.

URGENTE
HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ®~» 717659. 

Farmacia .Green line*, non-stop, Bd.
Republicii, nr. 8.®-» 748199.__________

Farmacia .Amica”, str. George Enes
cu, nr. 7. ®-> 713045.

DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str. 
Victoriei, nr. 1. ®-» 222380.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ®-» 211616, 
224488.______________________________
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-» 
211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 
8-20 duminică, orele 8 - T4, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ®-> 240976. 
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ©-» 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. IVL 
Kogălniceanu, zilnic 8-20____________
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde- 
pendenței, 18A. ®~» 731509._________

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune

doara, str. Avram lancu; nr. 9.' ®~» 
0744-556016.____________
Cabinet Chirurgie maxilo-faclaiă, dr. 

Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ®~* 717686.
Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ®-> 242461.

Locuri de nncă
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Nr. crt. Postul Total Localitatea

1. lucrător comercial ife Hunedoara 3 Lupeni 8

2. muncitor necalificat 20 Orăștie 20

3. agent de pază 71 Hunedoara 40 Brad 30

4. confecționer-asamblor 150 Deva 63 Hunedoara 50 Brad 15

5. cusător piele 32 Deva 30 Hunedoara 2

6. muncitor necalificat agricultură 54 Deva 14 Hunedoara 24 Lupeni 7

7. manipulant mărfuri 31 Deva 3 Orăștie 12 Brad 16

8. necalificat ambalaje 76 Hunedoara 1 Simeria 74 Brad 1

9. operator răsucitor fire 100 Hunedoara 50 Orăștie 50

Cursul de referință al BNR în data de 13 octombrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5906 2,9935 5,2261

Cursul valutar leat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

c . V 0 T- C V
Banc Post 3,5800 3,6200 2,9850 3,0250 5,2100 5,2800
BRD 3,5590 3,6290 2,9610 3,0420 5,1610 5,3060
Banca Transllv. 3,5655 3,6230 2,9777 3,0352 ’ 5,1952 5,2777
Raiffeisen Bank 3,5500 3,6300 2,9500 3,0400 5,1300 5,3200
Cursul valuta nracticat de casele de schimb valutar din deva
Star Exchange 3,5600 3,5900 2,9500 2,9900 5,0000 5,2500
Herdan Exchange 3,5500 3,5900 2,9650 2,9900

1

media.ro
Regiunea.de


Descinderea anului de învățământ 2005-2006
laUnîve rsîtatea Spira Haret din București

(Luni, 3 octombrie 2005)

CUVÂNTAREA
prof. univ. dr. Aurelian BON DRE A,
rectorul Universității Spiru Haret, 
președintele Fundației România de Mâine, 
rostită cu prilejul deschiderii anului de învățământ

Dragi studenți, 
Stimați colegi, 
Onorată asistență.

Festivitatea de deschidere 
a anului de învățământ 2005- 
2006 coincide cu intrarea în cel 
de-al 15-lea an de existență a 
Universității Spiru Haret.

Filmul pe care l-am 
vizionat împreună a 
evidențiat o parte din 
realizările obținute de 
Universitatea noastră, mai 
ales din ultimii ani, realizări 
de care ne bucurăm cu toții.

începând cu acest an de 
învățământ. Universitatea 
Spiru Haret intră într-un nou 
stadiu de dezvoltare. 
Principalele aspecte legate de 
trecerea în această etapă, supe
rioară calitativ, le voi prezenta, 
succint, în cele ce urmează.

Mai întâi, însă, doresc să 
adresez un căjduros și sincer 
bun venit celor peste 35.000 
de „boboci”, studenților din 
anul I, care pășesc, astăzi, 
pentru prima dată în 
amfiteatrele, sălile de curs, de 
seminar și în laboratoarele 
Universității Spiru Haret. Le 
urez, totodată, ca, prin 
pregătirea pe care o vor 
obține în. universitatea 
noastră, să devină cei mai 
buni specialiști în domeniile 
de activitate în care vor lucra.

în același timp, penniteți-mi 
să transmit un salut cordial, 
împreună cu cele mai alese 
urări de sănătate și succes, 
tuturor studenților, cadrelor 
didactice, întregului personal 
din Universitatea noastră.

Stimați colegi,
Dragi studenți,
Mulți se întreabă de ce 

Universitatea Spiru Haret este 
considerată cea mai mare, 
puternică și bine dotată instituție 
de învățământ superior din țară?

conducerea Fundației 
România de Mâine și a 
Universității Spiru Haret 
netolerând însușirea, în 
interes personal, a nici unui 
leu din veniturile celor două 
instituții.

La împlinirea a 15 ani
de prodigioasă activitate didactică, 
sub semnul promovării

valorilor europene,

Sâni Maneta
anul de învățământ 2005-2006, 
prlntr-n semnificativă festivitateDS1

Răspunsul la această 
întrebare este simplu. El își 
are temeiul în modul în care 
a fost concepută și a 
funcționat această instituție, 
în ceea ce am realizat până 
acum.

De la înființarea sa. în anul 
1991, prin Actul constitutiv al 
Fundației România de Mâine, 
făcând parte integrantă din 
structura acesteia, Univer
sitatea Spini Haret a funcționat 
ca instituție non-profit. 
Veniturile obținute au fost 
utilizate pentru realizarea 
unui proces de învățământ și 
cercetare modem, de calitate, 
pentru crearea unei baze 
materiale proprii perfor
mante, pentru asigurarea de 
facilități importante pentru 
studenți.

Toate aceste fonduri au 
fost gestionate eficient,

Acesta este „secretul” 
realizării, din venituri proprii, 
a unor mari investiții, fără a 
recurge la credite, donații, 
sponsorizări, comisioane.

Este un fapt cunoscut că, 
în România de azi, așa-zisele 
donații, sponsorizări, 
comisioane se fac dintr-un 
anumit interes sau din bani 
care nu provin din muncă 
onestă.

Treptat, Universitatea 
Spiru Haret s-a impus în 
conștiința opiniei publice, 
și-a câștigat respectul și 
recunoașterea atât în țară, cât 
și peste hotare.

Pentru că este cea mai mare 
și puternică universitate din 
țara noastră, dispune de un 
potențial material și uman 
remarcabil, a obținut, într-un 
interval de timp relativ scurt, 
rezultate cu care se poate

mândri și care merită a fi 
promovate și cunoscute și 
dincolo de granițele României, 
Universitatea Spiru Haret a 
fost singura instituție de 
învățământ superior din 
România prezentă la 
manifestări educaționale 
internaționale de anvergură. în 
anul 2003, Universitatea 
noastră a participat, cu stand 
propriu, la cea de-a patra ediție 
a Târgului Mondial al 
Educației de la Lisabona, iar 
în anul 2004 a fost prezentă la 
cea de-a doua Convenție 
Internațională privind 
Educația, învățământul și 
Formarea Profesională 
Superioara din cadrai Târgului 
de Educație din Orientul 
Mijlociu, de la Beirut. în luna 
iulie 2005, a participat la a 
doua ediție a Expoziției 
Internaționale de Educație de 
la Beijing.

Asemenea prilejuri 
deosebite au oferit șansa de a 
cunoaște și de a compara 
produsele educaționale de la 
începutul acestui secol, noile 
modele educaționale bazate 
pe tehnologiile informa
ționale, noul tip de 
comunicare academică și 
infrastructurile specifice de 
studiu oferite de cele mai 
reprezentative universități din 
lume. Asemenea manifestări 
au reprezentat ocazii de a 
selecta parteneri pentru 
cooperări viitoare și, totodată, 
au permis compararea cu 
ceilalți participant!, evaluarea 
resurselor, potențialului, 
rezultatelor proprii.

La toate aceste mani
festări internaționale din sfera 
educației, Universitatea 
Haret s-a bucurat de un 
interes și atenție deosebite din 
partea organizatorilor și 
celorlalți participant, a 
publicului laig.

Au fost apreciate 
infrastructura competitivă de 
care dispune, tehnologiile 
modeme utilizate în procesul

de învățământ - televiziunea 
proprie, vasta rețea de 
calculatoare de ultimă 
generație racordată la Internet, 
cartea tipărită etc. 
înfăptuirile în domeniul 
învățământului la distanță, 
considerat, de pe acum, 
învățământul viitorului, 
standardele înalte ale
activității academice, toate 
contribuind decisiv la
realizarea unui învățământ 
performant, racordat la cele 
mai noi evoluții în sfera 
educației pe plan mondial.

O altă dovadă elocventă a 
prestigiului de care se bucură 
Universitatea Spiru Haret a 
reprezentat-o conferirea titlului 
de Doctor Honoris Causa al 
Universității Spiru Haret 
Sanctității Sale Papa loan Paul 
al Il-lea, ilustră personalitate a 
lumii contemporane. Este 
singura universitate din 
întregul spațiu ortodox care a 
fost acceptată de Sfanțul 
Părinte sâ-i decemeze acest 
înalt titlu.

Astfel, Universitatea 
Spiru Haret și-a dobândit 
respectul și recunoașterea 
internațională, ajungând să se 
situeze la nivelul celor mai 
mari și performante instituții 
de învățământ superior din 
lume.

Toate aceste elemente 
răspund la întrebarea 
formulată'inițiâl și explică de 
ce Universitatea Spiru Haret 
începe anul de învățământ 
2005/2006 cu cca. 80.000 de 
studenți. număr record într-o 
instituție de învățământ 
superior din România.

Distins auditoriu,
Anul universitar 2005- 

2006 debutează în condițiile 
în care întreg învățământul 
superior românesc este 
marcat de schimbări impor
tante, determinate de reforma 
care are loc, în ultimul timp, 
în universitățile din țările 
Uniunii Europene.

(Continuare în pag. 7)

^Universitatea Spiru Haret s-a impus în conștiința opiniei publice, 

și-a câștigat respectul și recunoașterea atât în țară, cât și peste 
hotare, pentru că este cea mai mare și puternică universitate din țara 
noastră, dispune de un potențial material și uman remarcabil, a obținut, 
într-un interval de timp relativ scurt, rezultate cu care se poate mândri.

Universitatea Spiru Haret începe anul de învățământ 2005/ 
2006 cu cca. 80.000 de studenți, număr record într-o instituție 
de învățământ superior din România.

Alăturându-se celor 525 de universități care au semnat, până 
acum, Magna Charta Universitatum, chemată să susțină, în 
prezent și în viitor, vocația plurivalentă a universității, instituția 
noastră s-a angajat să respecte și să promoveze valorile și 
drepturile universitare fundamentale, să răspundă eficient 
provocărilor generate de trecerea la societatea cunoașterii, de 
globalizare.

Ca o nouă dovadă a preocupării pentru destinul 
tinerilor din mediul rural și ca expresie a dorinței 
de a veni în sprijinul familiilor de țărani afectate 
de inundațiile din acest an, Consiliul director al 
Fundației România de Mâine și Senatul 
Universității Spiru Haret au hotărât instituirea 
unui fond de 15.000,000.000 lei pentru burse 
sociale, acordate - pe bază de documente 
doveditoare -fiilor de țărani din județele afectate 
de inundații, absolvenți de liceu cu diplomă de 
bacalaureat, promoția 2005, cu media peste 7, 
care doresc să urmeze studiile universitare de 
licență, forma de învățământ la distanță, la 
Universitatea Spiru Haret.

ni om



Deschiderea anului de învățământ
la Uidversit

(Urmare din pag. B )
Menirea acestei reforme 

este de a pune în practică 
principiile, obiectivele și 
dispozițiile cuprinse în 

' Magna Charta Universitatum, 
semnată, la Bologna, de 
rectorii instituțiilor de 
învățământ superior din 
țările Uniunii Europene.

După cum ați luat 
cunoștință din filmul 
vizionat împreună, ca și din 
presă, recent, la Bologna, 
rectorul Universității Spiru 
Haret a semnat acest 
important document, 
expresie unanimă a voinței 
autonome a universităților.

Alăturându-se celor 525 
de universități care au 
semnat, până acum, Magna 
Charta Universitatum. 
chemată să susțină, în 
prezent și în viitor, vocația 
plurivalentă a universității, 
instituția noastră s-a 
angajat să respecte și să 
promoveze valorile și 
drepturile universitare 
fundamentale, să răspundă 
eficient provocărilor 
generate de trecerea la 
societatea cunoașterii, de 
globalizare.

Din acest an, reforma se 
aplică și instituțiilor de 
învățământ superior din 
România, având ca finalitate 
înfăptuirea următoarelor 
obiective de importanță 
majoră:

1. Convergența, compa
tibilitatea și comparabilitatea 
programelor de studii;

2. Extinderea și per
fecționarea sistemului de 
credite transferabile;

3. Colaborarea în emiterea 
și recunoașterea diplomelor 
de studii universitare;

4. Promovarea mobi
lității studenților, cadrelor 
didactice, cercetătorilor;

5. Promovarea valorilor

acest context,
jăspunzând necesităților 
interne de reformare a 
învățământului superior 
românesc, dar și cerințelor 
izvorâte din apropiata 
integrare a României în 
Uniunea Europeană, a fost 
creată și adoptată, în ultimul 
an, o mare parte a cadrului 
legislativ care reglemen
tează activitatea în acest 
domeniu.

începând cu anul 
universitar 2005-2006, 
întregul sistem de învăță
mânt superior românesc este 
organizat pe trei cicluri: 
licență - mașterul- doctorat.

Ciclul I - studiile 
universitare de licență - va 
avea o durată de 3-4 ani, 
corespunzători unui număr 
de 180-240 credite, 
transferabile, conform 

|uropene

Sistemului european de 
credite de studiu trans
ferabile. în Universitatea 

noastră, programele de studii 
pentru ciclul I au fost 
restructurate pe trei ani, 
excepție făcând studiile 
pentru acele profesii care 
sunt reglementate prin 
directive sectoriale ale 
Uniunii Europene, respectiv 
medicina și arhitectura. 
Studiile din primul ciclu sunt 
organizate pe domenii largi, 
fiind centrate pe student. 
Acesta are, astfel, 
posibilitatea să urmeze căi 
flexibile de studiu. Ele 
asigură un nivel de calificare 
adecvat exercitării unei 
profesii, în vederea inserției 
pe piața forței de muncă, prin 
cunoștințe generale și de 
specialitate corespunzătoare.

Durata ciclului 11 - 
studiile masterale - va fi de 
1-2 ani, corespunzând unui 
număr de 60 credite 
transferabile pentru un an de 
studiu. Admiterea în ciclul 
de masterat este condiționată 
de obținerea diplomei 
acordate după finalizarea 
studiilor universitare de 
licență. Masteratul asigură 
aprofundarea în domeniul 
studiilor dc licență sau 
într-un domeniu apropiat, 
dezvoltarea capacităților de 
cercetare științifică și 
constituie o bază 
pregătitoare obligatorie 
pentru studiile doctorale.

Durata totală cumulată a 
ciclurilor I și II trebuie să 
corespundă obținerii a cel 
puțin 300 credite de studiu 
transferabile,

Ciclul III - studiile 
universitare de doctorat - 
are, de regulă, o durată de 3 
ani. Diploma de doctor 
atestă că titularul acesteia a 
dobândit cunoștințe și 
competențe generale și de 
specialitate, precum și 

abilități cognitive specifice. 
Treptat, se va trece de la 
sistemul actual, care constă m 
îndrumarea individuală a 
doctoranzilor, la sistemul 
școlilor doctorale, bazat pe 
cursuri, examene și stagii de 
cercetare.

