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Vremea va fi deosebit de rece.

dimineața la prânz seara

Blăjeni, prezentate duminică la serbarea 
câmpenească de la Curechiu au reprezen
tat deliciul publicului. Media de vârstă a 
dansatorilor este de 15 ani. (Foto: Traian Mânu)

• Distrugeri de muniție. Primăria Munici
piului Deva a precizat că astăzi, între orele 
08.00-14.00, Unitatea Militară 01719 din 
localitate va efectua lucrări de distrugeri de 
muniție în poligonul de pe Dealul Paiului. 
Populația este prevenită asupra pericolului 
la care se expune în perimetrul poligonului 
pe timpul executării lucrărilor. (D.l.)

Alianța DA Hunedoara, 
în pragul ruperii

Deva (M.S.) - Organizația județeană a 
PNL Hunedoara amenință că va rupe pro
tocolul de colaborare cu filiala județeană a 
PD, acuzându-i pe democrați că nu au 
respectat documentul semnat intre cele 
două partide. Principala nemulțumire a li
beralilor vizează colaborarea între con
silierii locali ai PD și PNL, precum și no
minalizările la funcțiile de conducere ale 
unor direcții județene. O decizie referitoare 
la menținerea colaborării între PNL și PD 
Hunedoara se va lua astăzi, după o reuni
une a conducerilor celor două partide, /p.5
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Structura veniturilor la buget
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■ Spațiile verzi din De
va pe cap de locuitor 
sunt de peste 12 ori 
mai reduse ca în UE.

Deva (I.J.) - Oazele de ver
deață din municipiile Deva și 
Orăștie ating un record nega
tiv: spațiul care revine pe cap

de locuitor fiind infim față de 
legile în vigoare. Dacă în Ro
mânia cerința este de 4 mp/ 
locuitor de zonă verde din o- 
raș, UE prevede 12 mp/locu- 
itor. Orăștie, cu 1-2 mp/locu- 
itor se află pe penultimul loc 
într-un top județean, în timp 
ce Deva se află în coada lis
tei, cu 0,9 mp/locuitor. Situa

ția este cu atât mai tragică cu 
cât șanse de remediere a si
tuației nu prea există. „Pentru 
locațiile care s-au construit pe 
foste spații verzi nu există au
torizație de mediu, Primăria 
nu le-a solicitat, deci ele 
funcționează ilegal. Instituția 
care trebuie să amendeze pro
prietarii spațiilor este Garda

de Mediu. Până atunci, singu
ra soluție pe care am găsit-o 
este plantarea de tei pe 
arterele principale de circu
lație. Viceprimarul Florin 
Oancea dorește Deva un oraș 
al teilor și vom planta circa 
500 de puieți dintr-un necesar 
de 5.000”, susține Elena Bădes- 
cu, director APM Hunedoara.

tigripal, care au fost distribu
ite în zonele de risc.

■ Bugetul CJAS Hune
doara a fost suplimen
tat cu 8 miliarde de lei 
pentru bolnavii cronici.

Deva (I.J.) - De suplimenta
re beneficiază bolnavii de poli- 
artrită reumatoidâ, hepatită C, 
boli psihice grave și cei ce au 
suferit un transplant. Banii

rețete își păstrează valabilitate 
toată luna”, afirmă Ovidiu 
Bîndea, purtător de cuvânt 
CJAS Hunedoara. Pentru bol
navii necronici, acordarea de 
compensate se va face numai 
în farmaciile care nu și-au de
pășit plafonul. în județ au a-

Considerată numărul 
unu ca factor poluator prin 
zgomot, Termoelectrica 
Mintia a deschis ieri ciclul 
de manifestări dedicate 
„Săptămânii Europene pen
tru Securitate și Sănătate în 
Muncă”, /p.3 (Foto: Ina Jurcone)

Antrenor nou 
la Cetate

Deva (C.M.) - Fostul 
internațional stelist Du
mitru Berbece este, de 
ieri, noul antrenor al e- 
chipei Cetate Deva. Ber
bece îl înlocuiește pe 
Liviu Jurcă, demis pen
tru rezulliate slabe, /p.7

vor ajunge la sfârșitul lunii 
noiembrie când Casa speră o 
majorare de buget în urma 
rectificării de buget a Ministe
rului Sănătății. „De ieri au in
trat în vigoare și noile tipuri 
de rețete ce cuprind medica
mente pentru toate cele trei 
subliste - acut, subacut și cro .. juns 3000 de doze de vaccin an- 
nic. Medicamentele prescrise 
până ieri pe celelalte tipuri de

A

Carantină și pentru porci
proprii, fiind interzisă îii#&■ DSV a interzis co

mercializarea porcilor și 
păsărilor în târgurile și 
piețele din județ.

Deva (L.L.) - Pentru ca ju
dețul să nu fie afectat de viru
sul gripei aviare, Direcția Sa- 
nitar-Veterinară Hunedoara a 
activat Comandamentul anti- 
epizootic județean și local. Ca 
o măsură suplimentară s-a in
terzis și mișcarea în afara ju
dețului a tuturor speciilor de 
păsări și porci. Toți deținăto
rii de păsări au obligația de a 
le izola în incinta gospodăriei

prăștierea gunoiului (dejec
țiilor) provenit de la păsări în 
afara curților sau la porci. Gu
noiul trebuie depozitat în ved
erea sterilizării biologice sau 
a arderii. Este interzis accesul 
gâștelor și al rațelor la râuri, 
văi, bălți sau în zona riverană 
a Mureșului și Streiului. Cetă
țenii au obligația de a informa 
medicul veterinar despre toate 
cazurile de îmbolnăvire sau 
moarte a animalelor din gos
podărie, în vederea prelevării 
de probe și trimiterea lor la 
Laboratorul Sanitar-Veterinar 
Hunedoara - Deva.
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Saddam Hussein, judecat în Irak• Un fost membru al Gărzii Republicane a 
lui Saddam Hussein a organizat cel puțin 30 
de atentate sinucigașe în Irak începând din 
septembrie 2&04, cooperând cu grupări isla- 
miste. Bărbatul a declarat că după prăbuși
rea regimului lui Saddam a primit bani și ar
me de la acesta.

• Negocierile Turciei cu UE se vor finaliza 
printr-un parteneriat și nu prin obținerea 
statutului de membru cu drepturi depline, a 
apreciat ministrul ceh de Externe, Cyril Svo
boda.

Felicită irakienii
Washington (MF) • 

Președintele american, 
George W. Bush, a salu
tat modul în care s-a 
desfășurat referendumul 
asupra Constituției ira
kiene, calificând scruti
nul drept pozitiv pentru 
irakieni și o etapă cru
cială pentru stabilizarea 
democrației în Irak. „în 
numele poporului ame
rican, doresc să felicit 
irakienii pentru succe
sul votului asupra Con
stituției”, a declarat li
derul de la Casa Albă. 
„Este o zi foarte mare 
pentru poporul irakian 
și pentru pacea mondi
ală”, a declarat Bush. El 
a calificat referendumul 
de sâmbătă drept o eta
pă crucială, însă nu a 
făcut publice detalii asu
pra rezultatului.

Tarek Aziz
(Foto: arhivă)

Dezmințiri
Bagdad (MF) - Avo
catul fostului vicepre- î
mier irakian Tarek A- i
ziz a dezmințit infor- î
mațiile potrivit cărora ;
clientul său și-ar ne- i
gocia eliberarea în ;
schimbul unei mărtu- ș
rii împotriva fostului 1
dictator Saddam ;
Hussein, al cărui pro- ■ i 
ces va începe la 19 j
octombrie. „Este ]
complet fals, iar eu 
am spus întotdeauna 
că Tarek Aziz nu a a- 
vut niciodată intenția i
de a depune mărtu- î
rie împotriva lui Sad- \
dam Hussein", a de- ș
darat Badie Izzat A- 
rief, dând asigurări că 
nu a afirmat contra
riul în interviul din i 
Sunday Telegraph. 
Publicația anunțase 
că Aziz ar fi acceptat i
să depună mărturie i
împotriva Iul Sad
dam, în schimbul elt- î
berării sale. :

M Mâine începe procesul 
fostului dictator, care va 
fi judecat pentru crimele 
comise în Irak.

Bagdad (MF) - Saddam Hus
sein va răsp’ pde, începând de 
mâine, pentru crimele comise 
în Irak, la-doi- ani și jumătate 
după înlăturarea regimului 
său printr-o intervenție mili
tară străină fără .precedent în 
regiune.

Acuzat de crime împotriva 
umanității comise în cei 24 de 
ani ai regimului său - inclu
siv deplasări de populație, a- 
tacuri cu arme chimice asu
pra kurzilor, execuții sumare 
și diferite epurări -, fostul dic
tator irakian va fi judecat, 
într-un prim proces, pentru 
uciderea, în 1982, a 143 de lo
cuitori din Dujail, în urma u- 
nui atac asupra convoiului 
său.

Saddam Hussein, arestat la

Alianța respinge compromisul

George W. Bush (Foto: epa)

■ PNL și PD își mențin 
punctul de vedere pri
vind termenul de aplica
re a Regulamentelor.

București (MF) - Alianța 
PNL-PD își menține punctul 
de vedere referitor la schim
barea președinților Camerelor 
Parlamentului și a decis, ieri, 
ca la adoptarea Regulamente
lor parlamentare să nu accep
te un termen pentru sesizarea 
Curții Constituționale.

Liderul PNL Călin Popes
cu Tăriceanu a declarat, la fi
nalul ședinței Consiliului Na
țional de Conducere al Alian

70 dte reBeli uciși
Bagdad (MF) - Aproximativ 70 de insur

genți au fost uciși, duminică, în raidurile 
aeriene efectuate de armata americană în 
regiunea Ramadi, situată la vest de Bag
dad, la o zi după referendumul pe tema 
Constituției* se arată într-un comunicat 
militar, dat publicității ieri.

„Forțele coaliției și-au continuat, dumi
nică, operațiunile împotriva insurgenților 
în zone din provincia Al-Anbar, omorând 
circa 70 de teroriști în operațiuni diferite”, 
precizează comunicatul armatei americane.

Responsabilii americani au precizat că 
insurgenții au fost uciși în timpul a două 
atacuri aeriene care au avut loc în regiunea 
Abu Faraj, la nord de Ramadi, localitate si
tuată la 100 de kilometri vest de Bagdad.

Nu ține de scaun
București (MF) - Liderul 

PNL, Călin Popescu Tăricea
nu, Ie-a transmis ieri demo
craților, la ședința conducerii 
Alianței, că nu ține de scau
nul de premier și că ar putea 
renunță ia funcție dacă PD va 
refuza să voteze bugetul pe 
2006.

Potrivit unor surse din Ali
anță, președintele PD, Emil 
Boc, i-a atras atenția premie
rului că parlamentarii demo
crat! ar putea să nu voteze 
bugetul pe anul viitor, dacă 
nu se va majora bugetul Edu
cației, De asemenea, Boc ar fi 
spus că Mircea Miclea nu va 
reveni asupra demisiei din 
funcția de ministru.

în timpul discuților, Tări
ceanu s-a arătat deranjat de 
avertismentele colegilor de A- 
lianță.

Saddam Hussein în timpul primei înfățișări, în iulie 2004 (Foto: epa)

opt luni după înlăturarea re
gimului său, în aprilie 2003, 
va compărea, împreună cu 
șapte dintre colaboratorii săi, 
în fața celor cinci judecători 
ai Tribunalului Special Iraki
an, unde vor fi luate măsuri 

ței, că Alianța PNL-PD își 
menține punctul de vedere re
feritor la schimbarea preșe
dinților Camerelor Parlamen
tului.

Tăriceanu a precizat că 
dreptul constituțional de a 
face apel la Curtea Constitu
țională nu poate fi încălcat, 
dar că PNL și PD nu simt de 
acord cu înscrierea unui ter
men pentru sesizarea Curții.

Liderul PNL a precizat că 
sesizarea Curții Constituțio
nale se poate face în orice mo
ment și că nimeni nu îngră
dește acest drept. El a mai 
spus că pe această temă exis
tă un consens în cadrul Alian

Numără voturile Procesul de numărare a voturilor referendumului asupra Consti
tuției irakiene continuă Ia două zile după scrutin. Un rezultat neoficial al votului va fi 
publicat probabil la 20 octombrie, iar cel oficial, la 24 octombrie. (Foto: epa)

de securitate excepționale.
Judecați pentru „executa

rea a 143 de cetățeni irakieni, 
sechestrarea a 399 de familii, 
distrugerea caselor și terenu
rilor agricole” ale acestora, a- 
flate în satul Dujail, la nord 

ței și că problema va fi discu
tată și în cadrul coaliției ma
joritare.

Președintele PNL Călin Po
pescu Tăriceanu declarase, 
duminică, la Pitești, că actua
la putere nu va accepta com
promisul propus de PSD pen
tru modificarea Regulamente
lor celor două Camere.

Tăriceanu sublinia că nu 
este de acord cu propunerea 
PSD ca reprezentanții coaliți
ei să accepte un termen de 15 
zile după adoptarea Regula
mentelor parlamentare pen
tru ca PSD să poată face o se
sizare la Curtea Constituțio
nală. 

de Bagdad, ei riscă să fie con
damnați la moarte.
în secret

Pregătirea procesului a fost 
înconjurată de cel mai mare 
secret. Numele judecătorilor 
nu au fost anunțate, și ni*g' 
chiar locul unde se află tribir 
naiul, deși este probabil ca a- 
cesta să își desfășoare lucrări
le în Zona Verde securizată 
din centrul Bagdadului. Nu 
este clar nici dacă procesul va 
fi transmis de televiziune, au
toritățile temându-se ca fostul 
dictator să nu transforme in
stanța în tribună, așa cum s-a 
întâmplat în iulie 2004, în cur
sul primei înfățișări.

Purtătorul de cuvânt al Tri
bunalului a anunțat că pro
cesul va fi public cu excepția 
cazului în care Tribunalul va 
decide ca acesta să se desfă
șoare cu ușile închise. La pro
ces vor fi prezenți și observa
tori internaționali.

Găsit mort
Basra (MF) - Un ofițer 

din cadrul poliției mili
tare britanice a fost gă
sit mort în locuința sa 
din Basra (sudul Iraku
lui), fiind bănuit că s-ar 
fi sinucis.

Căpitanul Ken Mas
ters, în vârstă de 40 de 
ani, comanda Secția 61 a : 
Departamentului de In
vestigații Speciale (SIB) 
a Poliției Militare Rega
le și era supus presiuni
lor pentru a clarifica u- 
nele acuzații legate de o 
serie de incidente în ca
re au fost uciși civili i- 
rakieni.

La funeralii Palestinieni la funerarii- 
le unui lider al Jihad ului Islamic, ucis de 
polițiștii ie îuntieră duminică, lângă Je- 
nin, Fâșia Gaza. (Foto- sw

Au suspendat contactele
Ierusalim (MF) - Israelul a 

decis să suspende, până la noi 
ordine, orice contacte cu Au
toritatea Palestiniană, în ur
ma unui atac palestinian în 
care au murit trei coloniști e- 
vrei din Cisiordania, au de
clarat ieri surse israeliene.

Contactele israeliano-pales- 
tiniene la nivel de comisii 
mixte, în special cele referi
toare la transferul către Auto
ritatea Palestiniană a contro
lului asupra securității locali
tăților din Cisiordania, fuse
seră reluate recent în perspec
tiva organizării unei reuniuni 
între premierul israelian, Ari

ei Sharon, și liderul palestini
an, Mahmud Abbas.

Totodată, Israelul a mai de
cis să impună restricții seve
re populației palestiniene din 
Cisiordania, în special de cir
culație, conform unui ofițer 
superior din armată.

Printre măsurile citate figu
rează în special interdicția 
pentru palestinieni de a circu
la între localitățile din Cisior
dania altfel decât la bordul 
mijloacelor de transport în co
mun, restabilirea de baraje de 
control rutier și măsuri de 
blocare a localităților palesti
niene.

Atacuri revendicate
Moscova (MF) - Liderul 

radical cecen Șamil Bassa- 
iev a revendicat, ieri, în- 
tr-un comunicat publicat 
pe site-ul Kavkaz-Center, 
organizarea atacurilor îm
potriva forțelor de securi
tate ruse de la Nalchik, în 
Caucaz, informează AFP.

