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Vremea se încălzește.
J | Cerul va fi variabil

J Mureșul devine navigabil
dimineața la prânz seara

Virusul gripei aviare a fost descoperit și în Macedonia. într-o săptămână au murit 1000 de pui. în localitatea Moglia, situată la 175 km de Skopje, veterinarii colectează păsările moarte. (Foto, epa)

■ Autoritățile județului 
Hunedoara sunt intere
sate ca râul Mureș să 
devină navigabil.

Deva (M.S.) - Autoritățile hunedorene propun realizarea unui proiect interregional prin care albia râului Mureș

să devină navigabilă, a declarat ieri prefectul Cristian Vladu. Ideea a fost susținută și de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, care a apreciat că un asemenea proiect ar avea influențe favorabile asupra vieții economice din toate județele aflate pe cursul râului Mureș.

„Râul Mureș era, în urmă cu zeci de ani, navigabil. Culoarul de apă se numea „Drumul Sării”, pentru că astfel Ungaria primea sare din România”, a spus prefectul. în opinia sa, proiectul interregional ar putea fi realizat cu sprijinul fondurilor structurale europene, după anul 2007.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, a afirmat că va purta discuții cu omologii săi din .județele riverane Mureșului’, pentru inițierea unui proiect interregional de lucrări, în urma cărora râul să poată redeveni navigabil.

.Biblioteca are câștigătorV Deva - Concursul inițiat de Cuvântul Liber „Ia-ți partea ta de carte” și-a desemnat câștigătorul. în urma extragerii la sorți,
tu*W

norocul i-a surâs d-nei Bogdan Ionela, din Simeria, jud. Hunedoara. Felicitări și o așteptămIn zilele următoare la redacția Cuvântulliber, pentru a intra în posesia premiului - -O bibliotecă pentru cameră de tineret.Cuvântul liber - ziarul intrpgii familii îți oferă în continuare șansa de a câștiga,nu o rata!
Faxuri la Cuvântul liber

Deva - în atenția colaboratorilor. îi anunțăm pe colaboratorii ziarului Cuvântul liber, care doresc să ne trimită informații, comu-

Medicul de familie Crini Dobre completează noul tip de rețetă, intrat luni în vigoare. Chiar dacă de acui se va folosi doar acest tip, rețetele prescrise anterior rămân valabile până la > sfârșitul acestei luni.
. (Foto: Traian Mânu) X’-i
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«ivi® nicate sau publicități, să sune la 211275, pentru a primi un ton de fax. E nevoie de uninterval de timp pentru a remedia defecțiunea care face impracticabil vechiul număr de fax 218061. (V.R.)
CUVÂMTUL LIBER
13 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Credite de peste 18 miliarde lei noi
Valoarea nominală a creditului acordat populației în luna 

august era de. 18,08 miliarde lei noi.

reprezentând

Creditul in lei se ridică

Grafica Cuvântul libar, «ursa Libertatea

Donatori rămași fără plată
■ 200 de donatori din 
Vale nu și-au mai pri
mit bonurile valorice de 
peste două luni.

Petroșani (I.J.) - Primăria Petroșani refuză plata contravalorii bonurilor valorice primite de cei care donează sânge. Datoriile Primăriei către magazinul care preschimba a- ceste bonuri se ridică la peste 300 de milioane de lei. Ca urmare, magazinul respectiv nu

mai dă alimente donatorilor de peste două luni de zile, de când durează neplata facturilor. în aceeași situație se află și Hunedoara, care are o restanță de peste 100 de milioane de lei. „Situația nu a afectat donările de sânge din Vale, însă nemulțumesc clar donatorii. Am făcut demersuri repetate către Primăria Petroșani care are permanent restanțe la plata facturilor”, susține dr. Victoria Hălmagi, directorul Centrului de Trans

fuzie Sanguină Deva. în replică, primarul Carol Schreter susține că lunar plătește cât poate, dar nu poate face față afluxului din întreaga Vale.„O hotărâre la nivel ministerial specifică faptul că primăriile care au arondate centre de transfuzie sanguină suportă cheltuielile cu bonurile valorice ale donatorilor. Nu sunt eu de vină că trebuie să plătesc pentru bonurile valorice din întreaga Vale”, spune primarul.

S-au înțeles
Deva (M.S.) - Starea de tensiune izbucnită între organizațiile județene Hunedoara ale Partidului Național Liberal și Partidului Democrat s-a aplanat, a declarat președintele PNL Hunedoara, Mir- cia Muntean, care a precizat că au fost soluționate problemele legate de confirmarea in funcțiile de conducere ale unor liberali, /p.6

CALOR-ul se restructurează
Deva (D.I.) - Consiliul Local' al Municipiului Deva a aprobat ieri o hotărâre prin care 130 din cei 170 de angajați ai societății vor fi dispo- nibilizați din primăvara anului viitor. Motivele restructurării au fost expuse de către directorul SC CALOR SA, loan Cristea.„La ora actuală, aproximativ 50 la sută din beneficiari s-au debranșat, astfel încât situația firmei impune mă

suri radicale, ce vizează disponibilizarea a 130 de angajați. Trebuie să ținem cont și de decizia politică de a privatiza anumite activități, de a externaliza anumite servicii, precum cele de întreținere, contorizare ect.”, a spus loan Cristea. De cealaltă parte, liderul de sindicat de la CALOR, Gheorghe Suciu, a precizat că refuză să semneze proiectul de restructurare. /p.3

Mțiiile 
din cental 
vechi al 
municipiului 
Deva își 
redobândesc 
strălucirea de 
odinioară prin 
zugrăvire.

(Foto: Traian Mânu)
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• Mesaj de adio. Unul din cei șapte sus- pecți reținuți vineri, în cursul amplei operațiuni antiteroriste desfășurate în Olanda, înregistrase un mesaj de adio adresat familiei. Suspecții sunt bănuiți că au pregătit atentate vizând personalități și clădiri federale.• Front comun. Franța și Spania vor lansa o inițiativă globală în cadrul UE referitoare la imigrația clandestină. Astfel, se va organiza o reuniune euro-africană, la care să participe țările de origine, de tranzit și de destinație ale imigrației.

Situația din Camere, deblocată
A 1

Propunere cinică
Berlin (MF) - Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a făcut o propunere cinică tuturor solicitanților de azil, invitându-i să locuiască în regiunea părăsită din preajma Cernobî- lului, instituită după dezastrul nuclear din 1986. Potrivit dorințelor dictatorului belarus, peste 200.000 de refugiați vor fi mutați din orașe ca Minsk, Brest sau Grodno în regiuni în care nici cel mai sărac dintre cetățenii acestei țări n-ar vrea să locuiască.Lukașenko dorește să trimită 22.000 de imigranți în regiunea Gomei. Aceștia se vor putea stabili în casele a-bandonate de foștii localnici și vor primi statutul de azilanți, căpătând drepturi similare

Donald Rumsfeld

n Rezultatul negocieri
lor: Regulamentele Ca
merelor se vor aplica la 
25 de zile de la aprobare.

București (MF) - Regulamentele celor două Camere vor fi aprobate în prima zi a săptămânii viitoare, urmând ca marți să fie publicate în Monitorul Oficial, după care opoziția va avea posibilitatea ca în 25 de zile să sesizeze Curtea Constituțională.Aceasta este soluția rezultată în urma a trei ore de nego

cieri purtate, ieri, de putere și opoziție, pentru deblocarea activității parlamentare.„Am ajuns la concluzia să deblocăm situația din cele două Camere. Am stabilit că vom lucra pe Regulamente, astfel încât luni să se dea votul final pe Regulamente în ambele Camere. Marți se vor publica Regulamentele și se vor pune în aplicare în termen de 25 de zile, de marți încolo. în aceste 25 de zile, este timp necesar să se facă sesizarea la Curtea Constituțională și pentru răspunsul respec

tiv”, a declarat secretaruLge- neral al PSD, deputatul Miron Mitrea.
Propunere susținutăîn privința termenului de sesizare a Curții Constituționale, prima propunere a PSD 1 viza un interval de 15 zile, fiind vorba doar despre deblo-' carea activității de la Camera Deputatilor.Ulterior, reprezentanții puterii au cerut în timpul negocierilor să se ajungă la o înțelegere pentru rezolvarea situației și la Senat, iar PSD a

propus un termen de 25 de zile pentru a putea sesiza Curtea Constituțională.Potrivit unor surse, coaliția nu ar fi cerut nimic în schimbul acceptării propunerii PSD, ci a admis această variantă numai pentru deblocare^jcti- vității parlamentare. SîSrsele susțin că soluțiile pentru deblocarea activității parlamentare au fost subiectul unei discuții pe care președintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu a avut-o luni seara, înaintea ședinței coaliției, cu președintele PSD Mircea Geoană.
Cea mai coruptă candidată

(Foto: EPA)

Rumsfeld 
în China
Beijing (MF) - Secre
tarul american al A- 
părării, Donald 
Rumsfeld, a sosit, 
ieri, în Chiria, vizita sa 
în această țară - pri
ma de la preluarea 
funcției, în 2001 - 
intervenind pe fondul 
îngrijorării americane 
generate de consoli
darea potențialului 
militar chinez. Rums
feld urmează să aibă 
întrevederi, azi, cu 
președintele chinez 
Hu Jintao și cu omo
logul său Cao Gang- 
chuan. Potrivit agen
ției oficiale China No
uă, problema Taiwa- 
nului și cooperarea 
militară bilaterală vor 
figura pe agenda dis
cuțiilor. Turneul lui 
Donald Rumsfeld mai 
include vizite în Core
ea de Sud, Mongo
lia, Kazahstan și Litu
ania.

■ România este cea mai 
coruptă dintre țările can
didate sau membre UE 
și pe locul 85 în lume.București (MF) - România este ultima țară dintre cele candidate sau membre ale U- niunii Europene în ceea ce privește capacitățile de combatere a corupției, potrivit u- nui studiu elaborat de Transparency International (TI) și dat publicității ieri de filiala română a organizației.Potrivit studiului efectuat la nivel global de către organizație, România ocupă, în lume, locul 85 în ceea ce privește „gradul de rezistentă la

corupție”, fiind la egalitate cu Mongolia sau Republica Dominicană și întrunind un punctaj de 3 din zece puncte posibile. Gea mai puțin coruptă tară este Islanda, care a a- dunat 9,7 puncte din zece posibile, în timp ce țara percepută drept cea mai coruptă este Chad, cu un punctaj de doar 1,7.
Mai rău ca-n CubaRomânia a fost depășită în clasamentul țărilor „cu rezistență la corupție” de state precum Surinam, Lesotho, Burkina Faso, Cuba sau Seychelles, toate având un punctaj mai mare decât 3, cel al României.

La nivelul Uniunii Europene și al țărilor candidate, România ocupă ultimul loc în ceea ce privește rezistenta la corupție, penultima clasată, Turcia, depășind-o cu jumătate de punct.Conform documentului, România a adunat, în 2005, trei puncte din zece posibile, în timp ce următoarea țară clasată, Turcia, a adunat 3,5 puncte. Pe locul trei se află Bulgaria, cu patru puncte, asta în timp ce media punctajelor realizate de țările din UE este de 6,66. în același clasament conduce Finlanda, cu 9,60 puncte, urmată de Danemarca, la doar o zecime distantă.

Ales președinte
Berlin (MF) - Conservatorul Norbert Lammert a fost ales, ieri, președinte al Bundestagului, cu ocazia primei ședințe a Legislativului rezultat în urma scrutinului de la 18 septembrie. Lammert (56 ani), deputat al CDU de 25 de ani, a fost ales cu o amplă majoritate, obținând votul a 564 de deputați din totalul de 607 prezent!. Alți 25 s-au pronunțat împotrivă, iar 17 s-au abținut. El a obținut cu o sută de votul* mai mult decât majori tatea care va forma coaliția dintre conservatori și social-democrați.

Anunțarea rezultatelor 
referendumului, amânatăBagdad (MF) - Comisia Electorală irakiană a informat, luni seară, că verifică rezultatele referendumului pentru Constituție în anumite provincii, ceea ce va întârzia a- nuntarea lor oficială cu câteva zile.Cifrele furnizate de mai multe provincii necesită o „reexaminare, comparare și verificare, deoarece sunt relativ ridicate în ‘ comparație cu media internațională înregistrată în scrutinurile” de acest tip, afirmă un comunicat al Comisiei.Comisia va verifica aleatoriu urnele, „în special acolo unde rezultatele sunt prea scăzute sau prea ridicate fată de media generală”. „Comisia nu va anunța rezultatele decât atunci când acestea vor fi verificate”, adaugă comunicatul.

Operațiune 
la Nalchik

Nalchik (MF) - Forțele, de securitate ruse au lansat, ieri, o vastă operațiune la Nalchik, în capitala republicii Kabardino-Balkaria, pentru capturarea rebelilor care au atacat sediile instituțiilor locale.Un purtător de cuvânt al politiei a anunțat că două persoane suspectate că ar fi combatanți islamiști au fost ucise în cursul operațiunilor.Militarii și polițiștii, susținuți de blindate, au blocat un cartier și au verificat actele de identitate ale localnicilor și persoanelor aflate în trecere.Politia a primit întăriri din alte regiuni ruse, la cinci zile după atacul lansat de mai multe persoane înarmate și revendicat luni de liderul separatist cecen Șamil Basaiev.
I MiniS UI ucis Soldați indieni în alertă, după violențele armate ce au avut loc ieri, j în Srinagar, capitala de vară a Kașmirului indian. în urma schimbului de focuri declanșat j de militant! musulmani, ministrul Educației indian, Ghulam Nabi Lone, a fost ucis.

Fără concesii, după aderare

BdFSjC La Baku, autoritățile azere au intrat în alertă înainte de scrutinul din 6 noiembrie, în condițiile în care opoziția a promis o revoluție după model ucrainean dacă alegerile vor fi fraudate. (Foto: epa)

■ Jonathan Scheele: 
După aderare, proiectele 
României trebuie să fie 
„mature și la cheie".

Satu Mare (MF) - Șeful Delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Scheele, a declarat, într-o conferință de presă la Satu Mare, că, după aderare, România va trebui să prezinte proiecte „mature și la cheie” pentru a putea fi finanțate de UE.Oficialul european s-a aflat la Satu Mare pentru a inaugura Parcul Industrial, obiectiv care se întinde pe 70 de hectare și care a fost amenajat cu o cofinanțare din partea UE în valoare de 3,95 milioane de euro.După aderarea României la

UE, proiectele trebuie să fie mult mai bine pregătite pentru a fi finanțate din banii europeni, a spus șeful Delegației Comisiei Europene la București.Scheele a spus că tofi cei implicați în derularea proiectelor finanțate de UE trebuie să fie „mai deștepți, mai creativi și să vină cu soluții a- tunci când sunt probleme, nu doar să se mulțumească ca după câteva luni în care nu se întâmplă nimic, să arate cu degetul cine este de vină”.Mai mult, el a atras atenția că, după intrarea României în UE, proiectele trebuie să fie „mature și la cheie”, pentru că în cadrul fondurilor structurale nu sunt admise depășiri ale termenelor de execuție, ca și în cazul proiectelor

finanțate din fondurilor PHARE, de preaderare.Scheele a mai spus că este „sută la sută convins” că România poate să devină membră a UE din 2007.

