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Vremea va fi deosebit de rece, cerul 
va prezenta înnorări. Izolat va ploua.

la prânz

Ieri, FC Cip Deva a învins cu 10-4 pe penultima clasată, Poli G. Timișoara, /p.7
(Foto: Traian Mânu)

Fotbalist căzut
“ Deva (A.S.) - Iosif Rotariu, unul din fotbaliștii echipei Poli Gomonth Timișoara, a căzut la vestiar imediat după terminarea meciului de futsal pe care echipa timișoreană l-a avut la Deva cu F.C. Cip Deva. Iosif Rotariu, 43 de ani, și-a pierdut cunoștința, lovindu-se în cădere la nas. Sincopa vine după o alta similară pe care sportivul a avut-o în urmă cu șase luni. Surse din spital au declarat că fotbalistul este în afara oricărui pericol, el urmând să părăsească aseară Spitalul Județean din Deva.
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Atac armat la Posta
■ Un bărbat mascat a 
amenințat cu o armă 
un angajat al Oficiului 
Poștal 6 din Deva.

Deva (M.T.) - Un bărbat ă amenințat cu arma un angajat, în sediul Oficiului Poștal 6, din Deva, vineri, în jurul orei

18:00, și i-a cerut să-i dea toți banii. Pentru a nu fi recunoscut, acesta și-a acoperit fața Cu un batic, precum hoții din vestul sălbatic, și odată ajuns în fața ghișeului la care se achită de obicei pensiile, a scos o geantă neagră pe care i-a arun- cat-o angajatei și i-a cerut să pună toți banii în ea. Speriată,

femeia a uitat să activeze alarma și a început să strige „Ajutor! Hoțul! Hoțul!”. Bărbatul a intrat în panică și a fugit din clădire. în zadar au aler^t paznicii să-l prindă, acesta nu a mai fost de găsit. Au fost alertați polițiștii, care încearcă acum să dea de urma bărbatului ce a creat panică atât în

rândurile angajaților cât și ale persoanelor care se aflau la acea oră în clădire. „într- adevăr, a avut loc un incident pe care nu vreau să îl comentez. Important este, însă, că nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale”, declară șefa Oficiului Județean de Poștă, Diana Alexe. /p.3

aviară ucigașă!
■ Autoritățile 
europene iau măsuri 
pentru evitarea unei 
pandemii pe continent

Deva (C.P.) - După confirmarea - și de către Comisia Europeană - a faptului că virusul gripei aviare prezent în România este de tipul H5N1, ministrul agriculturii Gheorghe Flutur a anunțat noi măsuri de prevenire a extinderii zonelor contaminate. Printre acestea, și constituirea unui așa-numit cor-

itnai știut nimic de el”, șeful Salvamont
Deva (M.T.) - Un bărbat din Târgu Jiu a fost găsit, ieri, de un grup de turiști, pe un traseu montan din apropierea refugiului Gențiana. Acesta a fost găsit în stare foarte

gravă, deshidratat și în șut Acesta a plecat din Tâtogn Jfir, hipotermic. Turiștii l-an în urma unor certuri în fam- transportat pe bărbat până IĂ Sie și Ue atunci nimeni nu a Gențiana de unde a fost .luat de o echipă de salVr declară șeful C_1____montiști. ’■‘fk Bunedoara, Ovidiu «MS

Galați, Brăila, Ialomița și Călărași. Ministrul Flutur a spus că va cere interzicerea pentru o perioadă limitată a comerțului cu porci și păsări vii în toată țara. Exporturile de produse avicole din România au fost interzise.în această săptămână se vor reuni atât miniștrii europeni de externe cât și cei ai sănătății pentru a vedea ce alte măsuri trebuie luate pentru a evita’ o pandemie de gripă aviară pe continent. /p.12

Hunedoara (M.Ț3« O clădire dezafectată a „SMA” Hunedoara a fost cuprinsă de flăcări sâmbătă. Aici «locuia o familie de rrcani, iar incendiul a izbucnit din cauza unei sobe supraîncălzite și a coșului de evacuare necurățat.- Focul a ars acoperișul.

SȘstem - trifția care a Sfeprezentat fișmânia festivalu* Eurovision dfisacest an, a fost prezentă sâmbătă seara la Hunedoara, Zp. 6
(Foto; Radu lacob)

uansur lie ansamblului „Doina Crișului” din Brad, prezent ieri la manifestarea „Eroii neamului: Horea, Cloșca și Crișan” de la Curechiu (Bucureșci), au încântat spectatorii, /p.3 (Foto: Traian Mânu)
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PANORAMIC /iluni, 17 octombrie 2005
• De acord. Președintele francez, Jacques Chirac, și secretarul de Stat american, Condoleezza Rice, au reafirmat că perspectiva u- nui Iran înzestrat cu dispozitive nucleare militare este inacceptabilă. Cei doi au constatat Că SUA și Europa au același obiectiv.
• Desemnați. Conducerea Uniunii Creștin- Democrate (CDU) s-a reunit, vineri, pentru ■-și desemna miniștrii în viitorul guvern german, ale căror nume vor fi anunțate oficial< azi de către cancelarul desemnat, Angela Merkel.

Austria ne susține aderarea
5

Bagdad (MF) - Comisi- a Electorală independentă irakiană a anunțat că zece dintre angajații săi, care lucrau la două birouri de vot deschise pentru referendumul de sâmbătă in provincia Al-Anmbar au fost răpiți sâmbătă, relatează AFP. Martori din regiune au relatat că angajații Comisiei au fost răpiți de persoane Înarmate, în timp ce se îndreptau, cu mașinile, spre birourile de vot. în provincia Al- Anbar, situată la vest de Bagdad, au fost înregistrate mai multe incidente în timpul referendumului. Comisia Electorală a precizat că 60 dintre cele 207 birouri electorale din această provincie nu au putut fi deschise din motive de securitate. Referendumul nu a fost marcat de violențe majore, spre deosebire de alegerile generale din 30 ianuarie.

Jens Stoltenberg
(Foto: EPA)

■ Președintele austriac a 
declarat că susține ade
rarea Bulgariei și a 
României la UE în 2007.Zagreb (MF) - Președintele austriac, Heinz Fischer, a cărui țară va asigura președinția UE în prima jumătate a anului viitor, a declarat, sâmbătă, că susține aderarea Bulgariei și a României la Uniunea Europeană în 2007.„O aderare a României și a Bulgariei în 2007 la UE este și în interesul altor țări din regiune”, a declarat Fischer,

într-o conferință de presă desfășurată la Zagreb, în timpul unei reuniuni internaționale la care au participat șefii de stat din Europa Centrală, Europa de Est și zona Balcanilor.
La termenFischer și-a exprimat speranța că Executivul comunitar va aproba integrarea deplină a României și Bulgariei, la termenele prevăzute.Cele două țări au semnat, în aprilie, Tratatul de Aderare la UE, integrarea fiind prevăzută pentru ianuarie 2007, dar existând și posibilitatea

activării clauzelor de salvgardare care ar putea amâna cu un an aderarea în cazul întârzierii reformelor. Un raport e- sențial pentru calendarul de aderare a celor două țări urmează să fie publicat la Brux- elleș la sfârșitul lunii octombrie.în cursul unei vizite efectuate joi, la București, comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, a apreciat că România a făcut „progrese importante în domeniul justiției, dar mai sunt necesare e- forturi pentru securizarea frontierelor, precum și în sec-

torul judiciar”. IPe de altă parte, autoritățile de la Bruxelles au cerut Bulgariei să continue „efortu- 
II............................... *-J'O aderare a 
României și a 
Bulgariei în 2007 
este și ta intere
sul altor țări din 
regiune.

Heinz Fischer
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Oslo (MF) - Premierul 
norvegian Kjell Mag- 
ne Bondevik a de
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rile intense” în lupta împotriva corupției, a falsificării și al fraudei.
După lansatoare

Participare mare la referendum

Madrid (MF) - Poliția spaniolă și Garda Civilă căutau, sâmbătă, lansatoare de grenade în jurul aeroportului din Saragosa, după ce ziarul basc Gara a anunțat că a primit un apel din partea grupării separatiste ETA, a anunțat presa spaniolă.Aeroportul din Saragosa a fost evacuat miercuri, în urma unui avertisment transmis în numele ETA, privind iminența unor atacuri cu lansatoare de grenade asupra aeroportului. Garda Civilă a inspectat zona, dar nu a găsit nici ui dispozitiv suspect.,> I â ' ' 1
Arestâți în urma i 
raidurilor a ;

IHaga (MF) - Autoritățile o- landeze au anunțat că, în urma raidurilor antiteroriste de
■ Peste 61% dintre 
irakieni au participat la 
referendumul privind 
proiectul Constituției.Bagdad (MF) - Mai mult de 61 la sută dintre irakienii cU drept de vot au participat la referendumul privind proiectul Constituției, conform unei prime estimări anunțate de Abdel Hussein Hindaoui, membru al Comisiei Electorale.El declarase, cu puțin timp înainte, că o largă majoritate a irakienilor și-a exprimat votul: în legătură cu proiectul care pune bazele statului irakian după înlăturarea regimului lui Saddam Hussein.Birourile de vot s-au deschis sâmbătă, la ora locală 7.00, în întreaga țară, și s-au

închis la ora 17.00, în unele secții începând deja numărarea voturilor. închiderea scrutinului a fost marcată, la Bagdad, cu tiruri, de armă, trase în aer în semn de bucurie.
Fără incidente majoreReferendumul, la care erau așteptați 15,5 milioane de irakieni, s-a desfășurat fără incidente majore, dar în condiții de securitate extreme. Reprezentanții Comisiei Electorale au afirmat că participarea a fost ridicată în special în zonele kurde din nord și cele și- ite din sudul țării, unde condițiile de securitate sunt mai eficiente. Cu toate acestea, și mulți irakieni din zonele sun- nite din vest și nord s-au prezentat la vot.Rezultatele referendumului

vor. fi anunțate în termen de trei zile, în cazul în care nu vor fi depuse plângeri privind comiterea de fraude.
Suimiții, contraProvincia majoritar sunni- tă Salaheddin, din nordul Irakului, s-a pronunțat, în proporție de 71 la sută, împotriva proiectului de Constituție, conform rezultatelor provizorii anunțate de Comisia electorală locală.Sunniții, în majoritate împotriva textului care impune federalizarea țării, trebuie să obțină două treimi din voturile negative în cel puțin trei provincii pentru a provoca e- șecul încercării de adoptare a Constituției. Patru provincii irakiene au populație majoritar sunnită.

vineri, soldate cu arestarea a șapte persoane, prezentatedrept apropiate , de. grupul terorist ișlamist HofstaitJ, ap fost descoperite mai mij|te măști de gaze.Raidurile au avut loc la Haga, Amsterdam și Almere, în apropiere de capitală.Ministrul olandez de Injșr-i ne, Johan Remkes, declarase vineri că suspecții, șase bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, au legături cu grupul Hofstad, ca și 13 persoane care urmează să fie judecate începând din data de 5 decembrie. 1Suspecții urmează să compară azi în fața unui tribunal din Rotterdam, competent în probleme de terorism, care se va pronunța asupra eventualei mențineri în detenția preventivă a acestora.
Atentat într-o regiune din Iran

Gheorghi Părvanov și Traian Băsescu (Foto: arhivă)

Invitați la ratificareSofia (MF) - Grecia i-a invitat pe președinții român, Traian Băsescu, și bulgar, Gheorghi Părvanov, să asiste la ședința plenară solemnă a Parlamentului elen în care vafi ratificat Tratatul de aderare la UE a României și Bulgariei, informează site-ul novinite.com.Ratificarea Tratatului de aderare este programată pentru data de 2 noiembrie, a anunțat, vineri, ministrul elen de Externe, Petros Moliviatis.Este prima invitație de acest gen adresată președinților României și Bulgariei de către un stat membru al Uniunii Europene.Toate cele 25 de țări din UE trebuie să ratifice documentul pentru a intra în vigoare.România și Bulgaria sunt doar la un pas de intrarea în UE și poziția noastră rămâne fermă în ceea ce privește acest proces, a subliniat Moliviatis.

Teheran (MF) - Cel puțin două persoane au fost ucise, sâmbătă, în urma unor explozii produse într-o piață aglomerată din Ahvaz, oraș din sud-vestul Iranului, cu populație majoritar arabă, au a- nunțat surse oficiale.Televiziunea oficială iraniană de limbă arabă Al-Alam a precizat că trei persoane au fost ucise și alte 50 au fost rănite după explozia uneia sau a mai multor bombe amplasate în pubele.Agenția studențească Isna a relatat, citând un oficial local, că atentatul s-a soldat cu cel puțin două victime și 41 de răniți, și a adăugat că atacul nu a fost revendicat.Al-Alam a afirmat că explozia a avut loc înainte de apus în tr-un. bazar, la o oră de vârf pentru perioad^Ramadanu-

lui, când musulmanii ies în o- raș înainte de venirea serii, care marchează întreruperea postului.Ahvaz este capitala provinciei Khouzistan, situată în a- propiere de granița cu Irakul, bogată în resurse de petrol și cu o comunitate arabă puternică.în provincie au fost înregistrate, în ultimele luni, mai multe incidente violente.în data de 12 iunie, în plină campanie electorală pentru a- legerile prezidențiale, la Ahvaz au avut loc mai multe a- tentate, soldate cu opt morți și aproape 90 de răniți.Arabii sunt majoritari la Ahvaz și formează o comunitate puternică în Khouzistan, deși, la nivelul țării, reprezintă numai 3 la sută din populație.