„Am deținut comanda 
operativă generală a atacu
lui”, a declarat Șamil Bas- 
saiev, care a mai revendi
cat și luarea de ostatici de 
la Beslan, în Osetia de 
Nord, din septembrie 2004, 

soldată cu moartea a 331 de 
persoane și a celor 31 de 
teroriști.

Operațiunea de la Nal
chik „a fost comandată de 
emirul sectorului kabardi- 
no-balkar al frontului cau
cazian, Seifullakh”, a adău
gat liderul separatist.

El a mai precizat că la 
operațiune au participat 
217 combatanți și că a pier
dut 41 de oameni, în timp 
ce autoritățile ruse au vor- < 
bit despre 92 de atacatori 
uciși.
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• Delegație le Arres, în perioada 30 
octombrie - 8 noiembrie 2005 o delegație 
reprezentantă a municipiului Deva se va 
deplasa la Arras, în Franța. CL urmează să 
adopte astăzi un proiect de hotărâre privind 
aprobarea deplasării în localitatea franceză 
înfrățită cu municipiul Deva, costurile dele
gației fiind suportate din bugetul local. (D.l.)

Control gratuit pentru inimi

Năstase scoate 
ouăle la bătaie

Tiberiu Stroia ______
tiberlu.strclaglnformmedla.ro

Bombardat din toate părțile de liberali și 
democrați, cuplul format din arogantul 
Năstase și veșnic aghesmuitul Văcăroiu se 

ține de scaunele de președinți de Cameră și 
Senat ca orbu1 de bâtă. Și, aruncând în fața 
Opoziției tot felul de moțiuni de cenzură, 
speră să-și păstreze neîntinate locurile în care 
își lăfăie fundurile, ce vântură prin fața 
nasurilor noastre, izuri aristocrate. Ultima 
bombă lansată de Năstase, întru întârzierea 
debarcării, are la bază gripa aviară. Zice Adri
an că, ar fi cazul ca discuțiile iscate pe mar
ginea regulamentelor celor două Camere să 
fie sistate până la rezolvarea gripei aviare. Ca 
și cum (vezi Doamne!) problema aviară i-ar 
deranja pe parlamentari. Ei care habar n-au în 
ce localități s-a declarat carantină.

De aceea, e de așteptat ca vajnicele 
găini de la Cornu, să se alieze și.șl-i 
dea stăpânului său răgazul mult așteptat. Fru

mos încolonate, așa cum le stă bine unor gă
ini de fost prim-ministru, acestea se vor injec
ta cu virusul aviar și se vor năpusti asupra 
suratelor de prin sate. în felul acesta, de dra

gul scaunului, Năstase a ajuns să- și riște 
ouăle. Oricum i-au mai rămas patru case.

■ Pacienții predispuși 
la boli coronariene vor 
beneficia de controale 
suplimentare.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnformmedla.ro

Deva - Acestea se vor deru
la în cadrul campaniei „Pen
tru ca niciodată să nu se 
întâmple”, destinată educației 
pacienților asupra riscului 
cardiovascular prin inter
mediul medicilor de familie și 
al specialiștilor. Medicii care 
vor face parte din această 
campanie de prevenție vor 
efectua controale suplimenta
re, pe parcursul a 1-2 luni, 
pacienților de pe propriile 
liste, în special persoanelor 
trecute de 55 de ani, care 
prezintă un anumit grad de 
obezitate, fumătoare, hiperten
sive sau care au suferit în tre
cut un accident vascular cere
bral sau infarct miocardic, ne- 
a declarat Apolodor Stoica, 
brand manager Zentina.

poluator fonic nr. 1

Călcat de tren
Gurasada (M.T.) - Cornel Lupșa, de 54 de 

ani, din satul Runcșor, comuna Gurasada 
și-a pierdut viața, tăiat de trenul personal 
Arad-Stmeria. Tragicul eveniment s-a petre
cut aseară, în jurul orei 18:00, în apropierea 
Haltei Gurasada. O localnică, angajată la o 
firmă din apropierea gării a declarat că 
bărbatul era într-o stare avansată de ebri
etate. A stat scurt timp lângă linia ferată, 
după care nu a mai fost văzut, iar la scurt 
timp, corpul desfigurat al bărbatului a fost 
văzut de impegatul de mișcare. Acesta a 
anunțat polițiștii care ajunși la fața locului 
au continuat cercetările, pentru stabilirea 
cu exactitate a împrejurărilor în care s-a 
produs accidentul.

Mintia
■ Ieri a debutat
„Săptămâna Europeană 
pentru Securitate și 
Sănătate în Muncă".

Ina Jurcone__________________
ina.jurtODC0infornifTiedla.ro

Mintia - Considerată numă
rul unu ca factor poluator 
prin zgomot, Termoelectrica 
Mintia a deschis ieri ciclul de 
manifestări dedicate „Săptă
mânii Europene pentru Secu
ritate și Sănătate în Muncă”. 
„La inițiativa ITM Hune
doara, am organizat la Mintia 
un simpozion de acest gen 
pentru că aici zgomotul este 
prezent în toate locurile de 
muncă și se cifrează între 83 
și 100 decibeli față de 87 cât

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Decs- 

iiri - fialiaa ZaranHalui - Str. Horea

Ambulanțe pentru Salvital
■ De anul viitor am 
putea plăti o contri
buție personală pentru 
serviciul de urgență.

Mihai Stan

Leșnic - Burjuc - Zam

Caricaturi de Livlu Stânilă

Deva - Proiectul de înfi
ințare în județul Hunedoara 
al unui serviciu de urgență 
similar SMURD Târgu Mureș 
prinde aspecte concrete, după 
ce membrii Asociației Salvi
tal au decis cumpărarea a 5 
ambulanțe de prim ajutor, 
echipate după normele euro
pene.

Ambulanțele ar urma să fie 
disponibile în maximum 5 
luni, ele urmând să fie dis
tribuite în toate zonele ju

Tineri la furat
Uricani (M.T.) - Doi 

tineri de 17 și 19 ani sunt 
cercetați în stare de li
bertate pentru comiterea 
infracțiunii de furt, după 
ce într-o noapte au încer
cat să sustragă bunuri 
dintr-un centru de plasa
ment. Cristian Dumitru 
B., de 17 ani, din Uricani 
și Sergiu P., de 19 ani, 
din comuna Oahab (Al
ba), au fost prinși în fla
grant de o echipă de si
guranță publică a Poliției 
Orașului Uricani.

Intervențiile chirurgicale pot fi evitate prin tratament

Medicii care se vor înscrie 
în campanie - formularul de 
înscriere găsindu-se la www. 
simvacard.ro - vor primi date 
referitoare la studiile recente 
din literatura de specialitate 
și vor participa la mese 

Chiar și în sala de control e zgomot (Foto: Ina Jurcone)

sunt standardele UE”, pre
cizează Francisc Egyed, direc
tor adj. Termoelectrica Min
tia. „Săptămâna va cuprinde 
mai multe manifestări care să 
arate cum se poate preveni 
zgomotul la ldcul de muncă și 
riscurile pe care le implică 

dețului. Costul unei asemenea 
ambulanțe se ridică la 105.000 
euro.

„Proiectul merge foarte 
bine. La începutul anului 
viitor, Hunedoara va fi al 
doilea județ din țară ca 
număr de echipaje de 
urgență, după Mureș. Este un 
pas uriaș și un exemplu de 
colaborare între autoritățile 
locale și instituțiile statului”, 
aprecia ieri, la Deva, șeful 
SMURD Târgu Mureș, dr. 
Raed Arafat. Pentru susți
nerea financiară suplimen
tară a serviciului de urgență 
creat la nivel de județ, nu 
este exclusă introducerea 
unei taxe lunare de 10 000 de 
lei vechi pe locuitor sau de 
100.000 de lei pe an.

♦

înjunghiată în plină stradă
.■ O femeie din Petro
șani a fost înjunghiată 
duminică, pe stradă, de 
fostul concubin.

MlHAELA TăMAȘ________________
mihaela.tamas@informniedia.ro

Petroșani - O femeie de 31 
de ani, a fost înjunghiată, 
duminică seara, în apropiere 
de piața Dacia din Petroșani, 
de fostul concubin. Aurel 
Țurcan, de 34 de ani, a 
părăsit-o pe Viorica Crețu și 

rotunde organizate de spe
cialiști în domeniu. în prezent 
în România există peste 5 mi
lioane de bolnavi cu hiperco- 
lesterolemie și numai 3% din
tre aceștia se află sub trata
ment. Tratamentul cu sim- 

asupra sănătății angajaților. 
De aceea considerăm că 
Mintia este locul în care s-au 
luat măsurile cele mai bune 
pentru ca angajații să nu 
sufere din acest motiv”, pre
cizează lacob Rațiu, inspector- 
șef ITM Hunedoara.

Intervențiile SMURD au salvat viețile a mii de oameni

fetița lor minoră in urmă cu 
două luni. în acest timp, 
bărbatul a fost plecat în Olte
nia și odată întors la Pe
troșani a căutat-o pe Viorica, 
sâmbătă, la domiciliu.
Lovită la întoarcere

A urmat un schimb de 
replici dure, după care 
bărbatul a plecat. S-a întors 
duminică și a bătut din nou 
la ușa femeii. Pentru că Vio
rica nu i-a mai deschis ușa, 
Aurel a spart-o. Speriată, 
femeia a luat un ciocan să-l 

(Foto: arhivă)

vastatină (medicament al 
compensat 90%), a pacienților 
identificați cu bdli coronar
iene prelungește viața aces
tora cu 25%, conform 
ultimelor studii în materie, a 
mai precizat Apolodor Stoica.

Hotărâre 
rediscutată

Deva (D.I.) - Consiliul 
Local Deva va lua în dis
cuție, azi, proiectul de 
hotărâre legat de apro
barea documentației ur
banistice, faza PUD pen
tru amenajarea unei 
parcări în zona Hyper - 
marketului TRIDENT, de 
pe strada M. Eminescu, 
din Deva. Proiectul care 
prevede extinderea par
cării cu 44 de locuri nu 
a fost adoptat, deoarece 
cinci dintre consilierii 
locali ai PSD, PD și PRM 
s-au „abținut” de la vot, 
pe motiv că nu au avut 
timp să studieze docu
mentația hotărârii.

poată înfrunta pe fostul con
cubin care a devenit violent. 
A reușit să fugă din aparta
ment, dar a fost prinsă în 
apropierea pieței Dacia și 
înjunghiată. Aurel a lovit-o 
cu un cuțit în zona toracelui, 
femeia fiind găsită de o 
patrulă de polițiști.

Agresorul a fost prins 
lângă victimă și a fost prezen
tat Tribunalului Hunedoara 
cu propunere de arestare pre
ventivă pentru comiterea 
infracțiunii de tentativă de 
omor.

tiberlu.strclaglnformmedla.ro
mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
ina.jurtODC0infornifTiedla.ro
simvacard.ro
mailto:mihaela.tamas@informniedia.ro
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1869 - S-a născut geograful șl etnologul Simion Mehedinți 
(m. 14 decembrie 1953)
1907 - S-a MfcMMt gMtoF**^ jț tonatu gal Mihail Sebas- 

tisg rfm Km devenit huligan", 

“Qiojul eu salcâmi", “Jocul de-a 

vacanța". "Jurnal") (m. 29 mai 1945) 
1931 - A încetat din viața Thomas 
Etîlson (foto), inventator al telegrafu

lui dublu, al gramofonului șl al lămpii 
Incandescente, considerate momen- 

te-cheie In evoluția științei [n. 91 februarie 1847)

Calendar religios
18 octombrie - Pomenirea Sfântului Apos

tol și Evanghelist Luca.

Apost. Luca

Deva (S.B.) - Luca, marele apostol și 
evanghelist, a fost din Antiohia Siriei, doc
tor, cu știința zugrăvitului. Acesta, aflându- 

se în Teba pe vremea împă
ratului Tit Claudie, l-a întâl
nit pe Sfântul Apostol Pavel 
și lăsându-se de tămăduirea 
trupească, s-a apucat- de cea 
sufletească. A scris Evanghe
lia sa și Faptele Apostolilor. 
După ce a plecat de la Roma

și s-a despărțit de fericitul Pavel, a umblat 
învățând toată Grecia și ajungând la 80 de 
ani, a răposat în pace. Deasupra mormân
tului lui a plouat colurie (o doctorie folosi
toare în tratarea ochilor). 'Așa a fost cunos
cut și mai mult mormântul lui de toți. Iar 
Constantie feciorul marelui Constantin a 
adus de la Teba moaștele lui și le-a pus în 
biserica Sfinților Apostoli, împreună cu ale 
lui Andrei și Timotei.
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Dispecerat apă rece 227087

Gaz metan_________X:. ' ■ _
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă________________________ ________________________
Se întrerupe furnizarea apel 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), punctele ter
mice 10, 11, 11 Bis, 12, 14, Str. Cernei

Soluția Integramel din numărul 

precedent M - VID - T - PAȘI - 
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OR - IADA

Dispecerat apă caldă 212225

Oisp«rarat Electrica
Dispeotwat gaz ^7091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri________ > 981
Jandarmerie___________ 956

Poliție________________________955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
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21 mart.-20 apr.

Sunteți stresat în continuare de situații neclare ivite la locul 
de muncă. O așteptată clarificare ulterioară ar putea veni 
prea târziu.

21 apr.-20 mai

Dacă aveți nevoie de un împrumut, nu vă bazați pe pri
eteni. Unul ar putea avea un necaz. Nemulțumirea senti
mentală o rezolvați prin muncă.

21 mai-20 iun. ____ A-

Toatâ ziua căutați un nou domeniu de activitate, 
nemulțumit de slujba dv. Sunt puține speranțe să găsiți 
azi o asemenea oportunitate.

21 iun.-20 iul.________

Puțină disciplină financiară și Investiții chibzuite vă ajută să i 
nu risipiți toată agoniseala. Lista cheltuielilor trebuie să , 
fie foarte bine jusțificată.

21 iul.-20 aug.

Aveți un bun echilibru energetic, dar zona rinichilor e mai , 
sensibilă. Nu iese totul cum doriți, dar rezultatele de ansam
blu vă mulțumesc.

21 aug.-20 sept.

Diplomația, calitate cu care sunteți din plin înzestrat când 
aveți interes, vă ajută să evitați situațiile conflictuale ivite . 
fie la muncă, fie acasă.

21 sept.-20 oct.

Aveți un scop precis, concret și nu aveți timp de prieteni. 
Faceți imposibilul pentru a vă îndeplini în această zi sarci- . 
na autoimpusă.

21 oct.-20 nov.
încercați să depășiți momentele grele ale acestei zile și să : 
nu lăsați umbra insatisfacțiilor să. întunece relația dv cu per- ■ 
soana iubită.

21 nov.-20 dec.

i
I

1

Vă simțiți foarte bine, fizic și psihic, de aceea forța dv de 
muncă e în creștere. Vă apreciază șefii și se anunță o mărire 
de salariu.

21 dec.-20 ian.

Zi confuză, cu multe probleme pe cap, fără o ordine în 
modul de lucru. Nu aveți privilegiul de a trage concluzii 
mulțumitoare la sfârșitul zilei.

21 ian.-20 febr.

Reacționați bine la stres. Rezultatele bune din diverse 
domenii vă fac să nu simțiți neplăcerile legate de sănătate, 
ce vă sâcâie uneori.

21 febr.-20 mart.

Descoperiți că nu vă iubește chiar toată lumea, intrând 
într-un conflict serios cu un dușman înverșunat, învins ante
rior. Azi vă va fi greu.

I

730 Jianal TVR
Sport Meteo

755 Euro-dspecer
830 Isabel, In căutarea
Sta

855 Prieteni la msă
930 Teleshopping

1030 Sănătate pentru toții ‘ 

(r)
1130 lată-măl (r) 
1225 Eiao-depecer 
1230 Nocturne (r) 
1330 Desene

EJananate
14*00 Jurnal TVR 

Sport Meteo
1430 Teleshopping 
1530 Alege viața I

Drogul înseamnă 
moarte!