Jonathan Scheele (Foto: arhivă)

Instigator
Nicosia (MF) - Fostul partid Baas al lui Saddam Hussein a cerut „rezistentei” din Irak să comită atacuri coordonate împotriva forțelor americane și „agentilor” lor irakieni, după deschiderea procesului fostului dictator, conform unui comunicat dat publicității ieri.„Salutați liderul de la prima sa apariție în proces prin focuri de armă și obuze ale mortii care să vizeze ocupația americană, oamenii săi, e- chipamentele și bazele, ca și pe agenții săi din armată și simbolurile trădătoare ale pute'**) irakiene”, îndeamnă testul partid Baas.
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• Sancțiuni. în cazul în care nu se respectă recomandările DSV privitor la prevenirea apariției gripei aviare în județ - izolarea păsărilor și porcilor în spații bine delimitate, interzicerea accesului gâștelor și rațelor la râuri, văi sau bălți și interzicerea împrăștierii gunoiului provenit de la păsări în afara curților - se vor aplica sancțiuni. (L.L.)

Datorii
■ Există hunedoreni 
ajunși pe listele Biroului 
de Credit pentru sume 
infime.

• Recoltă medie. Doar 25% din suprafața *Ke teren cultivată cu porumb a fost '•jfecoltată, producția medie fiind de 3300 - 3400 kg/ha. Acolo unde au fost folosiți hibrizi de calitate și a fost respectată tehnologia, producția obținută este cu până la 3500 kg/ha mai bună. (L.L.)
Ziua Medicilor 
PensionariDeva (I.J.) - Sărbătorită în fiecare an la 18 octombrie, Ziua Medicilor Pensionari a reunit ieri, în număr mare pensionarii din sistemul de sănătate devean. întâlnirea nu a fost doar una de bucurie pentru că foștii medici au ajuns să se confrunte și ei cu șitua- ția economică cu care se confruntă toți pensionarii. N-au ezitat și și-au expus doleanțele în fața conducerilor DSP Hunedoara și a Colegiului ■Medicilor. Constituirea Jhociației Medicilor Pensionari Hunedoara, condusă de dr. loan Rău, afiliată Ligii Pensionarilor din România i-a

Apă și 
infra
structură 
Dara (IJ.) - La reuni
unea organizată din 
inițiativa Prefecturii, 
G și CCI Hunedoara, 
ieri a avut loc con
ferința regională 
„Managementul apei 
și infrastructură" cu 
participarea a 11 
fimne olandeze 
recunoscute pe plan 
mondial în industria 
dragării și infrastruc
tură, alături de 
reprezentanți ai 
Ambasadei Olandei 
în România, oficiali ai 
Guvernului României, 
delegați ai ofertan- 
ților de servicii finan
ciare nerambursabile 
și ai Agenției de Dez
voltare V Vest 
Timișoara. „La sediul 
CQ, cinci firme olan
deze au stabilit 
primele contacte cu 
societăți devene în 
vederea unui 
parteneriat. Cel mai 
mare interes al olan
dezilor s-a dovedit 
pentru firmele de 
mobilă, turism și con
strucții metalice. Vizi
tatorii din Olanda vor 
avea un program de 
vizitare a fabricilor 
hunedorene pe tot 
parcursul celor trei 
zile cât durează vizita 
străină", conchide 
Călin Pogăciaș, direc
tor CCI Hunedoara.

Tibebiu Stroia_________________
tiberlu.stroia@lnformmedia.ro

Deva - Odată cu apariția Biroului de Credite, zeci de hunedoreni s-au trezit în situația de a nu mai avea acces la un alt credit. Chiar dacă erau siguri că au achitat integral fostul credit. Și asta deoarece, apar pe lista neagră a datornicilor la bănci cu sume cuprinse între 100 și 300 de mii de lei vechi! Culmea este că, în cele mai multe cazuri, vina nu le aparține.Datoriile provin din diferite comisioane de administrare aferente creditului. Sume pe care banca nu le

determinat pe cei pre- zenți să adere la noul for care le-a promis sprijin nemijlocit. „Foștilor medici le-au fost înmânatediplome care să reflecte întreaga lor activitate în. slujba bolnavilor, inte- *W*itatea și profesionalis- Mul de care au dat dovadă”, a concluzionat dr. Dan Magheru, directorul

CALOR poate intra 
oricând în faliment
■ Restructurarea a fost 
votată de către con
silieri, cu toată opoziția 
sindicatului.

Deva (D.I.) - Directorul societății, loan Gristea, consideră că SC CALOR SA se află într-o situație disperată. „Suntem pe muchie de cuțit. Putem intra oricând în faliment și atunci ce facem cu oamenii? Nu vreau să repetăm greșeala de anul trecut, când dih cauză că 1111 am reușit să semnăm, împreună cu sindicatul, un anumit act, nu s-au alocat fonduri de la Guvern, iar noi trebuie să plătim lunar 600 de milioane de lei la cei care au plecat la ultimele două disponibilizări”, a mai spus directorul loan Cristea.Gheorghe Suciu, liderul de sindicat de la CALOR, a pre

în județ _____________________________ _
DN 7 Leșnic - Ilia - Zam

Escrocherie cu „șampon avîar"

în Deva aparatele radar vor fl amplasate pe B-dul 22 

Decembrie - B-dul Decebal - Calea Zarandului

Radare1» mai pot fi întâlnite și pe principalele artere 
rutiere de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - 

Petroșani - Vulcan - Lupani

Caricatură de Liviu Stămlă

■ Un bătrân a fost vic
tima unui impostor, 
care i-a vândut medica
mente contra gripei 
aviare.

Mihaela Tămaș
mihae la. ta mas@infornimedia.ro

Deva (M.T.) - Odată cu apariția virusului de gripă aviară, impostorii s-au gândit că ar putea să profite de bătrânii creduli și să-i jefuiască mai ușor. Un asemenea caz a fost semnalat la Dâl- ja Mică, sat aflat în apropierea municipiului Petroșani, unde, un bătrân de 92 de ani a fost „tras pe sfoară” de un bărbat. Impostorul spunea
Electrocutați la 6000 V

Deva (M.S.) - Doi electricieni de la Sucursala Electro- centrale Paroșeni au suferit arsuri de gradele Ii și III pe față și pe mâini, după ce au încercat să măsoare tensiunea unei celule electrice de alimentare a unui motor, fără ca aceasta să fie decuplată de la rețeaua de 6000 de volți.Electricienii Dorin Burcin și Adrian Gheorghe, ambii de 34 ani, trebuiau să verifice ieri rezistența de izolație a unui motor. „Din primele cercetări

mici, probleme mari

Creditul devine un produs de masă (Foto: Traian Mânu)aduce la cunoștința clientului. Astfel, acesta se trezește pe lista neagră a datornicilor. „Există situații în care clienții nu consultă graficele de plată și plătesc <după ure- che>. Astfel se trezesc în 

cizat că nu semnează un asemenea act.„Nu am fost informat cum se va împărți societatea, ce activități vor fi privatizate, cine preia datoriile etc. Mi se pare un proiect întocmit și adoptat în pripă, de aceea nu pot să-l semnez. Pur și simplu mi s-a pus în față”, și-a motivat liderul de sindicat Gheorghe Suciu decizia.
Nu sacrifică populațiaPrezent la ședință, primarul Mircia Muntean a afirmat că „nu e normal să sacrificăm populația municipiului Deva de dragul unui lider de sindicat care își va pierde din privilegii dacă se reduce numărul membrilor de sindicat, de la 170 la 40. Reorganizarea CALOR e absolut necesară, pentru că, practic, se vor reduce costurile la energia termică”.
că este medic veterinar și a fost trimis să-i dea bătrânului leacul împotriva gripei aviare pentru găinile din curte. Toate acestea ar fi costat 1,5 milioane lei, iar un refuz al omului ar fi însemnat confiscarea animalelor din ogradă.
Șampon cu 500 de miiPentru că nu avea în casă decât 500.000 de lei, „veterinarul” a acceptat și această sumă, urmând ca diferența să o recupereze în câteva zile. Bătrânul i-a dat banii, iar luni după vizita la medicul veterinar a constatat că a fost înșelet, iar în sticla de plastic s-a găsit un șampon sau un detergent lichid, iar pastilele au rămas neidentificate. „Po
a rezultat că electricienii au încercat să efectueze măsurătorile electrice la altă celulă decât cea care s-a decuplat. în momentul în care au fost atinse elementele aflate sub tensiune, s-a produs un scurtcircuit, urmat de un arc electric”, se arată într-o informare a ITM Biroul Petroșani.Victimele au fost transportate la Spitalul de Urgență din municipiul Petroșani, unde se află sub supravegherea medicilor. 

situația în care nu achită integral rata și ajung în evidențele Biroului de Credit pentru sume modice”, afirmă Maria C. reprezentantul unei bănci comerciale din municipiul Deva.
Psihoză la urgențe

Deva (I.J.) - Pentru prima dată de la constituirea sa, Comisia Județeană împotriva Pandemiei de Gripă s-a întâlnit ieri la Deva. S-au stabilit sarcinile fiecărui medic și s-au stabilit noile grupe de risc din care fac parte personalul medical și toți cei care intră în contact cu situații de pandemie cum ar fi polițiști, veterinari, armata, pompierii.
Alarme false„Ne confruntăm cu o situație dramatică. Părinții vin înnebuniți la secțiile de urgențe a spitalelor cu copii răciți, cu puțină febră. Este vorba de simple răceli transformate de părinții alarmați din massmedia în gripă aviară. Trebuie să conștientizăm populația că nu există

lițiștii din Petroșani au început verificările pentru identificarea falsului medic și a persoanelor care au fost înșelate”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, inspector principal Magda Popa.

Insp. princ. Magda Popa

RECLAMA

Tocmai pentru a nu se ajunge la astfel de probleme unele bănci au luat hotărârea •de a nu mai raporta Biroului de Credit datorii, ale clienților, mai mici de 100.000 de lei vechi.
cazuri de gripă aviară nicăieri în țară, iar. părinții trebuie să apeleze la medicii de familie. Asistăm la o adevărată psihoză care nu-și are rostul”, susține dr. Otilia Sfetcu, director adj. DSP Hunedoara.

Dr. Otilia Sfetcu

Arma în 
acoperiș

Petrila (M.T.) - Poliția Orașului Petrila a fost sesizată, telefonic, în 17.10.2005, în jurul orei 17:00, de Alexandru L., care în timp ce lucra la acoperișul casei, a găsit un pistol cu butoiaș, cu 5 cartușe calibru 6,35 mm, fără marcă și serie, aflat în stare de funcționare. S-a constituit o echipă operativă care a ridicat arma și muniția, de la fața locului, în vederea continuării cercetărilor și luării măsurilor legale. Armamentul urmează să fie expertizat de o echipă de specialiști.

mailto:tiberlu.stroia@lnformmedia.ro
mailto:mas@infornimedia.ro


miercuri, 19 octombrie 2005 COTIDIAN /4

1745 - A încetat din viață scriitorul și publicistul irlandez 
Jonathan Swift („ Călătoriile lui Guliver") (n. 1667).

1926 - A murit medicul și bacterio- 
logul Victor Babeș, vicepreședinte al 
Academiei Române (n. 28 Iulie 1854) 
1961 - A murit scriitorul Mihail 
Sadoveanu (foto), membru al Acade
miei Române. A publicat aproape 100 
de volume ț'Hanu Ancuței", 

”, "Frații Jderi", "Baltagul”, “Zodia Can
cerului". "Creanga de aur" (n. 5. 1880)

Calendar religios
19 octombrie - Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc.: 

Uar, Felix preotul și Euâebie diaconul.
Deva (S.B.) - Sfântul Prooroc Ioil a fost din seminția lui Ruvin. El a proorocit despre pustiirea Ierusalimului și a dat sfaturi pentru post, ca fiind cel mai bun mijloc prin care se face milostiv Dumnezeu. A mai proorocit și pentru venirea Sfântului Duh peste tot trupul, precum și pentru înfricoșata Judecată de Apoi, Apoi s-a sfârșit cu pace și a fost îngropat în pământul său. El a vietuit mai înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos cu 800 de ani, iar numele lui înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Uar a fost un creștin tăinuit ce înconjura noaptea temnițele în care erau ținuți credincioșii care mărturiseau pe Hristos. Cumpărând cu aur pe străjeri, el intra la dânșii, săruta legăturile sfinților mucenici, le spăla sângele și le oblojea rănile, le dădea hrană și îi ruga ca să-i mijlocească milă de la Domnul.
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21 mart.-20 apf;

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi: 
08.00-15.00 Zona Deva: Certej, Toplița.

Gaz metan________ ________________ _ ______________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. 22 Decembrie, bl. G, sc. D

Str. M. Eminescu, bl. ZI, sc. B

Apă __________ ,_______________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-19.00 Rezervorul 2x2000, afectează: Micro 15, 
Bd. N. Bălcescu, Al. Armatei, Str. E. Văcărescu, T. 
Maiorescu (fostă Minerului), A. Mureșan, 1 Decembrie, 
Călugăreni și M. Eminescu (ultimele două parțial), 
punctele termice 10, 11, 11 Bis, 12, 14.

Soluția integramei din numărul 

precedent: G-U-D-V- 

FEBRUARIE - MIZA - ACT - ȚEPI 

- ATE - NETEDA - B - VID - AJ 

CI - A - AA - UTIL - NC - TAN

GOU - ADANC - RN - USUC - 

TOBA - NO - TATAR - Ol - ME - 

CRIN - FIORI - IDIȘ

telefoane vhle
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica_______ 929

Dispecerat ga_________227091

Informații CFR 212725
Urgențe______________________ 112

Pompieri_____________ 981

Jandarmerie_________________956

Poliție 955
OJ.P.C. HD____________ 214971
Deranjamente utt 235090

Sunteți mai atent cu banii dv ca de obicei, dar cheltuieli 
neprevăzute vă iau prin surprindere. Dușmanii vă pân
desc toate mișcările.

21 apr.-2G mai

Cheltuiți mai mult decât e necesar și vă puteți permite. 
Vreți să vă faceți toate poftele, iar în dragoste cereți prea 
mult, sunteți prea pretențios.

21 rnai-20 iun.

Sunteți nevoit să fiți flexibil, dur, pentru că partenerul de 
afaceri întâlnit azi e mai periculos decât pare și dialogul 
clasic e exclus.

21 iun.-20 iul.

O persoană de sex opus vă urmărește din umbră. Vă place 
să seduceți, dar lucrurile nu ies întotdeauna cum gândiți. 
E nevoie de răbdare.

21 iul.-20 aug.

Se pâre că nu aveți răbdare să finalizați tot ce ați început. 
Nu vă asumați noi responsabilități, ca să evitați oboseala! 
Ascultați sfaturile famiiieil

21 aug.-20 sept. • _____

Familia „complotează" împotriva dv și vrea să vă facă părtaș 
la planurile ei, să-l îndepliniți dorințele, ceea ce veți face 
cu plăcere.