Zi de doliu în Caucazul rusNalchik (MF) - Republica rusă caucaziană Kabardino-Balkaria a fost în doliu, sâmbătă, în urma operațiunii de comando din capitala Nalcik, soldată cu cel puțin 128 de morți.Cele două zile de confruntări s-au soldat cu 92 de morți în rândul membrilor comandoului, despre care autoritățile presupun că ar fi fost format din rebeli islamiști, 24 de victime în rândul forțelor de ordine și 12 decese în rândurile populației civile, a declarat adjunctul ministrului rus de Interne, Andrei Novikov.El a precizat că „13 persoane au fost oficial arestate pentru participare la ata

curi”, iar alte 100 au fost ’ reținute în urma unor raiduri ale poliției care au condus la descoperirea „de arme, muniție și litertură islamistă radicală”.Zeci de atacatori au reușit să fugă sau să se amestece printre localnici, a a- dăugat Novikov, precizând că în operațiune au fost implicați între 100 și 300 de atacatori, iar la eforturile de restabilire a ordinii au participat 2.000 de agenți.Câteva drapele erau coborâte în bernă, sâmbătă, la Nalcik.Forțele speciale venite să sprijine acțiunea împotriva atacatorilor au părăsit orașul în cursul dimineții de K sâmbătă.
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• Dezinfecție. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului instalează echipamente de dezinfecție la patru puncte rutiere și unul CFR în zonele cu potențial de risc al gripei aviare, a declarat secretarul de stat, loan Andreica. (C.P.)
• Noi rețete. Noul formular pentru prescrierea medicamentelor compensate și gratuite va intra în vigoare, astăzi, primele o. sută de mii de carnete cu câte 50 de rețete 

•i fiecare fiind deja trimise medicilor. (C.P.)

Film porno ilegal la Deva?

. r
Composesorate și probleme

Deva (L.L.) - Președinții composeso- ratelor sunt nemulțumiți de modul în care ' Direcția Silvică înțelege să aplice Legea. „Nu se dorește retrocedarea pădurilor și a terenurilor cu vegetație forestieră! De aceea se inventează noi și noi pretexte pentru tărăgănarea punerii în posesie. Nu am primit nici jumătate din suprafața pe care am solicitat-o și pentru care am prezentat acte doveditoare. Validarea se face după bunul plac al Direcției Silvice!” spune G.L., unul dintre președinții composesoratelor prezenți la întâlnire. Vicepreședintele Asociației Proprietarilor de Păduri din România, Marin Feneș, a prezentat succint care sunt drepturile și obligațiile composesorilor. „Din totalul de 157 de composesorate înregistrate în județ, doar 67 au fost validate. Tot timpul se amână validarea suprafețelor”, spune Marin Feneș.

■ Polițiștii gorjeni sunt 
pe urmele protago
niștilor unui film porno, 
filmat parțial în Deva.

Tiberiu Stroia
tiberiu.strolafinformmedia.ro

Deva - Un film porno, lansat recent pe piața neagră din județul Gorj, a pus pe jar Serviciul de Combatere a Crimei și Antidrog din sudul țării. Și asta după ce polițiștii au stabilit că filmul este opera unei case de film neautorizate, iar o parte din protagoniștii filmului sunt minori. Potrivit anchetatorilor din cadrul IPJ Gorj, una dintre „actrițele” acestei pelicule este o tânără din localitatea
Poșta atacată și în Valea Jiului

Se amână validarea suprafețelor

Evazioniștii au dosare
Deva (C.P.) - Inspectorii fiscali hune- doreni au efectuat în acest an 3152 de controale. Majoritatea au avut caracter inopinat și au vizat prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a declarat Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara. Din numărul total de controale efectuate, 122 s-au efectuat la solicitarea PNA, MAI, Gărzii Financiare. Pentru neregulile constatate s-au transmis - organelor în drept pentru continuarea cercetărilor 44 de procese-verbale de verificare prin care s-au stabilit prejudicii în sumă totală de 13 mil. RON. Controalele s- au finalizat și cu aplicarea de amenzi contravenționale în valoare totală de 260 de mii de lei noi și confiscări în sumă de 48 de mii de lei noi.

■ Unui factor poștal 
din Uricani i-a fost 
furată geanta în care 
avea '100 milioane lei.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@infarmmedia.ro

Deva - înaintea incidentului de la Deva, unde un bărbat a amenințat cu o armă un angajat al Oficiului Poștal 6, la Uricani, un factor poștal a fost jefuit. Totul s-a petrecut vineri, în jurul prânzului, când un bărbat, aflat în sediul oficiului poștal din localitate, a urmărit un factor poștal și în câteva secunde 1- a deposedat de geanta în care avea aproximativ o sută de milioane de lei.în urma incidentului a fost anunțată Poliția Municipiului Uricani, iar oamenii legii au
Curechiu și-a omagiat 
duminică eroii
■ în fiecare toamnă, 
moții din zona Bradului 
se adună la Curechiu 
să-și omagieze eroii.

Loredana Leah
lcredana.leahflnfcrmmedla.ro

Curechiu - Manifestarea „Eroii neamului: Horia, Cloșca și Crișan” de la Curechiu (Bucureșci) a ajuns anul acesta la a XX-a ediție. Sărbătoarea a început cu depuneri de coroane la mor
Nu se tem de „city manageri"
■ Edilii hunedoreni 
agreează ideea 
înființării unui nou post 
în administrația locală.

Daniel I. Iancu________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Conform noului proiect al Legii administrației publice locale, comunele, orașele și chiar județele ar putea fi conduse de un administrator public, așa-numitul 

Florin Cazacu Nicolae Schiau loan Inișconi

Cărbunești care locuiește în Târgu Jiu. Poartă numele de scenă Adriana, este absolventă a Colegiului Național „Tudor Arghezi” și și-a făcut debutul în filmul „Absolut totul despre sex”. De asemenea, anchetatorii cred că unele din scene au fost filmate în diferite locații din municipiul Deva.
S-a filmat la DevaContactat telefonic de CUVÂNTUL LIBER, subin- spectorul de Poliție în cadrul IPJ Gorj, Daniel Tică, afirmă că există o anchetă în desfășurare privind acest film.„Credem că printre cele șase personaje care apar în film există minori. De aseme

In aceeași zi, poșta s-a confruntat cu o tentativă de jaf la Devaîncercat, în urma declarațiilor date de martori, să facă portretul-robot al bărbatului care a jefuit factorul poștal. Aceștia sunt pe urmele hoțului care o dată prins va fi cercetat pentru furt. Con

mântul eroilor, urmate de aplicații militare și de o evocare istorică a meritelor celor comemorați.
Cântec, joc și voie bunăTuturor participanților le-a fost oferit un spectacol folcloric. Ansamblurile folclorice „Doina Crișului” al Casei de Cultură Brad, „Stejărelul” din Luncoiu de Jos și cel din Blăjeni au întreținut atmosfera serbării câmpenești și au prezentat dansuri din toate zonele
„city manager”. Acesta ar putea prelua aproape toate atribuțiile administrative, inclusiv coordonarea serviciilor de interes local, devenind chiar ordonator principal de credite. Am încercat să aflăm și părerea edililor locali.
Este oportunMircea Moloț, președintele CJ Hunedoara, consideră că o asemenea măsură e oportună. „Acest city manager trebuie să fie un bun specialist în

Polițiștii cred că unii protagoniști ar putea fi minorinea, verificăm legalitatea filmului. Producerea de filme pentru adulți este permisă 

form spuselor unor lucrători ai acestei instituții, există teama ca, în ideea în care vor apărea uniformele obligatorii pentru poștași, aceștia să devină ținte sigure ale tâlharilor.

Spectacolul folcloric a încântat publicul (Fote: Traian Mânu)reprezentative ale țării. Manifestarea tradițională a moților „Eroii neamului: Horia, Cloșca și Crișan” este: organizată de Primăria și Consi
administrație. La ora actuală, unui primar îi trece mandatul până învață cum să conducă o unitate administrativă. Știu că unii primari, în orașele mari, au apelat deja la un asemenea specialist, și consider că e necesar ca toți cei care nu au experiență să facă la fel”, a spus Moloț.Primarul Bradului, Florin Cazacu, apreciază că, în condițiile actuale, „se încarcă primarii cu tot felul de probleme de natură pur executivă, care pot fi rezolvate și de către un asemenea director executiv. El trebuie să se afle în subordinea primarului și să transpună în practică ceea ce i se spune”.„Nu știu exact despre ce este vorba, dar nu cred că ar fi prea corect, pentru că tu, ca primar, te angajezi în campania electorală să realizezi 

doar în cazul în care societatea respectivă este autorizată”, susține Daniel Tică. i
N-ai asigurare, 
n-ai bani!

Deva (T.S.) - Fermierii ale căror culturi agricole au fost distruse de inundațiile .produse. în perioada august-septembrie și care și-au asigurat terenurile vor fi despăgubiți cu 3,8 milioane de lei/hectar. Problema este că, la nivelul județului Hunedoara, mai puțin de 10 la sută dintre culturile calamitate au fost asigurate. „Din nefericire, în județul nostru nu se practică asigurarea culturilor. De aceea, doar câteva exploatații agricole vor primi acești bani”, susține Emil Gavrilă, reprezentantul DADR Hunedoara.

liul Local al comunei Bucureșci și de Căminul Cultural Cureclitiu cu sprijinul Consiliului Județean și al Prefecturii.

ceva și tot tu trebuie să-ți pui în practică promisiunile; să le duci până la capăt”, a spus loan Inișconi, Viceprimarul Devei.
O inițiativă bunăNicolae Schiau, primarul municipiului Hunedoara, este de părere că e o inițiativă bună. „în acest mod, pot fi delegate atribuții acestui city manager. Atribuțiile pot merge de la a fi consilierul primarului până la ordonator de credite. Singura condiție este ca el să fie subordonat primarului”.

tiberiu.strolafinformmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@infarmmedia.ro
lcredana.leahflnfcrmmedla.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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1345 - In cadrul unor scrieri ale milionarilor franciscani 
datate cu 17.10.1345 se menționează existența românilor 
(.olachl romani'

îJJ

a In Transilvania,
1744 ■ A murit sMM constructor 
italian da viori Qyracoa Guarnarl, 
1849 - A murit corpMltorul polonez 
Fredarlk Chopin (foto), fondator al 
școlii muzicale clasice poloneze, 
1920 ■ S-a nâsccit actorul american 
Montgomery Clift („Procesul do la

NOrnberg", .Fraud, pailuna* sacrati"),

Calendar religios
17 octombrie * Pomenirea Sfanțului 

Prooroc OseaDeva (S.B.) - Sfântul Prooroc Osea era fiul lui Veriin de la Valemot, bărbat temător de Dumnezeu. în acea vreme multi din poporul lui Israel, abătându-se de la Dumnezeu și uitând facerile de bine și minunile Lui, se închinau idolilor, iar el slujea lui Dumnezeu, Celui ce a făcut cerul și pământul și a scos pe părinții lor din Egipt. îi învăța pe oamenii rătăcit! de la adevăr și îi întorcea prin sfaturile sale înțelepte la strămoșeasca dreaptă credință. A scris prooroceștile sale cuvinte, însumând paisprezece capete care se socotesc în Sfânta Scriptură ca fiind grăite prin Sfântul Duh. Osea a viețuit ani îndelungați, cu 822 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Numele lui se tâlcuiește: mântuitor sau păzitor.
Energie electrici
Nu sunt programate întreruperi.

Gaz metan_________________ _ ___________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-16.00 Al. Florilor, bl. 7, sc. B

Str. D. Zamfirescu, bl. 11, sc. B
Str. 22 Decembrie, bl. 41, sc. A; bl. 4, sc. D 
Str. 1 Decembrie, bl. B, sc. B
Al. Patriei, bl. 02, sc. A 
Bd. Decebal, bl. N, sc. A

Apă_________ __ ______ ________ ___ _____________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Rezervorul 2x2000, afectează: Micro 15, 
Bd. N. Bălcescu, Al. Armatei, Str. E. Văcărescu, T. 
Maiorescu, A. Mureșan, Călugăreni (parțial), PT 10, 11, 
11 bis, 12, 14, Str. Cernei
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Câteva probleme din săptămâna precedentă au rămas ne- 
soluționate șl ■ cazul să vi concentrați asupra lor. Aveți 
grijă la relația cu șefii.

21 apr.-20 mal
Acționați hotărât ca să vă remarcați în carieră. în loc să 
vi Impunețl cu forța, fiți mal dlplomațl. 0 colaborare cu 
un străin ar fl benefică.

21 mai-20 Iun.
Un colaborator apropiat lipsește de la serviciu acum când 
aveți mal mare nevoie de el. Veți fl nevoit să vă adresați 
altcuiva să vă ajute.

21 lun.-20 Iul.
Pretențiile dv sunt prea mari șl vi se reproșează asta. Fiți 
mal obiectivi Vă copleșește mulțimea proiectelor șl nu 
știți cum să le faceți față.

21 Iul.-20 aug.
Găsiți timp de odlhnăl Relația cu colegii e cam tensio
nată, dar vă susțin Inițiativele. Poate obțineți o rezolvare 
ce atrage atenția șefilor.

21 aug.-20 sept,

Faceți totul singur. Asta e bine, căci ceilalți nu ar putea 
face altceva declt să vă încetinească Tn acțiune, chiar să 
vă încurce.

21 Mpt.*20 oct.
ZI relativ liniștită șl asta pentru că nu aveți bătăi de cap. 
O umpleți cu muzică, sport ori o Ieșire în oraș, alături de 
persoana Iubită.

21 oct-20 nov.
Nu e momentul potrivit să Inițiațl activități care nu au 
fost planificate din timp și pentru care nu aveți un plan 
detaliat de acțiune.

2T nov.-20 dec.

/■

Soluția integramei din 
numărul precedent: D
- D - A - I - DETER
GENT - REST - STA - 
PETE - STAR - TAURI
- CN - TI- REBUT - 
CAI - IRIS - VAS - CUC
- P - A - PRO - APA - 
LAIE - STAL - PRĂFUI
TĂ - ORALA - ET - R - 
STOCA - ARES

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
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

Totul merge cum vă place dv. Dar ar fl bine să mai ascui— 
tați și de cei din jur. Petreceți mai mult timp cu familia, 
ca să atenuați tensiunile.

E posibil să amânați o călătorie în Interes personal din 
motive ce nu țin de dv. Tot răul spre bine: oricum aveți 
un program prea încărcat.

21 dec.-20‘ lan. __  _ ____ _______________
Sunteți plin de energie șl puteți realiza ce v-ați propus 
azi. Puteți obține un câștig substanțial, ori să vă afirmați, 
în societate.