1530 Legendele automobile- « 
muU

1630 Kranica Emisiune în ‘ 
limba maghiară

1655 Irak,
▼ EJnunărătoarea 

inversă
1830 Generația 

contra j
1930 Jurnal TVR

Sport Meteo

20:15 Ptiu plan
2130 Averea lui Cookie
» «comedie, SUA 1999) 

"Cu: Glenn Close, 
Julianne Moore, Liv 
Tyler .Regia Robert Alt
man. Mississippi, 
orășelul Holly Spring. 
Excentrica și bătrâna 
doamnă Cookie, stâlpul ! 
moral și financiar al 
micii societăți din oraș 
se sinucide. Nepoata sa i 
temându-se că numele 
familiei va fi pătat din 
cauza acestui act 
necreștinesc

2330 Junelui TVR 
23301989: Sânge și catifea

EKIH) 
030 Spionii 
130 Generația contra (r) 
220 Jurnalul TVR (r) 
330 Prieteni la masă (r) ,
435 Crima de la miezul 

(inepți (thriller, SUA 
10041

730 Știrile 
Pro IV

9:10 Omul care aducea 
cartea

9:15 Tânăr și 
Bieiiniștit (r) 

10:15 0 nouă 
0viață (r) 

11:15 Dispăruți 
BSrăurmă(r) 

12:15 La Bloc
«s, r)

1330 Știrile 
Pro TV

13:45 Zâmbete ' 
Intr-o pastilă

14:15 Asigurare de dragoste 

v «comedie, SUA 1998) 
1630 Tân și
▼ Bnfinișbt 

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

1730 Știrile 
Pro TV

17:45 Teo 
1930 Știrile 

Pio TV

2M0 Masa kn Zorro (aven- 
«Hbi, SUA 1998) Cu: 

Antonio Banderas, 
Anthony Hopkins, 
Catherine Zeta-Jones, 
Stuart Wilson, Matthew 
Letscher, Maury 
Chaykin. Don Diego de 
la Vega este un mic 
nobil din Alta California 

care, pe ascuns, 
deghizat în Zorro, luptă 
împotriva opresiunii 
spaniole.

2145 Fotbal: Bayem 
Mundten - Juventus 
Torino, med din Uga 
Campionilor

23145 Știrile PRO TV 

0:15 Rezumat Uga Campi
oni lor

230 Omul care
G 1

235 Știrile PRO TV (r) 
230 Asigurare de dragoste 

. «comedie, SUA 1998, r) 
430 Promotor (r) 
tari O nou* viată M

630 în gura 
presei

730 Observator 
Cele mai proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare

' 8:00 Canalul de știri 
1030 în gura presei (r) 

10:45 Concurs 
interactiv

11:50 Teleshopping 
12:15 Dădaca
1330 Observator Cu Simona 

Gherghe
j 13*45 Gogomanii (r) 
‘ 14:15 Revanșa 

stalurilor (r)
! 1630 Observator 

Cele mai 
proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare

i 1645 Anastasia ▼ 
1745 9595-ta învață ce să 

fad. Cu dr. Cristian 
Andrei

; 1930 Observator 
Sport Meteo 
Cele mai proaspete știri 

| din țară și de peste 
hotare

20:15 Din âagoste Cu Mircea 
Radu

2230 Secretul Măriei 
i 2330 Observator 

030 Amintiri întunecate
«(thriller, SUA 1993) Cu: 

Helen Hunt, Steven 
Weber, Jeff Fahey. După 
ce tânăra polițistă Gina 
Pulasky reușește să se 
descurce 1ntr-o ceartă 
domestică, se alătură 
unei echipe care cerceta 
d serie de crime oribile 
ale căror victime erau 
copii. Vrând să demon
streze că-și merită locul, 
Gina reușește să 
găsească imediat un 

suspect
230 Concurs 

interactiv
330 Observator (r) 
«30 Dădea (r) 

; 430 Anastasia (r)
530 9595 - te învață ce să 

fad(r)

630 Jolly Roger (dramă, 
^Danemarca, 2001). Cu: 

Kim Bodnia 
s 735 Sărutul (comedie, SUA 
; «2003). Cu: Terence

Stamp, Billy Zane
* 935 Cursă sub soare
î «(dramă, SUA 1996). Cu: 

Halle Berry
< 10*45 Pe platourile de 

filmare. Episodul 42
* 1120 Fereastra de vizavi

«dramă. Italia, 2003). 
Cu: Giovanna Mezzo- 
giomo, Massimo Girotti, 
Filippo Nigro, Raoul 
Bova, Serra Yilmaz

13:10 în adâncuri (dramă, 
’ HMarea Britanie, 2004). 

Cu: Alki David
* 1435 Prăbușirea zborului 323

«dramă, SUA 2004). Cu: 
Julia Arkos

16:05 Hollywood Necenzurat 
Pamela Anderson

1635 Pirații din Caraibe: 
«Blestemul Periei Negre 

(aventuri, SUA, 2003). 
Cu: Johnny Depp

18:55 Ceva, ceva tot o ieși 
«comedie, SUA 2003)

2130 Sub pământ S.R.L Ep. 
046: Neînțelegeri 

> 2230 Deadwood Ep. 7: Bul- 
S|ock se întoarce tn 

tabără
22:50 Confesiunile unei minți 

1 *periculoase (dramă, 

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

040 Viața la londra 
fa(dramă, Marea Britanie, 

2002). Cu: Audrey 
Tautou, Sergi L6pez 

2:15 Prăbușirea zborului 
«323 (dramă, SUA 

2004). Cu: Julia Arkos, 
Doron Bell, Darcy Belsh- 
er, Meghan Black 

; 345 Talismanul viselor 
; «(thriller, SUA 2003). Cu:
i Morgan Freeman, 

Thomas Jane

07:00 Maria Bonita (s) 0755

0930 Rebelii (film serial. Statele 
Unite, r) 1030 Tonomatul DP 2 
1140 Pasiuni (s) 1235 Inspec
torul Linley (film serial. Statele 
Unite, r) 1330 Teleshopping 
1430 Desene animate 1430 
încurcăturile lui Zack (film serial, 
Statele Unite) 1530 împreună în 
Europa 1630 Tribuna partidelor 
parlamentare 1635 Jurnalul TVR 
1730 Rebelii (film serial, Statele 
Unite) 1830 Jurnalul Euronews 
18:15 Euro-dicționar 1830 
Mărturii 1900 Moștenitoarea 
(s) 2030 Trăsniți din Queens (s) 
2030 Mistere și mituri ale sec
olului al XX-lea 2130 Lumea de 
aproape 2130 Jurnalul TVR 2230 
Jurnalul Euronews 22:15 Hamlet 
(dramă, SUA 2000) 0020 Star
gate SG-1 (s) 01:15 Auto Club 
(r) 0145 Trăsniți din Queens (s, 
r) 02:15 Răul din umbră (honor, 
SUA 1980)

0830 Sport cu Florentina 0835 
Teleshopping 0840 Călătorii în 
lumi paralele (s, r) 09*40 Sun
set Beach (s, r) 1040 Oamenii 
vorbesc (r) 1130 Tele Ron 
1230 Teleshopping 13:00 Gar- 

! ito (I) 1410 Teleshopping 1445
Garito (II) 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (s) 1830 Focus. Sport. 

! Meteo 19:00 Camera de râs
1930 Da sau nu. 2030 Ban
ditul din Dublin 2230 Trăsniți 
în NATO 22:30 Focus Plus
23:15 Da sau nu Cu: Virgil lanțu
(r) 00:00 Călătorii în lumi para
lele (s) 0130 Focus (r)

0630 Micuțul Fnjolito (s, r) 0830 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 De 
3X femeie 1130 Amazoana (s) 
12:00 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 1430 Legături de 
familie (s) 1530 Micuțul Frijolito 
(s) 1720 Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 18:30 Inocență 
furată (s) 2030 Lacrimi de iubire 
(s) 2130 Culoarea păcatului (s) 
2230 De 3X femeie 0030 
Poveștiri adevărate (r) 0130 
Lacrimi de iubire (s, r) 0230 De 
3X femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (s, r) 04:15 Amazoana (s) 
Cu: Sergio Goyri, Karyme Lozano

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

NAȚIONAL

1030 Teleshopping 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1130 Tufă de 
Veneția 1345 Desene animate: 
Pokemon 1445 Viața la Casa 

; Albă 1630 Cleopatra 2525 (s)
17:00 Un îngeraș de fată 
1930 Cleopatra 2525 2030 în 

cel mai rău caz 2130 Jack, 
agent secret 2230 O femeie 
drept răsplată 0030 Cristi pe 

i Tabără pe ei 01:15 0 femeie 
drept răsplată (comedie, SUA 
1993, reluare)

0730 Jurnal de dimineață 0730 
Dimineața cu Răzvan și Dahi 
1030 Teleshopping 1130 Acad
emia Vouă (r) 1230 Teleshopping 
1330 Ochi negri (i) 1400 Jurnalul 
de prânz 1430 țara Iu' Papură 
Vouă 1530 Miezul problemei (r) 
1630 Ochi negri (s) 1730 
Naționala de bere 1830 Jurnalul 
de seară 1920 Sport Național TV 
1945 țara Iu' Papură Vouă 2000 

Dictator fără voie (comedie,
SUA 1988) Satiră cu bătaie dublă 
atât în zona politicului cât și în 
cea a show-bizz-ului, 2230 
Miezul problemei 2330 24 de ore 
Național Tv 0030 Atentatorii. Pri
ma parte

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 1030 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 10:40 Jet Set 
1030 Calendar ecumenic 1130 
Briefing 1230 Emisiune religioasă 
1230 Teleshopping 1335 Un nou 
început (d) 1335 Fan X. Video- 
clipuri 1350 Jet Set 1435 Eurob- 
Irtz: Cinema 1530 Teleshopping 
1535 Euroblitz: Arta 1630 Nașul 
(r) 1830 6! Vine presa! 20:00 

Puterea și adevărul (dramă, 
România, 1971) Prima parte Cu: 
Mircea Albulescu, Zephi Alseq Ion 
Besoiu, Comei Coman, Octavian 
Cotescu 2230 Nașul 23:45 Știri 
0030 6! Vine presa! 0230 Chat 
TV

10.30 Revolta clasicilor (r); 
11.00 Eliberarea Europei (r); 
12.00 Jurnal cult.; 1235 Con
cert de prânz; 13.00 Da, die 
prim-ministrul (r); 1330 Curs 
de limba spaniolă; 14.00 Per
manențe (r); 15.00 Remix rock 
forum (r); 1630 Lumea necu- 

’ vântătoarelor; 1845 Citește cu
mine; 18.50 Jurnal cultural; 

’ 19.00 Simfonia neterminată a 
lui Einstein; 2030 Dialoguri 

' despre altădată; 21.00 Casele 
, bântuite; 2130 Arhitectură 
i contemporană; 2145 Jurnal

0730 Sfatul casei 0725 Bună 
dimineața, Ungaria I 07:55 
Mokka 10:00 Sodă - joc tele- 

! fonic 11:00 Teleshop 12:15 
i Salome (s) 13:10 Joc 14:10 
I Viața (s) 1620 Cărările iubirii

(s) 16:50 Anita (s) 1725 Monk
(s) 1830 Al șaptelea cer (s) 
1930 Știri, meteo 2030 La bine 
și la rău (s) 2030 Activ 21:10 
Columbo (s) 2230 Mintea unui 
ucigaș (acțiune, SUA, 2004). 

’■ Cu: Val Kilmer, Christian Slater,
Patricia Velazquez 00:40 O 

’ fustă, un pantalon 01:15 Bună 
< seara, Ungaria I 0145 Hack (s) 
! 0245 Propagandă 02:20

Evadare la Buda (fl

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Ziarul Realității 10:00 
Realitatea de la 10:00 10:45 
BZiarul realității 11:00 Deschide 
lumea (r) 1130 Realitatea bur
sieră 13:15 Deschide lumea (r) 
15:15 Realitatea medicală 
16:00 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 18:45 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu 21:00 Reali- 

s tatea de la 21:00 21:45 Bani 
! europeni/Români/Orașe/ Bani

de buziunar 2230 Cap și pajură 
23:00 Politica, fratel 23:30 

! Știri 00:00 Realitatea de la
00:00

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV
Deva 

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

• t * ’ S: r- ț 4 »*' * ». i

i: !•»*!fer

08.45 Lumile lui H.G.Wells 
(SF, Marea Britanie, 
SUA, 2001). Prima 
parte

1030 Cadavrul din piscină 
(comedie neagră, 
SUA, 2004)

12.00 Războiul lui Varian
(dramă, SUA, 2001) 

14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
16.30 Lumile lui H.G.Wells

(SF, Marea Britanie, 
SUA, 2001, r). Prima 

parte
18.15 Cadavrul din piscină 

(comedie neagră, 
SUA, 2004, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) z 
21.00 Păcatele trecutului 
2345 Dispărută dar nu

uitată

■
I , k’i.J ' V >> 
■' ( ■ ■ . ț

08.00 Tancuri
09.00 Mașinăriile de război

ale secolului 21 
10.00 Confruntarea fiarelor 
11.00 Mistere 
12.00 Vânătorii de mituri : 
13.00 Un nou Pompei 

T4.00 Tancuri 
15.00 Mașinăriile de război

ale secolului 21 
16.00 Elemente mărețe 
18.00 Față în față cu peri

colul 
19.00 Cele mai mărețe 

superlative 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Construirea imposi

bilului
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• Privatizare. De anul viitor, Ministerul Cul
turii pregătește un proiect de privatizare a 
cinematografelor. Potrivit secretarului de stat 
în Ministerul Culturii, loan Onisei „ne intere
sează rentabilizarea acestei activități, care 
este un balast imens în cârca regiei și să 
avem săli atractive în care publicul să fie 
prezent", susține Onisei. (T.S.)

• Randament IMM. Un studiu asupra ran- 
f damentului IMM-urilor, arată că activitatea 

de comerț cu ridicata ocupă locul I, atât la 
cifra de afaceri pe întreprindere cât și pe 
salariat. La productivitatea muncii, compara
tiv cu medrâ pe total microîntreprinderi, în 
activitatea comerțului cu ridicata, acesta este 
de 2,89 ori mai mare. (T.S.)

■ _____

Lukoil ~ ■■ ■____________________
Motorină Euro3___________________________ ' 3,22 iei/l
Benzină Premium _______________________ 3,48 lei/1. >
Benzină fără plumb (Euroluk)'45 i/T

■ Reprezentanții PD 
califică criticile PNL ca 
o "reacție avută la 
supărare".

Deva (M.S.) - Organizația 
județeană Hunedoara a Par
tidului Național Liberal 
(PNL) a anunțat că va înceta 
“orice colaborare pe plan 
local și județean” cu filiala 
județeană a Partidului Demo
crat, pe motiv de nerespectare 
a protocolului încheiat între 
cele două formațiuni politice. 
Decizia de rupere a proto
colului ar urma să fie pusă în 
practică începând de astăzi, 
în cazul în care problemele 
apărute între cele două orga
nizații nu vor fi soluționate 
în ședința comună a condu
cerilor filialelor județene ale 
PNL și PD.

Principala nemulțumire a
Benzina fărăplumb (95) __________ 3,49 teVI
Benzină cu Plumb (95 BhPremlum) 3,52 tei/1
Motorină . ‘ 3,27 lei/1 ■

Benzlnâ fără plumb 3,52 W

Benzină Eco-Premium -■ 3,54 lei/1 ■
Benzină Super 100 . ■ ■ 3,93lei/l

Euro-motorină 3,27 teW

Petrom
Benzină fără plumb 3,45 lel/l:

Benzină Eco 3,48 le»
Benzină Top Premium (99+) 3,7Ble»

Motorină Euro 3,19 lei/1
Butelii ■ ■ 37 hi

aware se extinde cu

Utilaje agricole subvenționate
■ Agricultorii își pot 
cumpăra utilaje, dotări 
și instalații de muls și 
de răcire a laptelui.

Loredana Leah_______________
Ioredana.lflihelnformm6dla.ro

Deva - Subvenția poate fi 
folosită de țărani ■ producă
tori individuali - pentru pro

• cerere tip
• declarație pe propria răspundere că are fri proprietate animale________
• animalele să fie înscrise în Registrul Agricol______________________________
• deține adăposturi pentru animale_________________________________________
• are în proprietate minim 2 ha teren agricol______________________________
• deține cel'puțin trei capete de vaci cu lapte sau 15 ovine/caprine
• existența avansului de 40%_______________________________________________
• existența unui contract comercial între solicitant și furnizorul de utilaj

lOAN SlMION

1

l

1 dolar

tar BN®-^»ct. 2006
30009 lei

1 euro 3,6123 lei

1 liră 5,2781 lei

1 gr. aur 45,4950 lei

■ IhhwERE

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acțX%)

1. SNP PETROM 0,4340 -0,91
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,7000 +2,41
3. TLV , i 1,1100 +4,72
4. BRD 13,000 +0,73

\5. IMPACT 0,4350 -3,55
^6. AZOMUREȘ 3

7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9400 +1,08
8. ROMPETROL 0,1180 +1.72 1

RAFINARE (RRQ i
9. MMB 3650 +8,31 . ;
10. BCCARPATICA 0,5550 +0,91
11. DECEBAL 0,103 -1,09
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
>dul Decebal, bl. R, parter dângă QUASARftttL: 221277.