21 sept.-20 oct. ____

Graba cu care luați o decizie, vă poate face să greșiți. 
Norocul dv stă în ajutorul dat de o cunoștință în depășirea 
unei situații delicate.

21 oct.-20 nov.

Vă agitați prea mult pentru cauze mici într-o zi în care per
soana iubită vă dovedește că vă e alături mereu, chiar și 
atunci când greșiți.

21 nov.-20 dec.

I

jI

Din cauza dificultăților financiare, nu vă simțiți în largul dv.< i 
Evitați discuțiile contradictorii, ca să evitați certurile. Cân
tați pe intuiție.

21 dec.-20 ian. _____ ________

Vă simțiți ignorat, parcă nirfieni nu vrea nimic de la Ov. 
Azi munca de rutină e baza șl trebuie să rezistați. în curând 
veți primi bani.

21 ian.-20 febr. _____ _____ ________

Sunteți bine dispus, relațiile cu anturajul decurg fără pro
bleme. Singurul lucru care nu vă mulțumește pe deplin e 
situația financiară.

21 febr.-20 mart.
Ați dori să faceți multe, dar ideile vă sunt atât de^Ri 

împrăștiate încât nu reușiți să înaintați pe nici o direcțieM 
Poate aveți o surpriză în profesie.

7.-00 Jurnalul
TVR

7:55 Euro-djspecer
8.00 Isabel b căutarea
Biiiirii

8:55 Prieteni 
la masă

9*30 Teleshopping
10:00 Generația 

contra (r) 
11:00 Cu Irina la 

cafea (r)
1225 Euro-dbpecer
1230 Travelling 

circular (r)
1330 Desene animate: Club 

Disney
14.-00 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Oameni 

ca noi
15:30 Tribuna 

partidelor 
parlamentare

16.-00 Conviețuiri
16:55 Răzbunarea lui Saddam ;
18:00 Puncte pe

HARTA lumii
19:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo J

Skis Prim plan
211» Ochiul magic 
221» CSI- Crime șl 
a investigații

235» Jurnalul TVR Sport
Meteo

2330 Reconstituire ..Ja 
secundă. Cu Adrian 
Fulea

KM Spionii. Cu: Matthew 
gj Macfadyen, Keeley 

Hawes, Jenny Agutter, 
Peter Firth. Regia Jane 
Featherstone

130 Puncte pe ARTA lumiiW
2:15 Euro- * 

dispecer
220 Jurnalul TVR (r)
330 Prieteni 

la masă (r)
4:05 CSF Crime și investi- 

Qgapi (r)

51» Reconstituire ...la 
secundă (r) '

550 Destine j
7secrete

7:00 știrile ProTv. !
Ce se întâmplă, 
doctore ?

9:10 Omul care aduce 
cartea ;

9S Tânăr și neliniștit 
Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- f
reen Bell, Doug David- ’ 
son, Peter Bergman, î 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott (r) 

10:15 0 nouă viață 
11:15 Apropo Tv 
12:15 Zâmbete 

într-o pastilă 
131» Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete 

într-o pastilă 
14:15 Masca lui Zorro (aven- 

r+turi, SUA 1998) Prima 
parte

Wl» Tânăr șl neliniștit. Cu: i
g Eric Braeden, Joshua ;

Morrow, Laureen Bell, >
Doug Davidson, Peter *

Bergman, Heather Tom, ;
Melody Thomas Scott 

171» Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo !
191» Știrile PRO TV Sport ;

Vremea I
IODO Masca lui Zorro (aven- 

laturi, SUA 1998) Ultima 
parte Cu: Antonio Ban
deras, Anthony Hopkins, 
Catherine Zeta-Jones, 
Stuart Wilson, Matthew 
Letscher, Maury 
Chaykin 

2145 Fotbal:
Real Madrid - Rosen
borg, med din Liga 
Campionilor 

23:45 Știrile ProTv Sport Vre

mea
K15 Rezumat din Liga Cam

pionilor
21» Omul care aduce

sa (r)
2D5 Știrile Pro Tv 
23jJ)nouă

330 Chestiunea î
Zilei (r)

41» Zâmbete într-o pastilă < 
(r)

H» Parte de carte (r) j

630 în gura presei
7. -00 Obervator
8. -00 Canalul de știri

101» în gura presei (r) 
10:45 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca 
131» Observator Cu: Simona ' 

Gherghe
1345 Animat Planet (r) 
1430 Din dragoste. Emisiune 

de divertisment cu 
Mircea Radu. Din 
dragoste aparține cate
goriei ordinary people [ 
show, fiind un spectacol 
cu public care își pro
pune să lanseze pe 
piața TV din România <
un nou concept pentru 
noțiunea de divertis- :
ment și anume un gen 
de divertisment

161» Observator Sport 
1645 Anastasia ▼ 
17:45 9595-Te învață ce să 

fad
18:55 Știrile sportive 
191» Observator Sport 

Meteo Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

20c15 Ziua Judecății. Emisiune 
.de divertisment cu Dan 
Negru

221» Secretul Măriei 
231» Observator cu Letița 

Zaharia
01» Alias. Cu: Jennifer Gar

dner, Ron Rifkin, Michael J 
Vartan, Victor Garber, 
Lena Olin, Amy Irving 
Spionaj. Furt. Crimă. Tu 
crezi că familia ta are 
probleme 7 Nu e doar 
un agent secret, ci o 
armă secretă. Așa 
mamă, așa fiică... Două 
afurisite I Ea poate fi 
oricine I

îl» Spitalul bântuit Primul 
gepisod. Cu: Andrew 

McCarthy, Bruce Davi
son, Diane Ladd, Bran
don Bauer

21» Concurs interactiv 
31» Observator (r) 
«M Dădaca (r) 
Mi Inartaib M

6m Iubire interzisă (dramă, 
«Estonia, 1999). Cu: Kei

th Carradine
7:50 Sindicalista (comedie, 
jjCanada, 2003). Cu: Ali

son Pill
920 Zâna Măseluță (fan- 
Htezie, Marea Britanie, 

2004)
10:50 Ultima aventură (come

gdie, SUA, 2003). Cu: 
Robert Duvall, Michael 
Caine, Haley Joel 
Osment, Kyra Sedgwick, 
Nicky Katt. Regia: Tim 
McCanlies

1235 Băieți duri (comedie, 
«SUA 1986). Cu: Kirk

Douglas, Burt Lancaster, 
Charles Duming 

1420 Un cățel în cupele 
g europene (comedie,

SUA 2004)
15:45 Beyoncâ: Live at Wem

bley Arena
16:50 Ce-și dorește o fată

g (comedie, SUA 2003).
Cu: Amanda Bynes 

18:30 Fachirul din Bilbao 
v 83 (aventuri, Danemarca,

2004)

07m Maria Bonita (serial, relu
are) 07:55 Teleshopping 0830 
CeZar și Tipar 09m Rebelii (seri
al, reluare) 101» Tonomatul DP 
2 1140 Pasiuni (serial) 1240 
Stargate: SG - 1 (serial) 1330 
Teleshopping 14m Desene ani
mate 1430 încurcăturile lui Zack 
(serial) 15m împreună în Europa 
16m Zona de conflict 1635 Jur
nalul TVR 2 17m Rebelii (seri
al) 18m Jurnalul Euronews 
18:15 Euro-dicționar 1830 
Minorități sub trei dictaturi 19m 
Moștenitoarea (serial) 20:00 
Trăsniți din Queens 20*30 Mis
terele Bibliei 21 m Omul între 
soft și moft 2130 Jurnalul TVR 
221» Jurnalul Euronews 22:15 
în căutarea iubirii (biografic, 
Statele Unite ale Americii, 2000) 
00D5 American Gothic (s, Statele 
Unite ale Americii) 01.-00 Două 
roți (r) 0130 Trăsniți din Queens 
(r) 02:00 Mercenarii (acțiune, 
Statele Unite ale Ameridi, 1980)

081» Sport cu Florentina 0840 
Călătorii în lumi paralele (s, r) 
0940 Sunset Beach (s, r) 10:40 
Oamenii vorbesc 11:30 Tele 
RON. Cu Ana Maria Mihail și 
Roxana Moga 1230 Teleshop
ping 13:00 Garito (I) 14:10 
Teleshopping 14:45 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
1645 Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. 18:00 

; Focus. Sport. Meteo 19:00
Camera de râs 19*30 Da sau nu 
20:00 Cronica cârcotașilor 
221» Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 23:15 Da sau nu. 
00:00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 01:00 Focus 021» Guiness

061» Micuțul Friiolito (r) 08:00 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 
De trei ori femeie (r) 11:00 
Amazoana (s) 12:00 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:30 Micuțul Frijolito (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 Inocență 
furată (s) 20:30 Lacrimi de 
iubire. 2130 Culoarea păcatu
lui (s) 2230 De trei ori femeie. 
Cu Mihaela Tatu 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (r) 02:00 De 
trei ori femeie (r) 03:15 Legături 
de familie (r) 04:15 Amazoana 
(r) 051» Poveștiri adevărate

-f ' Tf - fi

NAȚIONAL

0630-07.00 Observator - 
Deva (r) 

16.30-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

20D0 Starsky și Hutdi
-4li(acțiune, SUA, 2004).

Cu: Owen Wilson, Ben 
Stiller, Snoop Dogg, 
Fred Williamson, Vince 
Vaughn, Juliette Lewis. 
Regia: Todd Phillips 

2140 Ultima aventură 
> «-(comedie, SUA

2003). Cu: Robert 
Duvall 

2330 Huff Ep. 11 -
SSuspiduni 

020 Huff Ep. 12 - Toți caii
El regelui 

1:10 Carancfiru (dramă,
13Brazilia, 2003). Cu: Luis

Carios Vasconcelos
330 Beyoncă: Live at Wem

bley Arena

430 Jackass: Filmul (come- 
I3die, SUA 2002). Cu:

Johnny Knoxville, Bam 
Margera, Ryan Dunn, 
Bam Margera, Chris 
Pontius, Steve-O. Regia: 
Jeff Tremaine

061» Apropo TV 07:00 Ron
dul de dimineață 10:15 Cristi 
Tabără pe ei 1130 Un îngeraș 
de fată (dramă, Franța, 2001, 
r) 1345 Desene animate: Poke
mon 14:45 Cleopatra 2525 (s) 
16:00 Jack, agent secret 
(s)17:00 Scandal în Boemia 
(suspans, coprod., 2001) 191» 
Cleoptra 2525 (s) 20:00 Echipa 
de elită 22:00 Kickboxer 4: 
Medul vieți 00D0 Cristi Tabără 
pe ei 01:15 Kickboxer 4

11.-05 Mozaicul zilei 131» Ora 
de știri 141» Hrvatska kronika 
14:30 Ecranul nostru 15:00 
Încântare 16:00 Dezbatere 

despre guvern 16:25 La drum 
17:00 Știri 17:05 Mari refor
matori maghiari 17:20 Emisi
unea tinerilor evanghelici 1730 
Ghid de călătorie 18:00 12+ 
1830 Știri 18*38 Știri regionale 

, 18:50 Discuți între generații 
19:25 Povești 19:55 Vecinii 
20*30 Știri 21D5 Avocatul tele
viziunii 22D5 Marea Carte 
23m Miercuri seara

071» Programul de știri N24
07*30 Dimineața cu Răzvan și
Dani 10*30 Teleshopping 11*30 
Agența de turism (r) 121»
Teleshopping 131» Ochi negri (r)
14:00 Jurnalul de prânz 1430
Jara Iu' Papură Vouă 151» 
Miezul problemei (r) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Națonala de bere 
18:30 24 de ore Național TV 
19:20 Sport Națonal TV 1945 

’ Țara Iu' Papură Vouă 201»
Portretul unei doamne (dramă, 
coprod., 1996) După moartea 
părinților săi, americanca Isabel 
Archer (Nicole Kidman) pleacă în 
Anglia să-și viziteze rudele. 221» 
Miezul problemei 2330 24 de ore

0630 Teleshoping 07:00 Viața 
dimineața. în fiecare dimineață 
de la ora 7 până la ora 9 Sorin 
Gandu și Oana Fingesai vă invită 
să urmăriț cele mai noi știri, aer
obic, horoscop, revista presei, 
trafic 09:00 Verissimo 101» 
Lumea cărților 10:15 Puterea și 
adevărul (dramă, România, 1971, 
r) 1315 Euromaxx 1335 Fan X 
13:50 Jet Set 1435 Euroblitz: 
Oamenii și Dolitica 151» 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Jurnal European 161» Nașul (r) 
181» 61 Vine presa! 201» Put
erea și adevărul 221» Nașul. Cu 
Radu Moraru 2345 Știri 001» 61 
Vine presai (r) 02D0 Chat TV

08.45 Lumile lui H.G. Wells 
(SF, Marea Britanie, 
2001). Partea ă doua

10.30 Al zecelea om (dramă, 
SUA 1998)

12.15 Secrete (dramă, SUA, 
1995)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 Albă ca Zăpada (fan

tastic, Canada, 2001, 
r)

1630 Lumile lui H.G. Wells 
(SF, Marea Britanie, 
2001, r). Partea a 
doua

18.15 Al zecelea om (dramă, 
SUA 1998, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
211» Crimă cu autograf 
0130 Casa bântuită (thriller, 

SUA 1998)

071» Propagandă 0725 Bună 
dimineața, Ungaria! 0755 Mok- 
ka 10:10 Sodă 11:10 Teleshop 
1225 Salome (s) 1320 Joc 1420 
Tommy Boy (f) 1620 Cărările 
iubirii (s) 1650 Anita (s) 1725 
Monk (s) 1830 Al șaptelea cer 
(s) 1930 Știri, meteo 201» La 
bine și la rău (s) 20:30 Activ 
21 rtO Călugărul antiglonț (come
die, SUA 2003). Cu: Chow Yun- 
Fat, Seann William Scott, Karel 
Roden, Victoria Smurfit, James 
King 23:15 Fețe de broken 
(acțune, SUA 2000). Cu: Gio
vanni Ribisi, Nia Long, 0150 
Bună seara. Ungaria I 0250 
Haos TV (I)

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Ziarul Realității 101» 
Realitatea de la 10:00 10:45 
Ziarul realități 111» Deschide 
lumea (reluare) 1130 Reali
tatea bursieră 13:15 Deschide 
lumea (reluare) 15:15 Reali
tatea medicală 161» Realitatea 
de la 16:00 17:15 Orașele 
României 17:45 Editorii 
Realității 18:45 Realitatea zilei 
20:15 100% Cu Robert Turces- 
cu 211» Realitatea de la 21:00 

* 2145 Bani europeni/Ro- 
mâni/Orașe/ Bani de buziunar 

221» Zece fix 23:00 Politica, 
fratel 2330 Știri, meteo, sport 
OKOO Realitatea de la 00:00

DISCOVERY
09.00 Mașinăriile de război 

ale secolului 21 
10.00 Confruntarea fiarelor 
11.00 Mistere 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Adevărata povestea

Sfinxului r J
14.00 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 mari 

superlative 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Dacă Hitler ar fi inva

dat Marea Britanie
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pescuit• Bani pentru elevi. 200 dintre cei 6.000 de elevi înscriși la cursurile de zi, din învățământul liceal din Valea Jiului, care provin din familii sărace, vor primi un sprijin financiar lunar de 1.800.000 de lei. Acesta este valabil pentru anul școlar 2005-2006 și e destinat elevilor care urmează cursuri de zi, liceul sau școala de arte sau meserii. (I.J.)• Proiect. ANRC lucrează la un proiect de lege prin care se vor stabili condițiile în care se realizează accesul pe proprietăți de către furnizorii de rețele de comunicații electronice și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice, precizează Adrian Avram, președintele ANRC Hunedoara. (I.J.)