21 ian.-20 febr.
Nu vă simțiți în apele dv tocmai acum când aveți multe 
de rezolvat. Nu vă asumați riscuri importante, pentru că 
aveți puține șanse de reușită.

21 febr.-20 mart.

I

7.-00 Jurnalul 
TVR

7:55 Euro- 
dispeoer

8:00 Isabel, In 
Scăldarea 

iubirii
8:55 Prieteni 

la masă
930 Teleshopping 

10:00 Surprize, 
surprize... (r) 

1230 Euro-
dispecer

1235 Tek iddopedia 
13:30 Madeline
14.-00 Jurnalul 

TVR. Sport. 
Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Pro

patria 
1530 Kronika 
16:55 Islam:

<î Confruntări 
interne 

18:00 Sănătate 
pentru toți 

19:00 Jurnalul TVR
Sport 
Meteo

20:15 Prim plan
21X10 lartă-mă. Cu Raluca

Moianu
2230 Reflector
23.-00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2330 Nocturne

030 Spionii (dramă. SUA, 
01997) Episodul 9. Cu: 

Matthew Madadyen, 
Keeley Hawes, Jenny 
Agutter, Peter Firth. 
Regia Jane Feather
stone. Premiul BAFTA 
2003, pentru cel mai 
bun serial,categoria 
dramă.

1:30 Cealaltă
Românie

220 Jurnalul TVR (r)
3:30 Prieteni 

la masă (r)
405 lartă-mă (r)
525 Dosar 

România (r)
535 Destine secrete 
6:40 Teleshopping

7.-00 Știrile Pro IV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care 
aduce carter 

9:15 Tânăr $i neliniștit 
10:15 Tu ești, tu câștigi 
11:15 La seivid (r) 
12:15 Bucătăria lui Radu 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete îhtr-o pastilă

(r)
14:15 Nea Mărin Miliardar 

“(comedie, România, 
1979)

16:01 Tânăr și neliniștit Cu:
’ “Eric Braeden, Joshua 

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

17:00 Știrile 
Pro TV

17:45 Teo. Emisiune de diver
tisment. Teo se întoarce 
într-un decor total 
schimbat cu subiecte 
interesante pentru toată 
lumea și cu un nou look 

19:00 Știrile ProTv Sport Vre
mea

20:15 Mesagerul reginei
4 Fracțiune, Canada, 

2001). Cu: Gary Daniels, 
Eva Habermann, John 
Standing. încă o dată, 
Mesagerul Reginei, 
Căpitanul Strong (Gary 
Daniels) a fost chemat 
la raport de către Servi
ciul Secret al Majestății 
Sale. De data aceasta, 
problema era una destul 
de complicată și 
riscantă

22:15 La Bloc. 
23:00 Știrile Pro IV 
2345 Dispăruți fără urmă Cu: 

rjAnthony LaPaglia, Pop
py Montgomery

0:45 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce 

cartea
130 Știrile ProTv (r) 
230 f Mesagerul reginei 
430 Chestiunea zilei
5. -00 Zâmbete într-o pastilă 
530 Icstrim tivrf (r)
6. -00 Teo (r)

630 în gura presei cu 
Mircea Badea

7:00 Observator cu Vlad 
lonescu șl Simona 
Gherghe

8:00 Canalul de știri 
10:00 în gura presei (r) 
10:45 Concurs Interactiv 
12:15 Dădaca 
13XX) Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Lege și ordine: Brigada 

“spedală. Cu: Christo
pher Meloni, Mariska 
Hargitay, Richard Belzer, 
Diane Neal, Dean Win
ters, Ice-T, B.D. Wong 

15:00 Divertisment Piața 
Diverts (r)

16:00 Observator
16:45 Anastasia Cu: Elena 
TgKorikova, Petr Krasilov,

{ Daniel Strakhov
17:45 9595-Teînvață ce să 

tad cu dr Cristian 
Andrei

19:00 Observator 
cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

2030 Napoleon și Josephine 
».-(istoric, SUA, 1987). Cu: 

Armand Assante, 
Jacquelline Bisset, 
Stephanie Beachman, 
Anthony Perkins. Pe 
fundalul tumultoaselor 
vărsări de sânge de pe 
câmpurile de luptă ale 
Europei, această minis- 
erie epică povestește 
despre legendara 
poveste de dragoste 

22:00 Secretul Măriei. Cu: 
0loan Isaiu, Anemona 

Niculescu, Olga Delia 
Mateescu, George 
Mihăiță, Toma Dănilă, 
Cristian Popa, Dana 
Măgdici

23:00 Observator cu Lelița 
Zaharia

0:00 Punct final (acțiune, 
iiJSUA 1997)

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator (r) 
4:00 Dădaca (r)

6:00 Reuniunea (comedie, 
făSUA, 2003)

7:30 Cei trei mușchetari 
iKaventuri, SUA, 1993).

Cu: Kiefer Sutherland
9:15 A 57-a ediție a Premi

ilor Emmy
1120 întoarcerea familiei

HSeavets (comedie, SUA, 
2004). Cu: Alan Thicke

12:50 South Kensington
H(comedie, Anglia, 2001). 

Cu: Rupert Everett, Jean
- Claude Brialy, Enrico 
Brignano

14:45 A doua lună de miere
Hfromantic, SUA, 2001). 

Cu: Roma Downey, Tim 
Matheson, Jayce Bartok, 
Sean Arbuckle

16:15 Trandafirul roșu
Q(dramă, Marea Britanie, 

2004). Cu: Michael E. 
Rodgers, Rebecca R. 
Palmer, James Watson, 
Lucy Russell

18:00 Reuniunea (comedie,
V QSUA, 2003). Cu: Eugene 

Levy, Catherine O'Hara 
1930 Pe platourile de 

filmare. Episodul 42

20:00 Donnie Brasco (dramă, 
0SUA 1997). Cu: Al Paci

no, Johnny Depp, Anne 
Heche, Michael Mad
sen, Bruno Kirby, James 
Russo. Regia: Mike 
Newell

22:05 Freddy vs. Jason (hor- 
•“■ sAor, SUA 2003). Cu:

Robert Englund, Monica 
Keena, Kelly Rowland, 
James Callahan, Jason 
Ritter. Regia: Ronny Yu

23:40 Huff Ep. 9: Crăciun dis- 

8m Ep. 10: Bunul doc-

1.0 South Kensington 
-(comedie, Anglia, 2001). 
Cu: Rupert Everett, Jean
- Claude Brialy

3:15 Kontroll (thriller, 
Ungana, 2003). Cu: 
Sandor Csânyi, Zoltăn 
Mucsi, Csaba Pindroch

5:05 Vedete la Hollywood 

07:00 Maria Bonita (film serial, 
r) 08:00 Teleshopping 08:35 
CeZar și Tipar 09XJ0 Rebelii (film 
serial, r) 10:00 Sinaia Forever 
11:45 Pasiuni (film serial) 12:40 
Verdict: Crimă (film serial) 1330 
Teleshopințț 14:00 Desene ani
mate 1430 încurcăturile lui Zack 
(film serial) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Tribuna partidelor 
parlamentare 1635 Jurnalul TVR 
17X90 Rebelii (film serial) 1800 
Jurnalul Euronews 1830 
Minorități sub trei dictaturi 19X30 
Moștenitoarea (film serial) 20XX) 
Trăsniți din Queens (film serial) 
20:30 Cruciații 21:00 Bugetul 
meu 21:30 Jurnalul TVR 22.00 
Jurnalul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Lista neagră (thriller, 
SUA 1993) 00.00 Martorul tăcut 
(film serial) 0100 Omul între soft 
și moft (reluare) 0130 Trăsniți 
din Queens (reluare) 02:00 
Manevre primejdioase (comedie, 
SUA 1989)

06:00 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1130 Numai 
îngerii au aripi (aventuri, SUA 
1939, r) 1330 Desene animate: 
Pokemon 14:45 Doctorul de 
suflete (s, r) 15:55 Apropo de... 
cinema 17:00 Numai îngerii au 
aripi 19:00 Surorile (s) 20:00 
Monk, Cu: Tony Shalhoub 
22:00 Knight Rider 2000 
00:15 Lumea ProCinema 00:45 
Knight Rider 2000 (acțiune, 
SUA 1991, reluare)

10.30 Revolta clasicilor (r); 
11.00 Eliberarea Europei (r); 
12.00 Jurnal cult; 12.05 Con
cert de prânz; 13.00 Da, die 
prim-ministru! (r); 13.30 Curs 
de limba spaniolă; 14.00 Per
manențe (r); 15.00 Remix rock 
forum (r); 16.30 Lumea necu
vântătoarelor; 18.45 Citește cu 
mine; 18.50 Jurnal cultural; 
19.00 Simfonia neterminată a 
lui Einstein; 20.30 Dialoguri 
despre altădată; 21.00 Casele 
bântuite; 21.30 Arhitectură 
contemporană; 21.45 Jurnal 

08:00 Sport cu Florentina 08X15 
Teleshopping 0835 Dragoste și 
putere 09:30 Sunset Beach 
10:25 Oamenii vorbesc 11:15 
Tele Ron 12:20 Teleshopping 
12:50 Sunset Beach 13:50 Te
leshopping 1420 Garito 15:25 
Dragoste și putere 16:25 Gari
to 1725 Trăzniț fit NATO 18X» 
Focus 18:45 Oamenii vorbesc 
1930 Da sau nu 20:00 La răs
cruce intre dragoste și moarte 
22:00 Trăsniți in NATO 22:30 
Focus Plus 23:15 Da sau nu 
00:00 Călătorii în lumi paralele 
01:00 Focus 0200 La răscruce 
între dragoste și moarte

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracțoner 12:00 Teleshopping 
13:00 Ochi negri (s, r) 14:00 
Jurnalul de prânz 14:30 Detec
tivi în Paradis (s) 15:30 Ruth 
Rendell (miniserie) 1630 Ochi 
negri (s) 17:30 Naționala de 
bere - Batalionul distracțonar 
18:30 24 de Ore Național TV 
19:20 Sport la Național TV 
19:45 Țara Iu1 Papură Vouă 
20:00 Asul așilor (aventuri, co- 
prod., 1982) 2200 Vară cu pe
ripeții (comedie, Franța, 1984) 
00:00 Național la miezul nopții

12.00 Jurnalul cultural; 12.05 
Marea epidemie; 13.00 
Geografica; 13.30 Rânduiala; 
14.00 Circul (SUA 1931); 15.10 
Chaplin prin ochii prezentului; 
15,40 Documentar; 16.00 
Fotograme. 16.30 Decalogul 
sentimentelor; 17.00 Renaș
terea; 18.00 Jurnal de modă; 
18.50 Jurnalul cultural; 19.00 
Teatrul în sec. al XX-lea; 19.55 
Casting; 20.00 Muzică și muzi
cieni; 20.30 Fotografii-fotograf;
20.45 Beatles; 21.45 Jurnalul 
cultural; 22.00 Surâsul unei 
nopți de vară (comedie, Suedia, 
1955)

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
06.-00 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie 11:00 
Amazoana (s) 12:00 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1720 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
2030 Lacrimi de iubire (s) 
21:30 Culoarea păcatului (s) 
22:30 De 3X femeie 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (s, r) 0200 De 
3X femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (s, r) 04:15 îndoiala (s)

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 11.15 Cuvio
sul Dimitrie 11:50 Calendar 
ecumenic 12:00 Emisiune reli
gioasă 13:05 Un nou început 
(d) 13:35 Fan X. Videoclipuri 
1435 Euroblitz: Cinema 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Arta 16:00 Misiune imposibilă 
(r) 1630 Ne privește 18:00 6! 
Vine presa! 20:00 Masca de 
argint (aventuri, România, 
1985) Cu: Coca Andronescu, 
Marga Barbu, Ion Besoiu. 22X30 
Nașul 23:45 Știri 00XX3 Revizie 
tehnică

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Ziarul Realității 10:00 
Realitatea de la 10:00 10:45 
BZiarul realități 11:00 Deschide 
lumea (reluare) 11:30 Reali
tatea bursieră 13:15 Deschide 
lumea (reluare) 15:15 Audiență 
în direct 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele României 
17:45 Editorii Realități 18:45 
Realitatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:45 Bani 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buziunar 22:00 Zece fix 
23.00 Politica, frate! 2330 Știri 
Cele mai proaspete știri 00:00 
Realitatea de la 00:00

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

08.45 Un dar din dragoste: 
Povestea lui Daniel 
Huffman (biografic, 
SUA, 1999)

1030 Lumina blândă a 
dimineții (dramă, 
SUA, 2001)

12.15 Un strigăt de ajutor 
(dramă, SUA 1994)

14.45 Ostatic pentru o zi 
(comedie, SUA, 1994)

16.30 Un dar din dragoste: j 
Povestea lui Daniel 
Huffman (biografic, j 
SUA, 1999, r)

18.15 Lumina blândă a 
dimineții (dramă, 
SUA, 2001, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s)
21.00 Păcatele trecutului
22.45 Brigada de poliție

09.00 Mașinăriile de război
ale secolului 21

10.00 Confruntarea fiarelor 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Khubilai Han: Căderea 

hoardelor mongole
14.00 Tancuri
15.00 Mașinăriile de război

ale secolului 21 -T'f 
16.00 Portavionul: Un oraș

în largul mării
18.00 Față în față cu peri

colul
19.00 Cele mai mari 

superlative 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Salvați din fălcile 

rechinilor
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• Privatizare. Comisia de privatizare a Băncii Comerciale Române va primi azi ofertele angajante pentru preluarea instituției de credit, pe lista investitorilor interesați figurând nouă bănci. (C.P.)
Afaceri cu mansarde la Deva

După străvechea spusă a românului, conform căreia comunistul bătrân își schimbă el partidu', dar năravu' ba, Ion Iliescu iese din când în când în față și mai trântește câte o bâtă zdravănă în balta politicii autohtone. Din care, până la urmă, tot el iese cel mai mânjit de noroi, însă nu-și prea dă seama de asta, din cauza vârstei matusalemice, presupun. Așa că, ținta preferată a atacurilor teribilului bătrânel, alintat cu supranumele de „bunicuță", e chiar cel de i-a tras partidul de sub picioare la ultimul congresEpitetele cu care Mircea Geoană este gratulat de Iliescu, cu diverse ocazii, sunt dintre cele mai colorate, demonstrând faptul că limbajul de lemn nu e întotdeauna perfect...