Cursuri
Hunedoara (C.P.) - Un 

număr de 477 de persoane au 
fost calificate în cadrul celor 
23 de cursuri organizate de 
Centrul de Reconversie Pro
fesională al Sindicatului 
„Siderurgistul”. Dintre aces
tea, 65% sunt șomeri din zona 
Hunedoara - Călan -Teliuc - 
Ghelari. Peste 140 de persoane 
sunt angajați ai combinatului 
siderurgic și au fost calificați 
în meserii deficitare pe plat
forma siderurgică, a declarat 
Vasile Bujor, coordonatorul 
acestui centru. Programul de 
calificare beneficiază de spri
jin financiar acordat de 
Guvernul elvețian. „Acest 
proiect a început la Hune
doara în urmă cu 7 ani. Din 
păcate finanțarea programu
lui va mai fi posibilă încă doi 
ani, cu resurse mai mici 
decât până în prezent și vom 
fi nevoiți sa găsim resurse pe 
plan local în alte proiecte sau 
în fondurile structurale aduse 
de intregrarea României în 
UE”, a mai precizat Vasile 
Bujor.

Delegație 
olandeză

Deva (C.P.) - O delegație de 
oameni de afaceri olandezi se 
află, începând de astăzi, pe 
parcursul a trei zile, în ju
dețul Hunedoara. Aceștia vor 
avea întâlniri de afaceri cu 
parteneri hunedoreni în 
domenii diverse de activitate. 
Parteneriatul de afaceri între 
firmele olandeze și cele hune- 
dorene se va desfășura, azi, la 
sediul CCI Hunedoara, înce
pând cu ora 11:15. 

liberalilor se referă la cola
borarea din consiliile locale 
și faptul că doi membri ai 
PNL nu au fost nominalizați 
pentru funcțiile de conducere 
ale unor direcții județene.
Problema consilierilor

Președintele PNL Hune
doara, Mircia Muntean, a 
reproșat luni faptul că 
proiectele de hotărâri inițiate 
de consilierii locali ai PNL 
din Deva și Hunedoara nu 
sunt susținute de consilierii 
PD. De asemenea, el susține 
că în comuna Bucureșci, con
silierii PD și PSD ar fi votat, 
împreună, un proiect de 
hotărâre care prevede schim
barea din funcție a vicepri- 
mărului localității, membru 
al PNL.

în plus, afirmă președintele 
PNL Hunedoara, directorul 
tehnic al Companiei Națio- 

curarea de motocositoare și 
generatoare de curent electric 
(care dezvoltă o putere de 
până la 5 kW) iar cei care au 
vite, pot achiziționa aparate 
și instalații de muls. Țăranii 
care s-au constituit în aso
ciații beneficiază de subvenții 
în ceea ce privește achizițio
narea tancurilor pentru ră
cirea laptelui. „Statul, prin 
Direcția Agricolă Hunedoara,

CREDSNSTANT: CREDITUL PENTRU 
NEVOI PERSONALE DE LA UNICREDIT. 
Nu renunța la visele tale. Se vor îndeplini.

Când vrei să-ți cumperi mașină, mobilă, vrei să-ți renovezi casa 
sau pur și simplu vrei să-ți completezi o sumă deja existentă 
pentru o investiție, creditul pentru nevoi personale CREDINSTANT 
de la banca UniCredit este soluția cea mai simplă.

Pe lângă asistența oferită de propriul tău consultant bancar 
(Personal Banker) pe parcursul procesului de acordare a 
creditului și ulterior, precum și asigurarea de viață oferită gratuit 
cliențjlor, la UniCredit te bucuri de multe alte avantaje:

• Până la 8000 euro sau echivalent RON: fără girant, asigurare de 
viață gratuită, termen de rambursare de până la 5 ani
• Peste 8000 euro sau echivalent RON, cu asigurare de viață 
gratuită și dobândă foarte avantajoasă: 14%-RON și 9%-EURO.

Banca acceptă o varietate largă de venituri provenite din salariu, 
chirii, profesii liberale și drepturi de autor. Pentru a afla valoarea 
ratelor viitorului tău credit este de ajuns să folosești calculatorul 
de rate alăturat și vei afla imediat cifrele care te interesează. 
Cu CREDINSTANT, creditul pentru nevoi personale de la banca 
UniCredit, visele ți se pot îndeplini măi repede decât te aștepți.

* dobânda siandaid a băndi mimis 2%

** dobânda standi a fa&dn mmus 0.51^

DOBÂNDĂ REDUSĂ PENTRU CONTRACTELE ÎNCHEIATE PÂNĂ LA 15 NOIEMBRIE

F
€ 1.000 3.000 5,000 7,000

1
10,000

IAN 88 265 442 619 875

2 ANI 47 140 233 327 457

3 ANI 33 98 164 229 318

5 ANI
k___

X X 109 152 208
✓

credit până la

8.00099'9
fără documente Justificative

& UniCredit Romania
Banca adaptabilă
www.unicredit.ro

Vă așteptăm la sediul nostru din Deva, Bdul. Decebal Bloc F, Scările A-B, Parter, Tel: 234 501 
Linie telefonică gratuită: 0800110 101

Dorin Păran Mircia Muntean

<•

nale a Huilei Petroșani, mem
bru PNL, a fost destituit din 
funcție.

Nemulțumirile vizează și 
funcția de director al 
Direcției Județene pentru 
Cultură Hunedoara, unde 
președintele PNL afirmă că 
este susținut un simpatizant 
al PD, cu toate că protocolul 
de colaborare între cele două 
partide prevede nomi
nalizarea unui liberal.

suportă 60 la sută din cos
turile utilajelor și dotărilor, 
inclusiv TVA”, spune direc
torul DADR Hunedoara, Ion 
W................................... ............
Cuantumul sub
venției pentru 
utilaje agricole 
este destul de 
substanțial.

Simion. Gei interesați de 
achiziționarea acestor utilaje 
și dotări agricole se pot 
adresa Direcției pentru Agri
cultură și Dezvoltare Rurală 
Hunedoara pentru întocmirea 
documentației necesare.

în replică, vicepreședinte 
PD Hunedoara, Dorin Pâra 
a declarat luni că “lucruri 
se vor clarifica” imediat 
conducerile celor două pe 
tide se vor întâlni, la nit 
județean. “Cred că este 
reacție avută la supărare, d 
problemele între PD și PI 
se pot rezolva”, a sp 
vicepreședintele Partidul 
Democrat, filiala județul 
Hunedoara.

ale jandarmilor montani 
pot salva vieți aflate în 
pericol. (Foto: T. Manii)

RECLAMĂ

Ioredana.lflihelnformm6dla.ro
http://www.unicredit.ro
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labil Bobocilor Liceului Teoretic Traian

Spectatori

Formația Onix în recital

■ Vineri seară s-a 
desfășurat, la Sala 
Sporturilor, balul 
Liceului Traian.

Deva (I.V.) - Balul bobocilor 
a adunat toți elevii liceului 
“Traian” din municipiul Deva 
și nu numai. Balul ce a 
început la ora anunțată de 
organizatori, a avut ca temă 
„lupta” dintre diavolițe și 
îngerași, sau mai exact, din
tre fete și băieți.

După intrarea în scenă a 
fetelor, cu lumânări în mâini, 
și apoi a băieților, pe melodii 

Vliss și mister anul 2005 Mister și miss 2002

Participanții la Balul Bobocilor de la liceul "Traian" Deva, ediția 2005 (Foto: ioana vesa)

Probă specială Trupa de dans a liceului Traian O altă probă specială

specifice temei, a început 
prezentarea acestora.

Concurenții au avut de tre
cut mai multe probe, printre 
care cea de întrebări adresate 
de profesori, de dans, cea la 
alegere și la sfârșit proba spe
cială, unde fiecare echipă a 
trebuit să aleagă un bilețel și 
să execute o probă specială.
Invitați speciali

Au fost invitate formații 
locale, Onix și Karon, care au 
cântat melodii preluate din 
repertoriul formațiilor de 
rock din străinătate și nu 
numai.

înainte de premierea con- 
curenților, solista Alexandra 
Ungureanu a susținut un pro
gram cu melodii de pe noul ei 
album și a ridicat sala în 
picioare.

Toți concurenții pârtiei- 
panți au fost premiați, dar 
titlul de mister l-a luat Henț 
Alin, iar cel de miss, Pascu 
Diana, ei fiind în centrul 
atenției pe tot parcursul balu
lui.

După bal, toată lumea a 
plecat să se distreze în 
diferitele cluburi din Deva, 
unde petrecerea de abia înce
puse. Alexandra Ungureanu

Mai aproape!

Fii pe fază!
Arad: 20 octombrie

Calea Zimandului 43C

(3
01

23
)
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Berbece, antrenor la Cetate

w. -
• Ultimatum. Președintele grupării VfB 
Stuttgart, Erwin Staudt, a lansat, luni, un 

r ultimatum la adresa antrenorului Giovanni 
’ Trapattoni, afirmând că speră ca echipa să 

înceapă să obțină rezultate mai bune. în 
primele 9 etape ale campionatului Ger
maniei, VfB Stuttgart a câștigat doar două 
partide și ocupă locul 9 în clasament. (C.M.)

Cine e Berbece?
Deva (C.M.) - Dumitru Berbece a jucat 

între 1980 și 1990 la Steaua și la echipa 
națională, pe postul de extremă stânga, după 
care s-a transferat în Germania. Cu Steaua 
a câștigat mai multe titluri naționale, cupe 
ale României și finale ale Cupei Campi
onilor Europeni, iar cu naționala a fost 
medaliat cu bronz la JO din 1984 și la CM 
din 1990. în Germania, a absolvit Academia 
de Handbal, după care a antrenat la juniori 
și la seniori, cea mai bună performanță, 
fiind ocuparea locului secund cu echipa de 
seniori de lângă Heidelberg.

■ Fostul internațional 
stelist Dumitru Berbece 
este noul antrenor al 
echipei devene.

ClPRIAN MARINUȚ_______________
ciprian.marinut@informmedla.ro

Deva - Marian Muntean, 
președintele clubului Cetate 
Deva, a renunțat la serviciile 
antrenorului Liviu Jurcă pe 
care îl consideră principalul 
vinovat pentru ratarea star
tului de campionat al echipei 
și l-a instalat pe banca 
tehnică pe Dumitru Berbece. 
„Berbece e un antrenor tânăr 
cu metode de lucru modeme 
care își dorește performanță. 
La CSM Sibiu, ultimul său 
club, nu avea posibilități 
financiare și jucătoare val
oroase pentru acest obiectiv, 
așa că i-am propus să-și va

lorifice potențialul la Deva. E 
posibil să nu mai prindem un 
loc în cupele europene în 
acest an din cauza greșelilor 
lui Jurcă, dar sper ca noul 
antrenor să readucă echipa 
pe linia de plutire, atât moral, 
cât și ca rezultate. Dacă apar 
și performanțele nu se va 
pune problema banilor pen
tru a le răsplăti”, preciza 
Muntean.
Mulțumit de lot

Dumitru Berbece a condus, 
ieri, primele antrenamente la 
Cetate. Tehnicianul s-a arătat 
mulțumit de jucătoarele avu
te la dispoziție și hotărât să 
câștige următoarele trei meci
uri ale devencelor. „Cunosc 
bine jucătoarele din meciurile 
de pregătire disputate între 
CSM Sibiu și Cetate și nu-mi 
explic ce s-a întâmplat, de ce 
rezultatele au fost atât de

Aeromodeliștii deveni la înălțime

Parașutiștiî hunedoreni 
vor medalii la C.N.

Deva (C.M.) - Lotul județean de 
parașutism, condus de antrenorul Marian 
Leoveanu, a plecat, azi - dimineață, în jurul 

orei 5.00, spre Ploiești, pen
tru a participa la Campi
onatele Naționale care se 
vor desfășura în perioada 
22-26 octombrie. Parașu- 
tiștii care se antrenează în 
cadrul Aeroclubului Dacia 
Deva au planuri mari pen
tru aceast concurs, sperând 
să obțină cât mai multe 
medalii. „Dan Leoveanu,

r
•î

Deva (C.M.) - Cristian 
Nemeș de la AS Balladis Deva 
și-a confirmat încă o dată tal
entul, reușind să se claseze pe 
locul doi în proba individuală 
a concursului internațional 
Cupa Nyirseg, desfășurat la 
finalul săptămânii în Unga
ria. Aeromodelistul devean, 
antrenat de Ladislau Balo, 
ocupa doar locul VI, după

faza preliminară, dar pe final 
a avut evoluții constant bune 
și a urcat pe podium, fiind 
devansat doar de slovacul 
Tibor Simko. Ceilalți doi 
sportivi deveni participanțî ta 
concurs, Andrei Nemeș și 
Norbert Scar lat, nu au prins 
o zi prea bună, echipa de- 
veană ocupând doar locul VH, 
din 8 în clasamentul general.

Petre Leoveanu Și Viorel Dulghilă, vice- 
campioni naționali la ediția de anul trecut, 
sunt obligați să urce pe podium, pentru a- 
și onora blazonul. Echipa din care mai fac 
parte Vasile Erdei și Timeea Szekely, cam
pioană la juniori anul trecut, are ca obiec
tiv îmbunătățirea performanței din 2004, 
când am ocupat locul IV. Juniorii Ale
xandra Olari și Tiberiu Paven visează și 
ei la o medalie”, preciza Marian Leoveanu, 
antrenorul lotului județean de parașutism.

Primarul Mircia Muntean felicită aeromodeliștii

C.L.: Ce înseamnă acest 
lucru?

M.B.: O dezvoltare ar 
monioasă fizică și psi 
hică.

C.L.: Este cam simplist 
spus. Dar vom reveni. 
Acum câți oameni vin?

M.B.: Acum, în jur
50. Dar, ca să revenim, 
partea bună a acestui 
sport este că se lucrează 
într-un sistem organizat,

C.L.: Cine erau participanții?
cu program regulat, cu Antrenorul primului club de karate înființat la Deva. Marius Biji 
beneficii în timp. Mai

Artele marțiale 
sistem educație

Rezultatele etapei a Vl-a, din 16.10.2005

M.B.: Din experința pe care 
o am, vă pot spune următorul 
lucru: părinții vin la noi pen
tru sistemul 
care îl 
marțiale.

Constructorul Hd. - Unw. Petroșani 3-1; Gloria Geoagiu - 
Ppnorul Vața 0-1; Retezatul Hațeg - CFR Marmosim 4-2; 
Victoria Călan Minerul Aninoasa 2-2; Aurul Brad - Dacia
/Orăștie 0-3; CS Deva Certei - Metalul Crișcior 3-1
Clasamentul
1. Dacia Orăștie 6. 5 1 0 13-2 16
2. Victoria Călan 6 4 1 1 16-8 13
3. Minerul Aninoasa 6 3 2 1 13-10 11
4. Ponorul Vata 6 2 4 0 14-8 10
5. Univ. Petroșani 6 2 3 1 15-10 9
6. Construt!. ori ii Ud. 6 2 3 1 12-10 9
7 Aurul Brad 6 2 2 2 16-11 8
8. CFR Marmosim 6 2 2 2 9-9 8
9 Retezatul Hațeg 6 2 0 4 9-14 6
10. Metalul Crișcior 6 1 1 4 7-14 4
11.CS Deva Certei 6 1 0 5 7-24 3
12. Gloria Geoagiu 6 0 1 5 5-16 1

■ Antrenorul primului 
club de karate înființat 
în Deva, după 89, ne-a 
dezvăluit câteva secrete.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@imormmedia.ro

CUVÂNTUL LIBER: Chiar ați 
fost primul club de karate 
înființat la Deva după re
voluție?

Marius Biji: Nu vorbim decât 
pe date concrete. Clubul a fost 
înființat în 1990, imediat după 
revoluție. Atunci când s-a 
legalizat acest sport. Eram 
mulți atunci, vreo 400. A fost 
ceva nou. Mulți deveni 
încercau acest sport.