în ultimă instanță, 

structura studiilor universitare 
pe cele trei cicluri va permite:

1. racordarea învăță
mântului universitar din 
România la spațiul european 
al învățământului superior și 
al cercetării științifice, 
conform prevederilor 
Declarației de la Bologna, 
semnată de miniștrii educației 
din 40 de țări europene, 
inclusiv din România, în anul 
1999;

2. corelarea instituțională 
mai bună a învățământului 
superior cu piața forței de 
muncă;

3. corelarea mai bună a 
domeniilor și specializărilor 
universitare cu nomen
clatorul ocupațiilor, care se 
reactualizează periodic;

4. optimizarea activităților 
practice în ansamblul 
procesului didactic;

5. lărgirea conținutului 
calificărilor universitare în 
așa fel încât să sporească 
șansele de plasament pe piața 
forței de muncă ale 
absolvenților și să ducă la 
deblocarea de fonduri și 
resurse, care să contribuie la 
creșterea calității procesului 
educațional pentru specia
lizările școlarizate.

în vederea realizării 

convergenței, compatibilității 
și comparabilității structurii 
programelor de studii, a fost 
generalizată utilizarea 
sistemului care permite 
transferul creditelor de 
studiu. în acest fel, se 

urmărește realizarea unei 
competiții reale în mediul 
universitar, cu scopul de a

promova performanța și a liceu cu diplomă de 
crește calitatea cursurilor ' bacalaureat, promoția 2005, 

universitare.

Dragi studenți, 4
Stimați colegi,
Grija și interesul 

constante manifestate față de 
studenți, față de problemele 
lor, au stat permanent în 
atenția conducerii Uni
versității Spiru Haret și a 
Fundației România de 
Mâine.

Concomitent cu crearea 
unor condiții de studiu, 
odihnă, recreere deosebite, 
prin hotărârea Consiliului 
director al Fundației 
România de Mâine au fost 
acordate burse de merit 
tuturor studenților de la 
forma de învățământ la zi, 
care au obținut medii între 
9 și 10. Numai în ultimii 3 
ani, efortul financiar în acest 
scop se ridică la circa 7 
miliarde lei. Ca urmare a 
rezultatelor remarcabile 
obținute în pregătirea 
profesională în anul 
universitar precedent, peste 
350 de studenți de la forma 
de învățământ de zi vor 
beneficia de burse de merit, 
în acest an universitar.

Ca o nouă dovadă a 
preocupării pentru destinul 
tinerilor din mediul rural și 
ca expresie a dorinței de a 
veni în sprijinul familiilor de 
țărani afectate de inundațiile 
din acest an, Consiliul 
director al Fundației 
România de Mâine și 
Senatul Universității Spiru 
Haret au hotărât insti
tuirea unui fond de 
15.000.000.000 lei pentru 
burse sociale, acordate - pe 
bază de documente 
dovedi toare - fi i lor de țăran i 
din județele afectate de 
inundații, absolvenți de 

cu media peste 7. care 
doresc să urmeze studiile 
universitare de licență, 
forma de învățământ la 
distanță, la Universitatea 
Spiru Haret.

în acest fel, considerăm că 
putem susține efectiv un 
număr important de ado
lescenți să se realizeze 
profesional și social, putem 
aduce o rază de bucurie și 
speranță în familiile afectate 
de inundații, contribuind la 
creșterea numărului tinerilor 
din mediul rural care au acces 
în învățământul superior.

Festivitatea a avut toc în 

Aula Magna a Universității

Luni, 3 octombrie a.c„ în Aula Magna, modemul 
amfiteatru amenajat fin clădirea din Șoseaua Berceni 
nr. 24, a avut loc festivitatea de deschidere a noului 
an de învățământ superior 2005-2006 la 
Universitatea Spini Haret. Au participat peste 600 
de studenți și profesori, membri ai Senatului 
universitar în frunte cu rectorul, prof. univ. dr. 

Aurelian BONDREA. invitați de onoare din centrul 
universitar București, membri ai Academiei 
Române, personalități de cultură și artă, ziariști, 
întreaga festivitate a fost transmisă în direct de 

Televiziunea România de Mâine.
Cu întreaga asistență în picioare a fost intonat 

Imnul Național al României. A fost de asemenea 
intonat Imnul Universității Spiru Haret.

Rectorul Aurelian BONDREA a rostit eu acest 
prilej o substanțială cuvântare.

în continuarea manifestării, au luat cuvântul 

prof. univ. dr. Ghcorghe 1AMAN, membru 
corespondent al Academiei Române, decanul 
Facultății de Management Financiar-Contabd, 
Alexandra DURDUN, studentă în anul I la 
Facultatea de Relații Internaționale și Studii 
Europene, prof. univ. dr. Gheorghe OMȘORU. 
decanul Facultății de Istorie.

A urmat un bogat program artistic, susținut oe 
studenti ai Universității Spiru Haret, alături de 
invitați aleși dintre numele de rezonanță ale vieții 
muzicale din țara noastră.

în atenția studenților din Deva 
ai Universității Spiru Haret 

din București

Deschiderea noului an universitar 
la forma de învățământ la distanță 

a facultăților 
Universității Spiru Haret 

va avea loc
sâmbătă, 15 octombrie 2005, ora 10 

la Centrul I.D. din Deva 
Str. 22 Decembrie nr.37/A

Totodată, se vor desfășura întâlniri metodice de 
lucru cu studenții

Tel. 0254/214.433; e-mail: ushcthd («spiru ha retro)

Stimați colegi, 
Dragi studenți,
în încheierea cuvântului 

meu, vă doresc din toată 
inima multă sănătate și 
succese deosebite în noul 
an universitar. Să 
demonstrăm cu toții, prin 
fapte, că suntem pregătiți să 
răspundem eficient provo
cărilor începutului de secol 
în sfera educației, că 
Universitatea Spiru Haret 
este, deja, o universitate 
pentru România de mâine.

Vă mulțumesc.

(31570)
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Alarmă de• Expoziție foto. „Natura în imagini" e 
titlul expoziției de fotografie artistică, 
vernisată vineri, ora 17.00, la Casa de Cui- . 
tură Brad. Expun Dușan Bujor și Cleș Adrian 
90 de fotografii cu imagini din zona Ribița. 
Expoziția, deschisă în perioada 14-23 
octombrie, poate fi vizitată, zilnic, între orele 
08.00 - 16.00. (V.R.)

• Cercetat, poliția Municipiului Lupeni îl 
cercetează, în stare de libertate, pe Cosmin 
T., din localitate. Polițiștii au stabilit că 
tânărul de 16 ani a pătruns prin efracție în 
magazinul din Lupeni al unei societăți co
merciale, de unde a furat casa de marcat și 
articole de îmbrăcăminte, cauzând un preju
diciu total de 710 lei noi. (D.l.)

• Proiectil. Florin C., de 29 de ani, s-a 
prezentat la sediul Poliției Orașului Petrila, 
având asupra lui un proiectil neexplodat de 
calibrul 82 mm, pe care l-a găsit în albia 
Pârâului Roșia în timp ce se afla în căutare 
de fier vechi. Proiectilul a fost predat repre
zentanților Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență - Serviciul Protecție Civilă. (D.I.)

■ Un tânăr alpinist, 
„rănit" pe stânci, a fost 
salvat de o echipă a 
Jandarmeriei montane.

MlHAELA TăMA;____________________
mlhaela.tamas@infommadu.ro

Petroșani - Un tânăr alpi
nist, rămas suspendat la o î- 
nălțime de aproximativ 50 de 
metri, pe o stâncă, rănit la 
ambele picioare, a fost salvat 
de o echipă de jandarmi mon
tani, în cheile Taia, în apro
piere de Petrila. Această sal-

-------------------- ---- -------------------

vare a fost de fapt un exerci
țiu efectuat de jandarmi, 
odată cu înființarea unui nou 
sediu al Jandarmeriei mon
tane, de la Câmpu lui Neag. 
La acest eveniment, a fost 
prezent, alături de coman
danți ai unităților din județ, 
și inspectorul general al Jan
darmeriei Române, general de

O altfel 
de Monica
Tiberiu Stroia
ti b«r Iu. si ro ia @ inform mc di a. ra

Dacă americanii au avut Monica lor, folosită 

de cel mai puternic om al planetei pentru a- 
și înmuia capetele trabucurilor de calibre 
medii și mari, de ce n-ăm avea și noi, 
licuricii ăia mici de la capătul Axei, Monica 
noastră? E adevărat că, spre deosebire de a 
lor, Monica autohtonă are alte atribuțiuni. Nu 
înmoaie trabucurile comuniștilor cubanezi 
prin locuri rușinoase, da1 nici marinarul 
Băsescu nu are la deștu1 mic trei sferturi de 
planetă. Așa că Monica noastră, fiind consi
derată chioară, a fost numită șefă la cântărit 
dreptatea. Adică e ministrul justiției.

Trecută printr-o serie de scandaluri, unul 

dintre ele legat de câteva pahare în plus, Mo
nica a ieșit de fiecare dată în față și și-a sus
ținut nevinovăția, lată însă că, de ceva vre
me, tace ca și c... în fundu1 curții. Și asta du
pă ce presa a dezvăluit șmecheriile prin care 
părinții ei au reușit să rămână într-o casă 
naționalizată revendicată de fostul proprietar, 
în aceste condiții, Monica americanilor tinde 
să devină un model demn de urmat. Adică, 
decât să-ți prinzi degetele prin galantarele 
cântarului, mai bine te ocupi de înmuiat tra
bucuri.

Atac la punga stăpânului
■ Administratorul 
Casei de Cultură acuză 
primăria că ține insti
tuția în sărăcie.

Daniel I. Iancu
danielJancu@infbnnmedia.ro

Orăștie (D.I.) - Florin Dră- 
ghiciu a afirmat că în buge
tul local al orașului, pentru a- 
cest an s-au alocat 500 mili
oane lei vechi, în vederea exe
cutării unor investiții la Casa 
de Cultură, bani care însă, 
spune el, nu s-au cheltuit până 
la această oră. „Am propus, 
imediat după ce am preluat 
funcția de administrator, să 
înlocuim scaunele din sala de 
spectacole, în mod treptat, pe 
măsura posibilităților bugetu

I

Semaforul s-a reparat pe 
bani puțini

Deva (D.I.) - Viceprimarul municipiului 
Deva, Florin Oancea, anunța în urmă cu trei 
săptămâni că semaforul care asigură flu
idizarea traficului în zona gării nu mai poate 
fi reparat. Asta deoarece firma care se ocu
pa de întreținere a spus că nu se mai pro
duc tablouri de comandă pentru tipul respec
tiv de semafor, iar pentru montarea unui se
mafor nou se solicita Consiliului Local suma 
de patru miliarde de lei vechi. Deoarece 
acest lucru nici măcar nu s-a pus în discuție, 
propunerea fiind respinsă de viceprimar, în 
cele din urmă firma respectivă a reușit să 
repare semaforul, valoarea reparațiilor ridi- 
cându-se la doar 30 de milioane de lei vechi. 
Deci se poate!

Proastă. Toată 
lumea ar trebui să 

știe că nu este voie să 
consumi băuturi 
alcoolice la locul de 
muncă. Pentru a eli
mina această practică, 
șefii ar trebui să ia 
măsuri drastice care 
să meargă până la 
desfacerea contractu
lui de muncă.
ZOLTAN, 
Deva

Consiliul Județean Hunedoara:
Borin Păran, vicepreședinte __________09.00-12.00
inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului pentru 
logistică _____________________________________ 14,00-16.00
iW Hunedoara:
Comisar de poliție Marcel Zaharle, adjunct al șefului IPJ 

___________________10.00 - 12.00
Pnmaria Municipiului Deva:
loan Inisconi, viceprimar_________________ 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara: ——————
Simion Jitian, viceprimar

începând cu ora 09.00
Primaria Municipiului Orăștie:
losif Blaga, primar 10.00-11.00

București (D.L) - Senatorii 
din Comisia juridică au avi
zat favorabil, ieri, inițiativa 
legislativă prin care se pro
pune ca arendarea să se facă 
prin contract scris, încheiat 
între arendator și arendaș. Ei 
au decis, prin vot, eliminarea 
prevederii potrivit căreia pla
ta arendei în bani se va face 
la prețul de referință stabilit 
de Ministerul Agriculturii 
sau la prețul mediu al pieței 
din zonă în timpul perioadei 
de recoltare la respectivul 
produs agricol.

Potrivit proiectului de mo
dificare și completare a Legii

(Foto: Traian Mânu)Jandarmii prezintă raportul

brigadă doctor Costică Silion.
„Acest post, de la Câmpu 

lui Neag, este al doilea din 
județul Hunedoara, după cel 
de la Straja, iar echipamen
tele necesare jandarmilor 
montani sunt la fel ca ale jan
darmilor francezi, cu care am 
colaborat și colaborăm foarte 
mult. Pe viitor, intenționăm 

lui local. Mi s-a răspuns că în 
anul 2005 se va renova inte
gral sala de spectacole, dându-' 
i-se Un aspect de amfiteatru, 
însă cele 500 de milioane de lei 
vechi nu ajung nici pe departe 
pentru o asemenea investiție, 
ci poate doar pentru proiect, 
în cele din urmă, în acest an 
nu s-au efectuat nici un fel de 
lucrări, banii rămânând ne- 
cheltuiți”, a declarat Florin 
Drăghiciu. în afară de sala 
mare, sunt necesare lucrări 
pentru înlocuirea ferestrelor, 
multe dintre ele fiind distruse, 
mai ales pe exterior, datorită 
ploilor și zăpezilor. în plus, s- 
ar impune o expertiză care să 
stabilească exact cauzele dete
riorărilor, mai ales că în zona 
cabinelor pentru artiști podea
ua și zidurile s-au lăsat și se

Cine merge la lucru 
pentru a câștiga 

un ban nu ar trebui 
să bea. Dacă au timp 
pentru băutură, 
înseamnă că nu au 
nevoie de acel loc de 
muncă și angajatorul 
poate să se lipsească 
de serviciile lor și să 
angajeze pe altcineva.

Mircea Popa, 
Deva

r^mul nu ar trebui 
VJsă consume 
băuturi alcoolice 
deloc, indiferent de 
locul unde se află. 
Dacă merge băut la 
serviciu, categoric nu 
va mai putea să-și 
îndeplinească 
atribuțiile așa cum 
trebuie, randamentul 
fiind foarte scăzut. 
Ana Susan,
Deva

Nu foarte bună. în 
primul rând, un 

om băut nu mai poate 
să-și îndeplinească 
atribuțiile de serviciu. 
Prin comportamentul 
său, își face rău nu 
numai lui, ci poate 
produce și acci
dentarea celorlalți 
colegi de muncă.

Candin Bulgaria, 
Deva

16/1994 privind arendarea, 
contractele de arendare înche
iate în scris și înregistrate la 
consiliul local vor constitui 
titluri executorii pentru plata 
arendei la termenele și 
modalitățile stabilite în con
tract. Inițiatorii menționează 
că lipsa contractului-cadru de 
arendare a dus la întocmirea 
unor contracte incomplete, în 
funcție de interesele părților 
și, în consecință, nu au fost 
achitate drepturile cuvenite 
din arendare, determinând 
apariția a zeci de mii de 
acțiuni în instanțele de jude
cată. 

să înființăm alte două pos
turi, în comuna Pui și la Cos- 
tești, în zona siturilor arheo
logice”, spune generalul Cos
tică Silion. Acest post era ne
cesar pentru a oferi turiștilor 
și localnicilor o mai mare si
guranță.