■ Construcția de 
locuințe la mansardă - 
o idee de afaceri care 
prinde contur la Deva.

Clara PAs_________________
clara.pMclnformmedla.ro

Deva - in cartierul Dacia din municipiul Deva, pe ușile blocurilor există de câteva zile anunțuri prin care o firmă specializată anunță repararea gratuită a acoperișului. Locatarii curioși s-au întrebat cum este posibil așa ceva?„Problema acoperișului se rezolvă prin mansardare. Noi executăm mansardări pe cheltuiala integrală a firmei, fără participare financiară din partea locatarilor. Aceștia tre
Campanie a Crucii Roșii

Astfel, în concepția specific iliesciană, „prostănacu1" a involuat rapid, ajungând zilele trecute la stadiul de „handicapat". Chiar dacă nu mental ori fizic, ci numai politic, handicapul lui Geoană e, se pare, de neiertat.Asta în timp ce tot mai des apare agățat de brațul Celui-de-trei-ori-președinte, fostul Petre Roman. Pardon, fostul premier Roman. Ale cărui gânduri de mărire renasc din nou sub constelația deja prăfuitului Pol Social.

Deva (V.R.) - Filiala Județeană de Cruce Roșie a lansat campania pentru programul de iarnă „Sărbătoare în orice casă - bucate pe orice masă”, desfășurat în perioada 15.10.- 24.12.2005. El este destinat strângerii de bani, alimente și dulciuri, materiale igienico- sanitare, articole noi de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, bunuri de strictă necesitate. Beneficiari sunt persoanele defavorizate: colonia de lângă halda de gunoi a Devei; vârstnici singuri și bolnavi; familii sărace cu mulți copii; minori în detenție, copii ai străzii.Programul se va realiza prin colecte de bani realizate 

buie doar să ne dea acordul pentru cedarea spațiului. Ori aceasta este cea mai grea problemă cu care ne confruntăm, pentru că avem nevoie de acordul tuturor proprietarilor - soț și soție. în schimbul acestui acord, firma se obligă să repare casa scării, să înlocuiască conductele de utilități", declară Pioară Statie, administratorul firmei.
Se vândLocuințele de la mansardă, aflate acum în proprietatea firmei constructoare, vor fi scoase ulterior la vânzare, chiar și în rate, pe durata a 10-15 ani. Prioritate vor avea locatarii de pe scară. Prețul unui metru pătrat din noua locuință se vinde cu 300-350 
de voluntari; depuneri de bani în contul Filialei de Cruce Roșie RO07RNCB 3000000004820001 deschis la Sucursala BCR Deva; donații în produsele amintite, de la persoane fizice și juridice; colectă de fonduri și bunuri prin contracte de sponsorizare.

Elis Ciorobea

Proiectare cu blocuri mansardatede euro, în funcție de zona unde se află amplasat imobilul. „Construcția de locuințe la mansardă poate să rezolve, Intr-o anumită măsură, cererea de spațiu locativ. In Deva, avem deja două
Registrul Comerțului - reacție

Deva (C.P.) - Legea Camerelor de Comerț, care stabilește că organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Comerțului și evidența permanentă a situației firmelor comerciale va reintra sub jurisdicția Camerelor de Comerț, a fost adoptată și aprobată în Senat cu 75 de voturi pentru și cinci împotrivă, urmând a fi trimisă spre dezbatere Camerei Depu- taților, care se va pronunța la finele lunii viitoare.Referitor la acest proiect de lege, Viorica Vălean, 

blocuri la care proiectele se află în faza PUD, iar la alte două blocuri proprietarii trebuie să ne aducă o serie de acte pentru a putea demara și aici activitatea”, a mai precizat Pioară Statie.

directorul Oficiului Registrului Comerțului Hunedoara, a declarat: „Nu comentez. Vom vedea ce va fi”. Senatorul PNL, Viorel Arion, inițiatorul acestei legi, care îndeplinește și funcția de președinte onorific al CCI Hunedoara, a declarat, recent, la Deva: „Personal, consider că e o reparație ce trebuie făcută. Registrul a fost o instituție creată de Cameră, dar care a fost naționalizată de vechiul regim, în 2002, trecând-o în subordinea Ministerului Justiției”.

MELINDA I

i n s t a I I

Vă așteptăm la 

depozitul nostru:

TIMIȘOARAStr. Ion lonescu de la Brad nr. 29Teî.: 0256-400774Fax: 0256-400777 instaltm@melinda.ro
Microcentrale murale

Demrad Standard

Cumpără o microcentrală 
femurală Demrad și primești în

puteri termice de 20,24,30 kW versiune basic și digital aprindere electronică și modulare automată a arzătorului cu tiraj natural sau forțat compact, dimensiuni reduse posibilitatea de conectare ia calculator compatibil cu sisteme de automatizare posibilitate de conectare la termostat de cameră, sondă exterioară și unitate de control la distanță versiunea basic cu afișaj LED versiunea digitală cu afișaj LCD, pentru vizualizarea defecțiunilor

CADOU

vană cu 3 căi motorizată posibilitate de legare în cascadă sistem anti-blocare pompă protecție contra îhghețului filtru EMC silențios instalare ușoară certificate CE, ISC1R, UK.Certelec, Rostest
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Expoziție de etnografie și folclor:
Costum popular de mireasă din zona Romanița-Olt 
Covor din zona pădurenilor

Hunedorenii au fost entuziasmați de spectacolul oferit in cele trei zile

Adrian Despot, solistul trupei Vița, de Vie Trupa Reflex

Karting Trupa Sistem a acordat și ea un autograf fanilor săi

Spectacol demonstrativ de karate

Hunedoara - Zilele Municipiului Hunedoara au debutat sub auspiciile toamnei care s- a hotărât, parcă, să lase locuitorii orașului să poată sărbători cum se Cuvine un nou an adăugat la existența urbei. Timp de trei zile, org nizatOrii au oferit un spectacol de neuitat tuturor celor prezenți la această manifestare ce a avut loc la sfârșit de săptămână.Prima zi a adus în Sala Dietei, din incinta Castelului Corvineștilor, spectacolul extraordinar „Obârșii” prezentat de Grigore Leșe și grupul vocal „Voci Transilvănene”, în aceeași zi, Galeria de Arte a găzduit expoziția de etnografie și folclor, unde au putut fi admirate costume populare și obiecte artizanale din mai multe zone ale țării.Seara de vineri s-a încheiat cu un spectacol folcloric care a adunat câteva mii de oameni în fața Casei de Cultură. Ziua de sâmbătă a debutat cu câteva competiții sportive, care au oferit prilejul tinerilor din oraș să participe la: cupa municipiului la fotbal în sală, cupa de înot, concursul de alergare pe șosea și karting. în această zi nici iubitorii de carte nu aqj fost neglijați. Aceștia au putut participa la Galeria de Arte, unde au avut loc lansările de carte ale scriitorilor: Raisa Boiangiu, Ioana Precup, Mariana Fartușnic.Locuitorii orașului au venit, cu mic cu mare, la Casa de Cultură unde „senzația serii” a constituit-o trupele Reflex, Sistem și Vița de Vie. Concertele s-au încheiat târziu în noapte, când cei prezenți la manifestare au- admirat un superb foc de artificii. Iubitorii de folclor nu au fost nici ei lăsați de-o parte. Aceștia au participat la cea de-a patra ediție a Festivalului Național de Folclor „Floarea Dorului” ce a avut loc la Casa de Cultură, vinerii și sâmbătă. Premierea a avu? loc duminică, iar câștigătorul concursului a fost Răzvan Rădos. Ziua de duminică a oferit un adevărat spectacol de folclor, pe scenă fiind prezenți cunoscuți interpreți de muzică populară, precum Gheorghe Roșoga, Cornelia și Lupu Rednic, Valentin Crainic, Nelu Ban Fântână, Claudia Sofîan, Florin Sultan, Bianca Vâlceanu, Mariana Suciu, Ana Almășan Ciontea și alții. De la această sărbătoare nu puteau lipsi micii, berea, vinul, rețeta care nu dă niciodată greș.

Trupa Sistem a ridicat adrenalina spectatorilor
Ana Almășana-Ciontea, 
sufletul manifestării fost obținut de Răzvan Rădos Suită de dansuri pădurenești
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• Demisie? Suporterii gălățeni au cerut demisia antrenorului Aurel Șunda în ultimele minute ale partidei Oțelul - Jiul Petroșani, disputată ieri. „Este tipic românesc ceea ce I cont de condițiile care cred că se poate vorbi de așa ceva - a replicat Șunda. (V.N.)se întâmplă. Ținând n sunt la Galați, nu cr

■ Cu mai mult curaj, 
„minerii" ar fi putut 
scăpa de umbra 
retrogradării.

Valehtiui Neagu________________
valentin.neagu@informmedla.ro

Galați - într-un meci de uzură, în care nici o echipă nu a găsit soluții pentru a se detașa, cele două formații și- au împărțit punctele și au

rămas în coada clasamentului. A fost un meci în care s- a văzut clar că lupta pentru retrogradare nu este deloc ușoară. Antrenorul echipei Jiul, Ionuț Chirilă, a declarat că, dacă jucătorii săi ar fi evoluat cu mai mult curaj, ar fi reușit să câștige meciul.
Rezultat echitabil„Rezultatul mi se pare echitabil, deși dacă am fi avut mai mult curaj puteam

• Accidentare. Cristian Chivu s-a accidentat și a fost înlocuit cu Bovo în min. 53 al meciului pe care As Roma l-a pierdut duminică în deplasare cu 0-1 în fața formației Empoli, în etapa a 7-a a Campionatului de fotbal al Italiei. (V.N.)
Otelul Galați - Jiul Petroșani._0-0_____________
Stadion „Dunărea" - aproximativ 400 de spectatori
Qfelul: Urai, Zeciu (7. Crăciun '61), ȘomcHerechi, 0. Munteanu, Dragomir, 
G. Mărginean, V. Tănase, Izvoranu (26. D. Oprea '66), A. Dumitru, Bâdes- 
cu (23. R. Oprea *61), Aldea. Antrenor: Aurel Șunda.
Jiul: Multescu, Bădoiu, Rerehgi, Mihart, Kalai, M. Gheorghe, PSclejan, llin 
(4. Drăghici '83), E. Petre, CI. Drăgan, Movilă (17. Ionică 90+2). Antrenor: 
Ionuț Chirilă.
Cartonașe galbene: 0. Munteanu '21, Izvoreanu '28/ Pâcleșan '67, Mulțescu 
'81.
Meciul a fost arbitrat de o brigadă formată din Alexandru Deaconu (een- 
trai). Iulian Radu, Fiorin Stăriescu (asistenți) și Andrei loniță (rezervă). Obser
vatori au fost Alexandru Boc și Constantin Gheorghe.

S-a salvat Jiul de la retrogradare? (Foto: t. Mânu)

Spre podium
Deva (V.N.) - Fără o replică hotărâtă, devenii s-au dezlănțuit în repriza a doua și au câștigat la șase goluri diferență. Acestea au fost condițiile în care s-au desfășurat ostilitățile din Sala Sporturilor din Deva dintre formațiile FC CIP Deva și Poli G Timișoara. Primele 15 minute au fost mai echilibrate. Totuși prima repriză se încheie cu scorul de 5 - 2 pentru deveni. Repriza a doua a fost la îndemâna jucătorilor de la FC 011*, ajungându-se ca aproape de final devenii să conducă cu patru sau cinci goluri diferență. Arbitrii au fost contestați de public pentru deciziile luate.

câștiga. A fost un meci de luptă, pe un teren foarte greu. Acest punct este unul de moral pentru noi, în vederea derbiului regional din etapa viitoare, cu Pandurii Târgu Jiu. Am obținut un rezultat bun în fața unei echipe cu o experiență net superioară nouă în Divizia A”, a su

bliniat antrenorul Jiului, Ionuț Chirilă.Ambele echipe au jucat cu multă determinare, dar fără nici un rezultat pe tabela de marcaj. Lipsa de idei și de soluții a dus la un meci anost, în care, parcă, cele două echipe s-au împăcat până la urmă cu acest rezultat.
Corvinul - cădere liberă

Tot mai mare presiune la poarta adversarilor

4
»w1 1 . . » •'

■ Jucătorii de la Cor
vinul se afundă din ce 
în ce mai mult în coa
da clasamentului.

Valehtin Neagu________________
valentin.neagu@lnformmedia.ro

Hunedoara - Deși cu puțin înainte de partida cu timișorenii antrenorul loan Petcu ne-a declarat că va fi ultima etapă în care Corvinul va fi pe ultimul loc, lucrurile nu stau deloc așa. Hunedorenii au rămas și după meciul de sâmbătă cu

doar cinci puncte. Ceea ce înseamnă ultimul loc, cu doar opt goluri marcate și 15 prî-mite. Un minus șapte la adevăr spune destul de mult. Cu toate acestea, antrenorul loan Petcu nu va fi demis. Cel puțin așa susțin surse din> conducerea clubului. Jucătorii vor fi sancționați financiar, iar implicarea efectivă a lui Romulus Gabor în ceea ce priveșț|phersul echipei este ca și iminentă.Timișorenii au deschis scorul prin Bumbac, golul a venit dintr-un corner executat de Rotaru, iar Gheju a
Jucătorii Corvinului la antrenamentreluat spre poartă. Au fostmulte contestații la acest gol, dar până la urmă a fost validat de arbitru. A fost și 0-2, dar în repriza a doua hune

(Foto: T. Mânu)dorenii au redus din scor. în zadar însă. Ultimul loc a rămas al lor. De la cinci, la 17 puncte (primul și ultimul loc), diferența este mare.