Rezultatele etapei a Vl-a, din 16.10.2005___________
Constructorul Hd. - ilniv. Petroșani, med amânat; Gloria 

Geoagiu - Ponorul Vața 3-0; Retezatul Hațeg - CFR Mar
mosim 2-1; Victoria Călan - Min. Aninoasa 8-0; Aurul Brad 
- Dacia Orăștie 0-2; CS Deva Certei - Metalul Crișcior 1-0. 

Clasamentul

M.B.: Atunci cei mai mulți 
erau adolescenți. Acum vin 
copii mulți. îi îndrumă 
părinții.

C.L: De ce?

J

4
i

1. Dacia Orăștie 6 6 0 0 16-4 18
2. Constructorul Hd. 5 4 0 1 29-8 12
3. Victoria Călan 6 4 0 2 24-11 12
4. CS Deva Certei 5 3 1 1 9-5 10
5. Gloria Geoaqiu 6 3 0 3 13-12 9
6. Retezatul Hațeq 6 2 1 3 11-9 7
7. Metalul Crișcior 5 2 1 2 9-8 7
8. CFR Marmosim 5 2 1 2 10-11 7
9. Minerul Aninoasa 5 1 0 3 4-30 3
10. Aurul Brad 6 0 2 4 4-16 2
11. Ponorul Vața 5 0 0 5 2-17 0

Anul nașterii: 1976, Deva

Studii: Facultatea de Educație Fizică și 
Sport din cadrul Universității Babeș 
Bolyai Cluj Napoca.

Funcții: profesor, din anul 2000 
antrenor la CS Heian Deva.
Performanțe: Centura neagră, 2 dan 

Starea civilă: căsătorit. 

ales din punct de vedere 
al sănătății, armoniei. și 
echilibrului psihic.

CL: Sunt mai multe stiluri

de karate. Care este dife
rența între shotokan, stilul 
pe care îl practicați și alte 
stiluri?

M.B.: Prea mari diferențe nu 
sunt. Doar în regulamentele 
de funcționare abordate și 
acceptate în competiții. Mai 
ales în ponderea calităților 
motrice combinate. Stilul nos
tru, adică shotokan, se 
bazează pe o dinamică mai 
accentuată față de celelalte. 
Ponderea mai mare o are 
așadar viteza.

C.L.: Când au început să 
apară rezultate la club?

M.B.: Deși erau puține com
petiții, în 1993 am avut suc
cese, iar de atunci...

slabe. Nu e momentul să 
căutăm vinovați, întrucât toți 
au partea lor de vină. Eu con
sider că lotul de la Cetate e 
unul compact care are un 
potențial mult peste rezul
tatele din primele etape. Nu 
am stabilit cu conducerea 
obiectivul și durata contrac
tului, dar pentru început sper 
să câștig următoarele trei 
meciuri ele echipei cu CSM 
Baia Mare (deplasare), HCF 
Piatra Neamț (acasă) și Oțelul 
(deplasare)”, declara Berbece. 
Chestionat asupra schimbă
rilor tactice pe care le va face 
noul tehnician a spus că va 
miza pe unitatea echipei.
Mizează pe unitate

„Nu e timp pentru modifi
cări radicale. Până la primul 
meci se pot schimba cel mult 
voința, ambiția și încrederea 
jucătoarelor. încerc să le

Dumitru Berbece (Foto: t. Mânu)

determin să înțeleagă că 
importantă e echipa și că 
jucătoarele și nu antrenorul, 
conducerea sau spectatorii 
câștigă sau pierd un meci. în 
plus, sper să le conving că 
clubul devean nu e nici sub 
presiunea FRH, nici a arbi
trilor, nici a altora și că totul 
depinde de ele”, adăuga tehni
cianul în vârstă de 45 ani.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vll-a, 16-17 octombrie: FC CIP Deva - 
Pali Gomonth Timișoara 10-4; MGA București - Eurolines București 4-5; 
Energotonstrucția Craiova - Cosmos Pitești 7-2; Muhlbach Sebeș - Futsal 
Municipal Constanța 2-4; Athletic București - United Galați 3-2; Silvanus 
Reșița - ACS3 București 5-1. Partida ACS Odorheiu Secuiesc - Clujana Cluj 
a fost amânată, întrucât campioana participă la tin turneu al Capei UEFA.

3. Athletic București

1. Silvanus Reșița 7 7 0 030-9 21

2. F.C. Deva 7 6 0 143 - 1.8 18

4. Enerqo. Craiova
5. A.C.S. Odorheiu

7. ACS 3 București 7 3 1 319 - 22 10
8. M.G.A. Domnești 7 2 2 3 26-25' 8
9. United Galați 7 2 0 517-23; fi
10. Muhlbach Seueș 7 1 2 4 15-26 5
11. Clujana Cluj 6 11 416-24 4

12. Eurolines Buc. 7 11 513-26 4
13. Cosmo? Pitești 7 1 0 610 - 29 3
14. Poli G. Timișoara_______ 7 1 0 626-51 3 ________
Etapa a Vlll-â, 23-24 octombrie: Eurolines București - Poli Gomontti 

Timișoara; Cosmos Pitești - MGA București; Futsal Municipal Constanța - 
Energoeonstrucțla Craiova; Clujana Quj- Muhlbach Sebeș; United Galați - 
ACS Ddorheiu Secuiesc; ACS3 București - Athletic București; Silvanus Reșița 

rFC CIP Deva.. .

C.L.: Cele mai importante?
M.B.: Câștigarea Cupei 

României, medalii la Campi
onatul Național, sportivi în 
lotul național.

C.L.: Cel mai important suc
ces?

M.B.: L-aș considera pe cel 
obținut de mine, dublu cam
pion european la seniori la 
kumite pe echipe. Nu aș vrea 
să se înțeleagă că mă laud. 
Doamne ferește ! Am primit și 
distincția de sportiv emerit.

C.L.: Aveți sprijinul 
autorităților județene și 
locale?

M.B.: Oarecum. Dar ade
văratul ajutor vine de la 
„Boromir”

mailto:ciprian.marinut@informmedla.ro
mailto:valentin.neagu@imormmedia.ro
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• Arbitri. Partida Levski Sofia - Dinamo, din 
3 noiembrie a.c., contând pentru grupa F a 
Cupei UEFA, va fi arbitrată de o brigadă din 
Rusia, avându-l la centru pe Nikolai Ivanov, 
care va fi ajutat de Viaceșlav Semenov și 
Viktor Lebedev. Arbitru de rezervă va fi 
Vladimir Petai. (MF)

• Primire. Sabrerul Mihai Covaliu, medaliat 
cu aur la C.M. de scrimă de la Leipzig, și 
echipa feminină de floretă (Roxana Scarlat, 
Cristina Stahl, Cristina Ghiță, Andreea 
Andrei), medaliată cu argint, vor fi primiți 
marți, la ora 12, la sediul ANS, de președin
tele Florian Gheorghe. (MF)

Sabău mizează pe Gica Popescu
Bistrița (MF) - Antrenorul echipei Glo

ria Bistrița, loan Ovidiu Sabău, consideră 
că fostftl internațional și impresar Gheorghe 
Popescu ar putea schimba imaginea fot
balului românesc în cazul în care ar fi ales 
în funcția de președinte al Federației Ro
mâne de Fotbal (FRF). „Popescu ar putea 
schimba imaginea fotbalului românesc. Cred 
totuși că, dacă Mircea Sandu își va depune 
candidatura, acesta va câștiga. Ce știu este 
că, prin prisma a tot ceea ce a făcut Popes
cu, proiectul pe care îl are ar schimba, cu 
siguranță, imaginea fotbalului românesc. De 
ce să nu recunoaștem, este o rușine ceea 
ce se întâmplă la centrele de juniori", a afir
mat Sabău. întrebat care dintre candidați 
este favoritul președintelui clubului Glo
ria, Jean Pădureanu, pentru ocuparea func
ției de președinte al FRF, Sabău a răspuns: 
„Nu cred că domnul Pădureanu are vreun 
favorit tai momentul de față".

loan Ovidiu Sabău (Foto: epa)

0 femeie, rănită de o petardă
Genova (M.F.) - O femeie, suporter al 

echipei Sampdoria Genova, adversara for
mației Steaua în grupa C a Cupei UEFA, a 
fost rănită duminică, la ochi, în urma ex
ploziei unei petarde aruncate din tribună 
la finalul meciului cu Ascoli, din etapa a 
Vil-a a Campionatului Italiei.

Tânăra, a cărei identitate nu a fost făcută 
publică, era însoțită de cei doi copii ai săi 
și a fost rănită chiar în momentul fluieru
lui final al partidei. Ea a fost transportată 
imediat la spital, însă starea sa nu este 
îngrijorătoare.

Schumi 
■ Pilotul german și-a 
reafirmat ieri dorința 
de a câștiga din nou 
titlul cu echipa Ferrari.

Germania (MF) - Schuma
cher nu se gândește la retra
gere și vrea din nou titlul 
mondial. „Anul 2005 nu este 
un sezon de care să fiu mân
dru", a declarat pilotul în , 
vârstă de 36 de ani. Schuma
cher a terminat sezonul 2005 
pe locul al treilea în clasamen
tul piloților, câștigând în a- 
cest an doar un Grand Prix.
Schumi a abandonat

„Concurez în continuare cu 
multă plăcere și mă simt în 
superformă. Mă voi retrage 
doar când voi simți că nu pe
trec suficient de mult timp cu 
copiii mei, însă acum nu este 
cazul", a menționat pilotul scu- 
derfei Ferrari. Michael Schu
macher a abandonat, în Ma

Averea lui Becali, sechestrata

cat pentru meciul pe care ediioci sa, Juven
tus Torino, îl va disputa astăzi, în deplasa
re, cu formala Bayern Munchen, în etapa 
a S-a a fazei grupelor a Ligii Campionilor.

. • (MF) (Foto: EPA)

■ Ex-patronul Stelei, 
Becali, are posibilitatea 
să achite datoriile în 
termen de 30 de zile.

București (MF) - Agenția 
Națiorială de Administrare 
Fiscală (ANAF) a pus seches
tru asigurător, la sfârșitul săp
tămânii trecute, pe averea o- 
mului de afaceri Gigi Becali, 
patronul FG Steaua București, 
pentru a recupera datoriile 
clubului către bugetul de stat, 
în valoare de peste 7 milioane 
de euro.

„Vineri și sâmbătă (14 și 
15 octombrie - n.r.), Fiscul a

Chivu, notat cu 6,5
Roma (MF) - Fundașul Cris

tian Chivu a fost desemnat 
cel mai bun jucător al echipei 
AS Roma în partida pierdută 
duminică, în deplasare, cu 
scorul de 0-1, în fața formației 
Empoli, în etapa a VII-a a 
Campionatului Italiei.

Chivu a fost notat cu 6,5, 
iar scursa citată precizează că 
internaționalul român, notat 
cu 6,5, a jucat fundaș stânga, 
iar urcările sale în atac au 
fost ucigătoare.

„Incursiunile făcute de Chi
vu în banda stângă au fost 
ucigătoare. Din păcate, a pă
răsit prematur terenul de joc 
din cauza unei accidentări", 
scrie Datasport. Pe de altă 
parte, cotidianul La Provincia 
di Sondrio i-a acordat lui 
Cristian Chivu nota 5,5.

Schumacher, doar pe poziția a lll-a in 2005. (Foto: epa)

rele Premiu al Chinei, ultima 
cursă a sezonului, după o ie
șire de pe pistă.

„Obiectivul nostru pentru 
sezonul viitor este recuceri
rea titlului mondial. Dacă ne 
gândim la faptul că am domi
nat în sezonul 2004 și că alte 
echipe au reușit să ne prindă 
din urmă, nu există nici un 
motiv să credem că nu ar fi 

instituit sechestru asigurător 
pe bunurile lui Gigi Becali, 
pentru a recupera datoriile 
fostului club de fotbal Steaua 
către stat. Respectăm astfel 
ultimatumul pe care l-am dat 
cluburilor de fotbal", a decla
rat președintele ANAF, Sebas
tian Bodu. Acesta a arătat că 
mențiunile de la Registrul Co
merțului îl indică încă pe 
Gigi Becali ca acționar majo
ritar la Steaua.

în termen de circa o săp
tămână, sechestrul asigurător 
va fi transformat în sechestru 
executoriu, după comunicarea 
unei decizii de impunere de 
către autoritatea fiscală. 

posibil să facem și noi același 
lucru", a spus Schumacher.

în anul 2004, Ferrari a câș
tigat 15 din cele 18 Grand Prix- 
uri, dintre care 13 prin Mi
chael Schumacher. „Ferrari 
rămâne o echipă performantă. 
Nu s-a schimbat nimic în a- 
ceastă privință și vom munci 
mult la iarnă", a mai adăugat 
pilotul german de Formula 1.

Victorie pentru Lăcătuș
■ La partida de la 
Constanța a asistat și 
un reprezentant ai 
echipei RC Lens.

Constanța (MF) - Antre
norul Oleg Protasov con
sideră că Steaua a jucat fot
bal de calitate și a meritat 
victoria obținută duminică, 
în deplasare, cu scorul de 
4-1, în fața, formației Farul 
Constanța, în etapa a IX-a 
a Diviziei A.

„Aveam în această săp
tămână trei jocuri foarte 

Scrimă, ro 
mânia a ocupat 
locul patru în 
clasamentul pe 
medalii la CM 
de scrimă care ,. 
s-au desfășurat, ;; 
în perioada 8-1^.; 
octombrie, la 
Leipzig. Sporti- o 
vii români au 
câștigat la a- i* 
ceastă compe
tiție două me
dalii, una de 
aur - Mihai Co
valiu - sabie și 
una de argint - 
echipa feminină 
de floretă. în 
clasamentul pe 
medalii, Româ
nia se află pe 
poziția a IV-a.
(MF)

(Foto: EPA)

Români în ATP
București (MF) - Te- 

nismanul Victor Hănes- 
cu ocupă locul 34, cu 161 
de puncte, în clasamen
tul îndesit ATP 2005 - 
Race, dat publicității ieri, 
la Monte Carlo. Hănescu 
a coborât o poziție față 
de ierarhia precedentă, ■ 
în timp ce Andrei Paveî.t 
a urcat șase locuri și se- 
află în prezent pe poziția5* 
a 62-a, cu 98 de puncte, 
în ceea ce îl privește pe 
Răzvan Sabău, acesta se 
menține pe locul 119, cu 
30 de puncte.

în clasamentul îndesit 
ATP Entry Ranking, Vic
tor Hănescu a urcat o 
poziție și ocupă locul 42, 
cu 827 de puncte. Tot o 
poziție a urcat și Andrei 
Pavel, care se află pe lo
cul 48, cu 755 puncte. Răz
van Sabău, care a cobo
rât un loc, ocupă poziția 
a 87-a, cu 469 puncte.

grele, două în deplasare și 
unul acasă, în Cupa UEFA. 
Astăzi am făcut primul pas 
și încă unul foarte bun. 
Cred că am jucat un fotbal 
de calitate, am câștigat pe 
merit. Victoria de astăzi a 
fost în primul rând pentru 
echipă, dar și pentru Ma
rius Lăcătuș.", a afirmat 
Protasov. „Nu știu dacă le 
este sau nu frică francezi
lor de ceea ce au văzut, dar 
noi am jucat în acest meci 
pentru a câștiga. Acum în 
mintea noastră se află doar 
meciul cu Lens de joi".

Locul I.
Sportiva Cătă
lina Ponor a 
câștigat titlul 
național la 
bârnă, obți
nând nota 
9,80, cea mai 
mare din con
cursul pe apa
rate din ca
drul Campi- 
onatelor Na- V 
ționale, care 
s-au desfă- 
șurat în Sala 
Sporturilor 
din Bacău.
(MF)

(Foto: EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând camei de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, confort 1, etaj 2, Deva, M.
Eminescu, gaz, apometre, repartitoare, gresie, 
faianță, liber. Tel. 0269/214045,0744/436704.
• decomandate, contorizări, balcon, parchet, 
gresie, faianță, etaj 2, Deva, zona Astoria, preț 
850 milioane lei. Tel. 0740/210780.
• decomandate, Deva, I. Maniu, etaj intermedi
ar, preț 870 milioane lei. Tel. 0721/815781.

? ’"Deva, Dada, etaj 3 din 4, ocupabil imediat, preț 
^Ș30 milioane lei. Tel. 0721/815781.