La deschiderea noului post 
al Jandarmeriei montane au 

lasă în continuare, poate da
torită tasării sau alunecării 
terenului de sub ele. „La iarnă 
voi fi nevoit să acopăr toate 
ferestrele de la sala de specta
cole, cabine, magazii și grup 
social, cu folie de nailon, pe 
exterior și vom arăta ca în 
Dealul Bemilor. Este jenant 
pentru un oraș cultural ca 
Orăștia să se prezinte cu un 
asemenea lăcaș de cultură”, a 
spus Florin Drăghiciu.
Reacția Primăriei

Viceprimarul municipiului 
Orăștie, Alexandru Muntean, 
s-a declarat profund dezamă
git de declarațiile adminis
tratorului Casei de Cultură. 
„La ora actuală, abia putem 
asigura întreținerea și plăti 
cheltuielile curente, lucru pe 

fost prezentate componentele 
unui poligon de instruire al
pin, cu punct sanitar, spălă
tor și toate cele necesare no
ilor recruți.

După mai multe demon
strații în forță ale jan
darmilor, în cheile Taia, a ur
mat, la Câmpu lui Neag, inau
gurarea noului sediu.

Alexandru Muntean

care el trebuia să-l cunoască, 
în plus, noi încercăm, pe baza 
unui proiect, să obținem bani 
prin finanțare externă pentru 
reabilitarea Casei de Cultură, 
deoarece sunt necesare apro
ximativ șapte miliarde de lei, 
ceea ce este enorm pentru 
bugetul local”, a spus vicepri
marul Orăștiei.

TTioarte proastă. Ni- 
P meni nu ar trebui 
să meargă la serviciu 
băut și nici să consu
me băuturi alcoolice 
în interiorul unității 
unde-și desfășoară ac
tivitatea. Pentru cei 
care sunt prinși băuți 
la locul de muncă, șe- i 
fii ar trebui să insti
tuie măsuri drastice. 
GHfJă,
Deva

în urma 
acțiunilor și con
troalelor efectuate 
în ultimele 24 de 
ore, polițiștii 
hunedoreni au 
aplicat 118 amenzi 
la Legea 
circulației, din 
care 19 la regimul 
de viteză, au ridi
cat în vederea 
suspendării nouă 
permise de con
ducere, din care 
unul pentru alcool 
și s-au reținut 
două certificate de 
înmatriculare.

(Foto: Traian Mânu)
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încă un turneu final ratat

• Club Municipal? Hie Captari, antrenorul 
secției de box a CS „Constructorul" Hune
doara, ne-a declarat recent că Primăria 
municipiului intenționează să înființeze un

' sportiv în care să se regăsească și să fie 
bfihe, susținute financiar ramuri sportive 
Szultate bune, inclusiv bricul. (V.N.)

■V .
;u perform^. Aproximativ 75 la 

:din activitatea sportivă din județ și, 
&&& perform^elor se concentrează în 
‘le Hunedoara, ceva și Simeria. Afirmația

aparține directorului executiv interimar al 
DSJ Hunedoara, Marius Simina. (V.N.)

Război pe Jiu
Petroșani (V.N.) - înaintea partidei di

recte, pe Jiu a început un adevărat „război” 
verbal declanșat între antrenorii celor două 
divizionare A, Jiul Petroșani și Pandurii Tg- 
Jiu, Ionuț Chirilă și Viorel Hizo. Declarațiile 
celor doi au stârnit reacții din partea ambe
lor conduceri, fiecare în parte încercând să 
aplaneze duelul început de tehnicianul 
echipei din Tg-Jiu, în cadrul unei conferințe 
de presă și continuat ironic de antrenorul 
din Vale, care a declarat că ieșirile lui Hizo 
îi aduc aminte de fepoca de piatră. „Eu nu 
am jignit clubul Papurii, nu am făcut decât 
o declarație prinfcare spuneam că dacă 
învingem Pandurii vom avea șanse reale să 
scăpăm de retrogradare - a spus Chirilă.
Fără amenzi

Conducerea echipei din Tg-Jiu spune că 
va cere conducerii din Petroșani să ia mă
suri împotriva lui Ionuț Chiriă și să-l sanc
ționeze financiar, altfel disputa se va muta 

□iiia tribunal. „Nu cred că e cazul să trecem 
la amenzi. Noi deja am trimis două adrese 
la Pandurii Tg-Jiu? una către domnul Hizo 
și una către conducere în care clubul Jiul și- 

<> a? cerut scuze față de cele declarate de Ionuț 
Chirilă”, - a spus patronul Jiului.

■ Finlanda nu ne-a sal
vat și naționala absen
tează a doua oară con
secutiv de la C.M.

ClPRIAN MARINUț__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Speranțele supor
terilor români s-au dovedit 
simple iluzii. Cehia a spul
berat (0-3), aseară, la Helsin
ki, Finlanda și a obținut, în 
dauna României, dreptul de 
participare la barajul pentru 
Campionatul Mondial Germa
nia 2006. Realiști fiind, nu tre
buie să-i acuzăm pe nordici 
că nu ne-au oferit, pe ultima 
sută de metri, locul II în gru
pă, ci trebuie să recunoaștem 
că vina pentru ratarea cali
ficării aparține tricolorilor 
care au ajuns să depindă de 
alții. Regretele sunt cu atât 
mai mari cu cât în meciurile 
directe am fost superiori cehi
lor, iar calificarea s-a pierdut 
de fapt din cauza acelei re
mize din Armenia.

Trecând la palmares, tre
buie să observăm că națio-

Jucătorii și antrenorul Victor Pițurcă trebuie să analizeze ce au greșit în campania de calificare

nala de fotbal a României nu 
s-a mai calificat la un turneu 
final din anul 2000, ratând 
prezența la două Campionate 
Mondiale consecutive (2002 și 
2006) și la unul european (GE 
2004). Pentru că lumea nu

începe și nu se termină cu 
această calificare ratată, tre
buie să sperăm că viitorul 
poate suna mai bine. Poate la 
iarnă, Gică Popescu sau Ionuț 
Lupescu îl vor detrona pe 
Mircea Sandu de la șefia FRF

și fotbalul românesc își va 
recăpăta strălucirea din epoca 
generației de aur. Gă dacă nu 
se schimbă nimic... cine știe 
când ne mai putem umfla 
mușchii că naționala s-a ca
lificat la un turneu final.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a V-a, 9 octombrie: Venus 
țf-^- Sepsi 4-5; Rodosțăr -Otate 2-4; Jolie Cafe - Elit Cugir

5-1; Elitte Adridan - Nida 1-2; Dinamo - Raul & Denis 1- 
6; Melkart (fostă Hațegana) - Alfa Team 2-1; AVS - Par-
ma 3-4; Anonimii - ColtfFCopy Shop 2-4.

Clasamentul -iu
1. Anonimii 4 0 1 23-9 12
2. Jolie Cafe :5> 4 0 1 22-13 12
3; Elit - Cuqir

sf
4 0 1 1.5-10 12

4. Raul & Denis 3 2 0 23-10 11
5. Cetate 5 3 1 1 12-10 10
6. Color Copy 5 3 0 2 22-14 9 -
7. Rodostar____________ 5 2 1 2 23-17 7
8. Melkart 5 2 1 2 9-12 7
9. Nida 5 2 1 2 9-13 7
10. Venus 5 2 0 3 22-22 6
11. Alfa Team 5. 1 2 2 13-14 5
12. Dinamo 5 1 1 4 15-21 4
13. Elite Adridan 5 1 1 3 9-16 4
14. Pepsi 5 1 1 3’ 10-20 4
15. Parma 5 1 1 3 12-23 4
16. A.V.S. 5 0 0 5 15-30 0
Etapa a Vlr-a, 16.10: Parma - Anonimii; Pepsi - Jolie; Elit
Cugir - AVS; Cetate - Elit Adridan; Color Copy - Rodostar; 
Nida - Dinamo; Alfa - Venus ; Raul & Denis - Melkart.

„

Bronz asigurai pentru
CSȘ Cetate Deva

Deva (C.M.) - Echipa fem- aparate lupta va fi mai
inină de gimnastică a CSȘ 
Cetate Deva are garantată 
prezența pe podium la Cam
pionatele Naționale care se 
vor desfășura vineri și sâm
bătă la Bacău. Devencele vor 
primi una din medalii pentru 
simplul fapt că în concurs s- 
au înscris numai trei echipe, 
cluburile CSȘ Cetate (6 gim
naste), CSA Steaua (6 gim
naste) și CSȘ Gimnastica 
Focșani (5 gimnaste), fiind 
singurele care au reușit să 
alinieze numărul minim de 
gimnaste pentru a participa 
în întrecerea echipelor. Dacă 
la echipe fiecare club se va 
alege cu medalie, la individ
ual și în concursurile pe

aprigă, întrucât vor partici
pa sportive de la șapte clu
buri. Este vorba de: Gabriela 
Drăgoi (CSȘ Buzău), Corina 
Ștefan (CSS nr. 2 București), 
Elena Chiriac (CSȘ nr. 7 
Dinamo București), Cătălina 
Ponor, Roxana Stan și Oana 
Zbenghea (CSȘ 1 - CS Farul 
Constanța), Corina Gânscă 
(CSȘ Cetate Deva), Mădălina 
Guțu, Diana Chelaru (LPS - 
CSM Onești) și Anamaria 
Tamarjan (CS Petrolul Plo
iești). în concursul masculin 
pe echipe vor concura CS 
Dinamo-Erbașu București, 
CSS nr.7 Dinamo București, 
CSM Lugoj, LPS Bistrița și 
CSS Reșița.

lucitorii FC CIP Deva, Cosmin Gherman (nr. 11) și 
George Tomescu (nr. 3), au găsit și o altă metodă, în afara 
fotbalului, de a ieși în prim-plan prezentându-se la me
ciul de luni cu ACS 3 București cu aceste Wtemă inedite.

(Fote: Traian Mânu)

nu s-a dezmințit
■ Luptătorii deveni au 
dominat Campionatul 
Județean și au câștigat 
12 locuri de campioni.

Valentin Neagu
valentin.neagu.@infomimedia.ra

Hunedoara - Municipiul 
de pe Cerna a găzduit recent 
Campionatul Județean de 
lupte libere la care au par
ticipat aproximativ 150 de 
sportivi de la cluburile spor
tive școlare din Deva, Hune
doara, Constructorul Hune
doara, Petroșani și CS Inter

I

prilej, devenii au dovedit că 
nu degeaba sunt campionii 
României pe echipe. Trebuie 
să mai spunem că la Hune-

norii Cosmin Văcărașu, Su- 
raj Moravan și Doru Ailincăi 
a reieșit că luptătorii s-au în
trecut la 21 de categorii de

Băieți:
George Moldovan
Robert Hau_______
Raul Donu________
Alexandra Lupșa 

Cosmin Covaiu 
Avin Răcilă
Alin Poantă_______
Giprian Medeșan

Fete:
Ruxana Mînecan 
Elena llica_________
Hattab Masondeh

Petrila.
Pe locul I pe echipe s-a cla

sat CSS Deva, cu nu mai pu
țin de 12 campioni județeni, 
vicecampioni etc. Cu acest

doara a fost „bătaie mare” 
pentru câștigarea primelor 
locuri, în județ existând 
mulți luptători de certă va
loare. Din discuția cu antre-

greutate, masculin și feminin; 
10 categorii băieți mari, 32 - 
85 kg; cinci categorii copii 
mari, 25 kg; plus 45 kg; cinci 
categorii cadete, 40 - 60 kg.

Alexandra Leucă

Alexandra Leucă

53% Reducere
Ecunomiseste cu abonamentul

dk

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar CUM TE ABONEZI?

27 bani (2.688 lei vechi)
■y

iS-

£22 bani
Preț/ziar pentru abonament anual

(2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

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

«■
-f

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) pret/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)

Localitatea

Telefon (opțional)

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


joi, 13 octombrie 2005

• Handbal. în prima zi a turneului 
internațional de handbal feminin Lucardi 
Cup de la Rotterdam, echipa României a 
învins clar Cehia, cu scorul de 37-15 /16-6. 
în celelalte meciuri, Islânda a întrecut Slova
cia. Turneul face parte din pregătirile echipei 
române pentru CM din Rusia, programat în 
luna decembrie. (MF)

Banii murdăresc fotbalul

• Calificare în sferturi. Andrei Pavel - Nico
las Kiefer/Germania s-au calificat în sfertul 
probei de dublu ale turneului de la Moscova, 
învingând cu 5-2, 5-4 pe americanii Paul 
Goldstein și Jim Thomas. Răzvan Sabău și po
lonezul Mariusz Fyrstenberg au ajuns în ace
eași fază, după victoria cu 5-3, 5-4 în fața pe
rechii ruse Demehine - Kunițin. (MF)

■ Averile proprietarilor 
de cluburi și salariile 
jucătorilor puse la zid 
de președintele FIFA.

Londra (MF) - Președintele 
FIFA, Joseph Blatter, a de
nunțat, în ediția de miercuri 
a cotidianului Financial Ti
mes, averile foarte mari ale 
anumitor jucători și propri
etari de cluburi, apreciind că 
acestea sunt “pornografice” și 
pot aduce prejudicii fotbalu
lui, informează AFP. Șeful 
FIFA a denunțat și aviditatea

anumitor jucători, “prost edu
cați și cu limbaj murdar”, 
confirmând înființarea unui 
grup de lucru pentru a mo
dera excesele din fotbal. “Din 
nefericire, maniera hazardată 
prin eare banul a copleșit fot
balul are efecte foarte nefaste.
Nebuni» financiară

Adeseori, averea anumitor 
cluburi provine de la indi- 
vidizi care nu au arătat în 
trecut interes, sau au arătat 
foarte puțin, pentru fotbal și 
care o folosesc pentru a o 
duce bine pe alte planuri. O

dată ce, aparent veniți de 
nicăieri, ei au pus piciorul în 
acest sport, îl copleșesc cu 
sume de bani pornografice. 
W................ . ..............................

Este o nebunie ca un jucător 
să câștige 6-8 milioane de 

lire sterline pe an

Joseph Blatter, președinte FIFA

Ceea ce nu înțeleg ei este că 
în fotbal terenul este mai 
important decât vedetele”, a 
spus Blatter. Președintele 
FIFA condamnă salariile

foarte mari ale celor mai buni 
jucători, atacând “spectacolul 
oferit de jucători prost edu
cați și cu limbaj murdar”, 
care câștigă deja sume 
enorme, dar solicită și mai 
mult.

“Este o nebunie ca un jucă
tor să câștige 6-8 milioane ^/' 
lire sterline pe an. Ce logici 
ce necesitate economică jus
tifică faptul că un tânăr de 20 
de ani cere să câștige într-o 
lună o sumă pe care tatăl său 
și majoritatea suporterilor .nu 
ar putea spera să o câștige în 
10 ani?”, a spus Blatter.

Monica Roșu nu va partici
pa la CN de gimnastică

București (MF) - Gimnasta Monica Roșu 
a declarat, ieri, că nu va participa la Cam
pionatele Naționale, ce se vor desfășura în 

week-end la Bacău, deoa
rece s-a accidentat. “Nu voi 
putea participa la naționa
le. M-am accidentat la an
trenament, ieri, și mi s-a 
umflat glezna. Exista chiar 
varianta să îmi fie pus pi
ciorul în ghips, dar până la 
urmă port doar o fașă. Mi 
s-a recomandat o pauză de 
o săptămână”, a spus Roșu. 
Gimnasta a adăugat că se 
va antrena în continuare,

chiar dacă va rata naționalele. “Nu mă dau 
bătută. Mă voi antrena în continuare pen
tru că vreau să merg la Mondiale”, a pre
cizat Roșu. După desființarea grupei de la 
București a lotului olimpic feminin, Moni
ca Roșu s-a pregătit la clubul din Bacău. 
Gimnasta a mai avut în acest an interdicții 
de a se antrena din cauza unor probleme 
medicale la spate.