Criză de vaccinuri

întreținere = pensie
Deva (I.J.) - Chiar dacă s-a dat drumul la căldură în Deva, multe asociații de proprietari au făcut cerere la „Calor” SA să nu difuzeze agentul termic până la 1 noiembrie. Asta pentru că, spun pensionarii, facturile vor crește, acestea ajungând să egaleze o pensie „mare” sau un salariu minim pe economie. Asociațiile de Proprietari susțin că, potrivit primelor facturi, întreținerea la iarnă va crește cu 30%. Aceasta datorită creșterilor prețurilor la energie electrică cu 30%, a gazelor cu 60%, a gunoiului cu 100% și a ascensorului cu 20%.

Salarii și pensii prea mici„în aceste condiții, întreținerea va crește cu 28-30%. Cele mai multe salarii sunt de 4-6 milioane de lei. Majoritatea elienților noștri sunt pensionari cu o pensie de 3-3,5 milioane lei pe lună. întreținerea egalează salariul minim pe economie. Oamenii recurg la soluții extreme, foarte mulți preferând să stea în frig, Ei încearcă să întindă cât mai mult momentul livrării căldurii, deși frigul îi afectează și pe oameni, dar șubrezește și clădirea”, declară Ionuț Morogan, președinte de asociație.

■ Criza de vaccin anti
gripal durează de la 
declanșarea gripei 
aviare.

Ina Jurcone_________________
inajurcone@informmedla.ro

Deva - Cele 3000 de doze de vaccin antigripal venite în județ au ajuns doar în zonele de risc, adică acolo unde au existat inundații, anunță Dan Magheru, director DSP Hunedoara. Se așteaptă o nouă tranșă, insă nu se știe exact când va apărea chiar și în farmacii. „Știm că în 26 octombrie se va aduce din import o cantitate considera
Deva conduce Regiunea V Vest
■ Prima ședință a 
directorilor din 
Direcțiile de Tineret a 
avut loc la Pârâul Rece.

Ina Jurcone_______ ___________
ina.jurconegiinfonnmedla.ro

Pârâul Rece - Noii directori ai direcțiilor de tineret s- au reunit pentru trei zile la Pârâul Rece la prima ședință de lucru în comun cu președintele ANT, Karoly Borbely. Fiind cele mai noi direcții județene, a fost prezentată forma și prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, care va fi aprobat prin ordin al Președintelui ANT in această săptămână. A fost prezentată 

bilă de vaccinuri care vor intra în farmacii și vor fi achiziționate și de Ministerul Sănătății”, spun farmaciștii deveni, însă nu pot preciza data când va ajunge vaccinul la solicitanți.

Nu sunt vaccinuri antigripale

noua metodologie de finanțare a programelor de tineret și modul de decontare a programelor la nivel de direcții județene și ANT. După doi ani, se revine la distribuirea la nivel județean a fondurilor alocate pentru programe, direcțiile urmând să organizeze din nou licitații.
Responsabilitateîn țirma discuțiilor direcțiile vor răspunde în fața a șapte regiuni. Regiunea de Vest care cuprinde județele Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș Severin va fi coordonată de directorul DJT Hunedoara, Lorincz Szell.. „A fost prima ocazie, ca noi, directorii, să ne cu-

Vaccinul antigripal recomandat în acest sezon nu protejează contra gripei aviare.El este recomandat ca o măsura profilactică la persoanele aflate în contact permanent cu păsările, adică la crescătorii de păsări. De la declanșarea isteriei naționale a gripei aviare, hunedorenii au luat cu asalt farmaciile pentru a se salva de pericolul „mortal” al epidemiei. Nebunia i-a prins pe picior greșit atât pe farmaciști, cât și pe distribuitori, care n-au anticipat o cerere atât de mare de vaccinuri. în județ este nevoie de circa 120.000 de vaccinuri pentru a putea fi vaccinată întreaga populație.

Karoty Borbely, președintele ANT in mijlocul directorilor de direC]noaștem, iar ca urmare să stabilim colaborări regionale, fără implicare directă ANT. Este o apreciere a muncii 
echipei din DJT Hunedoara, faptul că am fost aleși să

/
Poliția creditelor

Petroșani (I.J.) - Biroul de credite a făcut victime în Valea Jiului. Mai mult de 100 de persoane au fost refuzate cu credite de centrele comerciale și de unitățile bancare. împrumuturile nerambursate la timp, care au acumulat dobânzi penalizatoare au fost trecute pe o listă neagră alături de numele datornicilor. Toți cei care au apărut pe aceste liste și au solicitat alte, împrumuturi bancare, au fost refuzați, iar posibilitatea de a mai con- s. tracta un împrumut pe ș viitor este nulă.

coordonăm informations Regiunea de Vest, dar este ș o sarcină care ne obligă s lucrăm mai mult”, apreciaz Lorincz Szell, directorul inst tuției.
Vă așteptăm la 

depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. Ion îcnescu de la Brad nr. 29 
Tel.; 0256-400774
Fax: 0256-400777
instaitm@melinda.ro

Microcentrale murale "Demrdd

Demrad Standard

Cumpără o microcentrală 
murală Demrad și primești in

• puteri termice de 20,24, 30 kW• versiune basic și digital• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului• cu tiraj natural sau forțat• compact, dimensiuni reduse• posibilitatea de conectare la calculator• compatibil cu sisteme de automatizare• posibilitate de conectare la termostat de cameră, sondă exterioară și unitate de control la distanță• versiunea basic cu afișaj LED• versiunea digitală cu afisaj LCD, pentruvizualizarea defecțiunilor• vană cu 3 căi motorizată• posibilitate de legare în cascadă• sistem anti-blocare pompă• protecție contra înghețului• filtru EMC• silențios• instalare ușoară• certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rostest §
E
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• Acțiune. Poliția Deva a constituit o echipă operativă pentru identificarea autorilor care, în 8 octombrie, în jurul orei 22:00, l-auf agresat pe Adrian C., de 24 ani, din Deva, în timp ce se deplasa spre domiciliu și i-au fu- , rat un telefon mobil, de 600 lei RON. (M.T.)
• înșelăciune. Vasile M., de 28 ani, administrator al unei societăți din Brad, a emis, către o altă societate din HAȚEG, în 2004,un bilet la ordin, de 26.000 lei RON, fără a avea disponibil în cont. Este cercetat pentru , săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. (M.T.)

. • Conservator. Deputatul hunedorean LiviuAlmășan s-a înscris în PC, a anunțat purtă- . torul de cuvânt, Bogdan Ciucă. Almășan afost deputat independent în sesiunea parla- i mentară trecută, când a plecat din PRM,făcând parte din „gruparea Ciontu". (M.S.)
f

Povești cu 
sechestrați

Tiberiu Stroia
tlberiu.stroi&eînfonnmedia.ro

Sechestrarea averii lui Gigi Becali are un 
puternic iz de telenovelă ieftină. Sau mai 
bine-zis, este un exercițiu ieftin de populism 

prin care, cheliosul Bodu, președintele ANAF, 
vrea să ne arate că se muncește. Și că 
instituția condusă de el este mai presus chiar 
și de „Războinicul luminii" alias Gigi Becali. 
Un personaj ales cu grijă, tocmai datorită 
ieșirilor sale „războinice" cu mare priză la 
mass-media. Astfel, se va ajunge în situația în 
care și ultimul țăran, dintr-un sătuc uitat de 
lume, care-l va urmări pe Becali urlând pe 
ecranele televizoarelor să se declare 
mulțumit. Guvernul ăsta dă de pământ cu 
îmbogățiții, aiurea-n tranziție. Fără să rea
lizeze adevărata mascaradă existentă în 
spatele acestei acțiuni.

"Pupat
■ Tensiunea dintre PNL 
și DD Hunedoara, pusă 
pe seama lipsei de 
comunicare.

Deva (M.S.) - Conflictul dintre organizațiile județene Hunedoara ale Partidului Național Liberal (PNL) și Partidului Democrat (PD) s-a stins, după ce, într-o ședință comună a conducerilor celor două filiale au fost reconfirmate posturile din direcțiile județene prevăzute să fie ocupate de membrii PNL, a declarat președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean. De asemenea, s-a revenit asupra deciziilor de destituire din funcție a directorului tehnic al Companiei Naționale a Huilei Petroșani și a viceprimarului comunei Bu- cureșci.
„Ca-n dragoste”„Prefectul județului (membru PD, n.red) a mediat conflictul și a avut un cuvânt greu de spus. Nu trebuia să ajungă aici, dar așa este în

cuvW

Cristian Vladu (PD) Mircia Muntean (PNL)

Piața Independenței"

politică: la fel ca în dragoste”, a spus președintele PNL Hunedoara. El a adăugat că în rezolvarea unor eventuale probleme din cadrul Alianței D.A. Hunedoara va fi solicitat și sprijinul reprezentanților celor două partide în Parlament sau Guvern.La rândul său prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, membru al Biroului 

Permanent Județean al Partidului Democrat filială Hunedoara, a apreciat marți că între conducerile PNL și PD Hunedoara a fost o lipsă de comunicare. „N-a fost un conflict. A fost o lipsă de comunicare în Alianță. Dialogul rezolvă însă orice fel de problemă. Lucrurile s-au clarificat”, a afirmat Vladu. El a adăugat că între reprezen- 

fanții PNL și PD vor avea loc întâlniri la cel mult două săptămâni, la care este posibil să fie invitați primarii și viceprimarii celor două partide.
Nemulțumiri stinseOrganizația județeană Hunedoara a PNL a anunțat luni că va înceta “orice colaborare pe plan local și județean” cu filiala județeană a Partidului Democrat, pe motiv de nere- spectare a protocolului încheiat între cele două formațiuni politice.Principala nemulțumire a liberalilor se referea la colaborarea din consiliile locale și faptul că doi membri ai PNL nu au fost nominalizați pentru funcțiile de conducere ale direcțiilor județene de cultură și inspecției muncii. Președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean, mai susținea că în comuna Bucureșci, consilierii PD și PSD ar fi votat, împreună, un proiect de hotărâre care prevedea schimbarea din funcție a viceprimarului localității, membru al PNL.

Sigur că e bine ca statul să întreprindă 
măsuri pentru a-și recupera banii de la 
niște persoane care nu concep că legea se 

aplică și în cazul lor. De aceea, acțiunea lui 
Bodu era credibilă dacă, spre exemplu, punea 
sechestru și pe averea vicepremierului George 
Copos. Și asta deoarece și clubul Rapid are 
datorii istorice pe care nu se gândește să le 
achite. Iar exemplele pot continua.

Tocmai de aceea acțiunea lui Bodu nu 
înseamnă nimic. Este un mare fâs cu aromă 
de Dreptate și Adevăr.

Nu cred că se va ajunge la ruperea protocolului pentru că vor pierde încrederea electoratului. Ambele partide ar avea foarte mult de pierdut, și cel mai bine ar fi să-și rezolve toate problemele fără a amenința cu ruperea protocolului.
Nicu, 

Deva

Nu se va ajunge la așa ceva. Neînțelegeri apar și în interiorul aceluiași partid și este clar că și în interiorul Alianței apar neînțelegeri. Trebuie să treacă peste orgoliile de moment și să continue în formula în care i-a ales electoratul.
Florentina,
Deva

Nimeni nu va ști care sunt motivele care au dus la amenințarea PNL-ului că va rupe protocolul semnat cu PD. în fiecare partid sunt orgolii și interese care răbufnesc, dar pentru binele tuturor, Alianța nu ar trebui să se rupă.
Simona, 
Deva

Sunt chestiuni interne ale Alianței care sunt sigur că se vor rezolva și nu 'se va ajunge la ruperea protocolului. Ambele partide ar avea de pierdut. Este normal să apară neînțelegeri pentru că cele două partide au propriile interese.
Adrian, 
Deva

Lupta pentru putere își spune cuvântul, înainte de a apărea în presă și a amenința că rup protocolul, reprezentanții celor două partide ar trebui să stea la masa negocierilor. Altfel electoratul își va pierde încrederea în ambele partide.
Adi, 
Deva

AUTOVEHICULE NOI Si SECOND HAND
SOLUȚII COMPLETE DE FINANȚARE
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Autorom - mașini cu personalitate! 
Autovehicule noi și second hand

Avem plăcerea să vă prezentăm o succintă descriere a societății noastre și a princi
palelor realizări.

Suntem o companie română, Înființată in Deva, județul Hunedoara, având 5 ani de expe
riență iu domeniul comercializării autovehiculelor.

Politica de marKeiing promovată de noi este orientată spre client, personalizată pe 
nevoile acestuia.

Performanțele noastre se cuantifică in date și cifre, având ca suport un management 
expe-rimentat, cu o pregătire superioară. Suntem printre primele firme apărute pe piața 
auto, cifra de afaceri a firmei ridicându-se la peste 50 miliarde lei/an și este in continuă 
creștere. Portofoliul de clienți al firmei noastre este remarcabil, situându-se Ia peste 
I.QOO de clienți. De asemenea suntem pe listele de firme agreate ale unor importante bănci 
și societăți de leasing. Datorită seriozității, experienței, standardului inalt de profesion
alism șl nu in ultimul rând datorită reclamei pozitive din partea clienților, suntem un 
partener de încredere, oferinu clienților o gamă largă de servicii de calitate, în condiții 
foarte avantajoase, acoperind cele mai exigente cerințe și nevoi in domeniul auto:

• vânzări autovehicule;
* intermedieri auto, Înmatriculări, prestări servicii ante;

• tractări auto
* Închirieri autovehicule

• orice tip de asigurare RCA sau CASCO.

£ 3
SIGURANȚA Șl PUNCTUALITATE

RECLAME

e%25c3%25aenfonnmedia.ro


Dinamo - Jiul, fără
■ Președintele Jiului 
crede că absența 
suporterilor nu schimbă 
mult datele partidei.

• Tactica lui Chirilă. Antrenorul Jiului, lonuț Chirilă, a precizat că rezultatele bune din deplasare ale minerilor sunt determinate ^2 pregătirea tactică. „Cheia este organizarea jocului. Discutăm în amănunt despre adversar și de faza defensivă. Fiecare jucător primește înainte de meci o fișă cu ceea ce are de făcut în teren", preciza Chirilă. (C.M.)