• Deva, Dorobanți, bloc nou, etaj 3 din 4,60 mp, 
ocupabil imediat, preț 28.500 euro. Tel. 
0721/815781.
• Deva, zona Banca Transilvania, etaj interme
diar, ocupabil imediat, preț 630 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/815781.
• Deva, zona pieței, etaj 1, parchet, 2 focuri gaz, 
repartitoare, fără modificări, liber, preț 26.000 
euro, negociabil. Tel. 0723/251498.
• Deva, zonă ultracentrală, 55 mp, etaj 2, camere 
decomandate, parchet, balcon închis, contori
zări, preț 1,2 mid. lei. Tel. 0726/710903.
• două apartamente de 2 și 3 camere, zona 
Dacia, preț650, respectiv 800 milioane lei, ocupa- 
bile imediat. Tel. 0721/815781.
• semidecomandate, etaj 2, zona Împăratul 
Traian, contorizări, 2 balcoane, preț 30.000 euro-. 
Tel. 216226, după ora 17.
• urgent, 48 mp, în Bărcea Mare, gaz metan la 
bloc, preț negociabil. Tel. 0254/231750.
• iigent, decomandate. Deva, Bălcescu, etaj 2, 
balcon mare închis, 50 mp, parchet, contorizări, 
preț 840 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• ingent, decomandate, gresie, faianță, centrală 
termică, parchet, balcon închis, termopane, 60 
mp, zona Dorobanți, preț 1,250 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 223555,0742/290024.
• urgent, kficro 15, Deva, parter, gresie, faianță, 
lavabil, parchet lamelar, 2 focuri gaz, preț 460 
milioane lei. Tel. 0740/232043,211075.
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil, neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală Împăratul Traian, parchet modi- 

, ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
> 235208,0721/744514. (Rocan 3000).
“ «zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 

gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zena N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (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 Micro, semidec, modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț520 mii. tel. 
235208; 0724-62035& (Rocan 3000)

•ocaziă zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
■zonă centrală !■ Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Lido, dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusîness)
• zona IxL Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 1,3 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi- 
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi- 
ness)
• dec, sgxafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, suprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• el 3, dec., balcon inchis, st 64 mp., contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)
• el 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, 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 88.000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et ă 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 moderne, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/00522& (Casa Betania)
• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat, Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 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)
• dec, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii., neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• vând utgeni 2 cam, zona Eminescu, etaj 1, 
balcon, contorizări, parchet gresie, faianță Preț 
600 mii, neg. Tel. 211075; 0726-130557; 0745-. 
666447. (Mondial Casa)

• vând 2 cam, zona Zamfirescu, etaj 2, 2 
balcoane, contorizări, st 60 mp, bloc nou, 
parchet vedere în 2 părți, preț neg, tel. 211075, 
0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• vând ap 2 cam, b-dul Decebal, etaj interme
diar, vedere deosebită parchet contorizări, bine 
întreținut. Preț 980 mii. Tel. 211075,0747779751, 
0726130557. (Mondial Casa)
• zona 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 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 Lfiorița, parter cu balcon închis, beci, baie 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• zona Hacului, dec., et 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mid, tel. 0745/253413. (Mimason)
• AL Moților, et. 1, bloc cărămidă bucătărie 
modificată baie amenajată contorizări, liber, 
620 mii, tel. 0745/6407251 (Mimason)
• Zamfirescu, dec, parchet contorizări, balcon, 
et 4,845 mii, tel. 0745/253413. (Mimason)

ALPHA TV - PETROȘANI

• gresie + faianță in baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 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 108000 Ron, 
tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, decomandate, balcon, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz contorizat repar
titoare, preț 80.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal etaj intermediar, decomandate, 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, gre
sie, faianță modificări, apometre, gaz con
torizat repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Minerului bloc de cărămidă decoman
date, 40 mp, balcon închis, centrală termică aer 
condiționat parchet vedere în față preț 95.000 
RON, Relații la telefoane 0745-302200, 232808 
(Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, circuit balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat parchet gre
sie, faianță preț 96000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Creangă decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă contorizări, parchet preț 
95.000 RON, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Mcro 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 KogâHcaanu, 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 cei 
interesați, ocupabil repede, preț 89.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, 60 mp, 2 balcoa
ne, 1 închis, amenajat deosebit, vedere la bule
vard sau schimb cu ap. 3 camere în zonă bună 
fără amenajări, ofer diferență tel. 0788/165703, 
232808 (Fiesta Nora)
• 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 Gojdu, 50 mp, contorizări, bloc cărămidă 
balcon, urgent preț 780 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing 
pentru punctul de lucru din Deva

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

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

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

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Loredana Ghejan, E-mail: 
loredana.ghejan@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0726/275877.
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• ivgent, doc, balcon închis, zonă centrală preț
1.2 mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent L Maniu, dec, 52 mp, balcon, centrală 
termică preț 880 mii., neg, tel. 0721/055313. 
(Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec, urgent et 2, parchet 
balcon mare închis, contorizări complete, preț 
830 mii, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona M. Kogălniceanu, urgent dec, et. inter
mediar, parchet balcon închis, contorizări, preț 
900 mii, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Minendul dec., parchet, contorizări, 
repartitoare, gresie, faianță balcon închis, 48 
mp, preț 670 milioane lei, tel. 0742/019418 
(Prima-lnvest)
• Deva, ultracentral semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, hol central, centrală termică 
amenajat, bun pentru privatizare. Preț: 
1.230.000.000 lei vechi, sau 123.000 Ron, nego
ciabil. Tel. 0746-225728 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, preț
1.2 mid, neg, tel. 211587.0745/253662. (Evrika)
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• agent, zona Al. Streiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț' 510 mii., 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona LSaaU, dec, contorizări, ocupabil ime
diat, preț 990 mi I, neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul, et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid., neg, tel. 
211587,0745/253662 (Evrika)
• oferim ap. în zone ți la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2 din cărămidă, bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• Deva, zonă centrală, decomandate, de 
preferință fără îmbunătățiri. Tel. 219013, 
0721/552289.
• Deva, zonă centrală, etaj intermediar. Tel. 
219013,0721/552289.
• iigentl Deva, zonă bună, plata imediat, tel. 
215212 (Prima-lnvest)
• tonă birt, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 3 camere (05)

• 80 mp, confort sporit, ultracentral, Kogălni
ceanu, amenajat, centrală termică, termopan, 
tapet parchet stejar, tavan fals, etaj 4, acoperit 
cu tablă, boxă, preț 1,8 mid. lei. Tel. 216180.
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, gresie, faianță, 80 mp, preț 85.000 ron, 
negociabil. Tel. 0741/301548,0727/389936.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, 98 mp, etaj 1, zonă centrală, preț 1300 mid. 
lei. Tel. 228615
• Deva, I cescu, Dunărea, etaj 3 din 4, 
amenajat frumos, ocupabil imediat-preț 990 
milioane lei. Tel. 0721/815781.
• lugent, i ian le, 2 băi, centrală termică, 
gresie, faianță, parchet 80 mp, ocupabil imediat 
etaj 3, Bdul Decebal, vizavi de auto-moto, preț 
1300 mid. lei. Tel. 0741/301548,0727/389936
• lugent, Deva, etaj 3, balcon, centrală termică, 
zonă foarte bună, preț 790 milioane lei. Tel. 
0722/564004.
•zona Progresii, dec., ușă metalică, apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă, et 2, preț 1350 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona a Enescu, bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 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 telefon 0726/269713. (Eurobusi
ness)
• 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)
• I faci did, parter înalt, cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mld„ neg, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona ți, parter, dec, balcon, contorizări, 
stare bună, 78 mp, preț 44000 euro, tel. 206003, 
230324. (Mimason)
• regent, zona Zamfirescu, amenajări modeme: 
geam termopan, CT, et 2, preț 39300 euro, tel. 
074Q/013371. (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 Caipați, bloc de cărămidă, decoman
date, 90 mp, boxă, balcon mare, parchet 
contorizări, preț 150.000 RON, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Creangă, decomandate, tip standard, 
balcon, parchet bine întreținut gresie, faianță, 
ocupabil imediat preț 148.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• agent, idee, contorizări, parchet gresie, 
faianță, 58 mp, et 3, zona Minerului, preț 850 mii. 
neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• agirt, el 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)
• un rt, 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 1250 
mid, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți, 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 LBaadui, modificat din ap. 4 camere, 
dec, amenajat 2 balcoane, bine întreținut preț 
46.000 euro, tei. 0788/165703, 232808. (Fiesta 
Nora)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică, 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T, parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou s 65 mp. Preț 1300300000 ROL TeL 0746- 
225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

• foarte agent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt preț 830 mii, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G Enescu, et 1, 98 mp, bine împărțit 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, zonă centrală dec, amenajat CT, ofer 
150.000 Ron, tel. 224296; 0788/361782. (Garant 
Consulting)
• In Deva, zonă bună dec, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, etaj intermediar, zonă foarte bună 
Deva, 100 mp, 2 băi, amenajări interioare, 
centrală termică preț 1,6 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/670305.
• zona UbcuM, dec, modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 bă, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 Mi, 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 bă, 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 bă, bloc de cărămidă preț 165.000 
RON, tel. 0723-251498,232809. (Fiesta Nora)
• zona Lift iui, 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 bă, 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 bă, bloc 
de cărămidă preț 165.000 RON, tel. 0788/165704, 
232809. (fiesta Nora)
• Deva, L Creangă modificat in 3 camere, ușă 
metalică geamuri termopan, baie de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă balcon închis 
cu termopan, garaj. Preț 2200.000.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând case, vile (13)

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 bă, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 22 mid 
lei (220.000 ron ). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728
• Deva, Vie noi, 50 m de str. Horea, 2 camere, 
bucătărie, băe, 5 focuri gaz, sc 90 mp, st 1300 
mp, posibilități etajare, preț 70.000 euro. Tel. 
0741/507012.

Instituția Prefectului 
Județul Hunedoara 

ANUNȚĂ
Organizarea concursului în data de 3 - 4.11.2005, la sediul 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București - str. 

Smârdan, nr. 3, sector 3, pentru ocuparea funcției publice de 
conducere vacantă de:

Director la Oficiul Prefectural Petroșani
din cadrul Instituției Prefectului - județul Hunedoara

Dosarele de participare la concurs se vor depune la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici București, str: Smârdan, nr. 3, 
sector 3, până în data de 23.10.2005.
Informații suplimentare se pot obține de la A.N.F.P. București, tel. 
021/315.04.84 sau de pe site-ul instituției www.anfp-map.ro, sau de 
la Serviciul Bugete, Financiar, Contabilitate, Resurse Umane și 
Administrativ din cadrul Instituției Prefectului. (32666)

SC Leo & Lei Style, cu sediul în Chimindia, nr. 83, 
Județul Hunedoara, titular ai proiectului .PENSIUNE AGRO- 
TURISTICĂ LA CHIMINDIA", anunță publicul interesat că în 
cadrul ședinței de analiză tehnică- ce a avut loc la A.P.M. 
Hunedoara, în data de 11.10.2OO5, s-a luat decizia emiterii 
ștampilei fără acord de mediu pentru proiectul sus-menționat. 
Informațiile se primesc la sediul A.P.M. Hunedoara, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, județul Hunedoara, în termen de IO zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului. (326 itj

• cameră la casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianța, 
termopan, zonă centrală Deva, tel. 0726/972966.
■ Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978S48.
• ogentskneria,zonăcentrală4camere,2bă, 
bucătărie, încălzire centrală gresie, faianță 
moderne, finisaje stil occidental, preț 55.000 
euro. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• vănd/scNmb casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
curte, grădină cu apartament 3 camere plus 
diferență Tel. 219588
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• 2 camere mari, bucătărie amenajată baie 
deosebită, curte în suprafață de 480 mp, zona 
Mărăști, preț 260.000 Ron, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală 2 cam., bucătărie, baie, fără 
grădină st 230 mp, preț 67.000 euro, tel 
0740/013971. (Garant Consulting)
■ mare, zonă deosebită 5 cam., bucătărie, baie, 
teren 1800 mp, preț 190.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Deva, D+P+l și garaj, zona Călugăreni, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, centrală termică 
grădină 500 mp. Preț 120.000 euro. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, P+l, 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică sc 300 mp, grădină 500 mp, 
garaj. Preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)
• urgent, Bălcescu, et 3/4, sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1250mld„ 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)
• agent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

Vând case la țară (17)
• 2 camere, hol, anexe gospodărești, curte și 
grădină cu pomi fructiferi, preț 600 milioane lei, 
negociabil, in Zdrapți. Tel. 0745/521368
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.
• 4 camere, la Șoseaua Lugojului, beci, grădină 
50 ari, curent 380, cabană curte, fântână între 
Deva și Făget, preț 900 milioane lei. Tel. 
0723/885562.
• caeă cărămidă anexe gospodărești, Costești- 
Deal, 10 ha teren, grădină pomi, curent, apă 
drum greu accesibil, posibilități multiple pentru 
creșterea animalelor. Telefoane 219013, 
0721/552289.
• casă cu anexe și teren în comuna General 
Berthelot nr. 6 (Unirea). Tel. 221257,0727/386660
• vând/schimb casă'sat Batiz, recent renovată 
3 camere, sobe teracotă pe lemne, apă curentă 
st 5400 mp cu apartament 2 • 3 camere Deva, 
Eminescu, Liliacului, Bălcescu, Dorobanți. Tel. 
228788 0723/581441.
• la 22 tan de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

Vând garsoniere (19)

• decomandate, parchet gresie, faianță Deva,
Dada, etaj 2, preț 570 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.

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

• Dna, zona Master, 40 mp, posibilități 
mansardă preț 785 milioane lei. Tel. 225622.
• Dna, zona pieței, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, ușă intrare schimbată etaj 4, bloc 
izolat, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 
0744/372061, 218404.
• patter, Ideală pentru birouri, minimagazin abc, 
Deva, Kogălniceanu, bl. 56, ap. 2. Tel. 232905.
• urgent, decomandate, balcon închis, Deva 
Zamfirescu, bl. Q2, etaj 2, ap. 31, preț 740 
milioane lei. Tel. 0741/301548 0727/389936, 
0743/689344.
•zona Zamflrescu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil-lei. 2352080721/985258 (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000) ’
•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei. neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mărăști, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei) 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
• et ă 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- 
986256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată (cameră 
■Hiving), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 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 bufa, în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
•et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et ă garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0720/169303. (Casa 
Betania)
•et L dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722 (Casa Betania)
• agent Himedoara, et 1, preț 199 mii., neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• semidec, tonă liniștită et 3, ocupabilă 
imediat balcon, contorizări, 64.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• agent zona Dacia, et intermediar, preț 41000 
Ron, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent, zone Mărăști, et intermediar, dec., 
balcon, amenajări, contorizări, preț 720.000 Ron, 
tel O74O/01397L (Garant Consulting)
• confort 1, dec, bucătărie, balcon, contorizări, 
zona B-dul Decebal, tel. 0741/154401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• 2 cam, contorizări, zona Dacia, preț 42.000 
RON, tel. 0741/154.401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, Zona 
Kogălniceanu, preț 76900 Ron, tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• apartament 1 camera, în Deva, bloc de 
cărămidă vedere la stradă 40 mp, balcon mare, 
contorizări, amenajată modificată foarte bine 
întreținută zonă bună tel. 0745-302200,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 2, semidec., apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet, gresie, faianță 
lavabil, ușă intrare nouă preț 58000 RON, tel. 
0723-251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona Zamfcescu, 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, dea, balcon închis, termopan, 
parchet, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
renovată recent ocupabilă imediat preț 79.000 
RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Embiescu, semidec., balcon inchis, 
parchet gresie, faianță contorizări, preț 58000 
RON, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj 3, semidec, tip standard, cu 
balcon, parchet, gaz contorizat apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, dublă parchet preț 520 mii., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona irățtiul Nou, et. 2, decomandată 
contorizări, parchet, preț 65.000 RON, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)