Monica Roșu

Marele pre
miu al Chinei 
la Formula 1, 
care se va 
desfășura 
duminică, 16 
octombrie a.c., 
lângă Beijing, 
este minuțios 
pregătit de 
echipele parti
cipante. Spe
cialiștii de la 
Ferrari erau 
ieri foarte ocu
pați cu 
prezentarea 
monoposturilor 
pilotate de 
Michael Schu- , 
macher și 
Rubens 
Barichello.

(Foto: EPA)

Mai simplu pentru femei
Londra (MF) - Potrivit unui recent stu

diu, britanicele se pricep mai mult decât 
compatrioții lor masculini când este vorba 
de a înțelege și a explica regulile jocului 
de fotbal. Rezultatele acestui studiu realizat

După medalii
de lanțul de baruri sportive Walkabout 
arată că 59 la sută dintre femei pot identi
fica corect un ofsaid, spre deosebire de nu
mai 55 la sută dintre bărbați. De aseme
nea, 65 la sută dintfe femei cunosc titula
tura corectă de „arbitru asistent”, în timp 
ce 40 la sută dintre bărbați continuă să-l nu
mească „arbitru de linie”.

Bărbații sunt însă net superiori în privin
ța tricourilor. Peste 80 la sută dintre ei sunt 
capabili să identifice corect cele 20 de echipe 
din Premier League, spre deosebire de 33 la 
sută dintre femei.

------ o------------------- -  a 
anunțat, marți, că nu va mai executa pe- 
naltiuri pentru echipa națională, după ce a ra
tat o lovitură de departajare în meciul cu 
Liechtenstein.------------------------------ (Foto: epa)

■ Halterofilii medaliați 
la CE de juniori vor fi 
premiați de ANS cu 
maximum 6.800 RON.

București (MF) - Haltero
filii români care au obținut 
șapte medalii (2 aur, 1 argint, 
4 bronz) la Campionatele Eu
ropene de haltere rezervate ju
niorilor, desfășurate la Trecin, 
in Slovacia, vor fi premiați de 
Agenția Națională pentru 
Sport, potrivit legislației în 
vigoare, cu cel mult 6.800 RON 
(68 miloane ROL). Cea mai 
mare sumă o va primi Florin 
Veliciu (categoria 62 kg) care 
a obținut trei medalii, dintre 
care una de aur, la smuls, și 
două de bronz, la aruncat și la 
total. Dintre cele trei, singura

■ ■ ■
probă olimpică este cea de 
total, astfel încât Veliciu va 
ifrimi maximum câte 1.500 
RON (15 milioane ROL) pen
tru aurul de la smuls și 
bronzul de la total și 750 RON 
(7,5 milioane ROL) pentru 
bronzul de la aruncat. Veliciu 
ar putea primi 3.750 RON.
Tinerii fug de haltere

Propunerile privind sumele 
ce vor fi acordate sportivilor 
sunt făcute de federații, ur
mând a fi aprobate de preșe
dintele ANS. Medaliile din 
probele olimpice sunt premi
ate dublu față de cele neolim
pice. Medaliații de la CE de 
haltere juniori au fost primiți, 
ieri, de președintele ANS, Flo
rian Gheorghe, care le-a oferit 
flori și plachete. Veliciu a lip

bătaie de joc
sit de la întâlnire deoarece ' 
trenul cu care venea de la 
Arad a întârziat Președintele 
Federației Române de Hal
tere, Nicu Vlad, a declarat că 
este îngrijorat de scăderea 
numărului de tineri care vor 
să practice haltere. “Rezul
tatele de la CE sunt foarte 
bune, peste așteptări, ceea ce 
ne face să credem că avem 
viitorul asigurat. Sunt îngri
jorat însă că vin tot mai 
puțini tineri la haltere. Este 
prematur să spun dacă acești 
juniori vor fi capabili să lupte 
pentru medalii la JO de la 
Beijing”, a precizat Vlad. Lo
tul de haltere seniori al Ro
mâniei va participa, în pe
rioada 10-18 noiembrie, la 
Campionatele Mondiale de la 
Doha (Qatar).

Arestări
Bratislava (MF) - Un 

număr de 30 suporteri 
ruși au fost arestați la 
Bratislava după o alter
cație cu polițiștii slovaci, 
înaintea meciului progra
mat între Slovacia și Ru
sia, în preliminariile CM 
2006. Echipa Rusiei, înso
țită de câteva sute de su
porteri, avea nevoie de 
victorie împotriva Slova
ciei pentru a termina pe 
locul 2 în Grupa a 3-a pre
liminară, care i-ar fi adus 
calificarea pentru me
ciurile de baraj. în urma 
confruntărilor cu poliția, 
cel puțin 5 fani ruși au 
fost răniți, iar doi ce
tățeni slovaci au fost duși 
la spital pentru îngrijiri.

Jean Pădureanu îl apără 
pe M-rcea Sandu
■ Pădureanu a preci
zat că salută candida
turile lui Gică Popescu 
și lonuț Lupescu.

Bistrița (MF) - Președin
tele Gloriei Bistrița, Jean Pă
dureanu, a declarat, mier
curi, că „pentru binele fotba
lului românesc este bine ca 
Mircea Sandu să mai stea o 
perioadă în fruntea FRF, iar 
cei doi candidați la funcția 
de președinte să mai stea o 
perioadă să se instruiască”. 
„Acolo unde există concu
rență, există și progres. Am
bii sunt fotbaliști care au ju
cat în echipe fruntașe și au 
un trecut fotbalistic și moral 
bun. Sunt dispus să ascult cu 
ce programe vin și înainte cu

o săptămână de alegeri îmi 
voi face public punctul de ve
dere. Rămân deocamdată la 
convingerea că fotbalul ro
mânesc are nevoie de Mircea 
Sandu”, a declarat Pădu
reanu.

Jean Pădureanu (Foto: arhivă)

Divizia B
: •... 55” .*5.-. Xwc; -V>.

Arbitrii și observatorii partidelor care se vor disputa sâmbătă, de ia 

ora 11.00, in etapa a Vlll-a a Diviziei B, seria a IIFa:
Olimpia Satu Mare - FC Bihor
Arbitri: tonică Serea - bănuț Dumitriu, Lucian Sfcbu
Observatori: Costin Dan, Griqore Macavei

Gaz Metan Media; - FCM Reșița
Mitri: Ovidiu Națegan - Silviu Mocanu, Ml Cristea 
Observatori: Sorin Găman. loan Mureșan_____________

IS Câmpia Turzii - Unirea Dej
Arbitri: Viorel Sandu - Cornel Fecioru, Ion Olteanu 
Observatori: Aurel Daicu, Marin Lăzărescu ■

Corvinul Hunedoara - CER Timișoara
Arbitri: Mihai Ene - Valeriu Boștină, Vasile Marinescu .
Observatori: Tiberiu Szatmari, Ion Dumitrică 
UTA Arad - Unirea Sânnicolau Mare
Arbitri: Mihai lanovschi - Dorin Mudura, Carmen Neagu 
Observatori: Alexandru Terheș, Nicu Florescu __________

Minerul Lupeni - Universitatea Cluj
Arbitri: Victor Stănișteanu - Daniel Hârlab, Florin Hânca 
Observatori: Viorel Boiț, loan Iqna_________________________

Unirea Aibă lulia - Gloria II Bistrița
Arbitri: Sorin Tarcea - loan Onicaș, Drago; Vla'd 
Observatori: loan Corlan, Carol lurja______________________

Partida Liberty Salonta - Armătura Zalău nu se va disputa, deoarece echipa 
oaspete s-a retras din campionat, toate rezultatele urmând să-i fie anu- , 
late.

z Ai
.......................... .. ......................................... ............................................................................
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• înființarea fermelor. DADR Hunedoara 
organizează, astăzi, începând cu ora 11.00, 
o întâlnire între persoanele fizice și juridice 
care doresc să înființeze o fermă de vaci de 
lapte de 25 capete și reprezentanții unor 
firme de specialitate care acordă consultanță 

” și facilități pentru realizarea investiției 
respective. (L.L.)

• Asigurarea locuințelor. începând de anul 
^'/iitor, românii ar putea fi obligați să scoată 

■din buzunar între 900.000 lei vechi și 1,6 mi
lioane lei vechi pentru a plăti o asigurare, 
obligatorie a locuinței. Suma maximă la care 
cel care achită asigurarea obligatorie poate fi 
despăgubit este echivalentă cu numai 15.000 
de euro, oricare ar fi valoarea casei. (L.L.)

„Eroii neamului: 
Horia, Cloșca și Crișan"

Bucureșci (V.R.) - A ajuns la a XX-a 
ediție manifestarea „Eroii neamului: Horia, 
Cloșca și Crișan” de la Curechiu (Bucu
reșci). Ca în fiecare toamnă moții se adună 
la Curechiu să-și omagieze eroii. Și în acest 
an sărbătoarea începe cu depuneri de co
roane la mormântul eroilor, urmate de apli
cații militare și de o evocare istorică a me
ritelor celor comemorați.

După vizitarea expoziției locale de artă 
populară, localnicii se pot bucura de un 
spectacol folcloric susținut de soliștii Ma
riana Deac, Ciprian Roman, Lidia Benea 
Matei, Ovidiu Olari și Serafim Oprea, diri- 

\ jor fiind Ionel Coza. Vor evolua și ansam
blurile folclorice „Doina Crișului” al Casei 
de Cultură Brad, „Stejărelul” din Luncoiu 
de Jos și cel din Blăjeni. Seara tinerii vor 
participa la o horă țărănească.

„Eroii neamului: Horia, Cloșca și Crișan”, 
manifestare tradițională a moților din a- 
ceastă zonă, este organizată de Primăria și 
Consiliul Local Bucureșci și de Căminul 
Cultural Curechiu cu sprijinul Consiliului 
Județean și al Prefecturii.

■ Locuitorii Băiței își 
duc traiul zilnic ghidați 
de orologiul bisericii 
romano-catolice.

Loredana Leah 
loredana.leah@informniedla.ro

Băița - Construită în vre
mea reginei Maria Tereza, cu 
doar doi ani înainte de înce
putul secolului 19, biserica 
romano-catolică din Băița, al 
cărei patron este Sfântul loan 
de Nepumuc, a fost loc de ru
găciune pentru aproape 430 
de familii de credincioși 
catolici. Pe atunci, catolicii 
erau majoritari!
Ceasul, orga și altarele

„Prima dată, aici a fost doar 
o capelă de lemn. în jurul anu
lui 1800, au fost aduse orga, 
ceasul și cele două altare ale 
bisericii”, spune Alfred Eisler, 
unul dintre cei trei „ceasorni
cari” ai bisericii. La fiecare 24 
h, unul dintre ei merge la bi
serică și trage ceasul sau mai 
bine zis reglează cele trei 
greutăți. Ceasul este de o pre-

Inscripția în latină
Textul în limba latină, 

înscris pe catapeteasma bi
sericii, are inclus și calcu
lul anului în care biserica 
a fost construită. „Terezia 
pla regina Me ereXIt pop- 
ULUs Vero paUper tUrrl 
âC fornICe DitaVIt” în
seamnă „Tereza, pioasa re
gină, m-a ridicat, însă po

Ceasul Măriei Tereza nu s-a oprit niciodată în două veacuri (Foto: Loredana Leah)

cizie elvețiană, singurele pro
bleme în funcționarea acestu
ia fiind cauzate de păsările 
care încearcă să-și facă aici 
cuiburi. Numărul enoriașilor 
s-a redus foarte mult și orga, 
instrument nelipsit în oficie

porul sărac m-a înălțat pe 
turnul și arcul de triumf’. 
Explicația literelor marcate 
este următoarea: I: 8x 1=8; 
M: 1x1000=1000; X: 1x10=10; 
V: 6x5=30; L: 1x50=50; C: 
2x100=200; D: 1x500=500. 
Toate aceste numere adu
nate dau anul construirii 
bisericii - 1798

rea slujbelor și a cununiilor în 
cultul romano-catolic, este în-

Fără bătăile lui mi 
se pare că au știu 
pe ce lume mă 
aflu. Interiorul bis
ericii arată bine, 
dar exteriorul este 
măcinat de timp 
Alfred Eisler

chisă cu lacăt. Nimeni nu'ă 
mai folosit orga de doi ani.
Ora fixă - patru bătăi

Ceasul are două clopote de 
dimensiuni diferite, care bat 
nu doar orele fixe, ci marchea
ză și fiecare sfert de oră. Sfer
turile de oră sunt marcate de 
clopotul mic, în timp ce orele 

fixe sunt marcate de clopotul 
principal al ceasului. La 15 mi
nute clopotul bate o dată, la 30 
de minute - de două ori, la 45 
de minute - de trei ori, iar la 
60 de minute se aud patru 
bătăi ale clopotului mic ur
mate la câteva secunde de bă
tăile clopotului mare. Datorită 
amplasării bisericii, sunetul 
clopotelor ceasului se aude pe 
toate dealurile localității.

Sătenii știu în orice mo
ment al zilei care este ora și 
tot clopotele ceasului bisericii 
sunt folosite pentru a da alar
ma în caz de inundații, incen
dii sau alte catastrofe. Deși la 
fiecare patru bătăi de clopot 
încă o oră din existența Băiței 
a mai trecut, localnicii nu-și 
pot imagina viața fără ceasul 
din turn.

Parteneri media Parteneri de succes

La IULIUSMALL Timișoara

PRIMUL SHOPPING
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1 * * £
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• Algocalmin. Medicamentul este interzis în 
majoritatea statelor lumii pe motiv că 
provoacă afecțiuni letale. După dispariția 
streptomicinei, care cauzează surzenia, și 
după piramidon, a cărui fabricare a fost 
interzisă pentru faptul că poate fi canceri
gen, a venit rândul Algocalminului care 
poate fi interzis și la noi. (IJ.)

• Stomac. Un studiu al cercetătorilor olan
dezi arată că mâncărurile grase contribuie la 
reducerea inflamațiilor la nivelul stomacului. 
Concluzia: un intestin înfometat e mai vulne
rabil atunci când se intervine chirurgical. 
Mâncărurile grase ajută celulele din intesti
nul subțire să producă un hormon care ar 
reduce inflamațiile produse de operații. (IJ.)

PâCienții Spitalului 
Județean din Deva bene- 

r ficiază, din iunie 2004, de 
r serviciile unui tomograf 

computerizat de ultimă 
generație, cele 23 de mi- 

?. liarde de lei (costul 
p investiției) fiind asigu- 
\ rate printr-un program al 
> Ministerului Sănătății și 
| Familiei. în prezent, bal-^ 
a- navii din județul Hune- 
| doara care au nevoie de 
S investigații tomografice 
I pot apela și la serviciile 
» aparatului existent la 

Spitalul de Urgență din 
Petroșani, mulți dintre ei, 
fiind transportați cu 
ambulanța pentru efectu- 
area acestui gen de con
trol medical.
Tomograful din Valea 

— Jiului funcționează din 
- anul 1997. (Foto: arhivă)

0 lege... antidemocratică?