Petroșani (C.M.) - Devenită o specialistă a meciurilor îi deplasare, Jiul are o șansă în plus pentru un rezultat bun în partida din etapa a 11- a de la București cu Dinamo, întrucât meciul se va disputa cu porțile închise. Comisia de Disciplină a FRF a decis, ieri, ca clubul Dinamo să joace un meci fără spectatori în urma incidentelor provocate de propriii suporteri la partida cu CFR Cluj, scor 5-0, din etapa Dacă la Petroșani doar peluzele sunt goale, la partida Dinamo - Jiul nu vor fi deloc suporteri
(Foto: Traian Mânu)a IX-a a Diviziei A. Membrii

Jiul - FCM Bacău la Brașov
Petroșani (C.M.) - Partida dintre Jiul Petroșani și FCM Bacău contând pentru optimile de finală ale Cupei României se

_ Ilie Bălănescu

va desfășura la Brașov pe Stadionul ICIM, într-o singură manșă, miercuri 26 octombrie de la ora 14.00. „Locul de disputare a meciului a fost stabilit de comun acord de cele două cluburi”, preciza Ilie Bălănescu, președintele Jiului și aprobat de FRF care a stabilit, ieri și locurile de disputare ale celorlalte partide din optimile de finală ale Cupei României.Astfel, partida Petrolul Ploiești - Dinamo se va disputa la Urziceni (stadionul Unirea), FCM Târgoviște - Poli Timișoara la Craiova (stadionul Ion Oblemenco), FC Național - Universitatea Craiova la Mioveni (stadionul Dacia), Cetatea Suceava - Rapid la Focșani (stadionul Milcovul), Rapid II -

Comisiei prezidate de Doru Viorel Ursu au .stabilit, de a- semenea, ca gruparea dina- movistă să plătească și o a- mendă de 2.000 de euro. „Nu știu dacă ne va fi mai greu sau mai ușor, pentru că și fără suporteri Dinamo rămâne o

echipă foarte puternică. Noi vom încerca să scoatem un rezultat cât mai bun, dar favorită rămâne echipa lui loan Andone”, preciza Die Bălănescu, președintele clubului Jiul.Din minutul 75 al partidei Dinamo-CFR, între suporteri

și jandarmi a avut loc o serie de incidente, când un susținător al formației antrenate de loan Andone a pătruns pe teren. în urma acestor incidente, aproximativ 30 de suporteri dinamoviști au fost reținuți de Jandarmeria

Română. Persoanele reținute au fost amendate cu sume cuprinse între două și trei milioane de lei vechi, în timp ce suporterul care a pătruns pe gazon a primit o sancțiune de cinei milioane de lei vechi.
Cetate „șicanată" de FRH
■ Clubul devean e a- 
menințat cu retragerea 
dreptului de joc la me
ciul cu CSM Baia Mare.
ClPRIAN MARINUȚ

clpriin.marinutclnformmedla.ro

Deva - Marian Muntean susține că presiunile Federației Române de Handbal asupra echipei sale sunt neîntrerupte și contradictorii. “FRH nu renunță la lovituri sub centură. Ultima găselniță a forului de la București e amenințarea cu retragerea dreptului de joc laFarut ^Constanța la Călăratșfc (stadionul = i* ■ sâmbătă cu Jucătoarele de la Cetate sunt afectate de preș] sile FRHMunicipal) și Poli Iași - FC Vaslui la Bacău (stadionul Municipal).R întâlnirea dintre Pandurii Târgu Jiu și MOțelul Galați se va disputa pe 25 octombrie, tot de la ora 14.00, pe stadionul din cadrul Centrului Național de la Mogoșoaia.
^Speranțe sub panou

Deva (C.M.) - Echipa de juniori II a CSS Deva va susține duminică, de la ora 9.30, la Sala Sporturilor din Deva, primul meci din această ediție de campionat a Diviziei Școlare de baschet. Adversara devenilor va fi Probaschet Cluj, campioana de anul trecut, așa că nu va fi un meci ușor. „Pregătirea noastră s-a axat pe promovarea normelor de control, așa că la tactică suntem puțin deficitari. în plus, componenții echipei, deși au excelente calități fizice, șunt cu 1-2 ani mai mici decât adversarii și nu au suficientă experiență. Sperăm insă ca pivotul de 2 m, Mihai Păcală, component al lotului național, să ne ajute să scoatem un rezultat onorabil", preciza Rozalia Șafar, antrenoarea CSS Deva. Echipa deveană face parte dîntr-o serie cu echipe din Oradea, Timișoara, Arad, Satu Mare și Cluj.

Baia Mare, pe motiv că nvs a făcut transferul jucătoarelor care au evoluat la U. Remin la Cetate. Avertismentul e complet aiurea, întrucât la un moment dat FRH a recunoscut fuziunea Cetate - Remin și implicit transferul handbalistelor”, preciza oficialul de- vean. înverșunat de aceste veșnice șicane, Muntean a

scos la iveală câteva dintre noile matrapazlâcuri ale Federației. “Handbalul s-a trasfor- mat într-un talcioc, întrucât câștigarea unui meci nu mai e decisă în teren, ci pe culoarele FRH. Am discutat cu mai mulți conducători de cluburi și mi-au dezvăluit că sunt arbitri care sunt dispuși ca pen

tru 4-5.000 de dolari să influențeze decisiv un meci. Decât să recurg la astfel de practici și apoi să mai plătesc și prime jucătoarelor mai bine renunț, însă pentru că nu sunt omul care renunță fără luptă, voi prefera să mă războiesc în genunchi cu FRH, decât să mor în picioare”, afirma Muntean.

Turneu de 
tenis la Petrila

Petrila (C.M.) - Clubul Inter Petrila va organiza, la finalul săptămânii la Petrila, al doilea turneu al Diviziei B seria I la tenis de masă. La competiție vor participa cele patru echipe ale seriei I, respectiv Dacia Mioveni, Spartac București, Atlantis Bacău și formația din Valea Jiului, Inter Petrila. Formația din Petrila este pregătită de Dionisie Kis și are în componență următorii jucători: Clau- diu Dănilă, Silviu Stan- ciu, Râul Romanțî, Cristian Pop, Vasile Călinean și Afilia Kis.Partidele se vor disputa sâmbătă între orele 9- 16 și duminică de la ora 10. Toate întâlnirile se vor desfășura după sistemul „cine obține primul nouă victorii".
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Seria valea Streiului
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a IV-a, 16 octombrie: Unirea G. Berthelot 
- Streiul Baru Mare 2-1; AS Boșorod - Minerul Teliuc 3-4; Cerna Toplița - 
Știința lancu de Huned. 1-2: Gloria Bretea Română - Cerna Lunca Cernii 
5-1; AS Sântămăria Qrlea - Viitorul RSelișa 8-2
Clasamentul
1. Știința I. de Hd.

4 4 0 0

Seria Valea Mureșului
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a IV-a, din 16 octombrie: Agrocompany 
Băcia - Guler Deva 2-1; Victoria Brad - Moții Buceș 1-2; Casino Ilia -Zaran- 
dul Crișcior 2-1; Olimpia Ribița - Victoria Dobra 4-1. Streiul Simeria Veche 

- a stat.

Clasamentul
1. Agro. Băcia 11-4
2. Olimpia Ribița 3 2 1 0 6-2 7
3. Moții Buceș 4 2 0 2 8-7 6
4. Casino Ilia 3 1 2 0 4-3 5
5. Zarandul Crișcior 4 1 1 2 4-4 4
6. Streiul Simeria V. 3 1 1 1 5-8 4
7. Guler Deva 3 1 0 2 6-6 3
8. Victoria Brad . 4 1 0 3 4-7 3
9. Victoria Dobra 4 0 1 3 6-13 1

Etapa a V-a, 23 octombrie: Zarandul Crișcior - Olimpia Ribița; Moții Buceș
- Casino Ilia; Guler Deva - Victoria Brad; Streiul Simeria Veche - Agro- 
company Băcia; Victoria Dobra - stă.

Lunca Cernii - AS Sântămăria Qrlea; Știința lancu de Hd. - Gloria Bretea 
Română; Minerul Teliuc - Cerna Toplița; Streiul Baru Mare - AS Boș o rod.

2. AS Sântămăria 4 3 0 1 14-6 9
3. Gloria Bretea 4 3 ■ 0 1 11-7 9
4. Unirea Berthelot 4 3 0 1 10-6 9
5. Mineral Teliuc 4 1 2 . 1 7-8 5
6. Streiul Baru M. 4 1 1 2 7-5 4
7. Cerna Lunca C. 4 1 1 2 7-11 4
8. Viitorul Pădișa 4 1 1 2 • 11-16 4
9. Cerna Toplița 4 0 2 2 6-9 2
10. AS Boșorod 4 0 0 4 5-20 0
Etapa a V-a, 23 octombrie: Viitorul Pădișa. - Unirea G-l Berthelot; Eerna

53% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani
CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești

JURNAL cel mai complet supliment
Lu de televiziune.

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

cr

v

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

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

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

LocalitateaTelefon (opțional)

NumelePrenumele
Adresa la care’ doresc să primesc abonamentul:
Strada

clpriin.marinutclnformmedla.ro
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Gigi Becali, încolțit de ANAF• Școli de fotbal. Clubul Real Madrid a anunțat luni că va deschide două școli de fotbal în Guatemala și Honduras, ajungând la șapte astfel de instituții în America Latină, fiind semnate deja, de toate părțile, acordurile pentru construirea acestora. (MF)
• Dopaj. UEFA a confirmat că jucătorul Abel Xavier, de la echipa Middlesbrough, a fost depistat pozitiv la controlul antidoping ce a urmat jocului cu formația Xanthi Skoda, din manșa secundă a turului întâi al Cupei UEFA, care a avut loc pe 29 septembrie. (MF)

Mihai Covaliu, medaliat cu aur. (Foto: epa)

■ Fiscul cere autorită
ților identificarea 
bunurilor mobile și 
imobile ale patronului.

București (MF) - Fiscul a solicitat primăriilor localităților Voluntari, Mogoșoaia, Otopeni, Aftunați, Tunari, Sna- gov, Ștefănești și Pantelimon să pună la dispoziția autorităților fiscale documentele care servesc la identificarea bunurilor al căror proprietar este George Becali, în vederea instituirii sechestrului.
Etapele executăriiPotrivit unui comunicat al

Milioane pentru Mihai Covaliu
București (MF) - Președintele Federației Române de Scrimă (FRS), Ana Pascu, a declarat ieri că rezultatele obținute de seri- merii români la Campionatele Mondiale de la Leipzig (o medalie de aur și una de argint) sunt promițătoare pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008.- Pe de altă, în ceea ce îl privește pe Mihai Covaliu, medaliat cu aur în concursul de săbie din cadrul CM, s-a arătat mulțuaiit de rezultatele înregistrate în acest an. „A fost un an bun pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Nașterea copilului meu m-a motivat și mai tare și îi dedic acest succes. Sper ca peste trei ani, la Onmpiada de la Beijing, să-i pot dedica o medalie olimpicăPotrivit legislației în vigoare, Mihai Covaliu ar putea primi 30.000 lei noi (300 milioane lei vechi) pentru medalia de aur cucerită la Leipzig.

Agenției de Administrare Fiscală (ANAF), primăriile amintite au primit notificări prin care li se mai solicită să nu elibereze certificate fiscale (valabile 24 de ore de la momentul eliberării - n. red.) la cerere, în ipoteza în care George Becali va intenționa sa-și înstrăineze bunurile.

Unica rezolvare a situației, 
eșalonarea datoriilor

București (MF) - Președintele Viorel Ilin- ca a declarat ieri agenției MEDIAFAX că gruparea FC Argeș poate plăti datoriile la bugetul de stat, fără penalizările acumulate în timp, în decurs de 10-15 ani. Oficialul piteștean consideră că unica rezolvare a situației din fotbalul românesc este eșalonarea datoriilor. „Dacă nu există cadru legal pentru eșalonări, atunci ar trebui să se facă. Altfel cum să se soluționeze acest caz? Cum o să recupereze ANAF banii - execută clubul, și? Ce, la Steaua s-a rezolvat cu sechestrul? îl execută ANAF mâine pe Gigi Becali? Asta va decide instanța, cine știe peste cât timp", a afirmat președintele grupării din Pitești.

Olandezii nu se 
tem de gripă

București (MF)- - Jucătorii și oficialii grupării SC Heerenveen au declarat că nu se tem de gripa aviară din România, înaintea meciului cu echipa Dinamo București, care va avea loc joi, de la ora 21.45, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, în grupa F a Cupei UEFA, informează cotidianul De Telegraaf. „Nu vedem nici un pericol în a face deplasarea în România, atâta timp cât Ministerul Afacerilor Externe nu ne-a transmis nimic negativ".
Gazon nou pe „Lia Manoliu"

Tenis de câmp. Tenismanul Victor Hănescu s-a calificat luni în turul doi al turneului de la Madrid și II va întâlni astăzi pe spaniolul Rafael Nadal, cap de serie numărul unu. (MF) (Foto: epa)

■ Ca urmare a renego- 
cierii contractului, valoa
rea lucrărilor a scăzut 
la 111 miliarde de lei.

București (MF) - Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Florian Gheorghe, a declarat ieri că gazonul pentru stadionul Național „Lia Manoliu" a intrat în țară, urmând să fie instalat în următoarele 48 de ore. „Transportul a trecut de vamă și este în drum spre București, urmând ca în 48 de ore să fie montat", a declarat Gheorghe. Lucrările de reabilitare și moder
Dinamo, fără spectatori
■ Formația din Ștefan 
cel Mare, sancționată 
pentru incidentele din 
meciul cu C.F.R. Cluj.