Societate franceză ce se creează la Deva și specializată în concepția 
și fabricarea pieselor și subansamblelor compozite recrutează: 
Director executiv, vorbitor de lb. franceză, dinamic, cu o foarte bună 
experiență în management și o atenție deosebită asupra calității; el va avea, 
printre aitele, ca sarcină punerea în practică a structurii societății și va 
trebui să cunoască diferite proceduri administrative de export.
Contabil, cu drept de semnătură a bilanțului.
Șef de atelier, responsabil de producție, de formație inginer mecanică fină, 
vorbitor de limba franceză, va avea ca sarcină organizarea producției.
Responsabil de maintenanță, capabil să asigure buna funcționare a utila
jelor mecanice, hidraulice și electrice, ideal vorbitor de franceză.
CV și scrisoarea de intenpe se vor adresa la SC Sprint Service, bd. luliu 
Maniu nr. 425 - 431, sector 6, București, la fax, 0214936344 sau e mail 
frederic.iolvaieastaffairs.com.
Nu se dau relații prin telefon; Interviul va avea loc după convocare, la 
Deva, la începutul lunii noiembrie 2005. (32654)

• zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
parchet ocupabilă imediat preț 50.000 RON, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona > nei , decomandată balcon inchis, 
parchet faianță contorizări, preț 52.000 RON, tel. 
0788/165702,232809. (Fiesta Nora)
• 2 buc, zona22 Decembrie, suprafață mare, et
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

Cumpăr garsoniere (20)
• 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)
• garsonieră Deva, Micro 15, sau Dacia. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0746-225726; 0254-213 050. 
(Casa Majestic)
• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

• 10parceleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
o Intravilan 500 - 1000 mp, zonă neinundabilă 
Simeria, Str. Ciocârliei. Tel. 260412.
• intravilan, DN 7, zona Deva, 2200 ■ 8000 mp, 
preț 11 ■ 17 euro mp, negociabil; zonă turistică 
1100 ■ 8000 mp, preț 5 ■ 11 euro mp. Tel. 
0720/670305.
• htiavUan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 1a 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, casă 300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Tel. 0721/560918,0721/948212,0741/135659.
• urgent, intravian, Deva, Dorobanți, 250 mp, fs 
15 m, toate facilitățile, bun pentru orice activi
tate, acte și autorizații, preț 13.000 euro. Tel. 
0747/779751.
• urgent, teren 2000 mp, str. M. Sadoveanu 
(Zăvoi), fs 17,5 m, utilități în apropiere, pentru 
construcție casă, preț 26 euro mp. Tel. 211075, 
0740/232043.
• vrtravflan, 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)
• Intravian, 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)
• intravian, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație fa zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravian, 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)
• intravian In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravian la DN 7 st 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228. (Casa Betania)
• zona Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473, (Partener-Hunedoara)
• kitravian In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
•vând teren intravilan. Zăvoi, M. Sadoveanu, st 
3700 mp, acces din două părți, posibilitate parce
lare, gaz, apă curent ideal construcție case. 
Preț 25 euro/mp. Tel. 211075 0740/232043; 
0726/130557. (Mondial Casa)
•vând teren intravilan, zona Horia st 375 mp, fs 
13 m, toate facilitățile, preț 6.000 euro, neg. Tel. 
211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• vând teren, B-dul 22 Decembrie, zona Dacia 
Service, st 3300 mp, fs 52 m, bun pt orice activi
tate, toate facilitățile. Preț 25 euro/mp. Tel. 
211075; 0745/666447; 0726/130557. (Mondial 
Casa)
•vând teren intravilan, zona Prelungirea Vulcan, 
st 5000 mp, fa 30 m, facilități în apropiere, posi
bilități construcție casă preț 8 euro/mp, neg., | 
tel. 211075; 0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)

• vând teren intravilan, zona DN7, după 
Sarmismob, st 5000 mp, fs 18 m, facilități în 
apropiere, preț 18 euro/mp. Tel 211075, 0740- 
232043. (Mondial Casa)
• Eminescu, 900 mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt. firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
• zona Depozitelor, intravilan, 1500 mp, fs 25 m, 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• zona Ceangăi, s 715 m, fs 10 m, loc de casă, 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, tel. 
206003. (Mimason)
• 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. 0722/5648K' 
(Prima-lnvest)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențial 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt. construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte buni preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

Cumpăr terenuri (22)

• In împrejurimile Devei, 1000 - 4000 mp, pentru 
construcție civilă și maxim 1200 mp teren pentru 
construcție industrială, la DN 7. Tel. 0720/670305.
• urgent, intravilan sau extravilan Deva și 
împrejurimi, orice suprafață, plata pe loc. Tel. 
0721/815781.
• Deva, zonă bună, minimum 800 mp, ofer 20 
euro/mp, tel. 224296; 0788/361782. (Garant 
Consulting)

Vând spații comerciale (25)

• amenajat, 3 intrări, intrare din str. G. Enescu, 
preț 44.000 euro, negociabil. Tel. 0746/211753.
• Deva, piață, Romarta, etaj, 101 mp plus 150 mp 
terasă, intrare separată, utilități, posibilitate 
construire 4 etaje, preț 104.000 euro. Tel. 
0742/882269.
• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• central, Deva, apă, gaz, curent, preț 600 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Vând alte imobile (27)

• urgent, atelier auto, hală, birou, vestiar, teren 
aferent 2000 mp, ideal pentru orice activitate. 
Deva, zonă bună, preț 60.000 euro. Tel. 
0742/290024,223555.
• vând fabrică de pâine, dotată, utilată occi
dental, și 2 chioșcuri 4 mp, concesionate, zon 
centrale, preț 1,500 mid. lei, negociabil. Tel: 
0726/130557.
■ fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• închiriez cameră cămin, Deva, Dacia, ocupa
bilă imediat. Tel. 0720/303467.
• incmriez garsonieră mobilată, etaj 1, Deva, 
bloc Miorița. Tel. 0721/250467.
• Închiriez vilă, P+l, 4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit, curte, grădină, bucătărie vară, zona 
cetate, ideal locuință sau firmă. Tel. 249047, 
0721/192684.
• medic primar, 58 de ani, singur, caut cameră
cu dependințe, pentru închiriat, în Hunedoara. 
Tel. 0741/790574,0724/821161. Ț’
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere ■ 
decomandate, centrală termică mobilat, utilat, 
preț 350 euro cu taxe incluse. Tel. 0740/210780.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, contorizări apă gaz, 
zona poșta de colete, Deva, preț 100 euro, nego
ciabil. Tel. 223555.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
în Hunedoara, centrală termică mobilat, gresie, 
faianță preț 100 euro/lună plus garanție. Tel. , 
0740/232043,211075.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, utilat, decomandate, etaj 2, zona Banca 
Transilvania, preț negociabil. Tel. 0766/330533.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
zonă ultracentrală, nemobilat, termopan, 
zugrăvit parchet, balcon închis, contorizări, preț 
80 euro. Tel. 0747/779751.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere 
decomandate, ultracentral, Bdul Decebal, 
mobilă nouă 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, 
preț 250 euro/lună. Tel. 0726/130557, 
0740/232043.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere și 
garsonieră zonă bună, preț 80 ■ 60 euro/luna. 
Tel. 0721/815781.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, zona piață, camere decomandate, 
mobilat, aragaz, frigider, tv color, preț 120 
euro/lună Tel. 0722/564004.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 50 mp, 
birou, vestiar, grup social, gresie, faianță intrare 
din stradă zona I. Creangă preț 400 euro/lună. 
Tel. 0742/290024.
• central amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

Asociația Composesorală Râul
- Mic vinde
200 mc MASĂ LEMNOASĂ - 

licitația se ya ține la Ocolul 
Silvic Pui, în data de
19.10.2005, ora 9,00. <32«w

€ SC Electrica Banat SA SUCURSALA Deva
~ ♦ Miercuri, 19 octombrie 2005, vor avea loc lucrări pentru înlocuire

* “***£%. conductor de gardă cu fibră optică pe LEA 400 (220) kV, Râu Mare - 

Hășdat.
Lucrările sunt efectuate de către Compania Națională Țranselectrica SA - Sucursala Transport Timișoara 
și vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei electrice în rețelele SDFEE Deva a SC Elec
trica Banat SA în localitatea Bucium. în funcție de fazelelucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul 
orar 8-16.
SC Electrica Banat S.A. - Sucursala Deva asigură toți clienții săi că echipele care efectuează lucrarea 
depun întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie electrică.
Vă mulțumim pentru înțeleqere!

r 3 (32652)

SC ECO SID SA Hunedoara 
oferă spre vânzare macarale 

afiate 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 0254-71 1014.

SC „MERCUR" SA Brad J
< 4 .

organizează, în datdlde 24 octombrie 2005, ora v 
10.00, la sediul societății, LICITAȚIE pentru închiri
erea unui spațiu comercial, în suprafață de 60 mp, 
situat în Brad, Str. Republicii, bl. 5, parter. 
Informații suplimentare, la sediul societății din Brad, 
Str. Republicii, bl. 6, parter, tel. 612762, 612763.

(32641)

RECLAME

http://www.anfp-map.ro
frederic.iolvaieastaffairs.com
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• 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 oarsonterâ dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă, teLPreț 120 euro/lună 
tavans pe o lună, tel. 221001,0742/375994 (Casa

' Blanca)
• ofer vlă mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994 (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată, zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
Ăffi/375994 (Casa Blanca)

srSfcfer gartoniert mobilată și utilată, zonă 
ventrală, preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer CMMrt in zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• zonă cantrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioara, 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 Duîliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985255. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
tauranț, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• garsonieră dea, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dte obanțl, preț 160 
euro/lunăTel.223400 0720-387896 0740-914688. 
(CasaBetania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/109003. 
(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/ 
0724/169303,0742/0Q522& (Casa Betania)
• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 rnil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (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.
4718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 

"^Hunedoara)

• ofer hală-depoză 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunțdoara)
• ofer pir. 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, dea, mobilat 
modem, utilat tv color, frigider, aragaz, pt 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• In btocurite Mintiei, ap. 3 camere, dea, 
mobilat utilat tv, frigider, aragaz, calculator, ct 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)

± •gaisontarăb-dulDecebal, dea, mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason)

V ap. 2 camere, dec., et 3, mobilat zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• ap.3 camere, zona Micul Dallas, dea, mobilat 
utilat ct garaj sub bloa 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608. (Mimason)
• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară iris)
• garsonieră semimobilată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap, 2 cam., dec, complet mobilat mașină 
spălat dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
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 loO euro, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat, contorizări, preț 
100 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• casă zona Văcărescu, 2 camere, mobilată 
centrală termică 250 euro/lună Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• ofer vlă supermobilată cu garaj, în Deva 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662-(Evrika)

imobile schimb (30)
• schhnb garsonieră Deva cu Timișoara sau 
vând convenabil, Deva Kogălniceanu bl. 56, etaj 
1, tel. 220997,232905.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 TLX, af 1986,5 trepte, taxe la 
zi, verificare 2006, necesită reparații caroserie. 
Tel. 0722/830447.
• vând Dada 1310, af 1986,61.000 km la bord, 
stare perfectă preț 1000 euro, negociabil și Oltcit 
pentru piese. Tel. 0722/453165.
• vând Dada 1310, stare perfectă de 
funcționare, af 2002, gri metalizat 40.000 km, 
preț avantajos. Informații tel. 775535.
• vând Dada Solenza Scală af 2003, unic propri
etar, 18.000 km, full-options, full-casco, VT 
septembrie 2007, preț 5600 euro, negociabil. Tel. 
0747/249267.

• vând birou, culoare neagră-maronie, lucios. 
Tel. 216898.
• vând mobflă combinată dulap 2 uși, dulap 
vitrină canapea extensibilă oglindă masă cu 
scaune. Tel. 770017.
• vând mobilă second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.
• vând ogflndă cristal. Tel. 219298.
• vând pătaț pentru copii, din lemn de fag, 
lăcuit, stare bună preț 500.000 lei. Tel. 215053.
• vând recamter cu ladă ușă interior cu toc, 
geam cu 3 canate, masă lunga de curte, dulap 2 
uși, sobă teracotă rezervor benzină pentru 
Dacia, aspirator, lăzi pentru lemne. Tel, 215325.

Instrumente muzicale (60)
• vând orgă (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.

Altele (61)

Auto străine (37)
• vând Ford Granada închidere centralizată 
servodi recție, cauciucuri noi, CD Sony, 2000 cma 
stare foarte bună preț 1200 euro, negociabil. Tel. 
0254/218399,0720/348089.
• vând Opal Astra Elegance 1,7 TDI, af 2001, full, 
culoare cameleon, impecabil, preț negociabil. 
Tel. 0721/251652.
• vând Rtnautt 18 Turbo Diesel, af 1982, 
închidere centralizată geamuri electrice, stare 
foarte bună preț avantajos. Tel. 0742/071787.
• vând Rtnautt 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
închidere centralizată geamuri electrice, preț 
6500 ran. Tel. 0745/639022,226209.
• vând lagant Renault 11, Diesel, consum 4,796, 
stare perfectă de funcționare, preț foarte avan
tajos. Tel. 0723/774602.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricht cu circular și mandrină motor 
monofazlc 2,2, preț negociabil, Simeria, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 24. Tel. 0254/263598.
• vând oombbiator tractor 650, preț negociabil. 
Tel. 264257.
• vând motor trifazic 5,6 kW, 1000 rot/min, 2 
folii, cu posibilitate reglare până la 3000 
rot/min.; redresor pentru încărcat acumulator. 
Tel. 218186.
• vând pluguri și grape purtate pentru tractoare 
de 15 - 25 - 35 - 45 CP. Tel. 731494.
• vând ztnmgiri SN 402 x 2000, SNA 560 x 1500, 
mașină găurit în coloană mașină spălat auto cu 
peni, mașină rectificat arbori cotiți. Tel. 
0742/882269.
• vând tractoare U 445 cu cabină af 1992, la 
comandă DT sau DTC, prețuri de ia 5600 - 7500 
euro, negociabil. Tel. 0723/629089.
• vând abuHtor struguri, cadă lemn 7001, cadă 
stejar 2601,2 cărucioare de mână dulap lemn. 
bucătăria dulap 2 uși, aloe 3 și 7 ani, oleandru 
roz. Tel. 0741/507012.

Piese, accesorii (42)

• cumpăr ddulaaâ și vibrochen pentru motor 
Fiat în 3 pistoane; vând piese din dezmembrare 
motor tractor în 4 pistoane, 45 CP. Tel. 
0726/022417.
• vând 4 bucăți cauciucuri de iarnă Brigestone 
185/65/14 plus jantă oțel, preț 800.000 lei bucata. 
Tel. 0720/000515.
• vând lunetă cutie de viteză cu 4 trepte, punte 
spate Dacia 1300. Tel. 260412.
• vând piese auto Fiat Punțo din dezmembrare, 
punte spate, ușă față dreapta, scaune, haion eta 
Tel. 215244.
• vând tractor 45 CP motor defect, preț la 
vedere. Tel. 0726/022417.

Mobilier și interioare (47)

• vând candelabra 3 brațe, 400.000 lei, nego
ciabil, covor persan 2/3, preț 2 milioane lei, nego
ciabil. Tel, 0744/116494.
• vând colțar, imitație de piele, 3 piese și un 
fotoliu mare, model super, adus din Germania, 
la jumătate de preț față de magazin. Tel. 212242, 
seara.
• vând mobflă bucătărie, stare excepțională 
preț25 milioane lei, negociabil,Tel. 0354/402612, 
după ora 16
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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 Chișcădaga, Str. Principală, nr. 1, 

corn. Șoimuș, jud. Hunedoara, 
începând cu data de 17.10.2005.

Informații suplimentare la tel. 
0254/237002/237003 
interior 3145 sau 3103. 

Licitația va avea loc In data 
04.11.2005.

SC FARES DRINKS SRL cu sediul în localitatea Orăștie, Str. 
Plantelor, nr.50, jud. Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru elibe
rarea autorizației de mediu pentru activitatea desfășurată la sediul societății: 
- îmbuteliere de țuică și rachiuri naturale cod CAEN 7482 - Activități de 

ambalare
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 9 -17. 
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data anunțului; (32659)

SC CRIMPEX GEM AR PROD SRL cu
sediul în localitatea Deva, Str. Zarandului, nr. 41, jud. Hunedoara 

anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 

mediu pentru obiectivul spălătorie auto, bar, comerț cu accesorii 
auto situat în localitatea Deva, Str. Zarandului nr. 41.
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între 
orele 9-17.
Eventualele secări și reclamații pot fi depuse în termen de IO 
zile lucrătoare de la data anunțului. (32618)

Televizoare (48)

• vând tv color Goldhand cu telecomandă 
antenă de cameră pragramare automată boxă 
merge pe căști, stare bună preț 3 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0744/116494

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând i——4 parabolică digitală fără abona
ment, peste 600 programe.Tel. 0722/830447.