O alimentație bazată pe alimente na
turale crește speranța de viață cu peste 15 ani. 
Consumați, așadar, fructe, legume și carne 
albă de pasăre și pește. (Foto: arhM)

Vaccin anticancer
Canada (I.J.) - O companie farmaceutică 

a anunțat obținerea unui vaccin împotriva 
cancerului de col uterin. Această formă de 
cancer este una dintre cele mai frecvente la 
femei. Vaccinul reușește să distrugă celulele 
tumorale. în studiu au fost incluse 12.157 de 
femei, din 90 de centre din lume? Un grup 
de 6.082 de femei a primit gardasil, iar celă
lalt grup de 6.075 de femei a primit place
bo. Rezultatele primului studiu asupra vac
cinului experimental contra cancerului de 
col arată că pot fi prevenite 100% leziunile 
precanceroa.se cervicale de grad înalt și can- 
cerele cervicale noninvazive. Cancerul de 
col uterin este frecvent la femeile între 40 
și 55 de ani. El apare când celulele anorma
le care căptușesc cervixul încep să se mul
tiplice în mod necontrolat, ca răspuns la 
infecția cu HPV.

Pentru depistarea precoce, testul Papa- 
nicolau trebuie efectuat cel puțin o dată la 
doi ani.

■ Lanțurile de farmacii 
se cer desființate, 
conform noii Legi 
a farmaciilor.

Iha Jurcohe__________________
Im inforntnNMila.ro

Deva - Principalele modifi
cări ale legii amintite prevăd 
limitarea numărului de uni
tăți la cel mult cinci farma
cii ale unui lanț pentru fie
care 100.000 de locuitori și 
modificarea formei de propri
etate, astfel încât să poată fi 
patroni doar farmaciștii cu 
drept de liberă practică.
Model european

Colegiul Farmaciștilor Hu
nedoara susține că noile pro
puneri de modificări din Le
gea farmaciilor respectă mo
delul european și simt de pă
rere că asta va curăța piața 
de concurența neloială. „Dacă

Gripa atinge unu din trei copii
■ Alături de vârstnici și 
bolnavii cronici, micuții 
intră în grupele de risc 
maxim la atacul gripei.

Ina Jurcone
iM.JurcoMfllnfonMMdla.ra

Deva - Gripa se transmite 
de la o persoană la alta prin 
tuse, strănut sau prin contact 
direct. După ce sunt inhalate 
în căile respiratorii, virusu
rile pătrund în celulele sănă
toase ale corpului, se multipli
că și reușesc, până la urmă, 
să le distrugă, ceea ce duce la 
apariția simptomelor de gripă 
în organismul persoanei afec

ministrul va rezista presiu
nilor economice pe care le-ar 
putea face lanțurile, se va 
desființa și monopolul medi
camentelor”, a declarat Con
stantin Cărăuș, președintele 
Colegiului Farmaciștilor Hu
nedoara.

Potrivit sursei citate, res
pectarea unor criterii demo
grafice va aduce beneficii far
maciștilor, precum și popu
lației, care va avea acces egal 
la medicamente.
„E un abuz"

Reprezentanții rețelelor de 
farmacii apreciază că închi
derea unor puncte farmaceu
tice, în baza noilor criterii, ar 
încălca legile în vigoare și ar 
constitui un abuz din partea 
Ministerului Sănătății.

„De fapt ministerul vrea să 
stopeze crearea de noi farma
cii la presiunea Colegiului 
Farmaciștilor. E normal, în 
județ s-au făcut investiții 

tate și chiar la complicații, 
cum ar fi pneumoniile.

„Virusurile preferă mediile 
umede și de aceea plămânii 
sunt printre primele organe 
afectate”, spune dr. Sonia Ne- 
deliciu, medic de familie. Pri
mele semne ale gripei sunt fe
bra, frisoanele, tușea, durerile 
musculare, cefaleea, oboseala 
persistentă și astenia.
Pacienții cu risc

Printre persoanele cu grad 
mare de risc se numără copi
ii, mai ales cei cu vârste între 
5 și 9 ani. în medie, unu din 
zece adulți și unu din trei co
pii fac anual gripă. „La cei 
mici imunitatea este în forma

importante în farmacii, iar 
crearea altora noi ar reduce 
drastic câștigurile. Nu se 
pune problema desființării 
rețelelor de farmacii pentru 
că ar fi o practică ânticon- 
curențială și antidemocratică. 
Atât timp cât lanțurile res

Statul propune desființarea lanțurilor de farmacii (Foto: Traian Mânu)

re. Cele mai multe probleme le 
pun copiii între șase luni și un 
an pentru că, nefiind alăptați, 
nu mai primesc anticorpi prin 
lapte. Vaccinarea trebuie să 
se repete de la an la an din 
cauza schimbărilor constante' 
ale proteinelor de pe su
prafața virusului”, susține dr. 
Sanda Cârciumaru, director 
adj. DSP Hunedoara.

în sezonul rece, virusurile 
gripale afectează 5%-10% din 
populația adultă și 20%-30% 
din copii, pentru că la ei 
riscul de transmitere este de 
cinci ori mai mare, după cum 
demonstrează datele publicate 
de Organizația Mondială a 
Sănătății. 

pectă regulile statului, își plă
tesc cotizațiile, nu pot fi în
chise”, precizează Ovidiu Bîn- 
dea, purtător de cuvânt Jta 
cadrul CJAS Hunedoara.

în județul Hunedoara există 
două lanțuri de farmacii: Sen- 
siblu și Remedia.

Antimicrobian
Deva (I.J.) - Uleiul e- 

sențial de arbore de ceai 
are proprietăți de agent 
antimicrobian. Specialiș
tii au comparat eficacita
tea produsului aromate- 
rapic cu acela al antibio
ticelor administrate în ca
zul persoanelor infectate 
cu stafilococul auriu (pre
zent la mai mult de ju
mătate din hunedoreni). 
Rezultatele au arătat că 
33% din pacienții tratați 
cu ulei s-au vindecat, pe 
când în urma tratamen
tului convențional, doar 
13% au simțit o amelio
rare.

Nebunii - în creștere
Deva (I.1J - Cele mai vechi leacuri din istoria omenirii 
sunt condimentele. Omul modern cunoaște și folosește 

cca 25 de sortimente de condimente._____________________
Dafrad - are efecte stimulente pentru sistemul neuro-ve- 
fletaWv. taworizează digestia._____________________
Ardeiul Iute - stimulează apetitul și digestia, tratează 
impotența șl crește tensiunea arterială.____________________

Mărarul - excelent fortifiant al aparatului digestiv. 
Semințele combat greața, sughițul, balonările șl stările 
de oboseală, calmează colicile hepatice și biliare.________
Piperul stimulează digestia, combate spasmele și are un 
efect fortifiant asupra întregului organism.________________
SmrpșDan - este utilă în tratamentul bolilor cardiace, com
bate acneea și durerile de dinți.____________________________

Vanilia - extractul de vanilie, folosit în aplicații externe, 
are un puternic efect antimicrobian._______________________
Muștarul semințele de muștar alb sunt laxative, sti
mulează secreția gastrică și normalizează tranzitul intes
tinal__________________________________________________________
Cimbrul - stimulează funcția vezicii biliare și crește tensi
unea arterială. ________________ _
Tarhonul - foarte util în combaterea tulburărilor diges
tive, pe care de altfel le vindecă.

■ Doar unu din patru 
pacienți cu afecțiuni 
psihice primește medi
camentele necesare.

Deva (I.J.) - Faptul conduce 
la creșterea numărului de bol
navi psihic, afirmă specialiștii 
deveni. „Probabil insatisfacți
ile materiale, profesionale sau 
chiar și cele din dragoste au 
făcut să crească îngrijorător 
numărul cazurilor de depresie, 
mai ales la noi în județ, foarte 
încercat din punct de vedere 
economic. Probabil că în vi
itorul apropiat ne putem aș
tepta ca depresia să ia locul 
afecțiunilor cardiovasculare”, 
precizează surse din cadrul

lui Județean Deva. Potrivit 
aceleiași surse, există bolnavi 
psihic care nu iau tratament 
pentru că nu au discernământ, 
venituri sau asigurări de 
sănătate.

Psihiatrii deveni afirmă că 
nu există încă un registru al 
pacienților cu afecțiuni psihi
ce, dar estimează că cel puțin 
10% din populație suferă de 
tulburări, majoritatea nepri
mind tratament corespun
zător.

România are alocate doar 
trei procente din bugetul Mi
nisterului Sănătății pentru să
nătatea mintală, în vreme ce 
Ungaria cheltuiește 23,5% din 
buget, iar numărul psihiatri
lor este de două ori mai mic

Cu toată criza de medicamente din sănătate, pacienții
spitalelor din județul Hunedoara încă beneficiază într-o pro
porție rezonabilă de tratamentele medicamentoase pe secții. 
Se remarcă însă un deficit care, într-o proporție mică, este, 
suplinit de pacienți. (Foto: arhivă)
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Felicitări (67)
■ Ja mrf ani" pentni OvMiu Marius Buță din 
partea ounia'h unchiului, mătușii și verișoarei 
dragi, Adina Mădălina Buță.

• Toate Horite din lume pentru Ovidlu Marius 
Buță alături de un sincer „La rr,u i ani" și 
împlinirea tuturor dorințelor, la împlinirea celor 
15 ani, din partea mamei Elena.

Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cămin amenajată ca spațiu, 13 mp, 
preț 19500 ron. Tel. 0723/550165.

• cameri cămin, Deva, Dada, preț 195 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0723/550165.

S • vănd cameră de cămin, zona Dada, Deva, preț 
./ 19D00 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 

17.

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, Bălcescu, decomandate, contorizări, 
parchet, preț 1 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661.

.«Dmra, L Maniu, etaj 2, amenajat, suprafață 
mare, preț 130.000 ron. Tel. 0721/356831, 
0788899808
• Deva, Ungă Școala Nr. ,5; amenajat, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 78000 ron. TeL 
224296,0788/361782,0720/747359.
• Deva, Were 15, renovat, instalație pentru 
centrală preț 580 milioane Id. TeL 223943.

• Deva. Mkra 15. Str. Straiului, bl. 78, ap. 3, 
contorizări, gaz 2 focuri, preț 550 milioane lei. 
Tel. 0726/042239.
• Deva, zona Hotel Deva, etaj 1, contorizări, 
lavabil, ocupabil imediat, preț 105.000 ron. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
• toarte urgent, Deva, Al. Moților, bloc cărămidă. 
Ducătărie mxmcate, oaie amenajata, instalații 
sanitare noi, contorizări, 34 mp, liber, preț 610 
milioane lei, negociabil. Td. 22769810742/564654.

faianță la baie și bucătărie, jaluzele exterioare, 
Deva, preț 480 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/744514,0727/885561.

• wgent, 4t mp, semidecomandate, etaj 4, 
Dada, contorizări, gresie, faianță, balcon închis, 
preț 720 milioane Id. Tel. 229034,0724/355166.

• ugenă decomandate, 60 mp, balcon, etaj 
intermediar, contorizări, bloc de cărămidă Deva, 
zona Carpați, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661, seara.
• legănă decomandate, balcon, Gojdu, etaj 4. 
izolat, preț 850 milioane lei. Td. 221712, 
0724/305661.
• urgent, decomandate, Gojdu, parter, 40 mp, 
contorizări, parchet, interfbn, ideal privatizare, 
preț 700 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• agent, Deva, zona Miorița, confort 1, etaj 1, 
ap. 8 Crizantemelor, bl. M3, preț 1,150 mid. lei. 
Tțl. 223336,223523.

• aonă centrală bloc 4 etaje, hol central, baie 
mare, cămară debara, balcon, parchet paluxat, 
faianță etaj bun, preț 130.000 ron, negodabil. Td. 
215111
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. tei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
totem Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mit neg. Teii. 235208,0721/9Ș525^(Rocan 
3000)
•zonă centrată împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane tei, neg. Td. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•orarte, ama piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•am Mkra 15 etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil„ neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
■zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, ihchis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
Id, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrată, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrala termică amenajat preț neg.Td. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Hcra, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208 0724-620358 (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mld„ tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)

•mm L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde tei, negociabil, telefon 0745/253662. 
(Evrika)

•zom Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• docomindate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. tei, 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)

• OcazM Zom 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)
• wgvirt, zom M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zom Udo, dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusl- 
ness)
• zom Uc. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zom bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734 (Eurobusi
ness)
• zom Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• doc, agmMă mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, bed, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (CSsa 
Betania)
• dec,ii4nfeță mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa preț 
100.000 ron„ neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• at htenmdhr, decomandate, centrală 
termică propria gresie, faianță parchet, recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• at 8 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)
• te. 2, ocupabil imediat proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 tei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, Mm întreținut parchet gresie șl 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 tei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• cu, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)

• dac, ranlrală termică proprie, gresie faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 1053)00 lei neg„ 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)

• * J, dec., balcon închis, st 64 mp., contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, teL 
223400,0724/169303,0720/387898 (Casa Betania)
• at 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie r ooincata intonzân, scară cu interton, 
vedere spre oraș. Minerului, preț 74000 lei neg., 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387898 (Casa 
Betania)
• dac, zom Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg., tel. 718833, 0720/542228 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dac, centrate, modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara; preț 620 mii, neg, teL 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună Hunedoai centrală balcon 
închis, gresie, faianță, preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă ultracentrală balcon închis, preț M 
mid., neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent contorizări, zonă bună balcon, preț
880 mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• uHracnMrat dec, et intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, interfbn, preț 
12 mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zom Banca Transilvania,' sdec., 32 mp, 2 
holuri, ușă metalică gresie, faianță modeme, 
parchet lamelar, bloc decent, et3, preț 630 mil, 
tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zom Uc Auto, urgent, sdec, et 3, parchet 
contorizări, preț 590 mii, neg, ocupabil imediat 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zom Zamfirescu, sdec, parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon inchls, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• uracnl contorizift zonă excelentă. balcon, 
mare, preț 50 mp, preț 840 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zom Banca Transilvania, sdec, ușă metalică 
gresie, faianță modeme, parchet lamelar, bloc 
decent et 3, preț 17500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zom Zamfirescu, sdec, parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• doc, zonă ultracentrală balcon inchls, preț 12 
mid, neg, tel. 0740/210788 (Prima-lnvest)
• urgent dec, central, 55 mp, balcon închis, 
centrală termică parchet preț 860 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zom L Maniu, dec, 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004 
(Prima-lnvest)

• vănd urgent 2 cam, zona Eminescu, etaj 1, 
balcon, contorizări, parchet gresie, faianță Preț 
600 mii, neg. Tel. 211075; 0726-130557; 0745- 
666447. (Mondial Casa)
• vănd 2 cam, zona Zamfirescu, etaj 2, 2 
balcoane, contorizări, st 60 mp, bloc nou, 
parchet vedere in 2 părți, preț neg, tel. 211075, 
0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• vănd ap 2 cam., b-dul Decebal, eta| interme
diar, vedere deosebită parchet contorizări, bine 
întreținut. Preț 980 mii. TeL 211075,0747779751, 
0726130557. (Mondial Casa)
• zom Horae, dec, et 3 din 4 balcon închis, 
contorizări apă 56 mp, blx BOA și cărămidă 
preț 15 mid, tel. 0745/159608 (Mimason)

• zom Md Decebal, dec., el 1 din 4, balcon 
închis, gresie, fsdanțl model nou, termopane, cl 
55 mp, 135 mid, tel. 0740/173103, (Mimason)
• zom cmM vechi, et. 3, sdec., fără 
îmbu nătățl ri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mil, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zom Mul Bălcescu, et 1, sdec, parchet, 
gresie, faianță, contorizări apă. gaz, liber, 50 mp, 
845 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)

• nm LJItacuU, dec, et 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mid, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zom ttejdte sdec, et 4, acoperit cu tablă, 
gresie, faianță, contorizări» balcon închis, beci, 
bale cu geam, parchet stejar, liber, 860 mil, tel. 