Marea Inaugurare luliusMall Timișoara - e Intr-adevăr MAREîn data de 22 octombrie Timișoara devine cel mai mare pol de atracție pentru tot vestul țării, deoarece are loc inaugurarea luliusMall. Evenimentul este unul marcant, ridicându-se la cerințele acestui impozant edificiu. Acest moment unic va fi celebrat printre alții, de invitați de marcă din lumea show-bizz-ului românesc. Astfel, într-un concert incendiar, ne vor încânta: ACTIV, HOLOGRAF, DANA, CLASS, 
. PROCONSUL, ȘTEFAN BĂNICĂ JR..Spectacolul va fi unul deosebit, ambianța creată de un impresionant show de sunet și lumină, îl va face pe fiecare participant să se simtă parte integrantă a unei seri magice. Exploderele de baloane, jocurile de artificii și lasere, căderile de foc și multe alte surprize incendiare va crea o noapte feerică pentru toți cei prezenți la luliusMall Timișoara.Seara de 22 octombrie va fi și una a premiilor și cadourilor pentru că vor fi oferite peste 200.000 de obiecte promoționale și premii instant Coca-Cola.Pe lângă acest fabulos exercițiu de entertainment, vizitatorii luliusMall vor avea parte și de o experiență unică de shopping. începând chiar cu ora 12, cele peste 210 magazine ale unor mărci internaționale și naționale renumite, își vor deschide porțile pentru a satisface toate așteptările. Pasionații de modă vor găsi articole vestimentare pe toategusturile și stilurile, de la ținute elegante sub marca BIGOTTI, IRINA 

SCHROTTER, ELEGANCE, NANA CAMICIE, MEYER, MOTIVI, MASSINI, CAMEL 
K ACTIV, TERRANOVA, ținute casual marca MANGO, RIVER WOODS, LEVI’S, LEE 
? COOPER, până la articole sportive oferite de: ADIDAS, NIKE, LOTTO, O’NEILL și mulți alții.Doamnele și domnișoarele cu siguranță vor fi fascinate de bijuteriile și accesoriile etalate de magazine precum B&B COLLECTION, 925, FOLLLFOLLEE, FLRESQ, 

CELLINI, MELI-MELO, SABRINI, GEMSTONES BIJOU, TOUS, SWATCH, PLATIN, 
.EURO STAR, iar cosmeticele achiziționate de la INA CENTER, THE BODY SHOP, 
’LUSH, ERBORISTERIA sau MON PARFUM pot fi cadoul ideal pentru a-1 putea 

oferi cuiva drag.Deși au fost alese branduri renumite, mall-ul nu se adresează unui segment exclusivist, ci dimpotrivă, prețurile vor fi accesibilei unei largi categorii de consumatori, promoțiile și ofertele speciale fiind la ele acasă, deoarece luliusMall este conceput câ un loc pentru toată lumea, de la cei mici până la părinți și bunici. Kids Land-ul - un loc special amenajat pentru copii - vine să sprijine acest concept. Astfel, cei mici vor întâlni personaje din povești și desene animate, vor participa la evenimente speciale, spectacole și jocuri educative, în timp ce bunicii sau părinții se vor putea relaxa plimbându-se în parc sau savurând o cafea de la terasele tematice din apropiere.Veți fi încântați și de oferta culinară deosebit de diversificată propusă de cele 9 locații de fast-food ale Food Gourt-ului Almondo sau de stilul și clasa restaurantelor italian, grecesc și chinezesc.' Pasionați! de tehnologie sunt așteptați la Media Galaxy, cel mai mare electrocomplex din România, iar supermarkets! Univers’all își va întâmpina clienții cu promoții deosebite, tombole și prețuri avantajoase la cele peste 14 000 de articole și servicii de cea mai înaltă calitate.Există numeroase opțiuni pentru a vă relaxa pe parcursul zilei. Vizitatorii vor găsi piste pentru role, centru de întreținere și sport, piscină, patinoar, casino. Pentru iubitorii de senzații tari există chiar și un perete de alpinism. Amplasat într- unul din locurile de relaxare, cu peste 15 metri de traseu, acesta va fi gazda concursurilor naționale și internaționale de alpinism.Finisajele exterioare, spațiile verzi, fântânile, oglinzile și căderile de apă, atri- umul conceput pentru organizarea unor evenimente speciale, grădina cu portocali și parcul cu spații izolate fonic sunt elemente deosebite care fac din luliusMall Timișoara unul din cele mai frumoase din Europa, mail ce vă așteaptă să-i treceți pragul începând cu 22 octombrie. zsx
31284 ( Pj

RECLAMĂ

mailto:valentin.neagu@informmedla.ro
mailto:valentin.neagu@lnformmedia.ro


SPOIT /•luni, 17 octombrie 2005
• Parc tematic. Un parc dedicat Formulei 1 va fi construit, până în anul 2008, lă Dubai, a declarat patronul F1, Bernie Ecclestone. Campioane devansate
Parcul respectiv, pentru construirea căruia se vor cheltui aproximativ 360 de milioane de dolari, va fi amplasat în Motorcity, unde se află deja un circuit, și va include un hotel și centre de conferințe. (MF)
• Ratare. Echipa marocană Raja Casablanca, antrenată de Alexandru Moldovan, a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor Africii, după ce a pierdut, cu scorul de 0-1, meciul susținut în compania formației tunisiene Etoile du Sahel, în manșa secundă a semifinalelor competiției. (MF)
• Lisabona. O replică din metal a paltonului gri pe care antrenorul echipei Chelsea, Jose Mourinho, l-a purtat în sezonul trecut este expusă, de sâmbătă, la muzeul de modă și textile din Lisabona. Sculptura are o greutate de 60 de kilograme și a fost realizată de artistul portughez Jose Coelho, care îl consideră pe Jose Mourinho un mit. (MF)
Rezultate ale etapei â IX-a, vineri: PoH Timișoara • FC Vaslui 
2-0; sâmbătă: Wiațtenal - FC Argeș Q-i, FCM Bacău - 
Răpii 0-1, Dinamo - Wllaj 5-0. Duminică: Poli lași - 
Gloria 1-1 , Pandurii - Sportul 0-1, Oțelul - Jiul 0-0. Me

■ Sandra le-a devansat 
pe două dintre compo
nentele lotului național: 
Ponor și Leonida.

Bacău (MF) - CN de gimnastică și-a desemnat, ieri, în Sala Sporturilor din Bacău, laureații în întrecerile pe aparate. Sandra Izbașa a câștigat probele de sărituri, cu 9,406, și sol, cu 9,575. Sportiva clubului Steaua le-a devansat în probele câștigate pe două dintre componentele lotului național, Cătălina Ponor, clasată a doua la sol, cu 9,438, și Floarea Leonida, ocupanta locului doi la sărituri, cu 9,337. Cele două gimnaste au câștigat și ele câte o probă. Ponor și-a adjudecat bârna, unde a obținut cea mai mare notă din concurs, 9,800, iar Leonida, paralelele ine
Beckham vrea 10 milioane

Farul -' Șeaua -—mina iuoă Ml&ferea ediției.
daMmeiTtei

1. btnamp 9 9 1 1 22
2. Steaua t 6 2 0 15-3 20
9- Farul . 1. 8 ■ S 2 1 12-8 17
4. Sportul 9 4 4 1 ‘ 16-7 - 15
5. CFR Ciul 9 4 3 2 14-5 15
fi . Rapid 9 ' 4 3 2 ia-8 15
7. FC Argeș 9 4 3 2 10-7 ■15
8. F< Național 9 . 4 2 3 ’ : 6-10 ' 14
9. Politehnica 9 3 4 2 10-4 13
10. Poli lași 9 3 1 5 6-10 10
11. FCM Bacău 9 2 2 5 3-11 8
12. Jiul 9 1 4 4 5-10 . 7
13. Oțelul 9 1 4 4 5-16 7
14. Pandurii ■ is 8 2 0 6 5-16 6
15. Gloria 9 1 3 5 6-14 6
16. HE Vaslui 9 0 2 7 5-13 2
Etapa a X-a, «taa< 11 ocBmrMu Gloria - NEM Bacău; 
sâmbătă, 22 octombrie: CFR - Național, Jiul - Pandurii, FC 
Național - Fanai, FC Vaslui - Oțelul. Duminică, 23octombrie: 
FC Argeș - Poli Timișoara, Spc^tul - Dinamo, Rapid - Steaua.

București.- Internaționalul engjez David Beckham dorește ea Real Madrid să Ii ofere un nou contract îmbunătăți^ ^re să includă un salariu anual de 10 milioane de lise sterline. „David Beckham îi va uimi pe cei de la Real Madrid cerând incredibila sumă 40 de milioane de life sterile pentru a semna un nou contract, pe patru sezoane”, scrie News of the World. Bec^âm va începe negocierile Injvederea noului contract săp^mâna viitoare și dorește un salariu mai mare decât cel de acum, de 5,5 milioane de lire sterline pe an. Publicația britanică menționează că, deși salariul dorit de mijlocașul englez este

Să fi apus steaua Cătălinei Ponor? (Foto: Traian Mânu)gale, cu 9,500. Monica Roșu și Alexandra Eremia, alte componente ale lotului național, au avut pe întreg parcursul concursului evoluții șterse, duminică, cea dintâi ocupând doar locul patru în proba de sărituri, cu 9.012, iar Eremia, locul cinci la bârnă, cu 8,800. La masculin, în întrecerile pe aparate, com-

David Beckham (Foto: EPA)foarte mare, ac.esjta poate fi qtatyiderat în com-țrairtie cu sunur câștigată de Real Madrid prin imaginea lui Beckham (cel puțin 50 de milioane de lire sterline).Actualul contract al internaționalului englez, care are în prezent același salariu ca și Zinedine Zidane, Raul și Ronaldo, este valabil până în iunie 2007. 

ponenții lotului național au câștigat toate probele. Marian Drăgulescu a cucerit aurul la sărituri, cu 9,700, și la sol, cu 9,550, Marius Urzică a câștigat proba sa preferată, cal cu mânere, cu 9,750, Răzvan Șelariu a câștigat bara fixă, cu 9,400, Dan Potra, paralele, cu 9,150, iar Daniel Popescu, inelele, cu 9,400.
Pregătiți pentru UEFABucurești (MF) - Antrenorul loan Andone a declarat, la finalul partidei cu CFR Cluj, câștigată de Dinamo cu scorul de 5-0, că formația sa este pregătită pentru confruntarea de joi cu Heerenveen, din cadrul grupei F a Cupei UEFA. „Suntem pregătiți pentru meciul cu Heerenveen, care în această seară a câștigat cu 3-0 (n.r. - NAC Breda - Heerenveen 0-3), în deplasare. Sperăm că vom face o partidă la fel de bună cum am făcut în repriza a doua a meciului din seara aceasta”, a spus Andone. Andone

A băut otravă
Santiago (MF) - Un suporter chilian se află în stare gravă deoarece a băut otravă de șobolani după ce reprezentativa statului Chile a ratat calificarea la Cupa Mondială din Germania. Bărbatul este internat la spitalul Juan Noe din localitatea Arica. Suporterul în vârstă de 44 de ani se uita la meciul Chile -Ecuador împreună cu soția sa și consumau vin. M Văzând că partida s-a terminat la egalitate?^ scor 0-0, și Chile a ratați calificarea la CM, bărbafț, tul a luat sticla cu travă de șobolani și a®* băut. Chile s-a clasat pe,^ locul șapte, cu 22 de - puncte, în zona Americii ' de Sud, în preliminariile pentru Cupa Mondială. .

a explicat importanța unei I eventuale victorii împotri- , va formației olandeze. „Avem nevoie de cele trei ' puncte puse în joc joi și trebuie să le obținem. Dacă iei trei, puncte încă din primul meci în grupe, îți poți face ; calculele după aceea. Va fi i destul de dificil, eu știu atmosfera și agresivitatea pe care o are Heerenveen,.1 E un fel de Craiova a Olandei. Din informațiile pe j care le am, echipa practică un joc agresiv, la fel cunjJ evolua și antrenorul lor, care mi-a fost coleg”, a spus , tehnicianul. ,
Incidente

București (MF)Aproximativ 30 de suporteri ai echipei de fotbal Dinamo au fost reținuți de reprezentanții Jandarmeriei Române în urma incidentelor petrecute în timpul partidei Dinamo - CFR Cluj, scor 5-0. Din minutul 75, între suporteri și jandarmi a avut loc o serie de incidente după cel de-al patrulea gol al echipei Dinamo, când un susținător al formației antrenate de Ioan Andone a pătruns pe teren.

Joc bun
București (MF) - An
trenorul Fabio Capel
lo s-a declarat mul
țumit de prestația 
atacantului Adrian 
Mutu în partida pe 
care Juventus Torino 
a câștigat-o, sâmbă
tă, pe teren propriu, 
cu 1-0, în fața for
mației Messina, în 
etapa a Vil-a a cam
pionatului Italiei. 
„Del Piero a marcat 
un gol extraordinar, 
dar și Adrian Mutu, 
a făcut un joc foarte 
bun", a declarat Ca
pello. Mutu a evo
luat până în min. 57, 
când a fost schimbat 
cu M. Camoranesi.

Franțuzoaica Mary Pierce a câștigat 
ieri Cupa Kremlinului la tenis de câmp de 
la Moscova, învingflnd-o în finală pe italian
ca Sebiavone cu B4, 6-3. (Foto: epa)
. .. -■ .. ..■_

Fotbalist acuzat de viol
București (MF) - Un fotbalist al echipei Manchester United va fi arestat de poliția engleză, fiind acuzat că, împreună cu un prieten, a violat două femei, susține publicația Sunday Mirror.în urmă cu zece zile, presa din Marea Britanie a scris că poliția engleză anchetează un nou caz de viol în care este implicat un fotbalist din Premiership, însă nu a făcut public nici numele și nici echipa acestuia.„Tânărul fotbalist va fi interogat în legătură cu acuzațiile potrivit cărora el și un prieten ar fi violat două

femei într-un apartament a cărui închiriere costă 2.500 de lire sterline pe noapte, din hotelul londonez Sanderson, în urmă cu două săptămâni”, notează Sunday Mirror.Potrivit publicației citate, jucătorul a negat acuzațiile și le-a spus prietenilor săi că nu a avut nici o legătură cu cele două femei.„Poliția trebuie să asculte versiunea celor doi bărbați înainte de a decide dacă vor fi puși sub acuzare sau nu”, a declarat o sursă din cadrul Poliției. Ambele femei au fost examinate de un medic al Poliției.