• cumpăr «npalețL Tel. 0726/379220.
• vând arzător gaz metan de 1 mc/oră Tel. 
260412.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560. ,
• vând cazan țuică din cupru. Tel. 215244.
• vând convenabil robinet termostaticl (repar
titoare) pentru calorifere. Deva, tel. 0254/213754.
• vând lingură gravată cu o coroană inițiale 
„PFG” și două steluțe, de 45 grame. Tel. 
0254/734898
• vând Inie pentru fabricarea sticlei termopan, 
marca Szilana import Ungaria, în stare perfectă 
preț accesibil. Tel. 0744/280691,0788/280691.
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000 x 1500 
mm. Tel. 0740/950868.
• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• transport marfă 1,21 și 10 ma la prețul de 1 
ron/km și 10 lei ora, local, Deva Telefon 
0722/328820.
• zugrăveăvopsW, rașchetări, paluxări parchet 
montat parchet lamelar, gresie, faianță reparații 
sanitare, eta Tel. 0721/780243.
• croitoreasă cu experiență execut croitorie 
dame, orice model, precum și modificări sau 
retușuri, posed reviste modă Tel. 0721/034571.
• efectuez transport rutier de marfă urban și 
interurban, cu Mercedes 207 D, la prețuri excep
ționale, dimensiuni 18 tone,3235/1475/2195. Tel. 
0726/864904,0747/430832.
• efectuez eplfare cu laser IPL, tratamente 
riduri. Tel. 0742/963008.
• Imba română pentru capacitate, seriozitate, 
eficiență Tel. 0740/956009.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut scări de măturat, ajut la încărcat ■ des
cărcat marfă vând cartelă Connex 
reîricărcabllă valabilă 40.000 lei, negociabil. Tel. 
0744/116494
• Inginer, profll forestier, industrializarea 
lemnului, vechime 22 de ani, solicit angajare. Tel. 
0254/215482,0722/239434

Oferte locuri de muncă (74)

• societate comercială cu capital străbi 
anga|ează pentru punctai de lucra dto Deva 
consMeri vânzâiL Aslgiaăm pachet salarial 
atractiv și Integrarea Intr-un colectiv tânăr. 
Vă rugăm trimiteți CV la tel/fax 
021/2315003.

• societate comercială angajează secre
tarii cu experiență cunoștințe generale de 
limba engleză constituie avantaj (obâga- 
toriu). Relații la tei. 0746/088850, 
0254/219009.

• SC Infomin SA Deva, teL 213915,214433, 
bmiJmzA operatori caicuiatoc pentru 
edegeredate.

• societate comercială angajează cu carte 
de muncă dulgheri, zidari, zugravi, etc. 
Ratați la teL 0741/19062 Deva.

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

■rnurâcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând 1 - «,cmei, Copii, din America,
stare bună instalație pom și multe globuri, 
prețuri acceptabile. Tel. 0744/116494 orele 10 ■ 
22.
• vând plafon lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă nr. 38 • 40, preț negociabil, 
tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• vând 150 bucăți cărămizi de fabrică grinzi 
15/15,8 bucăți, scânduri brad, 20 bucăți, lațuri 
pentru așezat țigle, lungime 4 m, lemne pentru 
foa Tel. 229444
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.
• vânddHMtferi pentru fier-beton (pureci).Tel. 
214664 sau 0723/227569.
• vând Ieftin 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă garaj, cabană etc. Tel. 
260412.
• vând țiglă din demolări, cu 4 ciocuri,' 2000 
bucăți, preț 4000 Ier bucata. Tel. 221098.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând reviste goblenuri Franța, amenajări inte
rioare America, bucătăria franceză și engleză 
reviste mașini, prețuri negociabile. Tel. 
0744/116494 orele 10-22.

Electrocasnice (56)
• vând congelator, 4 sertare, 2 milioane lei, 
combină frigorifică Electrostar, 3 milioane lei, 
stare bună de funcționare. Tel. 214814
• vând convector, preț convenabil. Tel. 220894.
• vând convenabil plită electrică 2 ochiuri, 
aerotermă radiator, butelie voiaj și butelie 
mare. Tel. 0254/225067,0724/451762.
• vând urgent ladă frigorifică 4 sertare, stare 
foarte buna, preț convenabil. Tel. 0254/225023.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând cartoll furajeri, preț 3000 lei/kg. Tel. 
'215112.
• vând Iapă cu mânză de 2 ani, rasa Metis semi- > 
grea. Tel. 244182,0740/994964
• vindem purcel, scrofițe de prăsilă scroafe 
gestante. Tei. 0726/504625.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bucur Silvian lordache. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nister Pavel. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
ȘotVasile. Se declară nul.
• pierdut certMcat de acționar nr. 
288811/26.11.1996, deținut la SIF Banat Crișana 
pentru un număr de 975 acțiuni. Se declară nul.
• pierdut tegttknațle de serviciu pe numele 
Bokor Ludovic loan, eliberată de SC Electrocen- 
trale SA Mintia. Se declară nulă

Prestări servicii (72)

• Cursuri Inspector resurse umane. SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
aaedttatt MMSSF șl MECT, orpantzeazâ 
cursuri de specializare pentru Inspectori 
resurse umane. Informați la teL 
0722/534697,0744/631302,078tv207872.

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

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

• poftii garduri, bahstiwH scări Ntfo 
orice model, *1 fler forjat TeL0254737533, 
orele 8-15.

• meditez matematică orice nivel.depregătire, 
în Hunedoara. Tel. 0720/222425 și 749057, după 
ora 16.
• mediez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.

• SC Catam Info Consult SRL Orășlfo, ude 
distribuitor pe Județul Hunedoara ăl Soft 
Consulting, comerdalzăm șl conflgwâm 
soft economic (ex. Wbi Mentor, Hamor soft) 
șl legislativ (Legls). TeL 0788/723155.

• Test Hag SRL organizează cursuri pentru 
utilizarea calculatorului la nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari și adulți. înscrieri și 
informații suplimentare la sediul nostru: 
Deva, Boul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

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

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

Vinzi
Cui .tperi 
în hiriezi 
Schimbi 
Cauți

?
Alege CL pentru anunțul tău

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul 
familiei tale!

Informația te privește!

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs 
Oradea, Bdui Decehal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65.

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

; ,< <■ '■ , ...... .... . . ..... . . . . ......
2 > ■ 4 ■

iaptetțta»^ ■'.« 1 apariție «59.080 lei 1 apariție=100.000tel
. iiMărfi- . >.-.fWraih'. mmm)

■ sm4F> HUNtei *200.000tâ 5 apari» - 400.000 tel
(14 Wr*) I20WIW) I4PMWI)

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtirn:
• 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 j 
Zamfirescu - B dul Decehal.

CWAIB

TEXT PRIMA APAR1DE U.Z-

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

RECLAME

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro


marți, 18 octombrie 2005 cuvw
Chinezii au revenit pe Pământ

• Panică. Două cutremure, cu magnitudinea 
de 5,7 și respectiv 5,9 pe scara Richter, s-au 
produs luni, în Marea Egee, în largul coaste
lor vestice ale Turciei, rănind șase persoane 
și provocând panică la Izmir.

• Două variante. Clint Eastwood va lansa 
simultan două filme despre bătălia de la Iwo ’ 
Jima, dintre Japonia și SUA, reprezentând 
versiuni diferite ale aceleiași povești, din per
spectiva celor două țări.

duminică, la festivalul de la Siofok, un „lec- 
so” (ghiveci) buri de Cartea Recordurilor și 
suficient ca să hrănească 6.000 de persoane.

(Foto: EPA)

Vrea mai mult
Los Angeles (MF) -

Actrița Kirsten Dunst 
este conștientă că un 

* super erou ca Spider
man nu este interesant 
dacă nu o are alături pe 
Mary Jane Watson, 
motiv pentru care a 
cerut un salariu „exor
bitant” pentru a accepta 
să joace în cel de-al 
patrulea episod din 
serie. Kirsten Dunst a 
amenințat că nu va mai 
juca rolul lui Mary Jane 
Watson dacă nu va fi 
plătită cu un salariu 
mult mai bine.

„Dacă nu mă plătesc 
cu o sumă enormă de 
bani, acest al treilea epi
sod din Spiderman va fi 
ultimul în care voi apă
rea”, a declarat actrița.

„Dacă va fi o poveste 
uimitoare, care merită 
spusă, iar 
Sam Raimi, 
regizorul, va 
lucra cu noi, 
atunci poa
te că o să 
joc”, a adău
gat ea.

Negocieri
Los Angeles (MF) - 
Actrița Angelina Jolie 
se află în negocieri 
cu producătorii ur
mătorului film James 
Bond, pentru a de
veni noua parteneră 
a celebrului agent 
007. Producătorii 
sunt nerăbdători să 
semneze un contract 
cu Jolie, pentru rolul 
lui Vesper Lynd, un 
agent din Rusia, care 
are o aventură cu 
Bond.

Metodă
Londra (MD - 
Cercetătorii britanici 
au declarat că pot 
reduce timpul de 
realizare a unui nou 
țesut de la zile la 
minute. îndelungatul 
proces poate fi acce
lerat prin simpla elim
inare a apei din ma
terialul de bază, a 
descoperit echipa de 
la University College 
din Londra. Ar putea 
fi create țesuturi în 
35 de minute.

■ După o misiune de 
cinci zile în spațiu, 
taikonauții au revenit pe 
Pământ duminică seara.

Beijing (MF) - Naveta Shen
zhou VI și cei doi astronauți 
chinezi au revenit pe Pământ 
duiriinică seara, după o misi
une de cinci zile în spațiu, 
confirmând succesul celui de
al doilea zbor spațial uman 
chinez. Naveta a aterizat în 
regiunea Siziwang, la aproxi
mativ 400 km nord-vest de 
Beijing.

După un prim contact cu 
personalul de pe pista de 
aterizare, Fei Junlong și Nie 
Haisheng, îmbrăcați cu cos
tumele spațiale albe, au putut 
ieși din navetă. „Călătoria 
noastră în spațiu a fost foarte 
liniștită, condițiile de viață și 
de muncă în navetă au fost 
foarte, foarte bune, suntem 
sănătoși, mulțumim”, a 
declarat Fei Junlong, zâm
bind.

La puțin timp, cei doi 
bărbați au ajuns la o bază 
militară la vest de Beijing, la

A luat un premiu la Chicago
București (MF) - „Moartea 

domnului Lăzărescu”, în 
regia lui Cristi Puiu, și-a mai 
adăugat un trofeu în pal
mares în acest weekend, când 
a primit premiul special al 
juriului Silver Hugo la Festi
valul Internațional de Film de 
la Chicago, ce se desfășoară 
între 6 și 20 octombrie, 
potrivit cotidianului Chicago 
Sun-Times.

Cel mai important premiu 
al festivalului - Gold Hugo 
pentru cel mai bun film - a

Au interzis adoptarea copiilor

Zorro te privește galeș în ochi atunci când

■ Guvernul pakistanez in
terzice adoptarea copii
lor rămași orfani după cu
tremurul din 8 octombrie.

Islamabad (MF) - Pakis
tanul nu va aproba adoptarea 
copiilor care și-au pierdut 
părinții în cutremurul din 8 
octombrie, Guvernul hotă
rând să-și asume responsa
bilitatea îngrijirii lor.

Adăposturi speciale sunt pe 
cale de a fi înființate pentru 
sutele de orfani. în cadrul 
unei vizite la un spital, pre
mierul Shaukat Aziz a afir
mat că se vor face toate efor
turile pentru a se găsi rudele 
copiilor rămași orfani, iar 
dacă acestea nu vor da rezul
tate, Guvernul își va asuma 
responsabilitatea îngrijirii lor.

S-a cerut un laborator mobil
vrea să primească ceva. (Foto: fan) s

Nume mari la loc de cinste
Londra (MF) - The Who, Pink Floyd, Joy 

Division/New Order și The Kinks vor pri
mi un loc de cinste în Music Hall of Fame 
din Marea Britanie, relatează site-ul Anano- 
va.

Bob Dylan și Jimi Hendrix vor avea și 
ei un loc în Music Hall of Fame, în calitate 
de „staruri americane”, așa cum s-a întâm
plat și cu regele rock-ului, Elvis Presley, 
în anul 2004.

DJ John Peel, care a murit în urma unui 
atac de cord anul trecut, va fi numit mem
bru onorific, în cadrul unei ceremonii ofi
ciale găzduite de Dermot O'Leary la Alexan
dra Palace din Londra, la 16 noiembrie.

■ România a solicitat 
Statelor Unite un labora
tor mobil pentru testele 
de gripă aviară.

București (MF) - România 
a solicitat Statelor Unite ale 
Americii un laborator mobil 
pentru realizarea mai rapidă 
a testelor la păsările din zona 
Delta Dunării, a declarat, ieri, 
ministrul Agriculturii Gheor- 

bordul unui avion special. La 
coborâre, au fost primiți ca 
niște eroi de ministrul 
apărării, Cao Gangchuan.

„Voi nu v-ați temut de peri
col și de dificultăți, ați dat 
dovadă de curaj și de sânge 
rece... Ați atins gloria în 
numele poporului chinez”, le- 
a spus ministrul în timpul 
unei ceremonii. Următorul 
zbor spațial uman chinez, în 
cadrul căruia vor avea loc și 
ieșiri în spațiu, va avea loc în 
anul 2007, a anunțat, ieri, un 
responsabil al programului 
spațial, la câteva ore de la 
întoarcerea pe Pământ a 
navetei Shenzhou VI.

Cei doi eroi (Foto: epa)

revenit lungmetrajului polo
nez „My Nikifor”, în regia lui 
Krzysztof Krauze, povestea 
unui artist de stradă genial și 
excentric. Totodată, un actor 
din distribuția acestui film, 
Roman Gancarczyk, a obținut 
premiul Silver Hugo pentru 
cea mai bună interpretare 
masculină.

Juriul l-a premiat pe Puiu 
pentru „portretizarea fragilit
ății umane într-o versiune 
modernă a coborârii în Infer
nul lui Dante”.

Pentru orfani se vor înființa adăposturi speciale (Foto: epa)

„Adoptarea acestor copii 
este strict interzisă”, a spus 
premierul, precizând că Gu

ghe Flutur. „Am convenit cu 
expertul olandez Harm Kieze- 
brink șă solicităm un labora
tor mobil pentru teren pentru 
a face cât mai rapid testele 
la probele recoltate. Avem 
discuții cu reprezentanții 
Ambasadei SUA”, a spus Flu
tur. El a precizat că, din 
informațiile avute de repre
zentanții Ministerului Agri
culturii, SUA au disponibil 
un laborator mobil care ar

vernul a dat deja instrucțiuni 
foarte stricte tuturor spi
talelor pentru a împiedica 

putea realiza testele din Deltă 
într-o singură zi.

Ministrul Agriculturii a 
mai afirmat că a fost 
întocmită o listă cu echipa
mente și materiale de pro
tecție pentru obținerea cărora 
se va apela la sprijinul UE și 
al SUA.

în ultimele zile, din Deltă 
au fost aduse încă 424 probe, 
rezultatele fiind până acum 
negative.

adopțiile.
Generalul Farooq Ahmad 

Khan, responsabil de cooîl 
donarea ajutoarelor, a anuri' 
țat, duminică, un bilanț de 
39.422 de morți și 65.038 de 
răniți. Ulterior însă, premie
rul Kashm irului pakistanez a 
anunțat 53.000 de morți, din
tre care 40.000 numai în 
provincia pe care o conduce.

Echipele pakistaneze au 
reușit, duminică, să salveze 
o fetiță în vârstă de trei ani 
bolnavă de poliomielită, care 
a supraviețuit timp de opt zile 
într-o zonă muntoasă din Bal- 
akot, devastată de cutremurul 
în care părinții ei și-au pier
dut viața.

Frații ei, cu vârste de șapte, 
respectiv, nouă ani, sunt în
tr-o tabără de refugiați de la 
Balakot.

Illâii arum este cea 
mai măre floare din lu
me. A bătut iar recordul, 
înflorind la grădina zoo- 
botanică din Stutt
gart, crescând 2,82 m.

(Foto: EPA)