București (MF) - Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis ieri ca gruparea Dinamo București să joace un meci cu porțile închise în urma incidentelor provocate de propriii suporteri la partida cu CFR Cluj, scor 5-0, din etapa a IX-a a Diviziei A. Membrii comisiei prezidate de Doru Viorel Ursu au stabilit, de asemenea, ca gruparea dinamovistă să plătească și o amendă de 2.000 de euro.Din minutul 75, între suporteri și jandarmi au avut loc o serie de incidente, după

Gigi Becali (Foto: EPA)(Foto: EPA) Ghiorieă și colegii săi, alături de Becali.ANAF a anunțat că a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale lui George Becali, inclusiv asupra acțiunilor deținute de acesta la SC Steaua București SA și la alte societăți comerciale.ANAF nu a realizat un inventar al bunurilor, motiv 

pa, în perioada ’ 27-31 octombrie 
a.c., în Olanda, la turneul amical Lucardi Cup, alături de formația țării gazdă și reprezentativele Cehiei și Egiptu- 

••’lui. Reunire*» lotului României va avea loc pe data de 24 oc- tombrie a.c. (MFr,
(Foto: EPA)

nizare a suprafeței de joc a Stadionului Național din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu" din București au reînceput în luna iulie.
Lucrările, întrerupteîn noiembrie 2004, firma germană Swietelsky Bauge- sellschaft a cîștigat licitația organizată de Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu" pentru reabilitarea și modernizarea suprafeței de joc a Stadionului Național, valoarea contractului fiind atunci de 127,1 miliarde lei (3,3 milioane euro), inclusiv TVA, durata lucrărilor fiind de 12 
cel de al patrulea gol al echipei Dinamo, marcat de Florentin Petre, când un susținător al formației antrenate de Ioan Andone a pătruns pe teren. în urma acestor incidente, aproximativ 30 de suporteri dinamoviști au fost reținuți de reprezentanții Jandarmeriei Române.
Persoane amendatePotrivit unor surse din cadrul jandarmeriei, persoanele reținute au fost amendate cu sume cuprinse între două și trei milioane de lei vechi, în timp ce suporterul care a pătruns pe gazon a primit o sancțiune de cinci milioane de lei vechi. Astfel, Dinamo va juca fără spectatori la meciul cu echipa Jiul Petroșani, din etapa a Xl-a a Diviziei A. 

pentru care cere autorităților identificarea bunurilor mobile și imobile, pentru a putea solicita organelor fiscale să nu elibereze certificate de înstrăinare a acestora, până când Becali nu își achită datoriile la stat.în opinia lui Bodu, sechestrul asigurător va fi transfor

luni de la data semnării contractului, care a avut loc pe 15 noiembrie 2004.Lucrările au fost întrerupte după decizia luată de noul șef al ANS, Gheorghe Florian, care a dispus, sistarea și rea- nalizarea din punct de vedere legal a contractului încheiat de fosta conducere a instituției. Contractul prevede, printre altele, refacerea terenului gazonat și a pistelor pentru probele atletice, realizarea instalației de drenaj, a instalației de încălzire a terenului, refacerea instalațiiilor de alimentare cu apă și stins incendii. 

Disputele Steaua- Dinamo, eterne derby-uri. * (Foto: ef

mat în sechestru executoriu în termen de o săptămână, după care se va trece la executarea silită a bunurilor din averea lui Becali. ANAF precizează că suma totală a obligațiilor restante ale SC Steaua București către bugetele de stat este de 41,69 milioane lei (416,69 miliarde lei vechi).

Achiziție ieftină f
Ploiești (MF) - Președintele clubului de baschet Asesoft Ploiești, Alexandru Iacobescu, a declarat ieri că jucătorul nigerian Julius Nwosu, achiziționat în acest sezon, este mai ieftin decât o parte dintre baschet- baliștii români ai grupării ploieștene. Nigerianul Nwosu (34 de ani, 2.7 metri) a ajuns duminică noaptea la Ploiești, după mai multe săptămâni în care conducerea echipei campioane a negociat cu impresarii jucătorului.
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Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, contort 1, etaj 2, Deva, M.
Eminescu, gaz, apometre, repartitoare, gresie, 
faianță, liber. Tel. 0269/214045,0744/436704.
• decomandate, etaj 1, fără îmbunătățiri, 
comuna Pui. Relații la tel. 0254/779068, 
0745/837981.
• Deva, Bălcescu, ocupabil imediat, contorizări, 
etaj 2, preț 760 milioane lei. Tel. 0740/232043, 
2140/5.
•(fj/a, Zamfirescu, etaj 2, bloc de cărămidă, 
etar.z, contorizări, bine întreținut, preț 820 
milioane lei. Tel. 0721/034571.
• urgent, circuit, Deva, Bdul Dacia, parchet 
lamelar, gresie, faianță, balcon închis, etaj 4, preț 
740 milioane lei. Tel. 0721/034571.
• urgent, decomandate, balcon, contorizări, 
apă, gaz, Deva, Zamfirescu, preț 88.000 lei. Tel. 
0745/888619,227661 seara.
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,072 V985256. (Rocan 
3000)
•zona Dacia, bloc cărămidă, contorizări, par
chet, gresie, faianță, apartament foarte îngrijit, 
585 mii., neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonăcentrală,împăratul Traian, parchet, modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă entrată, I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg.Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)

• zona Micro, semidec, modificat faianță, 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mld„ tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• zona Udo, dec, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et. 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 1J mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et. 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, centrală, modificări, gresie, faianță, 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună, Hunedoara, centrală, balcon 
închis, gresie, faianță, preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, suprafață mare, centrală tehnică 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)
• et 3, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• et intermerfiar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet, recent 
renovat Bălcescu, preț 88.000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă. Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0746/914688. (Casa Betania)

• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet, gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228. (Casa Betania)
• ett 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)
• zona Horea, dec, et 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă 56 mp, bloc BCA și cărămidă 
preț 1,3 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 Mul Bălcescu, et. 1, sdec, parchet, 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50 mp. 
845 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona LBacJui, dec., et 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mid, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, sdec, et. 4, acoperit cu tablă 
gresie, faianță contorizări, balcon închis, beci, 
baie cu geam, parchet stejar, liber, 860 mii, tel. 
206003,230324. (Mimason)
• zona Worița, parter cu balcon închis, beci, baie 
cu geam, contorizări. 50 mp, preț 890 mii, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• AL Motior, et. 1, bloc cărămidă bucătărie 
modificată baie amenajată contorizări, liber, 
620 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
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• Zamfirescu, doc, parchet, contorizări, balcon, 
et. 4.845 mii, tel. 0745/253413. (Mimason)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără îmbunătății, contorizări, preț 550 mii. 
neg, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• dec, ei 1, 2 balcoane, baie cu geam, parchet, 
gresie, faianță zona Lido, preț 107.000 Ron, 
ocupabil imediat, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• urgent, zona Gojdu, et. intermediar, balcon,, 
contorizări, preț 82.000 Ron, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• dec, et 1, Aleea Pescărușilor, contorizări, 
balcon închis, bucătărie mare, preț 108.000 Ron, 
tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Decebaletaj intermediar, decomandate. 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță modificări, apometre, gaz 
contorizat, repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora) '
■ zona Creangă decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă contorizări, parchet, preț 
95.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfnscu, circuit, balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat, parchet, 
gresie, faianță tel. 0726/685654,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Astoria, bine întreținut, parchet, gresie, 
faianță contorizări, geam la baie, preț 73.000 
RON, tel. 0745/ 302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, decomandat?, parchet, gresie, 
faianță, apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Bejan, decomandate, modificări, balcon 
închis, gresie, faianță parchet nou, gaz 2 focuri, 
preț 60.000 RON neg., tel. 0723/251498, 232809. 
(FiestaNora)

• zona L Maniu, parter, vedere în 2 părți, ideal 
pt. birouri - sediu firmă, cu centrală termică, 
bine întreținut, preț negociabil sau schimb cu ap. 
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498 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)
• agent, dec, balcon închis, zonă centrală preț 
1,2 mld„ neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Gojdu, 50 mp, contorizări, bloc cărămidă 
balcon, urgent preț 780 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• urgent, L Maniu, dec, 52 mp, balcon, centrală 
termică preț 880 mii, neg, tel. 0721/055313. 
(Prima-lnvest)
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• 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 Minerului, dec, parchet, contorizări. 
repartitoare, gresie, faianță balcon închis, 48 
mp, preț 670 mii, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• 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)
• zona Progresul, et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
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• zona IMaaiU, dec- contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii- neg- tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică, et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg- țel. 211587,0745/253662. (Evnka)
o oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
e zona Gojdu, et 2, din cărămidă, bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• 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)
o zona Decebal, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit vedere la 
bulevard sau schimb cu ap. 3 camere în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență, tel. 
0788/165703,232808 (Fiesta Nora)
o urgent, zona Al. Streiului, contorizări, dec, 
parchet gresie, faianță, parter, preț 460 mii. neg, 
tel. 211075,0726/130557, 0745/666447.(Mondial 
Casa)
o zona L Creangă, contorizări, st. 60 mp, bloc 
nou, parchet gresie, faianță, vedere în 2 părți, 
preț 980 mii- tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgenți Deva, zonă bună, plata imediat tel. 
215212. (Prima-lnvest)
o zonă bună, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona Progreed, dec., ușă metalică, apometre, 
gazcontorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă, et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
o zona a. Enesai, bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet 1 bale, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă contrată, i. Creangă, amenajat centrală 
termică, ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zonă contrală, amenajat cu centrală termică, 
dec- parchet tel. 0726/269713. (Eurobuslness)
• zona T. Maiorescu, et 2, sdec., parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat 875 mil- tel. 0745/253413. (Mimason)
o IBanără, parter înalt cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid- neg, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Cârpo#, parter, dec., balcon, contorizări, 
stare bună, 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324. (Mimason)
o urgent zona Zamfirescu, amenajări modeme: 
geam termopan, CT, et 2, preț 39.900 euro, tel. 
0740/013371. (Garant Consulting)
• zona Carpațt bloc de cărămidă decoman
date, 90 mp, boxă balcon mare, parchet 
contorizări. preț 150.000 RON, tel. 0723-251498 
232808 (Fiesta Nora)
• zor lorabat* etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă băi, 2 balcoane închise, centrală 
termică parchet bine întreținut preț negociabil, 
tel. 0788/165708 232809. (Fiesta Nora)
• zona UbaAi, etaj intermediar, decoman
date, 2 băi, centrală termică termopane, balcon 
închis, parchet gresie, preț 155.000 RON sau 
SCHIMB cu apartament 2 camere, fără 
amenajări în zonă centrală cu diferență tel. 
0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona I Mantă modificat din ap. 4 camere, 
decomandate, amenajat 2 balcoane, bine 
întreținut preț 46.000 euro, tel. 0788/165703, 
232808 (Fiesta Nora)
• urgent «dec, contorizări, parchet gresie, 
faianță 58 mp, et 3, zona Minerului, preț 850 mii. 
neg- tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• agent zona Minerului, sdec., et 3, parchet 
centrală termică instalații sanitare noi, balcon 
închis, preț 800 mii- tel. 0726/710903. (Prirria- 
Invest)

z

• urgent et 1, zonă bună balcon, centrală 
termică preț 795 mii- tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zonă centrală 56 mp, contorizări, termopane, 
parchet gresie, faianță et intermediar, preț 14 
mid- tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Altoita, 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 Uacului, modificat din ap. 4 camere, 
dec., amenajat, 2 balcoane, bine întreținut preț 
48000 euro, tel. 0788/165703, 232808 (Fiesta 
Nora)
• toarte ugont, 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 tcu 
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 8 Enescu, et 1, 98 mp, bine împărțit 
dec- hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă ora, preț 1,29 mid- neg- tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• 3-4 camere, cu garaj, Deva, doar în Cuza 
Vodă amenajările constituie avantaj, ofer 60.000 
- 70300 euro, urgent Tel. 0724/620358
• Deva, zonă centrală dec- amenajat CT, ofer 
150.000 Ron, tel. 224296; 0788/361782. (Garant 
Consulting)
• In Dara, zonă bună dec- cu.sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Moolao Bălcescu (Astoria), bloc cără
midă centrală termică parchet gresie, faianță 
semimobilat termopane, utilat garaj, etaj 3,preț 
45.000 euro, negociabil. Tei. 223499,0722/965180.
• ugont, decomandate, etaj 1,2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică st 112 mp, fără Intermediari. 
Tel. 0788'497895,228775.
• zona Hacului, dec- modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă meta
lică gresie, faianță bine întreținut et 2, preț 
52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec- centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514, (Rocan 3000)
• doc, pa»le + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg- tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 Ui, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg- tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Boldii, fără amenajări, CT, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• zona EmlMKu, decomandate, 110 mp, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 2 
balcoane, 2 băi, bloc de cărămidă preț 165300 
RON, tel. 0723-251498, 232809. (Fiesta Nora)
• zona LHaculiil, 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)
• ugont zonă ultracentrală 2 băi, 2 balcoane, 
parchet contorizări, et 2, garaj, preț 48000 euro, 
ieq„tel. 0742/019418 (Prima-lnvest'

Cumpăr ap. 4 camere (08)

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

Vând case, vile (13)

• cameră la casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianță 
termopan, zonă centrală Deva, tel. 0726/972968
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 22 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728
• Dova, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978848
• Dova, zonă centrală curte șl grădină 500 mp, 
ideală și pentru spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• vănd/scMmb casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
curte, grădină cu apartament 3 camere plus 
diferență Tel. 219588

• zona Horta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii- telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• 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)
• man, zonă deosebită 5 cam- bucătărie, bale, 
teren 1800 mp, preț 190.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Deva, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi, și o încăpere cu intrare din 
stradă centrală termică sc=130 mp, curte cu 
gazon S=300 mp, făntănă Preț 350.000 RON. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, P+l, 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică sc=300 mp- grădină S=500 
mp., garaj. Preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• P+l, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină Deva 
Preț 2.200.000.000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefi
nisată parchet laminat, termopan, gresie, 
faianță C.T. nouă fosă septică garaj la parter, 
an construcție 2004, sc = 100 mp, grădină = 875 
mp, front stradal=9 m. Preț 130.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254/213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr casă (14)

• urgent, Bălceicu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1250 mid- neg- tel. 0745/159573. (Mimason)
• Deva, 2 sau 3 camere, baie, bucătărie, st 
minimum 800 mp, zonă bună ofer 200.000 Ron, 
tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, anexe gospodărești, grădină 9000 
mp, în satul Rovina, nr. 84, comuna Brănișca. 
Relații la tel. 242994, Orăștie.
• 3 camera, bucătărie, baie, sobe teracotă. 
dependințe, anexe, 1500 mp teren, gaz la poartă 
vie pe spalieri, urgent Tel. 262941,0722/249579, 
0722/361394.
• 4 camera, la Șoseaua Lugojului, beci, grădină 
50 ari, curent 380, cabană curte, făntănă între 
Deva și Făget, preț 900 milioane lei. Tel. 
0723/885562.
• caii cu anexe și teren în comuna General 
Berthelot nr. 6 (Unirea). Telefoane 221257, 
0727/386660
• vtad/scNmb casă sat Batiz, recent renovată
3 camere, sobe teracotă pe lemne, apă curentă 
st 5400 mp cu apartament 2 • 3 camere Deva, 
Eminescu, Liliacului, Bălcescu, Dorobanți. Tel. 
228788 0723/581441.

• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână, curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele- 
foar re 235208; 0724-620Î58 (Rocan 3000)

Vând garsoniere (19)

• urgent, decomandate, balcon închis, Deva, 
Zamfirescu, bl. Q2, etaj 2, ap. 31, preț 740 
milioane lei. Tel. 0741/301548, 0727/389936, 
0743/689344.
•zona Zamflrmcu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mi l.lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec- amenajată, et. 1, 
ocupabilă Imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000) ș
•zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec- contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona MărăsU vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mărăști, dec- mobilată, balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• et 3, dec- balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camera, semidec, parchet, baie cu gresie 
♦faianță, bloc de cărămidă, totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii- tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec- modificată, (cameră 
■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, etl, 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)
• «tare bună în Deva preț 450.000 mii- tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
•et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandulul, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
•etl, dec., proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg- tel. 
223400,0720/387896 0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat, Mărăști, preț 63.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0741/120722 (Casa Betania)
• urgent Hunedoara, et 1, preț 199 mii- neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• «emldec- zonă liniștită, et. 3, ocupabilă 
imediat balcon, contorizări, 64.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• lagent zona Dacia, et intermediar, preț42.000 
Ron, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• urgent ama Mărăști, et. intermediar, dec, 
balcon, amenajări, contorizări, preț 720.000 Ron, 
țel 0740/01397 Gasan insulting)
• coritat Ldec, bucătărie, baloon, contorizări, 
zona B-dul Decebal, tel. 0741/154401, 227.542, 
seara. (Garant Consulting)
• 2 cam, contorizări, zona Dacia, preț 42.000 
RON, tel. 0741/154.401,227.542, seara. (Garant 
Consulting)
• «emldec, bucătărie, baie, balcon, Zona 
Kogălniceanu, preț 76.000 Ron, tel. 0741/154.401, 
227.542, seara. (Garant Consulting)
• apartament 1 cameră în Deva, bloc de 
cărămidă vedere la stradă 40 mp, balcon mare, 
contorizări, amenajată modificată foarte bine 
întreținută zonă bună tel. 0745-302200,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 2, semidec., apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet, gresie, faianță 
lavabil, ușă intrare nouă preț 58000 RON, tel. 
0723-251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona ștrand, se dă mobilată balcon închis, 
contorizări, parchet ocupabilă imediat, preț 
50.000 RON, tel. 0788/165702, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Miriști, etaj 3, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, gaz contorizat apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)

■ zona Dada, decomandată etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam 
noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788/165702, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojau (central), se oferă diferență tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, dublă parchet preț 520 mii., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Mârăștiul Nou, et. 2, decomandată 
contorizări, parchet preț 55.000 RON, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
parchet, ocupabilă imediat preț 50.000 RON, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandată balcon închis, 
parchet, faianță contorizări, preț 52.000 RON, tel. 
0788/165702,232809. (Fiesta Nora)
• 2 buc, zona 22 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'

Cumpâr 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)
• In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 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.
• Intravilan 500 ■ 1000 mp, zonă neinundabilă 
Simeria, Str. Ciocârliei. Tel. 260412.
• Intravilan, 1080 mp, fs 35 m, apă gaz, curent 
zona Boholt ideal pentru casă preț 220 milioane 
lei. Tel. 0742/290024.
• briravEan, 2 ha, fs 50 m, cu grajd, împrejmuit 
apă curent acces auto, la 20 km de Hațeg, ideal 
pentru fermă preț 4 euro mp. Tel. 0742/290024.
• briravfian, In fața Fabricii de Mătase, toate 
facilitățile, 1500 mp, fs 23 m, acte, preț 28 euro 
mp. Tel. 0740/232043,211075.
• briravian, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269,0746/029058
• teranta Sântuhalm, vizavi de Petrom, acces la 
două drumuri, gaz, apă curent ideal construcție 
casă st 2225 mp, preț 13.000 euro, negociabil. 
Tel. 0740/232043,211075.
• teren perrtni agricultură construcții de case 
sau agrement la Archia și Almașu Sec. Tel. 
0722/524983,212083.
• teren pentru construcție în Deva, 4000 mp, 
preț 17 euro mp, negociabil. Tel. 224182, 
0723/499284.
• teren piue 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. Telefoane 0721/560918 0721/948212, 
0741/135659.
• teren, livadă în Deva, 1400 mp, preț 15 euro 
mp, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.
• briravian, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravflan, 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)
• briravian, zona Dova, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• briravian, «t 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)

• intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• Intravilan la DN 7 st. 5700 mp„ front stradal 35 
metri, situat între Sîntand rei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp- neg- tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228. (Casa Betania)
• zona Onclș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 45 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoaraj

• Intravilan bi Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Eminescu, 908 mp, fs 17 m, intravilanele 
facilitățile, pt firme mari, 130 euro/rfc ./țel. 
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. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• Deva, ST 5000 mp, gaz, apă curent electric; 
ideal pentru construit casă Preț 30 euru/mp. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Simeria, S.T. 2900 mp. Utilități, gaz, curent, 
apă la 150 metri distanță Preț 4 euro/mp. Te1. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• intravilan, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs. 8 
m- apă gaz, curent 2 drumuri de acces, preț 5 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, S.T. 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă, curent ideal construcție case, preț 25 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• B-dul 22 Decembrie, zona Dacia Service, S.T. 
3300 mp, FS. 52 m, bun pt orice activitate, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Intravilan, zona drumul spre Hunedoara, st. 
1000 mp- fs 15 m., acces din 2 străzi, bun re
construcție casă sau activitate comercială.
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232&, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• briravian, zona prelungirea Vulcan, st. 5000 
mp, fs 30 m, facilități în apropiere, posibilități 
construcție casă preț 8 eurO/mp, neg., tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)

Cumpăr teren (22)

• Deva, zonă bună minimum 800 mp, ofer 20 
euro/mp, tel. 224296; 0788/361782. (Garant 
Consulting)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 1 Decembrie, s.u. 117 mp, st 135 mp, 3 
grupuri sanitare, termopane, centrală termioj- 
scară interioară acces din 2 părți, amenajf 
preț negociabil. Tel. 0724/620358.
• Deva, zona Parc, 250 mp, termopane. centrală 
termică neamenajat, acces din 2 părți, se poate 
modifica substanțiali preț negociabil. Tel. 
0724/620358.
• vând/bichbfez spațiu comerdial în Deva, ultra
central. Tel. 0727/885561.
• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• central, Deva, apă gaz, curent, preț 600 eu» 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Deva, zona Gării, gaz, apă curent electric, S. i. 
500 mp. Preț 26000 euro negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• zonă ultracentrală vad deosebit, P 70 mp, E 40 
mp, 3 grupuri sanitare, centrală termică, aer 
condiționat, gresie, faianță amenajat occi
dental, preț 190.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., 
societate multinaționala în plină expansiune 

angajează în Hunedoara:
Șef de magazin:

Cerințe: - experiență în domeniul comerțului,
- cunoști nțe de operare pe calculator,
- dinamism, disponibilitate pentru program prelungit,
- experiență m gestiune, 
-persoană riguroasă,
- abilități de organizare și soluționare a problemelor.

Principalele atribuții:
-organizează, coordonează și supervizează activitatea magazinului,
- instruiește, administrează și evaluează personalul din subordine.
- implementează și verifică respectarea procedurilor companiei,
- gestionează costurile de exploatare ale magazinului,
- răspunde de volumul vânzărilor și imaginea magazinului.

Se oferi: salariu motivant corelat cu mzultaleie obținute, comision din vânzări, înșiruire într-un 
mediu profesional modern și șansa unei cariere irtr-o companie mufânafonală.

Persoanele Interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de scrisoare de Intenție 
(pe care să fie menționat orașul și postul vizat) până la data de 25.10.2005, la 

următoarea adresă: str. Miresei, nr. 1, Timișoara, cod 300642, la nr. de fax: 0256 244 108, 
sau la următoarea adresă de e-mall: chirceaga@profi.ro. Vor fi contactate doar 

persoanele care corespund cerințelor firmei. Documentele depuse nu se restituie.

e
 SC Electrica Banat SA SUCURSALA Deva
&/&CtriC£i INFORMEAZĂ:

s~a. Joi, 20 octombrie2005vor 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 Transelectrica SA - Sucursala Transport Timișoara 
și vor avea ca efect întreruperea totală q furnizării energiei electrice în rețelele SDFEE Dieva a SC Elec
trica Banat SA în localitatea Subceicde. In funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în inter
valul orar 9-17.
SC Electrica Banat S.A. - Sucursala Deva asigură tofi clienfii săi că echipele care efectuează lucrarea 
depun întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie electrică.
Vă mulfumim pentru înțelegere !

WI23)

RNP DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează

"LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 
producția anului 2005

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, 
nr. 10, în data de 26.10.2005, ora 10.OO, pentru masă lemnoasă fasonată și prestări servicii 
de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 2425 m.c. aparținând 
următoarelor grupe de specii:

- Cireș 138 m.c.
- Fag 793 m.c.
- Gorun 329 m.c.
- Tei 38 m.c.
- Molid 790 m.c.
- D.T. 200 m.c.
- Pin 20 m.c.
- Paltin 17 m.c.
- D.M. 1OO m.c.
TOTAL 2425 m.c.

Licitația se va desfășura conform "Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către 
deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici", aprobat prin H.G. 
nr. 85/2004.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, indus
trializarea și-comercializarea lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.

Documentația care include caietul de saj-cini, listele de partizi și listele de material 
fasonat, poate fi consultată la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din 
subordine și pe Internet la adresele: http://Vvww.silvahd.ro și http://Vvww.rosilva.ro.

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică 
Deva și ocoalele silvice din subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia 
Națională a Pădurilor-ROMSILVA.

Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data dța 
21.10.2005, ora 10,00. >

Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru 
respectarea clauzelor contractuale vor fi achitate în avans în contul 
R046RNCB3000000000160001 BCR Deva sau R017RZBR0000060001246149 deschis la 
Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare ante
rior datei anunțate pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0254/225199, 0254/224649, fax 
0254/224599, 0254/222481 și la ocoalele silvice. (32706)

mailto:chirceaga@profi.ro
http://Vvww.silvahd.ro
http://Vvww.rosilva.ro
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Vând alte imobile (27)

• vând urgent 2 ateliere auto, hală, birou, 
vestiar, teren aferent 2000 mp, împrejmuit, 
pretabi I pentru orice activitate. Tel. 0742/290024.
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• Mfetez apartament 3 camere decomandate, 
2 băi, 2 balcoane, mobilat complet, utilat, Bdul 
Decebal, zonă ultracentrală, preț 250 euro/lună. 
Tel. 0740/232043,211075.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat, frigider, aragaz, 
contorizări apă, gaz, Deva, zona Romtelecom, pe 
termen lung, preț 110 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.
• Ofer pentru închiriat spațiu comercial 35 mp, 2 
birouri, grup social, termopane, acces din 
stradă, zona A. lancu, preț 400 euro/lună Tel. 
0742/290024.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, utilat, decomandate, etaj 2, zona Banca 
Transilvania, preț negociabil. Tel. 0766/330533.
• ofer tpro închiriere apartament 2 camere, 
Deva, zona Scărișoara, etaj 4, pe termen lung, 
preț 80 euro. Tel. 0744/474278,
• oier spre închiriere în Hunedoara apartament, 
zonă ultracentrală, Gambrinus, gresie, faianță, 
mobilat, centrală termică, preț 100 euro plus 
garanție. Tel. 0721/034571.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațl comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• 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. (Cașa Blanca)
•ofer gatiMferi dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994, (Casa Blanca)
• ofer vU mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată șl utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrală, 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 
0724620358. (Rocan 3000)
• ofer penlni închiriere garsonieră dec, com
plet mobilată Dulliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
■ eta penii u mehmere-spețnrtsmereial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• garionleră dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688. 
(CasaBetania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387886,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• ofer spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/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. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hală-depozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
miiyiună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec., mobilat 
modern, utilat tv color, frigider, aragaz, pt. 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• In blocurie Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat, utilat, tv, frigider, aragaz, calculator, ct, 
aer condiționat, pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• garsonieră, b-dul Decebal, dec., mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason)
ap. 2 camere, dec, et. 3, mobilat, zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• ap. 3 camere, zona Micul Dallas, dec., mobilat 
utilat ct garaj sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608. (Mimason)
• garsonieră, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră samunobltată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam, dec, complet mobilat mașină spă
lat dormitor Complet preț 150 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 imo
biliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobllat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agențiaimobiliară Iris)
• ap 3 camere, semldecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• ofer ap. 2 camere, mobilat contorizări, aragaz, 
frigider, tv, zonă bună preț 100 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat, contorizări, preț 
100 euro/lună, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Devă (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobllată cu garaj, în Devă 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt cetățeni străini, preț neg., 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)
• Caut apro închiriere garaj cu apă curentă la 
paterul unui bloc, zona Piață Cuza Vodă 
împăratul Traian, ofer 60 euro/lună Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• ofer garsonieră, zona Progresul, mobilată 
utilată complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, collar, totul nou, preț 100 euro neg., 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ap, comercial, zonă ultracentrală etaj 1, 
amenajat pt birouri, st 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casă)
• MnkHăf.urgentcasă-vilăPtE,cu minimă 
camere, garai, în Deva, mobilată/nemobllată pt 
persoana străină pe termen lung, rog maximă 
seriozitate, se face plata anticipat tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)

imobile schimb (30)

• schimb garsonieră Deva cu Timișoara sau 
vând convenabil, Deva, Kogălniceanu, bl. 56, etaj 
1, tel. 220997,232905.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă asigurare, stare bună preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• vând Dada 1310 TLX și piese de schimb. Tel. 
236464.
• vând Dada 1310, stare perfectă de 
funcționare, af 2002, gri metalizat 40.000 km, 
preț avantajos. Informații tel. 775535.
• vând Dada Solenza Scala, af 2003, unic propri
etar, 18.000 km, full-options, full-casco, VT 
septembrie 2007, preț5600 euro, negociabil. Tel. 
0746/249267.

Auto străine (37)

• vând Citroen BX 14, RAR 2006, consum 5%, 
alarmă cass, stare bună preț 1150 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092,711063.
• vând Foid Granada, închidere centralizată 
servodlrecție, cauciucuri noi, CD Sony, 2000 cmc, 
stare foarte bună preț 1200 euro, negociabil. Tel. 
0254/218399,0720/348089.
• vând Renault Twingo, recent adus, af 2001, 
consum 4%, închidere centralizată geamuri 
electrice, cass, preț 5100 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092,711063.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abrid cu circular și mandrină motor 
monofazic 2,2, preț negociabil, Simeria, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 24. Tel. 0254/263598.
• vând plug 3 brazde, semănătoare păioase 2 m 
și presă balotat Tel. 0727/272307.
• vând pluguri și grape purtate pentru tractoare 
de 15 - 25 - 35 - 45 CP. Tel. 731494.

Moto-velo (41)

• vând motoretă Mobra Turist, preț 100 euro. 
Tel. 0745/260135.

Piese, accesorii (42)

• cumpăr chiulasă și vibrochen pentru motor 
Fiat în 3 pistoane; vând piese din dezmembrare 
motor tractor în 4 pistoane, 45 CP. Tel. 
0726/022417.
• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984 cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• 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 tractor 45 CP motor defect, preț la 
vedere. Tel. 0726/022417.

Garaje (43)

• kichlriez garaj în Deva zonă centrală situat la 
parter de bloc. Tel. 0254/215202.
• Deva str. Carpați, zona Liliacului, împ. Traian. 
Ofer 420.000.000 ROL Tel. 0746/225726; 
0254/213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

««Ml
• vând colțar de cameră cu fotoliu extensibil; tv 
color Samsung, preț negociabil. Tel. 0254/235810, 
0744/556045.
• vând 2 fotolii Relaxa, stare foarte bună preț 
400 ron, ambele. Tel. 0745/260135.
• vând mobilă de bucătărie cu blat, stare bună 
modernă, preț negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând moblâ second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune ta
pițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.
■ vând otfhdâ cristal. Tel. 219298.
• vând racamter cu ladă ușă interior cu toc, 
geam cu 3 canate, masă lungă de curte, dulap 2 
uși, sobă teracotă rezervor benzină pentru 
Dadă aspirator, lăzi pentru lemne. Tel. 215325.