Pilotul spaniol I Fernando Alonso, ( deja campion j mondial, a câștigat Marele j Premiu al Chinei, j a 19-a și ultima etapă a Campionatului Mondial I de Formula 1, disputat, duminică, I pe circuitul de la 1 Shanghai, și a reușit să ajute j. echipa sa Renault să obțină și titlul la constructor. I Alonso a fost urmat de Kimi Raikkonen (McLaren Mer- i cedes) și de ger- | mânui Ralf Schumacher (Toyota). [ (Foto: EPA) I
i

!
4

Rezultatele etapei a IX-a, sâmbăta, 15 octombrie: Olimpia Satu Mare - FC I 
Bihor 0-0, Gaz Metan Mediaș - FCM Reșița 3-0, ISCT - Unirea Dej 3-0, I 
Cor-vinul Hunedoara - CFR Timișoara 1-2, UTA Arad - Unirea Sînnicolau 
Mare 2-0, Unirea Alba lulia - Gloria Bistrița II 0-1, Minerul Lupeni - U Cluj • 
0-0, L be-tv Salonta a stat________ ________________________________________ j
Clasamentul

1. Gaz Metan Media; 9 5 2 2 15-7 17
2. ISCT 8 4 4 9 12-5 16
3. CFR Timisoara 9 5 1 3 1-13 16
4. U Clui 8 4 3 1 9-2 15
5. Liberty Salonta 8 4 2 2 8-5 14
6. FC Bihor 9 4 1 4 15-9 13
7. Minerul Lupeni 8 3 " 3 2 7-4 12
8. Unirea Dej 9 3 3 3 11-10 12
9. Unirea S.Mare 8 3 1 4 >13 10
10. UTA 8 2 3 3 9-10 9
11. FCM Reșița 9 2 3 4 7-10 9
12. Gloria II 8 2 3 3 3-7 9
13. Olimpia S.M. 9 2 2 5 8-15 8
14. Unirea Alba lulia 8 1 3 4 4-9 6
15. Corvinul 8 1 2 5 8-15 5
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Felicitări (67)

• tute florflt din lume pentru Sara Ungur la
i împlinirea celqr 2 anișori, din partea părinților și 

bunicilor. „La mulți ani!"

Vând ap. 1 cameră (01)

• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tei. 0722/819278, după ora 
17.
• cameră drnki, amenajată ca spațiu, 13 mp, 
preț 195 milioane lei. Tel. 07-23/550165.

Vând ap. 2 camere (03)

• dKMiandrit, taj 1, fără îmbunătățiri, 
Jwnuna Pui. Relații la tel. 0254/779068,

*345/837981.
* tarta agent Deva, Al. Moților, bloc cărămidă 

bucătărie modificată baie amenajată instalații 
sanitare noi, contorizări, 34 mp, liber, preț 610 
milioane lei, negociabil. Tel. 227698,0742/564654. 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

mmh Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 rnil., neg, TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
cont cMrriă împăratul T raian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, ama piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•m Wcra 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zana H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)

•zonă cantiaH, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Moo, 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 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)

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

•zona Zamflrescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

• zona b<U Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

• Ocaziei Zona Al. Straiului, dec., et. intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• regent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat, preț 150.000 RON, 
neg„ tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Udo, dec., et. 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi
ness)

• zona Uc. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mld„ neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd, Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)

• dec,, suprafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ran., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec-, suprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg., tel, 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 3, dec., balcon închis, st. 64 mp., contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387898 (Casa Betania)

• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamflrescu, preț 100.000 lei neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)

• et intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet, recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• parter, bine întreținut, parchet, gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• etl, parchet, balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat, Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400, 0724/169303, 07427005228 (Casa 
Betania)
• dec,, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg., 
tel. 223400, 0740/914688, 0720/387896. (Casa 
Betania)

fm
Aici asculți tviturilo*

• dec,, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii., 
neg., tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec-, centrată modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec-, art bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• vând urgent 2 cam., zona Eminescu, etaj 1, 
balcon, contorizări, parchet gresie, faianță. Preț 
600 mii., neg. Tel. 211075; 0726-130557; 0745- 
666447. (Mondial Casa)
• vând 2 cam., zona Zamflrescu, etaj 2, 2 
balcoane, contorizări, st 60 mp, bloc nou, 
parchet vedere în 2 părți, preț neg., tel. 211075, 
0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• vând ap 2 cam., b-dul Decebal, etaj interme
diar, vedere deosebită parchet contorizări, bine 
întreținut. Preț 980 mii. Tel. 211075,0747779751, 
0726130557. (Mondial Casa)
• zona Horea, dec., et. 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă 56 mp, bloc BCA și cărămidă 
preț 13 mid.,tel. 0745/159608 (Mimason)
• zona b-dul Decebal, dec., et 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou, termopane, ct
55 mp, 135 mid., tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona centrul vechi, et 3, sdec, fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona B-dul Bălcescu, et. 1, sdec., parchet, 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50 mp, 
845 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Lfecului, dec., et 1, mici îmbunătățiri. 50 
mp, preț 1,050 mid., tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, sdec., et. 4, acoperit cu tablă, 
gresie, faianță contorizări, balcon închis, beci, 
baie cu geam, parchet stejar, liber, 860 mii., tel. 
206003,230324. (Mimason)
■ zona Miorița, parter cu balcon închis, beci, 
baie cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii., 
tel. 206003,0740/173103. (Mimason)

• AL Moților, et. 1, bloc cărămidă bucătărie 
modificată, baie amenajată contorizări, liber, 
620 mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
• Zamflrescu, dec-, parchet contorizări. balcon, 
et 4,845 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• tărăknbirttăbn, contorizări. preț550 mii. neg.,.
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• dec-, parchet bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• dec-, et 1,2 balcoane, baie cu geam, parchet 
gresie, faianță zona Lido, preț 107.000 Ron, 
ocupabil imediat, tel. 0745/367893. <Garant 
Consulting)

• urgent zona Gojdu, et. intermediar, balcon,: 
contorizări, preț 82.000 Ron, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• dec, et 1, Aleea Pescărușilor, contorizări, 
balcon închis, bucătărie mare, preț 108.000 Ron, 
tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Decebal etaj intermediar, decomandate,
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță modificări, apometre. gaz 
contorizat, repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamflrescu, circuit balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat, parchet, 
gresie, faianță preț 96000 RON. tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)

• zona Micro 15, decomandate, balcon, centrală 
termică parchet, gresie, faianță rigips,spoturi, 
totul nou și renovat preț 45.000 RON, tel. 0723- 
251498 232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, decomandate, balcon, parchet 
gresie, faianță apometre, gaz contorizat repar
titoare, preț 80.000 RON, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)

• zona Creangă decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă contorizări, parchet, preț 
95.000 RON, tel. D723-251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona Kogălniceenu, parter, bun pentru birouri, 
balcon mare, parchet apometre, gaz 2 focuri, 
preț 89.000 RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, 50 mp, etaj intermediar, parchet, 
contorizări, luminos, se dă și mobilat pentru cel 
interesa^, ocupabil repede, preț 89.000 RON, tel 
0723-251498 232808 (Fieșta Nora)
• zona Uinenifui, bloc de cărămidă decoman
date, 40 mp; balcon închis, centrală termică aer 
condiționat parchet vedere în față preț 95.000 
RON, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• urgent dec, balcon închis, zonă centrală preț 
1,2 mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Gojdu, 50 mp. contorizări. bloc cărămidă 
balcon, urgent, preț 780 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• urgent L Maniu, dec.. 52 mp, balcon, centrală 
termică, preț 880 mii., neg., tel. 0721/055313. 
(Prima-lnvest)
• zona Bălaseu, dec., urgent et 2. parchet 
balcon mare închis, contorizări complete, preț 
830 mii., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
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• zona M. Kogălniceanu, urgent, dec., et. inter
mediar, parchet, balcon închis, contorizări, preț
900 mii., neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Minerului, dec., parchet, contorizări, 
repartitoare, gresie, faianță, balcon închis, 48 
mp, preț 670 mii., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona piață, zonă liniștită, etaj 1, interfon, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon mare, ocupabil în 
24 ore, preț 26.000 euro, tel. 0788/165703.232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit, vedere la 
bulevard sau schimb cu ap. 3 camere în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență, tel. 
0788/165703,232808. (Fiesta Nora)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zodbuiă, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgenfl Deva, zonă bună, plata imediat, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Dorobanți, et 2, centrală termică, fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona L Maniu.în L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter- 
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•zona Progresul, et. 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)

• zona Progresul, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)

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

• zona T. Maiorescu, et. 2, sdec., parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat 875 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)
• aci , parter înalt, cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid., neg., tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Caipați, parter, dec., balcon, contorizări, 
stare bună 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003. 
230324. (Mimason)

organizează
„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" producția anului 2005

Licitația este de tip deschis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, în data 
de 26 octombrie 2005, ora 1O.OO, pentru masă lemnoasă pe picior.

Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 28.677 mc, aparținând următoarelor grupe de 
specii:

- Rășinoase: 4.183 mc; - Fag: 24.494 mc.
Lista partizilor care se licitează, prețul de începere a licitației și treapta de licitare pentru fiecare partidă pot 

fi consultate la sediul D.S. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe internet la adresele: 
www.rsilva.ro și www.silvahd.ro.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul D.S. Deva, în data de 21 octombrie 2005, între orele 8.00 
-14.00

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, fax: 0254/224599, 0254/222481 și la 
ocoalele silvice.

(32550)

S.C. FISE .ELECTRICA SERV" S.A.
AGENȚIA DE ÎNTREȚINERE Șl SERVICII ENERGETICE DEVA

Scoate la vânzare prin licitație deschisă cu strigare mijloace de transport și 
utilaje casate.

Licitația va avea loc la sediul din Deva, str. G. Enescu nr. 39, în data de 
02.11 2005, ora 11.00. în caz de neadjudecare, licitația se repetă în data de 

09.11.2005, ora 11.00, respectiv 16.11.2005, ora 11.QO.
Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fl văzute la sediul întreprinderii unde 

pot fl consultate ;i date tehnico-economice oferite de către Serviciul Finandar- 
Contabilitate Patrimoniu.

Relații suplimentare la telefoanele: 0254/205613; 205694.
Taxa de garanție pentru participarea la licitație este de 10% din prețul de 

pornire a licitației mijlocului fix solicitat a fl cumpărat, Iar taxa de participare 
este de 15 RON (1 SO.OOO), care se achită la casieria unității, până în ziua licitației 
(cel mal târziu cu o oră înainte de începerea acesteia).

(32512)

VOLKSBANK

(32304)

• mgent,zonaZamfirescu, amenajări modeme: 
geam termopan, CT, et 2, preț 39.900 euro, tel. 
0740/013.971. (Garant Consulting)
• zona Bălcescu Nou, etaj intermediar, deco
mandate, tip standard, boxă 2 băi, balcoane 
închise, centrală termică, parchet bine 
întreținut, preț 159.000 RON, tel. 0723-251498. 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
apartament tip standard, vedere pe o singură 
parte, centrală termică parchet bine întreținut, 
gresie, faianță preț 150.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Carpațl, bloc de cărămidă decomandate, 
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)
• urgent sdec, contorizări, parchet, gresie, 
faianță 58 mp, et 3, zona Minerului, preț 850 mii. 
neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent, et 1, zonă bună balcon, centrală 
termică, preț 795 mii., tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zonă centrală 56 mp, contorizări, termopane, 
parchet, gresie, faianță et. intermediar, preț 1,4 
mid, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• urgent, zona Minerului, sdec, et. 3, parchet, 
centrală termică instalații sanitare noi, balcon 
închis, preț 800 mii, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• zona Astoria, dec., 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, 98 mp, gresie, faianță et 3, preț 1,250 
mid, neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Dorobarți, etaj 1, dec., tip standard, boxă 
2 băi, 2 balcoane închise, centrală termică 
parchet bine întreținut, preț negociabil, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
■ zona Liliacului, modificat din ap. 4 camere, 
dec, amenajat, 2 balcoane, bine întreținut preț 
46.000 euro, tel. 0788/165703, 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, cu garaj, boxă dependințe comune 
(spălătorie, uscătorie), situat în bloc cu o 
singură scară etaj 2, lângă piața centrală. 
Tel. 0723/520342 sau 0254/213303, seara

• urgent, decomandate, centrală termică 2 băi, 
2 balcoane, etaj 1, bloc cărămidă suprafață 
mare. Tel. 0788/497895,228775.
• zona Liliacului, dec, modificat living, 2 bă, 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)

SILVICĂ DEVA

• 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)
• dec, 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)
■ 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)
• urgent, zonă ultracentrală 2 băi, 2 balcoane, 
parchet, contorizări, et 2, garaj, preț 48.000 euro, 
neg., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Astoria, dec., 110 mp, centrală termică, 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, 2 băi, bioc 
de cărămidă preț 165.000 RON. tel. 0788/165704, 
232809. (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 2,2 mid. 
lei (220.000 ron ). Tel. 0727/694215,0744/261665. 
0254/719728.
• Deva, Viile noi. 50 m de str. Horea, 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, sc 90 mp, st 1300 
mp, posibilități etajare, preț 70.000 euro. Tel. 
0741/507012.
• 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, zoă 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)

• zona Călugăreni, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, S =100 mp. Preț 200.000 RON 
(negociabil). 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+l, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină Deva. 
Preț 2.200.000.000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)

• Deva, 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, ân ! 