206003,230324. (Mimason)
•nna Miorița, parter cu balcon Inchls, bed,bale 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• AL MoHot» et 1, blx cărămidă, bucătărie 
modificată, bale amenajată, contorizări, liber, 
620 mii, tel 0745/640725. (Mimason)
• ZemRranu, dec, parchet contorizări, balcon, 
et 4,845 mil, tel 0745/253418 (Mimason)
• grade + lantă în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mil. neg. tel. 0722/209906; 
wZvBM6u.(Agenția imxnnia iris)
• Med mtatoMăM contorizări, preț 550 mii. 
neg, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară iris)
• doc. rai oi .mei _ totui
contorizat tona Minerului, preț 810 mil. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția Imobiliară 
iris)
• dec, el 1,1 balcoane, bale cu geam, parchet 
gresie, faianță, zona Udo, preț 107.000 Ron, 

ocupabil imediat tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• urgwt mm Gojdu, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 82.000 Ron, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• dec, el 1. Aleea Pescărușilor, contorizări, 
balcon închis, bucătărie mare, preț 108.000 Ron, 
tel 0745/367893, (Garant Consulting)
• zom i tej Intermediar, decomandate, 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță, modificări, apometre, gaz 
contorizat, repartitoare, preț 140.000 RON, tel, 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zaMCraeigA decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă, contorizări, parchet preț 
96.000 RON, tel 0723-251498, 232808 (Fiesta Nora)

CONVOCARE
Se convoacd Adunarea Generalâ Extraordinară a Acționa

rilor S.C. Avram lancu S.A. Bradl, pentru ziua 
de 27.10.2005, ora 14.00, la sediul societății din Brad, Str.
Independenței, bl. 17 parter, cu următoarea ordine de zl:

1. Angațjarea de credite șl garantarea cu bunurile 
firmei.
2. Diverse

La Adunarea Generală Extraordinară pot participa acționarii 
înscriși în lista acționarilor cu data de referință 20.10.2005. 
Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu a întrunit numărul 
legal de acționari, se convoacă o nouă Adunare Generală 
Extraordinară pentru data de 28.10.2005, în același loc cu 
aceeași ordine de zi.

(32374)

• tona Zamfirtecu, circuit balcon închis vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat, parchet, 
gresie, faianță, preț 96000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)

• zom Mkra 15, decomandate, balcon, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, rlglps,.spoturi, 
totul nou șl renovat preț 45.000 RON, tel. 0723- 
251498 232808. (Fiesta Nora)
• zom Gojdu, decoi. indate, balcon, parchet 
gresie, faianță, apometre, gaz contorizat repar
titoare, preț 80.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
(Fiesta Nora)
• zona KogăHeeanu, parter, bun pentru birouri, 
balcon mare, parchet, apometre, gaz 2 focuri, 
preț 89.000 RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• nm Gojdu, 50 mp, etaj Intermediar, parchet, 
contorizări, luminos se da șl mobilat pentru cel 
Interesați, xupabll repede, preț 89.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zom Mtoeruhik blx 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)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent 2 - 3 camere șl teren în Slmerla. Tel. 
0724/172122,260883 după ora 20.
• urgent fără intermediari, în zonă ultracen
trali Tel. 0254/216968
• wgont ki Deva, zonă buni plate Imediat Tel. 
215212. (Prima invest)
• zonă buni în Deva, de preferință etaj Interme
diar, plate Imediat, telefoane 0745/253662, 
211587, (Evrika) ■
urgent, în Deva, zonă buni plata Imediat, tel. 
215212. (M—invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• emena|at centrală termici termopan, balcon 
închis blx de cărămldi etaj 2, zona Gojdu, preț 

40.000 euro, ocupabil Imediat TeL 0746/609615.
• Ikneria, decomandate, centrală termici

0723/686162.
• urgent Don, T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, 
repartitoare, parchet preț 870 milioane tel. Tel. 
221712,0724/305661.

•zona Dorobanți et 2, centrală termic! fără im- 
bunătățlrl majore, bucătărie modificat! preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zom L Maniu, în L-url, et. Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termic! ter
mopan, 2 băl, preț negociabil, ocupabil Imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zom bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămldi 
centrali parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zom Progmul et 2, cărămidă, decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika) '

• zom (L Enescu, decomandate, et. 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferente, preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika) 

•zom Propreaul dec., ușă metalici apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 bale, bloc 
de cărămidă, et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)

•zom G* Eneacu, bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet 1 bale, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1,350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

• zonă central! I. Creangl amenajat, centrală 
termic! ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358, 
(Rocan 3000)
• zonă central! amenajat cu centrală termici 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• urgent zonă liniștită, et 2, balcon închis, 
centrală termic! Instalații sanitare noi, preț 810 
mil., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zom Dacia, sdec., centrali et. 2, bloc de 

cărămldi ocupabil Imediat preț 800 mii., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• zom L Maniu, urgent 90 mp, bloc cărămidl 
parchet balcon închis, dec., preț 38.000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zom Dunărea, sdec., et. intermediar, 
termopan, gresie șl faianță moderne, parchet 
nou, modificări Interioare, uși interioare noi, apă 
șl gaz contorizate, preț 1,05 mid., neg., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)

• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor noul preț neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et, 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă, 
vedere bilaterali preț de ocazie; 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor noul preț 35.000 euro, tel. 
07407210780. (Prima-lnvest)
• dec, zom 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: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent dec, vedere bulevard, 2 băl, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat, preț 
38000 euro, neg„ tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• vănd 3 cam., zona Dacia, etaj intermediar, 
centrali gresie, faianțl lamelar, bine întreținut, 
preț 720 mii., neg. Tel. 211075,0745-666447,0726- 
130557. (Mondial Casa)

• zom T, sgl st. 2, sdec., parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat 875 mit tel. 0745/253413. (Mimason)

'■• Utaculul, parter înalt, cu balcon construit 
închis; ci gara], 1,7 mid., neg., tel. 0745/640725. 
(Mimason) ,
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UNITATEA MILITARĂ 0812 ORĂȘTIE 

primește solicitări în vederea încadrării (recrutare din sursă externă), prin 
concurs, în funcția de ofițer principal I (psiholog) și în funcția de subofițer 

administrativ principal I (compartimentul Buget - Contabilitate).
Rapoartele se vor depune la sediul unității, Str. Armatei, nr. 16, până la data de 17.10.2005 ora 
12.00.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
■ ofițer principal I (psiholog)

sa fie absolvent cu diplomă de licență în psihologie, specializarea psihologie sau dublă 
specializare psihologie-sociologie; sociologie-psihologie (studii superioare de lungă durată); 

cel puțin 1 (un) an în specialitate;
să fie declarat apt medical și psihologic; 
conduită corespunzătoare în familie, la locul de muncă și in societate; 
să nu fie judecat sau condamnat.

■ subofițer administrativ principal I (buget-contabilitate)
- să aibă pregătire în domeniu (absolvenți ai unei școli de profil) absolvenți ai liceului 

economic;
- cel puțin 3(trei) ani în domeniu;
- să fie declarat apt medical și psihologic;
- să aibă Cunoștințe de operare PC;
- conduită corespunzătoare în familie, la locul de muncă și în societate;
- să nu fie judecat sau condamnat.

Alte relații la compartimentul Resurse Umane, telefon nr. 0254/242.294; 241.990, zilnic între 
orele 14.00 - 16.00.

(32375)

4 luni
abstumem gratuit"-.' •
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€SC Electrica Banat SA SUCURSALA Deva
Vineri, 14 octombrie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuire 

Gjei conductor de gardă cu fibră optică pe LEA 400(220) kV, Râu Mare
— Hășdat.
Lucrările sunt efectuate de către Compania Națională Transelec- 

trica SA - Sucursala Transport Timișoara și vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării 
energiei electrice în refelele SDFEE Deva a SC Electrica Banat SA, în localitățile Suseni și Clopo- 
tiva,
SC Electrica Banat S.A. - Sucursala Deva asigură toți clienții săi că echipele care efectuează 
lucrarpa depun întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie elec
trică. In funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 11-19.
Vă mulțumim pentru înțelegere I

(32376)

Str. Independenței nr. 24, Tel: 0359.427.370/ 0359.427.369, e-mail: cgoradea@cg-gc.ro
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• zona Caipaii, parter, dec., balcon, contorizări, 
stare bună, 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• urgent, 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 Carpați, 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 148.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808. (Fiesta Nora)

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)

• Deva, 100 mp, etaj intermediar, amenajări 
complete, centrală termică, 2 băi. Tel. 
0720/670305.

• Deva, cu garaj, boxă, dependințe comune 
(spălătorie, uscătorie), situat în bloc cu 0 
singură scară, etaj 2, lângă piața centrală. 
Tel. 0723/520342 sau 0254/213303, seara

• urgent, decomandate, centrală termică, 2 băi, 
2 balcoane, etaj 1, bloc cărămidă, suprafață 
mare. Tel. 0788/497895,228775.
• zona [Diacului, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208;0721-744514(Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec, centrală termică, parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. 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. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• 2 băi, 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 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
Invest)
•deo.2 băi, 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, gresie, 
faianță, parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mid., 
tel. 211075, 0745666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• 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 liliacului, 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)

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 22 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728.
• casă nouă, garaj, bucătărie de vară, mansardă 
8/8 încălzire centrală fosă septică pomi fruc
tiferi pe rod, pivniță 2 fântâni, hidrofor. Tel. 
226352,229256,0720/677035.
• 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.
• Deva, VHe noi, 50 m de str. Horea, 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, sc 90 mp, st 1300 
mp, posibilități etajane, preț 70.000 euro. Tel. 
0741/507012.
• casă In Orăștie, subsol, parter, etaj, 
mansardă toate utilitățile. Tel. 0254/241426, 
0721/186996.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.
• Deva, zona Prefecturii, 137 mp, 3 focuri gaz, 
apă canalizare, ocupabilă imediat, preț 1,6 mid. 
lei, negociabil-Tel. 0723/595556.
• Hunedoara, zonă centrală 3 camere, 
bucătărie, baie, renovată amenajată instalații 
electrice și sanitare noi, gresie, faianță parchet 
lamelar, 130.000 ron. Tel. 0721/356831, 
0788/699808

• Stolerii, 3 camere, living, bucătărie, baie, 
centrală termica, curte, grădină st 650 mp, preț 
50.000 euro, negociabil. Tel. 0745/888619,227661, 
seara.
• zona Călugăreai, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fărăgrădină), an 
construcție 1983, S =100 mo. Preț 200.000 RON 
(negociabil). Tel. 0746/225726; 0254/213050. 
(Casa Majestic)

• Deva, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefin
isată parchet laminat termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, sc = 100 mp, grădină = 875 mp, 
front stradal = 9 m. Preț 130.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254/213050. (Casa 
Majestic)
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie,parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 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, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi, și o încăpere cu intrare din 
stradă centrală termică sc=130 mp, curte cu 
gazon S=300 mp, fântână Preț 350.000 RON. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp. Simeria. Preț 
1.700.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254/213050. (Casa Majestic)
• P+ț la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat garaj, atelier, curte și grădină Deva. 
Preț 2.200.000.000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe in Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 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.
• 3 camere, gaz, cablu tv, dependințe, grădină 
în Turdaș.nr. 166. Tel. 244702.
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi. Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.
• casă cu anexe și teren în comuna General 
Berthelot, nr. 6, lângă Hațeg. Tel. 221257, 
0727/386660.

• casă în 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.

• casă nouă garaj, pomi fructiferi, preț nego
ciabil, în Boholt Tel. 0721/329064,0720/677035, 
229256,226352.
• casă Bâreea Mică nr. 34, 3 camere, beci, 
cămară bucătărie, fântână hidrofor, curte, 
grădină teren 72 ari, preț 75.000 ron. Tel. 
0722/677045.
• urgent, casă modestă în Bârsău, 2 camere, 
târnaț, curte, grădină 1700 mp, curent electric, 
fântână fs 20 m, preț 350 milioane lei. Tel. 229034, 
0724/355166.
• vând/schimb casă sat batiz, recent renovată 
3 camere, sobe teracotă pe lemne, apă curentă 
st 5400 mp cu apartament 2 - 3 camere Deva, 
Eminescu, Liliacului, Bălcescu, Dorobanți. Tel. 
228788,0723/581441.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• în Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modepi, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/753S« rFvrikal

Vând garsoniere (19)

• Deva, renovată amenajată modem, mobilată 
utilată nou, preț 700 milioane lei sau schimb cu 
apartament. Tel. 0720/670305.

• Deva, str. Mărăști, bl. 80, etaj 3, conto
rizări, preț 550 milioane lei, negociabil, fără 
intermediari. T el. 0722/751552.

• Deva, zona Master, Dorobanți, 40 mp, preț 
78500 ron, posibilități mansardare. Tel. 225622.

• foarte urgent, Deva, M. Eminescu, bl. 105, etaj 
2, amenajată contorizări, ușă metalică nouă 
preț negociabil. Tel. 0741/253795, 0723/673209, 
0726/076256.
• zona Progresul, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.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. lei'. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• et 3, dec., balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• 2 camere, semidec., parchet, baie cu gresie 
♦faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată (cameră 
♦living), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gpjdu, 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 45O.00O mii, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
•et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et ă garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0720/169303. (Casa 
Betania)
•et 1, dec., proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)
• et 8 zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat, Mărăști, preț63.000 lei, neg.,tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• ugent Hunedoara, et 1, preț 190 mit, 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, Dev^, zona Mărăști, et. 2, balcon, 
contorizări, rară 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)
• semidec, zonă liniștită et. 3, ocupabilă 
imedîat balcon, contorizări, 64.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)

• ugent 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 1, dec, bucătărie, balcon, contorizări, 
zona B-dul Decebal, tel. 0741/154401, 227.542, 
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 
Kogăîniceanu, 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 58000 RON, tel. 
0723-251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona Zamffeescu, 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 58.000 
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)

• fel Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• Deva, zonă centrală ofer prețul pieței, tel. 
224296; 0788/361782. (Garant Consulting)
• cumpăr ap, 2 cam., zonă centrală dec., 
contorizări, et. 1 sau 2, ofer 100.000 Ron, tel. 
224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 1000 mp, zona Deva, bun construcție cabană 
casă Tel. 0726/158688
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 5700 mp teren în Bârsău, pentru cabană fs 15 
m, peisaj deosebit, preț 2 euro mp. Tel. 229034, 
0724/355166,0723/089949.
• intravilan 1106 mp, fs 30 m, platou drept, gaz, 
curent, apă intrare din șosea, Vețel, zonă 
turistică preț 8 euro mp, negociabil. Tel. 230588 
seara,0746/297441.
• intravilan 544 mp, comuna Zam, lângă gară 
preț 2 euro mp. Tel. 0724/996281.
• intravilan Băda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, rară interme
diari. Tei. 0724/388452.