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080 x 080 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând concentrate îngrășate porci. Tel. 214540, 
0743/011884,0720/400038
• vând convenabil robineți termostatici (repar
titoare) pentru calorifere. Deva, tel. 0254/213754.
• vând Enfe pentru fabricarea sticlei termopan, 
marca Szilanc, import Ungaria, în stare perfectă 
preț accesibil. Tel. 0744/280691,0788/280691.

Pierderi (62)

Decese (75'

Familia Oană adresează calde mulțumiri tuturor celor care l-au condus pe drumul fără întoarcere pe cel care a fost 
judecătorul ROMULUS OANĂDumnezeu să-l odihnească în pace.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând an gros stații auto Magnat, Weconlc, 
Pioneer, etc, la prețuri bune. Tel. 0723/455092

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând două aparate foto: Smena 8, rusesc șl 
Olympiă Japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nokla 7650, foto blue tooth, modem, 
baterie rezervă CD, preț 2,7 milioane lei și Nokia 
3410 cu SIM, 4 dolari credit, preț 15 milioane lei. 
Tel. 0722/258401.
■ vând totefon Nokia și Alcatel Ote 320, preț 150 
ron, ambele stare bună Tel. 0745/260135.

Calculatoare si accesorii 
«n

• vnd calculator Pentium MMX, 200 MHz, HDD, 
2,1 GB, memorie 64 RAM, monitor, tastatură 
mouse, imprimantă Win 98 Tel. 0745/260135.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând pluton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică, stare excelentă 
șl fustă piele, nouă nr. 38 ■ 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.
• vând rucsac cu ramă de aluminiu, stare exce
lentă preț 30 ron. Tel. 0745/wm ffi

Materiale de construcții (53)

• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.
• vând lafHn 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă garaj, cabană etc. Tel. 
260412.

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic, stare foarte bună de 
funcționare, preț 220 ron, negociabil. Tel. 211441.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând grtu și orzoaică preț avantajos. Tel. 
0722/524983,212083.
• vând pidcuțn ouătoare la intrare in ouat, 22 
săptămâni, Isa Brown, 350 de ouă/an. Tel. 
214540,0743/011884,0720/400038
• vindem pwcei, scrofițe de prăsllă scroafe 
gestante. Tel. 0726/504625.

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.
• vând pian cu coadă Jakob Czapka Shon Jahare 
1842, Wien, placă bronz, corzi încrucișate, stare 
foarte bună preț avantajos. Tel. 0254/611145, 
0744/889956.

Altele (61)

• cunpâr europaieți. Tel. 0726/379220.
• vând candelabre cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, și un ceas de mână Doxa. preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, ame
najat modem, aragaz, frigider, zonă bună, preț 
150 euro. tel 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliara iris)

• vând colțar sufragerie cu fotoliu, bibliotecă 
pentru elevi cu birou atașabil, mobilă bucătărie, 
4 scaune tapițate, masca chiuvetă nouă covor 
persan 380/2,50,3/2,50 m, canapea 2 persoane 
extensibilă Tel. 224891.
• 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.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Crețu Stela. Se declară nul.
• pierdut legitimație de călătorie loCală Maxi 
Taxi, pe numele Popescu Vasile. Se declară nulă
• pierdut ștampilă rotundă cu inscripția 
Asociația Cninologică „Pro Fidelius" Deva. Se 
declară nulă

• |»t , garduri, balustrade, scări Interioare 
orice I, *1 fler forjat Tel 0254/237533,
orele 8-15.

Prestări servicii (72)

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

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

• rnedRez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• Inginer, proffl forestier, industrializarea 
lemnului, vechime 22 de ani, solicit angajare. Tel. 
0254/215482,0722/239434.

• croitoreasă cu o bogată experiență execut la 
comandă croitorie dame, orice model, orice 
articol, modificări, retușuri, posed reviste de 
modă Tel. 0721/034571.
• efectuez transport marfă cu microbuz închis 
sau închiriez. Relații la tel. 0726/076256.

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul 
familiei tale!

• societate comercială angajează secre- 

toriS R^COIfe,,UteLaM0M6/0^ă 

0254'219009.

grăref ^sMJrrfotm^teL^^OQ 

sau 0744/174341.

Informația te privește!

SC AUTOGRAND SRL ANGAJEAZĂ
Dealer autorizat SKODA pentru reprezentanța din deva

■ REPREZENTANT 
VÂNZĂRI:

Condiții:
- studii superioare.
- experiență în vânzări 

și negocieri
- bună cunoaștere a pieței 

auto hunedorene
- cunoașterea unei limbi 

străine engleză/germană
- disponibilitate
la program prelungit

■ SECRETARA
Condiții:

- experiență relevantă
- prezență agreabilă
- o limba străină
- carnet auto cat. B

(opțional)

■ ȘEF ATELIER
■ MECANICI
■ ELECTRICIAN
Condiții:

- studii în domeniu
- experiență relevanță
- carnet auto cat. B

M CONTABIL
Condiții:

- studii în domeniu
- experiență relevanță
- o limbă străină
- carnet auto cat. B

OFERIM:
■ integrarea colectiv modern
■ posibilități de training și promovare
■ salariu motivant ■ telefon de serviciu ■3

C.V.-urile (vă rugăm specificați pe ele postul solicitat) se depun la e-mail: vanzari@autogrand.ro, 
fax 0259-440.340 sau la sediul cotidianului "Servus Hunedoara", din Deva, 

Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), etaj 2, camera 219.

f I A 1^1 A "9 A ■ Dacâ vre*cu ac*ev^rat ca anunțul tău să fie remarcatP1/1 |J t IUȚI A 7 A HI 11 încearcă variantele speciale contra cost, k 1 IM im 11 I Ika ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

0 Anunț GRATUIT

SIMALEXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central 

Tel: 230.630,233.170,233.180 
Fax: 224.560,

www.simal.ro,almalOsmart.ro

Mobilier de apartament,
Mobilier de birou, 

uși PORTA —— 
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(30990)

CARPATCEAAENT

ANUNțĂ VÂNZAREA PRIN 
LICITAțlE A SPAȚIULUI 

COMERCIAL NR. 2, AMPLASAT 
LA PARTERUL RLOCULUI M IO 

(Rlocul .CASIAL*)
Dosarul de prezentare al activului 

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

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

Informații suplimentare la tel. 
0254/237002/237003 

Interior 3145 sau 3103.
Licitația va avea loc în date

04.11.2005.

y» chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 

j Galeriile de Artă Forma;
j • chioșcul de ziare de lângă 
j Alimentara Dacia;
i • chioșcul de ziare intersecția 
: Zamfirescu • B-dul Decebal.

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

mailto:vanzari@autogrand.ro
almalOsmart.ro
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• încă una. Grecia a fost adăugată, oficial, luni, pe lista țărilor afectate de gripa aviară. Există suspiciuni că și în Macedonia, unde au fost descoperite o mie de păsări moarte, ar putea exista un focar.
• Soluții extreme. Medicii de la principalul spital de la Islamabad sunt nevoiți să pro- . cedeze la amputări în cazul a 2.000 până la 3.000 de pacienți, ca urmare a cutremurului care a devastat nordul țării.
O poveste incomodă

New York (MF) - DJ Fatboy Slim și solistul formației Talking Heads, David Byrne, au scris un musical despre fosta primă doamnă a Republicii Filipine, Imelda Marcos. Producția „Here Lies Love”, care vă fi lansată în martie, va prezenta pasiunea doamnei Marcos pentru muzică și cluburile de noapte. Etichetat drept „o poveste care învinge timpul și care, prin conotațiile sale prezente, poate fi incomodă”, musicalul va avea premiera la Festivalul de la Adelaide, Australia.
Fără vizite

Los Angeles (MF) - Faimosul fotomodel Kate Moss, care se află de câteva săptămâni în mijlocul unui scandal legat de consumul de droguri, i-a interzis prietenului ei, rockerul Pete Doherty, să o viziteze la clinica de dezintoxicare unde este internată. Moss nu dorește să-i vadă decât pe membrii apro- piați ai familiei.
A slăbit

Los Angeles (MF) - Britney Spears a reușit să revină la greutatea de dinainte de sarcină, la numai o lună după ce a născut. Pe când era însărcinată, silueta cântăreței se schimbase atât de mult, încât au apărut speculații oă va avea gemeni. Totuși, fotografii recente publicate de presa americană, care o a- rată pe Spears în Malibu, îmbrăcată în blugi :u talie joasă, demonstrează că tânără mamă este pe drumul cel bun.

Charlize (Foto: epa)
Multe 
„Charlize" 
Los Angeles (MF) - 
Actrița Charlize The
ron, originară din 
Africa de Sud, a dat 
naștere, datorită suc
cesului cunoscut de 
ea la Hollywood, la o 
adevărată revoluție 
între familiile sud- 
africane, care își bo
tează fetițele cu nu
mele de „Charlize". 
Actrița a crescut la o 
fermă din apropiere 
de Benoni, un oraș 
din Africa de Sud. 
„Cineva mi-a spus că 
acum una din trei 
fetițe născute în 
Africa de Sud este 
botezată Charlize", a 
declarat actrița.

La sfat După ce și-au primit porția de semințe, stau cuminți la sfat. (Foto: fan)
l-au mai dat o șansă

Los Angeles (MF) - Actorul american Tom Sizemore, implicat într-un caz de consum de droguri, a primit, după ce a petrecut trei luni la dezintoxicare, o nouă șansă prin revocarea unui test realizat în iulie, au declarat surse judiciare din Los Angeles. Judecătoare a declarat că a văzut progrese remarcabile.Sizemore (43 ani) a mărturisit în iulie că a încălcat de mai multe ori condițiile legii, încercând să trișeze la un examen de urină. Judecătoarea l-a condamnat să-și petreacă vara la un centru de dezintoxicare. Tom Sizemore riscă până la 16 luni de închisoare dacă mai încalcă o singură dată legile privind consumul de droguri.

Gravidă cu ajutorul magiei
Los Angeles (MF) Iluzionistul David Copperfield a declarat unei reviste germane că vrea să lase o femeie însărcinată pe scenă, cu ajutorul magiei, fără ca măcar să o atingă, relatează site-ul Ananova.Copperfield a negat vehement teoria conform căreia există numai șapte tipuri diferite de trucuri „magice”.„Aiurea! Există un teritoriu nou, foarte vast, care nu a fost explorat până acum și care trebuie cucerit. în spectacolul meu următor voi lăsa o femeie însărcinată pe scenă”, a declarat iluzionistul.„Bineînțeles că acest lucru se va întâmpla fără ajutorul sexului. Toți vor fi fericiți să vadă acest lucru, dar nu vă spun mai multe”, a adăugat el.

Topul celor mai bune coperte
■ John Lennon gol a 
fost aleasă cea mai 
bună copertă de revistă 
din ultimii 40 de ani.

New York (MF) - Imaginile cu John Lennon gol-goluț, cu actrița Demi Moore în ultima lună de sarcină și cu Muhammad Aii străpuns de săgeți au fost desemnate, luni, cele mai bune coperte ale revistelor americane din ultimii 40 de ani, de o asociație profesională a jurnaliștilor.Societatea americană a editorilor de reviste, ASME, a primit aproximativ 50 de dosare, venite de la numeroase publicații, de la Time și Newsweek, până la National Geographic și Esquire. Fotogra
Alertă
■ Furtuna tropicală 
Wilma crește în intensi
tate putând deveni al 
21-lea uragan din sezon.

Miami (MF) - Furtuna tropicală Wilma continua să sporească în intensitate, ieri, în Marea Antilelor, amenințând coastele Americii Centrale și determinând o nouă creștere a prețului petrolului.Potrivit Centrului american al Uraganelor (NHC) de la Miami, Wilma, care provoacă deja intensificări ale vântului de până la 85 de kilometri pe oră, ar putea deveni, cel de-al 21-lea uragan al sezonului 2005. Este primul an, din 1933, când serviciile mete-

Letizia (Foto: EPA)

Copperfield (Foto: EPA)David Copperfield se află în turneu prin Germania, cu show-ul „An Intimate Evening of Grand Illusion”.
fia clasată pe primul loc îl arată pe John Lennon gol, în poziție de fetus, alături de soția sa Yoko Ono, care este îmbrăcată.Fotografia a fost realizată de celebra Annie Liebowitz și a fost coperta revistei Rolling Stone în ianuarie 1981, chiar a doua zi după asasinarea la New York a celebrului membru al trupei Beatles. Cel de-al doilea loc a revenit revistei Vanity Fair pentru o fotografie a actriței Demi Moore, goală și însărcinată, datând din anul 1991. Cea de-a treia poziție a fost ocupată de revista Esquire pentru o copertă ce îl reprezintă pe boxerul Muhammad Aii in Saint Sâbastien, cu corpul străpuns de săgeți.
roșie în Honduras

Wilma ar putea deveni al 21-lea uragan (Foto: epa>orologice americane întregi- strează atât de multe uragane într-un singur sezon.Ieri, centrul furtunii era situat la aproximativ 415 kilo
Dusă de urgență la spital

Madrid (MF) - Prințesa Letizia, soția prințului moștenitor al coroanei Spaniei, care este însărcinată în opt luni, a ajuns la spital în noaptea de luni spre marți, din cauza unor contracții, au relatat reprezentanții casei regale.Letizia și prințul Felipe au ajuns la puțin timp după miezul nopții într-o clinică din Madrid. Ei au plecat de
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metri șud-sud-est de Insulele Cayman și la 365 de kilometri est-nord-est de frontiera dintre Nicaragua și Honduras. Wilma se deplasează spre sud-
acolo zâmbitori în jurul orei 1:30 GMT, în urma unei examinări medicale care, a arătat că aceste contracții nu reprezentau nimic grav.Prințesa, o jurnalistă divorțată, în vârstă de 33 ani, care s-a căsătorit cu prințul Felipe la 22 mai 2004, ar trebui, în mod normal, să nască la jumătatea lunii noiembrie. Prințul și-a exprimat dorința de a asista la naștere.

vest cu șapte kilometri pe oră. O alertă de uragan este în vigoare în Arhipelagul Cayman, unde ar putea cădea precipitații de 150 de litri pe metru pătrat. Autoritățile din Honduras au declanșat, ieri, alerta roșie pe coastele nordice ale țării, ceea ce înseamnă pregătiri pentru evacuările preventive, iar Nicaragua, Guatemala și Salvador urmăresc cu îngrijorare evoluția furtunii.Potrivit serviciilor meteorologice, după ce va traversa America Centrală, Wilma și- ar putea continua traseul spre Golful Mexic și ar putea a- menința din nou coastele americane și instalațiile petroliere din regiune.

Păpușa o întruchipează pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost creată de designerul Marcel Offermann și COStă 189 eUTO. (Foto: EPA) t___________  .