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)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• 3 camere, anexe gospodărești, grădină 9000 
mp, în satul Rovina, nr. 84, comuna Brănișca. 
Relații la tel. 242994, Orășție.
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță, curfe, 
grădină, 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra, Str. 
Gării, nr, 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.
• vând/schimb casă, sat Batiz, recent renovată, 
3 camere, sobe teracotă pe lemne, apă curentă, 
st 5400 mo cu apartament 2 - 3 camere Deva, 
Eminescu, Liliacului, Bălcescu, Dorobanți. Tel. 
228788,0723/581441.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, ood, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântâna 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 BohoH, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid. tei, negociabil, telefoane 
211587.0745/253662. (Evrika)

Vând garsoniere (19)

• Deva, str. Mărăști, bl. 80, etaj 3, 
contorizări, preț550 milioane lei, negociabil, 
fără intermediari. Tel. 0722/751552.

• zona Progresul, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dacia, 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 mi I .lei. 235208.0721/985256. (Rocan 3000)
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, I 
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 cec., 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 Dorobaidi, dec., modificată, (cameră 
-Hiving), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tei. 235208; 0721- 
985256. ÎRocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță, termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare bună, în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)

•et 1, dec., proaspăt zugrăvită, baie amenajată 
contorizări. Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (Casa Betania)
• et 3, zugrăvită contorizări. balcon, ocupabilă 
imediat, Mărăști, preț 63.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896.0741/120722. (Casa Betania)
• urgent Hunedoara, et 1, preț 199 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• semidec, zonă liniștită et 3, ocupabilă 
imediat, balcon, contorizări, 64.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• urgent zona Dacia, et. intermediar, preț42.000 
Ron, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent zona Mărăști, et. intermediar, dec., 
balcon, amenajări, contorizări, preț 720.000 Ron, 
tel 0740/013971. (Garant Consulting)
• confort l, dec., bucătărie, balcon, contorizări, 

.zona B-dul Decebal, tel. 0741/154401. 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 
Kogălniceanu, preț 76.000 Ron, tel. 0741/154.401, 
227.542, seara. (Garant Consulting)
• apartament 1 cameră în Deva, bloc de 
cărămidă vedere la stradă 40 mp, balcon mare, 
contorizări, amenajată modificată, foarte bine 
întreținută, zonă bună tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 2, semidec., apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet, gresie, faianță, 
lavabil, ușă intrare nouă, preț 58.000 RON, tel. 
0723-251498.232809. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, gresie, 
faianță, ușă metal nouă, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, bine întreținută preț 80.000 RON, 
sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență tel. 0723 
251498 232808. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., balcon închis, termopan, 
parchet, apometre. gaz 2 focuri, repartitoare, 
renovată recent, ocupabilă imediat, preț 79.000 
RON, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, semidec., balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, preț 58.000 
RON, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj 3, semidec., tip standard, cu 
balcon, parenet, gaz contorizat, apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Noră)
• zona Gojdu, dublă, parchet, preț 520 mii., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Mărăștiul Nou, et 2, decomandată 
contorizări, parchet, preț 65.000 RON, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 50.000 RON, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandată balcon închis, 
parchet, faianță contorizări, preț 52.000 RON, tel. 
0788/165702,232809. (Fiesta Nora)

Cumpăr garsoniere (20)

• in Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

• Deva, zonă centrală ofer prețul pieței, tel. 
224296; 0788/361782. (Garant Consulting)
• cumpăr ap. 2 cam., zonă centrală, dec., 
contorizări, et. 1 sau 2, ofer 100.000 Ron, tel. 
224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• intravilan 500 - 1000 mp, zonă neinundabilă, 
Simeria. Str. Ciocârliei. Tel. 260412.
• intravilan, pentru construcție casă, în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Tel. 220269,0746/029058
• teren plus construcții, pe DN 7, localitatea 
Râpaș, între Simeria Veche și Orăștie, 15.000 mp, 
din care 9000 mp intravilan pentru construcții, 
se poate parcela, casă300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Tel. 0721/560918,0721/948212,0741/135659.

• în 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)

• Mravlan, 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)
• intravilan, zona Deva, st 3000 rfip, fs 80 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 Sîntandrei și Sîntuhalm în zorii, 
industrială, preț 18 euro/mp., neg., tel. 22340, 
0720/387896, 0742/005228. (Casa Betania) -

• zona Cindș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5' euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara;

• intravilan în Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542228 
0745/695473. (Partener-Hunedoara) '
• vând teren intravilan, Zăvoi, M. SadoveaiitHt’ 

3700 mp, acces din două părți, posibilitate paW 
lare, gaz, apă, curent ideal construcție case. 
Preț 25 euro/mp. Tel. 211075 0740/2321343? 
0726/130557. (Mondial Casa)
• vând teren intravilan, zona Horia, st 375 mp,® *' 
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. Tei 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 IC m, loc de casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, tel. 
206003. (Mimason)
• DN7, Intre Magrilap și calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)

• intravilan, Deva, Zăvoi. 800 mp, fs 20 m, apă 
gaz, curent poziție foarte bună tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

• Deva, ST 5000 mp, gaz, apă, curent electric; 
ideal pentru construit casă Preț 30 euru/mp.Tef ‘ 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)

• Simeria, S.T. 2900 mp. Utilități, gaz, curent, apă 
la 150 metri distantă. Preț 4 euro/mp. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, Str. Livezilor, S.T. 850 mp, utilități, curent 
gaz, apă potabilă Poziție superbă pentru 
construit casă Se vinde și parcelat, 425 mp.'Pfrt 
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) 1,

• Deva, zonă bună, minimum 80C mp, ofer 20 
euro/mp, tel. 224296; 0788/361782. (Garant 
Consulting)

Vând spații comerciale (25)

• centrat amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• central, Deva, apă gaz, curent, preț 600 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• Deva, zona Gării, gaz, apă curent electric, S.T. 
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)

Garaje (43)

• Deva, str. Carpați, zona Liliacului, imp. Traian.
Ofer 420.000.000 ROL. Tel. 0746/225726; 
0254/213050. (Casa Majestic)

Imobile chirii (29)

• Închiriez cameră cămin, 40 euro/lună Deva, 
Dacia. Tel. 0720/303467.

• tochlriu vU, P+l, 4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit curte, grâdinâ, bucătărie vară zona 
cetate. Ideal locuință sau firmă Tel. 249047, 
0721/192684.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA 
ANUNȚĂ:

Selecție de oferte în data de 07.11.2005, ora 14, la sediul din Deva, Piața Unirii nr. 2, 
pentru implementarea măsurilor active de combatere a șomajului:

.SERVICII DE CALIFICARE A PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL" 
Fasonator - mecanic

Serviciile se adresează șomerilor indemnizațî și neindemnizați, aflațl în evidențele AJ.O.F.M. Hunedoara,
Fondurile provin din credite externe și din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Instrucțiunile privind temenii de referință pentru aceste servicii pot fi ridicate de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

din Deva, Piața Unirii, nr, 2, cam, 18, telefoane 216151, 217048 - Im 218, doamna Adriana Armeanu,
La selecție pot participa ONG-uri, firme private ;i Instituții publice de învățlmint (dacă nu sunt depuse oferte similare de către furnizori privați). 

Aceste organizații trebuie să fie autorizate in formare profesională șl să demonstra» capacitatea minima pentru a furniza acest tip de servicii (personal 
calificat, dotări, viabilitate administrativă și financiară, capacitate de plăsare).

Data limită de depunere a ofertelor este 07.11.2004, ora 12,

(32529)

€SC Electrica Banat SA 
electrica SUCURSALA Deva

Marți, 18 octombrie 2005, vor avea loc lucrări pentru înlocuire conductor de gardă cu 
fibră optică pe LEA 400 (220) kV, Rău Mare - Hășdat.

Lucrările, efectuate d« către Compania Naționali Transelectrlca SA - Sucursala Transport Timișoara, vor avea ca 
efect întreruperea totală a furnizării energiei electrice în rețelele SDFEE Deva a SC Electrica Banat SA șl vor afecta 
consumatorii din zonele Balomlr, Săntămărie Oriea, Gater Oriei, Plopi, Zimbru fl CED Bretea-Strel. In funcție de 
fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse tn Intervalul orar 11-19.
SC Electrica Banat SA - Sucursala Deva asiguri toți dlențll sil ci echipele care efectueazi lucrarea depun întreg 
efortul pentru a limita durata de întrerupere în elimenterea cu energie electrici.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

(32526)

SC CONTAUDIT EVALEX SRL DEVA,
în calitate de lichidator al SC AMIDIP SA, cu sediul în Câlan, Str. Furnallstulul, 

nr. 17/0, jud. Hunedoara,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. 

J2O/95O/2OO2, C.U.I. R15056131, telefon: 0254,732.940, fax: 0254.732.939, 
organizează vineri 21 octombrie, ora 10, la sediul societății 

SC AMIDIP SA CÂLAN

LICITAȚIE
pentru vânzarea a două autoturisme marca:

NR.CRT CATEGORIA PREȚ PORNIRE 
LICITAȚIE

NR. ÎNMATRIC. CAPACITATE 
CILINDRICA/PUTERE

AN 
FABRICAȚIE

1 AUDI Allroad Quatro 30.000 EURO B 61 APS 2671/184 2003
2 Microbuz VW Caravelle 15.000 EURO HD 05 WWE 2461/75 2002

Persoanele fizice șl firmele Interesate pentru participarea la Hcltatlc sunt Invitate să depună, în contul SC AMIDIP 
SA CÂLAN nr. RO84 RZBR 0000 0600 0464 4890 deschis la Raiffeisen Bank - Reprezentanta Călin, pănă la data 
de 20.10.2005, ora 14,00, garanția de participare tn valoare de 10% din prețul da pornire a licitației.
Dacă licitația nu se adjudecă în 21.10.2005, se va relua în zilele de 25 }l 2B octombrie 2005, în aceleași condiții, 
la aceeași oră.
Autoturismele pot fl văzute la sediul SC AMIDIP SA CÂLAN, zilnic, Intra orele 9,00-14,00.

(32542)

RICLAMI

http://www.rsilva.ro
ww.silvahd.ro
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Decese (75)
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(32202)

Soția, fiii, nurorile, nepoatele și frații anunță cu profundă 
durere încetarea din viață a judecătorului

O ANA ROMULUS
cel ce a fost un deosebit soț, tată, socru, bunic și frate. Va 
rămâne veșnic în sufletul nostru. Slujba se va ține la 
Cercul Militar (restaurantul Bachus), et. 1, iar înmor
mântarea va avea loc azi, 17 oct. 2005, ora 13, în Cimitirul 
Catolic. Familia

! ■
Suntem alături de fam. av. Dorn Oana în greaua pierdere 
pricinuită de moartea tatălui său.

Sincere condoleanțe! Fam. Răulea din Sibiu

• oier agent spre închiriere apartament 2 
camere, zonă bună, amenajat modem, mobilat 
complet, utilat, preț 150 euro/lună. Tel. 
0721/464850.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• sp^l 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 lugent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
•caut gareonM 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 ganoniari dea. mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vlâ mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer ganoidoră 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/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0 7/375994. (Casa Blanca)

zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță, scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

• garsonieră dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanti, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-3878gS’0740-914688

.. (CasaBetania)
nonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 

'frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• ofer sp^lu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
„preț 22 mil/lună, tel. 718833, 0720/542223,

>(1745/695473. (Partener-Hunedoara)

- • ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună, 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 hate-depozh, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer ptr. închiriat ap. 2 cam., zonă bună 
mobilat, utilat complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 140 euro, neg. 
Tel. 211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec, mobilat 
modem, utilat tv color, frigider, aragaz, pt. 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)

• In Mocurle Mintiei, ap. 3 camere, dec, 
mobilat, utilat, tv, frigider, aragaz, calculator, ct, 
aer condiționat, pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• ganonferi, ImU Decebal, dec, mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason)

ap. 2 camere, dea, 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 
imobiliară iris)

• garsonieră semlmoliliță 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. 1 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat modem, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dea 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. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• ofer ap. 2 camere, mobilat contorizări, aragaz, 
frigider, tv, zonă bună preț 100 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-ln vest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat contorizări, preț 
100 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)

Auto românești (36)

• vând urgent și ieftin Dacia 1310, af 1995, taxe și 
acte la zi, VT 2006, stare foarte bunăTel. 
0726/369313.

Auto străine (37)

■ vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
inchidere centralizată geamuri electrice, preț 65 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/639022,226209.
• vând urgent Renault 11, Diesel, consum 4,7%, 
stare perfectă de funcționare, preț foarte avan
tajos. Tel. 0723/774602.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând abridit cu circular și mandrină motor 
monofazic 2,2, preț negociabil, Simeria, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 24. Tel. 0254/263598
• vând combmator tractor 650, preț negociabil. 
Tel. 264257.
• vând zdrobitor struguri, cadă lemn 70Q |, cadă 
stejar 2601,2 cărucioare de mână dulap lemn 
bucătărie, dulap 2 uși, aloe 3 și 7 ani, oleandru 
roz. Tel. 0741/507012.

Piese, accesorii (42)

• cumpăr diUasa și vibrochen pentru motor 
Fiatîn 3 pistoane; vând piese din dezmembrare 
motor tractor în 4 pistoane, 45 CP. Tel. 
0726/022417.
• vând băută cutie de viteză cu 4 trepte, punte 
spate Dacia 1300. Tel. 260412
■ vând tractor 45 CP motor defect, preț la 
vedere. Tel. 0726/022417.

Mobilier si interioare (47)

■ vând mobU second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.
• vând ușă de bucătărie, Deva, Al. Salcâmilor, bl. 
31/48

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 lei, 1 an 
garanție, recepționează programe 
românești și străine, cu abonament (Digi, 
Max tv. Focus) și fără abonament, monțaju I 
și deplasarea incluse în preț. Informații tel. 
0723/481776 sau 0745/840474.

Materiale de construcții (53)

■ vând tist ien pentru fier-beton (pureci). Tel. 
214664 sau 0723/227569.

SC ECO SID SA Hunedoara 
oferă spre vânzare macarale 

aflate în stare avansată 
de uzură:

- RDK 280 - 1 buc.
RDK 500 - 2 buc.

Informații suplimentare se 
pot obține la sediul SC

ECO SID SA, Piața lancu de 
Hunedoara, nr. 1, sau la 
tel ./fax 0254-711014.