• intravilan la DN7,2200 - 8000 mp, fs mare, 
utilități; 1000 - 4000 mp, zonă turistică Deva, 
asfalt, curent; Șoimuș - Bârsău 1,6 ha, fs 250 m și 
1300 mp. cu fundație casă și proiect. Tel. 
0720/670305.
• intravilan, 11 ari, Bretea Mureșană preț 35.000 
ron. Tel. 224296,0788/361782,0720/747359.
• intravilan, Deva, zona Zarandului, mai multe 
parcele de 1200 mp, pentru construcții, cu toate 
utilitățile, preț 15 euro mp. Tel. 0743/011772.
• intravilan, pentni construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp,'1s 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Tel. 220269,0746/029058
• urgent, 30 ari teren intravilan, zonă agrement 
frumoasă lângă lacul Undue. Tel. 770971, 
0723/335196.
• 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)
• intravilan, 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)

• intravfian, zona Deva, st 3000 mp,fș80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravilan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

• intravilan in zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravilan la DN 7 st 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntand rei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania)
• zona Cindș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 43 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• intravian to Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț neg., tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• intravilan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• 2000 mp, zonă bună Boholt posibilități curent 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• intravilan, 550 mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii., neg., tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
•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. 
211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)

• vând teren, B-dul 22 Decembrie, zona Dacia 
Service, st 3300 mp, fs 52 m, bun pt orice activi
tate, toate facilitățile. Preț 25 euro/mp. Tel. 
211075; 0745/666447; 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• vând teren intravilan, zona DN7, după 
Sarmismob, st 5000 mp, fs 18 m, facilități în 
apropiere, preț 18 euro/mp. Tel 211075, 0740- 
232043. (Mondial Casa)
•vând teren intravilan, zona Prelungirea Vulcan, 
st 5000 mp, fs 30 m, facilități în apropiere, posi
bilități construcție casă preț 8 euro/mp, neg., 
tel. 211075; 0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)
• Eminescu, 900 mp.fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt. firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
• zona Depozitelor, intravilan, 1500 mp, fs 25 m, 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• zona Ceangăi, s 715 m, fs 10 m, loc de casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, tel. 
206003. (Mimason)
• DH7, intre Magrilâp și calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• Deva, ST 5000 mp, gaz, apă curent electric; 
ideal pentru construit casă Preț30 euru/mp. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Simeria, S.T. 2900 mp. Utilități, gaz, curent, 
apă la 150 metri distanță Preț 4 euro/mp. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, Str. Livezilor, S.T. 850 mp, utilități, curent, 
gaz,, apă potabilă Poziție superba pentru 
construit casă Se vinde și parcelat, 425 mp. Preț 
negociabil. Tel. 0746/225726; 0254/213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, piață Romarta, etaj, 101 mp +150 mp 
terasă intrare separată utilități, preț 103.000 
euro, posibilități construcție 4 etaje. Tel. 
0742/882269.
• ultracentral, amenajat, 250 mp, centrală 
termică termopane, preț 290.000 euro. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• Deva, zona Gării, gaz, apă curent electric, ST. 
500 mp. Preț 26000 euro negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)

Vând alte imobile (27)

• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• Închiriez cameră cămin Deva, Dacia. Tel. 
0720/303467.

• caut pentru închiriat apartament 3 camere, 
amenajat, zonă bună ofer 150 euro/lună plus 
cheltuieli. Tel. 0721/356831,0788/699808.
• închiriez cameră la elev - student, la casă în 
Deva. Tel. 231294, după ora 21
• Închiriez vilă P+l, 4 camere, scară interioară 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță garaj 
încălzit, curte, grădină bucătărie vară zona 
cetate, ideal locuință sau firmă Tel., 249047, 
0721/192684.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere, 
semidecomandate, mobilat, utilat, Deva, zona 
Dacia, preț 180 euro/lună inclusiv cheltuieli. Tel. 
0721/356831,0788/699808
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
central, mobilat, apometre, preț 300 ron/lună

(avans 2 luni. Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
ultracentral, etaj 1, decomandate, renovat, 
centrală termică utilat, mobilat, pe termen lung, 
chirie și garanție în avans. Tel. 212580,215468
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată și 
utilată Deva, Dorobanți, preț 100 euro. Tel. 
221712,0724/305661.
• ofer spre închiriere o cameră Iaapartament3 
camere, baie, bucătărie, balcon, pentru fete, preț 
30 euro/lună plus garanție. Tel. 226813, Deva
• primesc In gazdă un elev, condiții bune; vând 
lustră 3 brațe și 5 monede cu eclipsa Tel. 231076.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer vHă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer-cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(Casa Betania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, AL 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing 
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

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

Oferim:

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

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

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Loredana Ghejan, E-mail: 
loredana.ghejan@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0726/275877.
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• zonă centrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică 
superamenajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• ofer penfru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ofer pL închiriere garsonieră complet mo-,./ 
bilată în Deva, preț 90 euro/lună (Prima-lnvest^
• ofer depozit (2 hale+platformă betonată)” 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/luriă tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener.- 
Hunedoara)
• ofer hală-depozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer ap.2camere, mobilat complet, aragaz, fri
gider, mașină de spălat, contorizări, Zamfirescu, , 
120 euro/lună tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• ofer ptr. închiriat ap. 2 cam., zonă bună 
mobilat, utilat complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 140 euro, neg. 
211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec, mobilat 
modern, utilat tv color, frigider, aragaz, pt. 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• In blocurile Mintiei, ap. 3 camere, dec, 
mobilat, utilat, tv, frigider, aragaz, calculator, ct, 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• garsonieră b-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 conferi 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliara Iris)
• garsonieră semhnobfiată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam, 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, ame
najat, modem, aragaz, frigider, zonă bună preț 
150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam, dec, complet mobilat mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agențiaimobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)

mailto:loredana.ghejan@informmedia.ro
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Imobile schimb (30)
• Ktaito garaorteri Deva, Dacia, decomandate, 
contorizări, etaj intermediar, cu apartamente 
camere, etaj intermediar, zonă bună, ofer 
diferență. Tel. 0743/139591

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, af 1980, stare bună, unic 
proprietar. Tel. 0744/305917.
• vând Dada 1310, af 1986,61.000 km la bord, 
stare perfectă, preț 1000 euro, negociabil și Oltdt 
pentru piese de schimb. Tel. 0722/453165.

• vând Dada Solenza Confort, af 2003, luna mai, 
vopsea originală, roșu pasion, 25.000 km, unic 

: Wroprietar, Ireproșabil, garaj. Tel. 0723/270348.

/vând urgent Dacia 1310, af 1990, VT 2006,5 
viteze, reparații tinichigerie, izolată, necesită 
numai vopsit, preț 27 milioane lei. Tel. 
0726/369313.
• vând urgent șl Ieftin Dacia 1310, af 1995, VT 
2006, taxe și acte la zi, nu necesită reparații, preț 
59500.000 lei. Tel. 0726/369313.

Auto străine (37)
• vând (iau schimb cu Solenza, Mâtiz, Clelo), 
Peugeot 206 din 2001, adus recent, culoare 
albastru metalizat, stare Ireproșabilă, acte la zi, 
preț 6700 euro, negociabil. Tel. 0722/369529.
• vând Aud 100, af 1980, VT plus asigurare 2006, 
numere noi, taxe la zi, 1600 cmc, benzină, lent! 
magneziu, preț 1700 euro, negociabil și Golf II, 2 
uși, 1600 cmc, benzină, neînmatriculat, 500 euro. 
Tel. 0727/192981,0726/826624.
• vând Peugeot 406, decembrie 2000,4 airbag, 
car kit Nokia, geamuri față electrice, proiectoare, 
senzor ploaie, negro metal, abs, esp, 90 CP, preț 
8900 euro, negociabil. Tel. 0723/028044.
• vând Peugeet 505 Diesel, af 1987, climă, 
alarmă, geamuri electrice, închidere centra
lizată. preț 3500 euro. Tel. 231740,0724/392856

Microbuze. Dube (38)
• vând microbul ; iport persoane Peugeot 
J5, Diesel, 14 locuri •* 1988, supraînălțat, licențe, 
taxe la zl, stare bună, cu traseu, preț 5000 euro. 
Tel. 229034,0724/355166.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)
• rât ihrict cu circular și mandrină, motor 
monofazic 2,2, preț negociabil, Simeria, str. M.

< Kogălniceanu.nr. 24 Tei. 0254/263598.

i • vând combârater pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând gatar tip banzic. Relații la tel. 
0722/358355.

• vând motor trifazat 5,6 kw, 1000 rot/min, 2 tulii 
cu posibilitate de reglaj până la 3000 rot/min și 
redresor pentru încărcat acumulator. Tel. 
218186.
• vând pnal de struguri nouă, mașină de cusut 
marca Union, mecanică, stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 233084
• vând redresor pentru încărcat acumulator. 
Tel. 218186.
• vând iigant motocositoare 620 euro, Renault 
20 Diesel 850 euro, auto gaz tip IMS 4 uși, de 
epocă, 1500 euro. Tel. 0726/743274.
• vând utitaje pentru zăpadă Semigreder,

■ mașină împrăștiat materiale pentru zăpadă 35 
tone. Tel. 0726/743274
• vând ztfrobltor struguri, cadă lemn 7001, cadă 
stejar 2601,2 cărucioare de mână, dulap lemn 
bucătărie, dulzqp 2 uși, aloe 3 șl 7 ani, oleandru 
roz. Tel. 0741/507012.

Piese, accesorii (42)
vferachen, chiulasă motor Fiat în 3 

pistoane; vând piese din dezmembrarea unui 
tractorHapomag, nemțesc, 45 CP în 4 pistoane.

• văiliplanetaie, delco complete cu capac, 
lulea, fișe, ochelari, mască, toate noi, de Dacia 
1300 și caroserie de VW break, cu geamuri și 
parbnz. af 1984 M0747/223733.

• vând baterie auto 12 v, 36 A, Turbo Start, nouă, 
garanție 2 ani. Tel. 216913.
• vând pteee lada noi, originale, segmențl, pis
toane, cuzineți, bolțuri, arcuri, spirale, amorți- 
zoare, disc ambreaj, placă presiune. Tel. 770687,
• vând punte față, dublă tracțiune DT 445 sau 
schimb cu simplă U 445 plus diferență. Tel. 
0723/154240.

Garaje (43)
• vând garai auto 20 mp, în cartier Dorobanți 
Deva, preț 200 milioane lei. Tel. 0745/150545.
• Deva,sb.Carpați, zona Liliacului, împ-Traian. 
Ofer 420.000.000 ROL Tel. 0746/225726; 
0254/213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând coi|ar din imitație de piele, 3 piese, foto
liu mare, model super, adus din Germania, la ju
mătate de preț față de magazin. Tel. 212242 
Seara.
• vând fereastră nouă în 2 canate și o ușă nouă 
Tel. 0254/215795.
• vând geaimal cu sticlă. în stare foarte bună. 
Tel. 0726/158688

• vând gramul cu toc și uși balcon, preț 250.000 
lei bucata. Tel. 218826.
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m șl 4 
taburețl rotunzi, toate culoare maro închis, stare 
perfectă, preț convenabil. Tel. 220025.
• vând moMă second hand, canapea extensi
bilă 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)

• soctatate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 lei, 1 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

• vând iHa amplificare 50 W pentru instru
ment telefon, Romtelecom, cu antenă marca 
Panasonic. Tel. 0743/029593.21959’

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto digital HP, memorie 64 MB, 
preț 3 milioane lei. Tel. 0740/855349.
• vând aparate foto Smena 8 rusesc și Olympia, 
japonez, prețuri negociabile. Telefon 
0747/223733.
• vând Holda 3410, stare foarte bună preț 13 
milioane lei, ofer bonus un Sim cu 4 dolari credit 
Tel. 0722/161644
• vând telefon de cameră cu antenă Panasonic 
Cordoles 500 Mh. Tel. 0743/029593,219593.

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

• vând cânidor pentru copii, nou, 3 poziții, 
culoare albastră preț 150 ron, negociabil. Tel. 
230784
• vând haM iepure nouă mărimea 48 
mlerlușcă 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 și fustă 
piele nouă nr. 38 - 40, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând 33 mp parchet de fag uscat preț 
convenabil. Tel. 220025.
• vând 5 mc bolțari noi și piatră de construcție. 
Tel. 0254/215795.
• vând datantieri pentru fier beton (pureci). Tel. 
214664 sau 0723/227569.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând 20 numere revista National Geographic 
limba engleză preț 1 dolar/bucată Telefon 
220025.

Electrocasnice (56)
• vând mașină de spălat manuală fabricație 
rusească cuvă plastic, 1001, suport metalic, preț 
35 milioane lei, negociabil.Tel. 220025.

M^HMHHBMI CONVOCATOR ■■■MM

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. „RE VA" S.A. SIMERIA

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru 
-.ăla de 27.10.2005, ora 11.00, la sediul din Simeria, Str. 

’ Atelierelor, nr. 32, cu următoarea ordine de zi:
1. Modificarea componentei Comisiei de cenzori.

în cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară se va 
ties o nouă Adunare Generală în ziua de 28.10.2005, la 

oră și în același loc.
(32373)

--——,—ț----------------------------------------------------------

' sc mc iKabjnroR SRL Hunedoara 
-societate de reorganizări și lichidări judiciare 

ANUNȚĂ TOJ1 CREDITORII

Câ s-a dispus deschiderea procedurii de reorgani
zare judiciara și faliment a

SC MIHNEA COMPANY PREST SRL, DEVA

Potrivit art. 76, alin. 1 din Legea 64/1995 modificată, 
termenul limita pentru îm » ireanțelor la grefa 

Tribunalului Hunedoara este data de 10 noiembrie 2005, 
termenul limită pentru verificarea contestațiilor este 24 
noiembrie 2005, iar termenul pentru afișarea tabelului 

definitiv este 8 decembrie 2005.
Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 15 

decembrie 2005, ora 13, |a sediul Tribunalului Hunedoaru- 
Deva. având ca ordine de zi prezentarea situației 

debltorulu alegetea comitetului creditorilor, aprobarea 
MriL«nei administratorului judiciar și diverse.

3
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| Decese (75)

Colectivul SC Eco Invest SRL Deva este alături de familia 
îndoliată în momentele grele pricinuite de dispariția celui 
care a fost

MENCIU NECULAI
Odihnească-se în pace.

Conducerea SC Eco Invest SRL Deva împărtășește durerea 
colegului lor dir. ing. Prodan Vasile pentru pierderea 
suferită la decesul mamei sale. Sincere condoleanțe.

Colectivul SC Eco Invest SRL Deva este alături de dl. dir. 
ing. Prodan Vasile în clipele grele pricinuite de decesul 
mamei sale. Sincere condoleanțe.

împărtășim durerea familiei Ruda în greaua încercare 
pricinuită de pierderea unicului lor fiu

IULIAN NICOLAE RUDA
la numai 25 ani, lăsându-i fără bucuria vieții lor. Sincere 
condoleanțe.

Familia Nelu și Marioara Jurca cu copiii

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Pierderi (62)

J Comemorări (76)

Amar suflet, grea durere au rămas 
în sufletul meu după despărțirea de 
cea care a fost o bună soție

ANIȚA
în vârstă de 85 ani. Comemorarea la 
împlinirea a 6 săptămâni de la deces 
va avea loc vineri, 14 octombrie, la 
Biserica Ortodoxă din satul Bă
trâna.

Soțul Gheorghe. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut part-time ca: baby-slter, vânzătoare, 
tehnoredactare, după ora 18 contabilitate 
primară Tel. 0744/874987.
• Inglnor, profil forestier, industrializarea 
lemnului, vechime 22 ani, solicit angajare. Tel. 
0254/215482,0722/239434

• vând 5 oi și 7 capre, localitatea Uroi, nr. 56, tel. 
0726/705384
• vând lin șl otavă de grădină Deva. Tel. 
0726/158688
• vând Iapă cu mânză de 2 ani, localitatea 
Mărtinești, nr. 54 tel. 244182,0740/994964
• vând porumb boabe 5000 kg, preț 4000 lei/kg. 
Tel. 0745/364267..
• vând porumb boabe sau știuleți din recolta 
anului 2004 și poromb știuleți din recolta anului 
2005, preț negociabil, Hărău. Telefon 
0722/570218
• vând sonate, purcei rasa FI, pi k. vier pe tren, 
6 luni, folosit deja la montă Informații 
Mărtinești, nr. 1, tel. 0254/246318

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cloroagă Maria. Se declară nul.

• pierdut camat asigurări sănătate pe numele 
Dunca loan Vasile. Se declară nul.

• pierdut camat asigurări sănătate pe numele 
Murgoi Voichița Dorina. Se declară nul. '

• pierdut ștampRă rotundă cu inscripția SC 
Trans Med 2003 SRL Deva, jud. Hunedoara, 
România. Se declară nulă

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

Prestări servicii (72)

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

Altele (61)
• aanpâreunpate|L Tel. 0726/379220.
• vând arzător gaz metan de 1 mc/oră Tel. 
260412
• vând cartela telefonice uzate pentru colecție. 
Tel. 0743/029593.
• vând candelabra de Boemia, perfectă stare, 3 
brațe și un ceas de mână Doxa, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

• vând lustri plafon 3 brațe, completă o aplică 
de perete, preț convenabil. Tel. 220025.
• vând cântar 10 kg, prăjitor pâine, feliator 
mezeluri manual, preț negociabil. Tel. 216913.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
formeîăSoToșo'mp, stare ireproșat^J preț 

negociabil. Tel. 211272,0723/732560.
• vând mașină electronică de scris, preț 1 milion 
lei. Tel. 216913.

• cunpflrMbâ teracotă veche. Tel. 0727/418651.

• ateReral da tapițerie din Micul Dalas str. 
Florilor, nr. 1, confecționează o gamă largă de 
huse auto pentru Logan, Solenza, Renault, Clelo, 
Opel, Peugeot, Skoda, BMW, microbuze. Tel. 
0727/756681.
• efectuez epâara cu laser IPL, tratamente 
riduri. Tel. 0742/963008
• tata română pentru capacitate, seriozitate, 
eficiență Tel. 0740/956009.

• porp» garaui. Dftusvacn, scan ■nenoare 
orice model rin Iter forjat TeL 084237533, 
orele 1-15.

• SC Cutam Into Consult SRL Oriștta, iade 
«Krtbdtor pejud^^lhmedwraM Soft 

soft economic (ex. Wto Mentor, Hamer soft) 
șl h^statlv (Legtok TeL 0788/723155.

• efectuez masaj reflexoterapie pentru mai 
multe afecțiuni: coxartroză stres, circulație 
sanguină rinichi, spondiloză digestie, diabet, 
tensiune. Tel. 0722/262712.

• companie austriacă angojeazâ operatori 
jocuri electronice șl ratată Școlarizare 
gratuită In cadrai firmei condmi de lucru 
occidentala, salariu atractiv, bonuri de 
masă Carintet bacalaureat Așteptăm CV- 
uri cu puă ai Deva, Bdul 22 Decembrie, bL 
Dl-DL Tel 0254/232747.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrai IhmeL salarizare atractM plus 
bonuri. BacalaiaeaL Așteptăm CV-ufie cu 
pozătoDeva,B-cM22Decembrie,bLDl- 
D2. Informați la teL 0254/232747.

e Corporate Security Professionals anga
jează te conrițfte L 333/2003, personal de 
pază bărbați șl femei pentra magazinul 
Jdus” rin Deva. RelațI la tel 0722/58275L

• firmă autorizată executa tanaM In
terne șl extern*, amenajări Interioara, zu- 
grtvtai, vopsărt. hformațl tel 0254/232062 
sau 0744'174341.

ANUNȚ
S.C. TRANSPORT 

UZINAL S.A. CĂLAN 
Convoacă Adunarea 

Generala a Asociațiilor 
(AGA) pe data ae 

27.10.2005 ora 1O.OO, 
la sediul societății din 

Str. Fumalistului, 
nr.!7D, Călan.

(32370)

• Armă te clstribuțta produs* gosmUm 
profesionale, cu sedM to Craiova, anga
jează agent de vânzări pentru județul Hune
doara, cu domicHulstabl to Deva, Skneria 
sau Hunedoara. Mtolm studl medl, auto 
propriu Tel 025V4M55.

• soctatate comerdaM angajează electri
cian cu experiență pentru fermă zoo
tehnică Tel. 0722/547124

• SC Infanta SA Deva, tel 213915,214433, 
angajează operatori calculator pentra 
cutageredate.

• soctatate comercială angajează cosmeti- 
ciană coafeză manichiuristă TeL 
0742/963008

• soctatate comerdalâ angejeari cu certe 
de muncă absohrenti 2Mă ca referent 
marketing - puMdtate. CV-urâe ee vor 
bănite ia CP «L OP L Hunedoara. Reiari 
tel 712255 sau tTOMSUU.

• soctatate comerdalâ anpifeart cu salar 
UiMCUv MW CKSumXXTOT, COnuluK (IMMml 
IcMl permis auto cat 8 domlmul staM 
In Deva. CVttrite se trimit la tet/tax 
025V231485.

• soctatate comercială cu capital strife 
angajează pentra punctai de lucra dto Deva 
conslleri vânzări. Ariguăm pachet satarial 
atractiv șl integrarea kiteui atecttv tânăr. 
Vă ragăm trimiteți CV ta tei/tax 
021/2315001

• aoctetatecommctolâ angajează cu carte 
ot munca <»gntn, zxian, zugravi, •re 
Ratați la tel 0741/196562 Dra.

LICITARE
Consumcoop Bucoș 

vinde la licitație 
maguln mixt - 
Dupăplatră 2 șl 
magazin mixt - 

Mlhăllenl. Licitația va 
avea loc în data de 

28.10.2008, ora ll_OO, 
la Mdlul Consumcoop 

Bucoș. Informații 
suplimentare la tal. 

0254/684343.
(32371)

■M* e| ra^. Mgi ra IMțil JB MMI JB MBB9IM ■ 08C3 VfOi CU ddOVâTât Câ âlîUIlțUl tâU S3 fi© TOniâTCât,

11/111 Km Fili l l A 7 A H I Imi I încearcă variantele speciale contra cost.
!■ v Ifcrhli I ILa alege și completează talonul!
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5 apertțff * 200,000 » 5 atwrltfl > 400.000 lei

■' ' :' MM te»

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

i Zanifirescu - B-dul Decebal.

TECT PHIâttMWfîlE-W^

A

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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•Al patrulea. Omul de afaceri japonez 
Daisuke Enomoto (34 ani) ar putea deveni 
următorul turist spațial și ar putea face 
călătoria deghizat în „Char Aznable", un per
sonaj de benzi desenate inspirat de Charles 
Aznavour, a anunțat, marți, presa japoneză.

Doi chinezi în spațiu
Beijing (MF) - Decolarea rachetei Longue 

Marche 2F, transmisă în direct de televi
ziunea națională chineză, a avut loc la ora 
01:00 GMT, de la baza spațială din Jiuquan, 
la aproximativ 1.000 de kilometri vest de 
Beijing. Shenzhou (naveta divină n.r.) VI, 
care trebuie să efectueze o misiune de 
cinci zile în spațiu, a fost plasată pe orbită 
la 21 de minute după decolare. La puțin 
timp după aceea, zborul a fost calificat drept 
un succes de către prim-ministrul chinez, 
Wen Jiabao.

Cei doi taikonauți, Fei Junlong (40 ani) 
și Nie Haisher.g (41 ani) au urcat la bordul 
navetei la ora 22:40 GMT, marți. Această 
lansare vine la doar doi ani de la succesul 
primului zbor spațial cu oameni la bord 
chinez.

Yom Kippur în cea 
mai evlavioasă zi a anu
lui evreiesc, la Ierusalim 
se dă binecuvântarea, 
păcatele trecând asupra 
găinii purtate deasupra 
Capului. (Foto: EPA)

Incendiu într-o uzină chimică

Are o stea
Los Angeles (MF) - 
Cântărețul britanic Rod 
Stewart a primit o stea 
pe bulevardul Walk of 
Fame de la Hollywood, 
în cinstea carierei sale 
de peste 40 de âni. 
„Este minunat Să fii pe 
același bulevard cu 
Louis Armstroțlg, Billie 
Holiday ?i EU^Fitzger- 
ald”, a declarai Rod 
Stewart.
„A fost un an foarte 
bun pentru mine, un 
premiu Grammy, acum 
steaua și voi fi tătic 
din nou”, a adăugat 
Stewart.

Sacrificiu
Los Angeles (MF) - 
Brad Pitt a renunțat 
la fumat de dragul 
copiilor partenerei 
sale, Angelina Jolie. 
Actorul a renunțat la 
țigări pentru că pri
etena sa nu vrea ca 
el să-i deranjeze pe 
Maddox și pe 
Zahara.

Cerere
Sofia (MF) - Regizorul 
Francis Ford Coppola 
a trimis o scrisoare 
ministrului bulgar al 
Culturii, Stefan 
Danailov, pentru a-i 
cere ajutorul în ceea 
ce privește filmarea 
unor scene din 
„Tinerețe fără 
tinerețe" în locali
tatea Balcic, la malul 
Mării Negre. Regi
zorul american i-a 
trimis ministrului bul
gar al Culturii și o sti
clă de vin de la via sa 
din California.

■ Uzina chimică apar
ținând companiei Ciba 
se află la granița dintre 
Germania și Elveția.

Basel (MF) - Un incendiu a 
izbucnit, marți, în jurul 
prânzului, într-o uzină chim
ică a companiei Ciba, din 
localitatea germană Gren- 
zach, în apropiere de Basel, 
Elveția, transmite AFP, 
citând surse din poliția 
elvețiană.

Autoritățile nu știu pentru 
moment în ce măsură canti
tatea mare de fum degajată de 
incendiu reprezintă un peri
col pentru populație și reco
mandă localnicilor să rămână 
în case și să închidă fere
strele, potrivit unui comuni
cat al poliției.

Rod Stewart (Foto: EPA)

Nebunia
M Rezultatele unui vac
cin uman împotriva gripei 
aviare sunt așteptate la 
sfârșitul anului 2006.

Budapesta (MF) - Ungaria 
este implicată într-o cursă 
contra cronometru pentru 
fabricarea unui vaccin îm
potriva gripei aviare, pe care- 
1 experimentează deja pe mai 
mult de 100 de voluntari și îl 
consideră „secret de stat”. 
Primele rezultate ale cer
cetărilor pentru crearea unui 
vaccin uman contra gripei 
aviare vor fi cunoscute la 
sfârșitul anului viitor, a apre
ciat, marți, un cercetător 
german care ia parte la un 
proiect împreună cu experți 
din Austria, Cehia, Slovenia 
și Rusia.

Spoon Buldogul se plimbă într-o 
mașniuță Minicooper, controlată prin tele
comandă, Ia expoziția canină de la Dort
mund. (Foto: EPA)

Au și ei furtună tropicală
Miami (MF) - Vince a devenit prima fur

tună tropicală din istoria meteorologiei care 
ajunge pe coastele iberice, provocând ploi 
și intensificări ale vântului în Spania și Por
tugalia, a informat Centrul american al 
Uraganelor (NHC) de la Miami, Florida.

Vince este cea de a 20-a furtună tropi
cală înregistrată anul acesta în Atlantic. 
Sezonul uraganelor se va încheia la sfârșitul 
lunii noiembrie. Vince a fost clasat drept 
uragan, duminică, în timp ce se afla într-o 
zonă apropiată de Mădera, dar și-a pierdut 
din intensitate pe măsură ce s-a apropiat de 
sudul Spaniei și Portugaliei. Furtuna a tre
cut ușor prin sudul Portugaliei, înainte de 
a pătrunde în Spania, marți dimineață.

A început procesul de beatificare
M o delegație de la Va
tican va începe audierile 
pentru beatificarea 
Papei loan Paul al ll-lea.

Varșovia - O dele
gație de lajgitican a ajuns 
marți searaW Polonia pentru 
a începe audierile pentru pro
cesul de beatificare a Papei 
loan Paul al Il-lea. „Obiecti
vul nostru este de a-i cere

De sub ruine
Islamabad (MF) - Echipele 

de salvare au scos în viață 
marți două femei pakistaneze 
de sub ruinele unui bloc-tum 
de locuințe din Islamabad, 
distrus sâmbătă de seismul 
care a lovit Pakistanul. O 
femeie în vârstă de 45 de ani 
și mama sa au fost salvate la 
80 de ore de la producerea 
cutremurului de pământ sol
dat cu cel puțin 23.000 de 
morți.

„Nu au suferit răni grave 
și viețile lor nu se află în 
pericol”, a declarat un par
ticipant la acțiunea de sal
vare. O echipă de salvare bri
tanică a condus operațiunea, 
după ce a detectat zgomote 
slabe sub ruinele Margalla 
Towers, singurul imobil im
portant care s-a prăbușit 
sâmbătă la Islamabad.

Uzina din Grenzach (Foto: epa)

Potrivit companiei Ciba, 
incendiul a izbucnit la ora lo
cală 12.40. într-o hală de fabri- 
cjire a produselor intermedi
are, ca urmare a unei defla
grații ce a antrenat emisii 
puternice de gaz. Primele 
teste efectuate pe eșantioane 
prelevate din jurul uzinei și 
localitățile vecine nu arătau 
o concentrație mai mare de 
produși toxici decât de obicei, 
a precizat compania.

gripei aviare în

Crescătorii își izolează păsările

Albania, Bosnia și Herțe- 
govina, Bulgaria, Croația, 
Macedonia, Serbia și Munte- 
negru, Grecia, precum și pro
vincia Kosovo au confirmat 

episcopului de la Cracovia, 
Stanislaw Dziwisz, să consti
tuie un tribunal de beatificare 
care, în cooperare cu cel de la 
Roma, va avea ca sarcină să 
culeagă mărturii pentru acest 
proces”, a declarat jurnaliș
tilor părintele Slawomir Oder. 
Părintele Oder este postula- 
torul, adică avocatul cauzei 
Papei loan Paul al Il-lea, dece
dat la. 2 aprilie. Audierile de 
la Cracovia și de la Roma vor

Andra
Are 21 ani, 
pasionată de 
ling, sporturi extreme 
și drumeții în natură.
Foto

(Foto: EPA)

interdicția aplicată impor
turilor de păsări din România 
și Turcia, la fel și Ungaria și 
Polonia. Olanda consideră că 
măsurile luate de Uniunea 

începe „în zilele următoare”, 
a declarat părintele Oder. 
„Nu este exclus ca Benedict 
al XVI-lea să anunțe beatifi
carea predecesorului său în 
iunie 2006, data prevăzută 
pentru prima vizită a Suver
anului Pontif în Polonia”, a 
declarat părintele Jozef Kloch, 
purtătorul de cuvânt al epis
copatului polonez. Derularea 
audierilor este ținută în secret, 
ca și lista martorilor.

lume
Europeană sunt suficienta 
pentru moment, dar qRi 
cătorii sunt obligați în con
tinuare să-și izoleze păsărfe. 
Grecia a făcut stocuri de vac- 
cinuri și antibiotice și. a 
interzis importurile de păsări 
din Turcia și România. 
Ucraina a instituit carantiha 
în regiunile Cernovți și 
Odessa.

în Egipt s-au luat măsuri 
de prevenire a gripei aviare, 
inclusiv interzicerea impor
turilor de păsări din țările 
afectate. Iordania și Siria au 
anunțat că vor lua măsuri de 
prevenire a bolii.

în România, testele efectu
ate asupra posibilității pre
zenței virusului gripei aviare 
sunt, pentru moment, nega
tive, a declarat un purtător de 
cuvânt al Comisiei Europene.

Pentru vin Demi
Moore alături de actorul 
spaniol Gabino Diego 
vor filma la Barcelona 
iui spot ȚV pentru o 
cunoscută firmă de vin
uri spaniolă. (Foto: EPA)