WTal: 230.830,2 
*Tux: 224.550,

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 
3.170,233.150

www.shnal.ro,slmal5smart.ro

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

tineret
(30990)
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ANUNȚĂ VĂNZAREA PRIN 
LICITAȚIE A SPAȚIULUI 

COMERCIAL NR. 2, AMPLASAT 
LA PARTERUL BLOCULUI M IO 

(Blocul .CASIAL*)
Dosarul de prezentare al activului 

poate fi consultat la sediul societății 
din Chlșcâdaga, Str. Principală, nr. 1, 

corn. Șolmuș, Jud. Hunedoara, 
începând cu data de 17.10.2005. 

Informații suplimentare la tel. 
0254/237002/237003

Interior 3145 sau 3103.
Licitația va avea loc 1h data

04.11.2005.

RECLAME

Un gând pios, o lacrimă de durere pentru cel care ne-a fost 
cuscru și prieten

OANA ROMULUS
Odihnească-se in pace! Familia Henț

Un ultim omagiu celui care a fost un om minunat
OANA ROMULUS

Nu te vom uita niciodată! Cuscrii Aurelia, Ariene Homorodean și Dorina
• vând Ieftin 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă garaj, cabană etc. Tel. 
260412.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• Agenția de Detectivi „Discret” SRL Deva 
efectuează pentru absolvenții din 
învățământul superior consultanță în 
vederea susținerii examenului de atestare 
în profesia de detectiv particular. Tel. 
0724/398862.

■ vând 120 oi, 8 berbeci, 1 asin, 2 câini 
ciobănești, și unu pentru întors oile. Tel. 616705.
• vând ghivece cu flori de cameră Deva, Al. 
Salcâmilor, bl. 31/48.

Instrumente muzicale (60)

• vând orgi (Keyboard) Roland E15 cu putere 2 
x 5 W și difuzoare încorporate, secție ritmică 
acompaniament și efecte excelente, pentru 
începători și avansați, preț convenabil. Tel. 
0747/223733.

• Agenție Impresariat acredtată oferii 
contracte de muncă pentru dansatoare 
ne/profesioniste In Japonia, Elveția, Portu
galia, Cipru, Caraibe. Salarii atractive, 
plecări ugente. Solicităm șl oferim seriozi
tate, județele Hunedoara șl Alba. Tel 
0724/680987.

Altele (61)

• cumpăr europalețl.Tel. 0726/379220.
• vând arzător gaz metan de 1 mc/oră Tel. 
260412
• vând conrenahă robineți termostatici (repar
titoare) pentru calorifere. Deva, tel. 0254/213754.
• vând Inie pentru fabricarea sticlei termopan, 
marca Szilana import Ungaria, în stare perfectă 
pn ț accesibil. Tel. 0744/280691,0788/280691.

Umanitare (66)

asor- < pentru Ajutor de înmormântare 
Simeria, Str jilor, nr. 61 acordă împrumu
turi la membrii săi, până la 5.000 ron 
(50.000.000 lei vechi) cu o dobândă între 8% 
și 13%. Informații latei. 262260.

Prestări servicii (72)

• efectuez transport marfă cu microbuz închis 
sau închiriez. Relații la tel. 0726/076256.

■ efectuez bunsport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri negociabile, și pe 
traseul Deva ■ Timișoara, doar dus. Tel. 
0740/420521.

• masor - terapeut cu practică la CSMPR 
„Hoghefa” efectuez masaj terapeutic 
dasic, la domiciU meu sau al padenbdui; 
posed masă pentru masaj, profesională 
transportabilă; prețuri convenabile. TeL 
0726/056619.

• porți, gardul balustrade, scări ulterioare 
orice model din fier forjat TeL 0254/237533, 
orele 8-15.

■ Rindea Muncii Hunedoara Deva orga
nizează cursuri de calificare pentru 
meseriile operator radtotv, operator calcu
lator, ospătar, vânzător, sudor, lăcătuș, Ma- 
lator, zidar, introducere, operare și validare 
date pe calculator. Insaierite până la 
18182005. Relații Deva 0722/358138 Brad 
0720/609720, Petroșani 0724/559342, m 
0729/014065, Orăștie 0740/471717, Hațeg 
0740/107368

V

f

Cu adâncă durere, copiii, nepoții și strănepoții anunță 
trecerea în neființă a dragei lor

HRUȘCĂ LUCRETIA
suflet nobil și generos. înmormântarea va avea loc azi, 17 
oct. 2005, ora 13.

Fie-i țărâna ușoară!

împărtășim durerea colegei și prietenei noastre Jeni 
Hrușcă la plecarea mamei sale în lumea celor drepți. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Familia Jianu

Colegele de la Grădinița Nr. 3 sunt alături de Jeni Hrușcă 
la dureroasa pierdere a mamei sale căreia îi aduc un pios 
omagiu.

întreaga familie Oana adresează mulțumiri colectivului 
medical al secției ATI din Spitalul Județean Deva și în mod 
deosebit doamnei dr. Matinela Hațegan pentru profesio
nalismul de care a dat dovadă.

• atelierul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează o gamă largă de 
huse auto pentru Logan, Solenza, Peugeot Cielo, 
Opel, Skoda, BMW, Renault, colțare, canapele, 
fotolii. Tel. 0727/756681.

Oferte locuri de muncă (74)

• companie austriacă angajează operatori 
jocuri electronice și ndeU. Școlarizare 
gratuită in cadrul femei condiții de lucra 
occidentale, salariu atractiv, bonuri de 
masă Certțe: bacalaueaL Așteptăm CV-rai 
cu poză ta Deva, Bdul 22 Decembrie, bL Dl- 
DL Tel 0254/232747.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariu sp< Școlarizare gratuită In 
cartul firmei salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-urle cu 
poză,toDeva,B-dul22Decembrie,blDl- 
D2. Informați la teL 0254/232747.

• SC Fliplast Orăștie angajează ingineri 
profil calculatoare sau ingineri mecanici 
sau ingineri profil electric cu cunoștirțe de 
calculatoare. Vârsta maximă 35 de ani 
Domiciliul slabi in Orăștie. Așteptăm CV la 
teUfax 0254/243109, 0744/556053,

-‘-stSnisimiui

• aveți șansa unei cariere cu câștiguri 
financiare deosebiteîntr-o activitate legală 
și garantată de stat, job part ■ time. Tel. 
0746/054005.

• SC Infomln SA Deva, teL 213915,214433, 
angajează operatori calculator pentru 
culegere date,

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

• SC Petrolam SA Deva, Str. Vânătorior, nr.
27, angajează croitorese, salariu atractiv. 
M. 0744/646238 0254/223328

• firmă autorizată execută tencuefi interne 
șl externe, amenajări interioare, zugrăvii, 
vopsiri. Informații teL 0254/232052 sau 
0744/17434L

• societate comercială cu capital străin 
angajează pentru punchd de lucru din Deva 
consieri vânzări. Asiguăm pachet salariai 
atractiv șl integrarea Intrun colectiv tânăr. 
Vărugăm trimiteți CV la teVfax 021/2315003.

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

• chioșcul de ziare de lângă 
Conitim:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma,
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
■ chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

PRIMA AP*RtțW,W—

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

slmal5smart.ro
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Prințesa Mary are un băiat
• Bilanț oficial. Cutremurul din Asia de Sud s-a soldat cu moartea a 1.329 de persoane și cu rănirea altor 5.000 numai în Kashmirul indian. în Pakistan, bilanțul oficial al cutremurului produs sâmbătă a crescut la 25.000 de morți și peste 63.000 de răniți.

Pele este un cățel foarte rapid, șmecher, ' căruia ii place foarte mult să se joace cu mingea. (Foto: fan>

Copenhaga (MF) - Prințul Frederik, moștenitorul coroanei daneze, a devenit tată, după ce soția sa, prințesa Mary, a dat naștere sâmbătă unui băiat. Copilul nou-năs- cut este al doilea în ordinea succesiunii la tronul danez.Prințul Frederik, care s-a căsătorit cu Mary - care este de origine australiană și nu are descendență nobiliară - și-a manifestat „extraordinara bucurie” de a fi tată. El a asistat la naștere și a tăiat cordonul ombilical al copilului.Copenhaga a salutat cu 21 de salve de tun venirea pe lume a noului membru al familiei regale, fiind organizate ulterior și focuri de artificii. Premierul danez, Anders

Fogh Rasmussen, a felicitat cuplul regal, un gest similar fiind făcut și de șeful Executivului australian, John Howard.Copilul cuplului se va numi Christian, în conformitate cu tradiția familiei regale daneze, care cere ca toți regii Danemarcei să se numească fie Christian, fie Frederik.

Mary și Frederik (Foto: epa)

Bob Dylan în turneu
Stockholm (MF) ■ Bob Dylan, legenda americană a muzicii folk, își va începe azi turneul european printr-un concert la Globen Aren din Stockholm, turneu care va include 31 de concerte și care va dura până la 27 noiembrie.Dylan (64 ani) va concerta în Germania, Franța și Italia înainte de a-și finaliza turneul prin concerte la Londra și Dublin. Revenirea sa în Europa are loc după un turneu în America de Nord, care a durat trei luni și în timpul căruia Bob Dylan a fost acompaniat de un grup de cinci muzicieni.

Idolul secolului
New York (MF) - Grupul Beatles i-a surclasat pe cântărețul de jazz Louis Armstrong și pe actrița de televiziune Lucille Ball într-un sondaj realizat în Statele Unite, care a desemnat actorul care a avut cea mai importantă influență asupra industriei divertismentului în secolul XX, relatează BBC.Titlul de „Idolul secolului” a fost acordat formației Beatles de către cititorii revistei americane Variety. Grupul din Liverpool a fost considerat de cititorii prestigioasei publicații americane drept „formația care a contribuit cel mai mult la șlefuirea formei actuale a industriei divertismentului”.Revista Variety a efectuat sondajul pentru a marca, în acest fel, aniversarea a 100 de ani de existență.

Potter în China
Beijing (MF) - Versiunea în limba chineză a volumului „Harry Potter și Prințul Sânge-Mâl” a fost lansată, sâmbătă, în sutele de librării de pe teritoriul Chinei unde, ca și în restul lumii, fanii micului vrăjitor s-au grăbit să achiziționeze cartea.Editorul Renmin Wen- xue Chubanshe s-a grăbit să traducă volumul înaintea persoanelor neautorizate și a scos pe piață un prim tiraj de 800.000 de exemplare. Cărțile au fost distribuite în librăriile rețelei naționale Xinhua. La Beijing, fanii seriei au format lungi cozi de așteptare în fața librăriilor încă de vineri.
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Veterinarii și-au făcut datoria (Foto: epa.

Botanicii confirmai e H5Nt

Măsuri de dezinfecție
București (MF) - Ministerul Administrației și Internelor (MAI) a dispus supravegherea aeriană a localităților în care a fost depistat virul H5N1, urmărind respectarea măsurilor de carantină, coordonarea forțelor și mijloacelor de intervenție, precum și depistarea altor zone de focar.Au fost stabilite două zone de supraveghere in acțiunea de prevenire și combatere a gripei aviare, respectiv Zona 1 - Dobro- gea cu județele Tulcea și Constanța și Zona 2 - zona de tampon cu județele Galați, Brăila, Ialomița și Călărași.S-a dispus constituirea de filtre pe căile de acces dinspre Zona 1 înspre Zona 2, pentru interzicerea transportului de păsări și dezinfecția mijloacelor de transport.

■ Specialiștii spun că 
virusul gripei aviare H5N1 
de la Ceamurlia de Jos 
este înalt patogen.

București (MF) - Virusul gripei aviare H5N1 identificat la probele recoltate de la păsările din localitatea tul- ceană Ceamurlia de Jos este înalt patogen, a anunțat, sâmbătă după-amiază, ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur. El a precizat că a primit confirmarea de la specialiștii din Marea Britanie în jurul orei 16:30.Flutur a spus că i-a informat pe premierul Călin Popescu Tăriceanu, pe președintele Traian Băsescu și pe mi-
Chiar și fără confirmare oficială, măsurile luate au fost eficiente

(Foto: EPA)

lată», poate ar fi extrem de interesant dacă am constata o creștere majoră a vânzărilor la săpun”, a spus șeful statului. El a declarat că va continua să ofere exemple per- ■ sonale în ideea că el continuă să consume carne de pasăre,
Este o nouă 

ocazie pe care ne- 
o dă viata de a G 
solidari cu reali

tatea

Traian BăsEscu

La Ceamurlia de Jos s-au sacrificat 18.000 de 
păsări (Foto: EPA)

Gheorghe Flutur

nistrul Sănătății, Eugen Nico- lăescu, asupra rezultatelor testelor. Ministrul Agriculturii a explicat că măsurile luate de la început în Delta Dunării au fost ca și când ar fi fost vorba despre gripa aviară, deși nu exista confirmare oficială. în prezent sunt în curs formalitățile necesare pentru ca și probele recoltate de la păsările din localitatea Maliuc să plece la laboratorul din Marea Britanie.Cum Comisia Europeană lucra deja cu ipoteza că virusul din România este H5N1, măsurile de protecție „adecvate sunt deja puse în

aplicare”, a declarat Comi- sartil european pentru Sănătate, Markos Kyprianou.
Norme de igienăConfirmarea prezenței virusului H5N1 în România era previzibilă, a apreciat sâmbătă președintele Traian Băsescu. El a afirmat că extinderea gripei aviare și afectarea omului ține până la urmă de respectarea unor norme elementare de igienă. „Ar fi mult mai semnificativ în ceea ce ne privește dacă, în loc să ne rezumăm simplu la a spune «Nu mai cumpăr carne din supermarket chiar dacă este ștampilată, contro

dar bine preparată termic, și să mănânce ouă bine fierte.Traian Băsescu a adăugat că una dintre soluțiile pentru evitarea răspândirii virusului este izolarea Dobrogei de restul țării și a județului Tulcea de Constanța.

(Foto: EPA)

Ceamurlia de Jos (Foto: epa)


