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• Regulamentul votat la Senat. Senatorii au votat ieri cele 225 de articole ale proiectului de modificare a Regulamentului de funcționare a Parlamentului, în forma propusă de reprezentanții Coaliției. Proiectul de hotărâre privind Regulamentul Senatului va fi supus votului final în ședința de luni. (MF)
Un dar de ziua ta!

Deva (V. R.) - Ești tânără, simpatică, arăți bine și vrei să fii cunoscută? Vino la „Cuvântul liber” și visul tău de a deveni vedetă se realizează. Sunt aștep- 
f tate mai ales tinerele care au

"«Mir Cei puțin 16 ani și sunt născute în noiembrie și decembrie. De ziua lor vor avea parte de un dar de neuitat - o poză color pe ultima pagină a ziarului. Tot ce trebuie să facă este să ia legătura cu foto-reporterul Traian Mânu, la sediul redacției - Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Cepromin, parter) - sau la tel. 0720-400448.
CUVÂNTUL LIBER
El Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© 0254) 211275
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■ ,Patru hunedoreni au 
fost arestați, fiind acu
zați de „donarea" unor 
cârduri în Belgia.

Deva (T.S.) - OfițeriiS.C.C.O. Hunedoara, împreună cu Poliția Federală Belgiană au reușit arestarea ți

nui grup infracțional hunedo- rean care se ocupa cu falsificarea de cârduri. Potrivit subcomisarului de poliție Traian Berbeceanu, ofițerii hunedoreni împreună cu cei belgieni au stabilit că A.A.D., în vârstă de 34 de ani, din Hunedoara a transmis unui concitadin de-al său, aflat în

efectuate în Belgia și în municipiul Hunedoara au dus laau fost donate, fiind folosite la retragerea unor sume. importante de bani. „Programul utilizat pentru citirea cârdurilor a fast rea-lizat de H.A.G. din Hunedoara. La această oră, au fost probate pagube de câteva zeci
descoperirea mai multor aparate speciale pentru falsificarea cârdurilor. Până acumau fost arestate patru persoane. Una în Hunedoara și trei în Belgia.

Șapte victimg'fn urma unui icci- aent petrecut jie DN7, ieri dimineață, la. granița județelor Hunedoara șiJba Un BMW, intrat în depășire fără șă sg -asigure, a lovit în plin o Dâdezpapuc, care circula regulament ItaiyDoi dintre răniții foarte grav, *trănsportați la ,Tg. Mureș, prezentau BeZiuni cerebfâle grave, medicii fiind (rezervați în privința șanselor lor de supraviețuire, /p.G (Foto: Traian Mânu)
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■ învățământul intră în 
grevă de avertisment 
miercuri, 26 octombrie, 
între orele 11 și 13.

Deva (I.J.) - în lista de revendicări ale protestatarilor, pe primul loc se situează alocarea prin Legea bugetului pe 2006 a unui procent de 6% din

PIB pentru învățământ. „Solicităm acum un procent mai mare din PIB pentru că încă se mai pot face modificări pe Legea bugetului. Un singur procent în plus pentru noi înseamnă dotări și proiecte de reabilitare a școlilor”, precizează Paul Rusu, liderul sindicatului din învățământul pre- universitar Hunedoara. între

revendicări se numără și majorarea salariilor din învățământ și acordarea de tichete de masă.Pe parcursul grevei, cadrele didactice nu vor părăsi școala și vor anunța la intrarea în unitatea școlară greva, orele de desfășurare a protestului și revendicările, însă nu vor face cursuri.

Gimnastele 
pentru CM

București (C.M.) - FR Gimnastică a aprobat înscrierea gimnastelor Cătălina Ponor, Floarea Leonida, Alexandra Eremia și Monica Roșu, la CM de la Melbourne, programate între 22-27.11.2005.
„Antiaviarul"
■ „Inventatorul" șam
ponului care „luptă îm
potriva gripei aviare" a 
fost prins în Vale.

Petroșani (M.S.) - Bărbatul care a înșelat un bătrân susținând că deține un șampon ce poate fi folosit împotriva gripei aviare a fost prins de polițiștii din Petroșani. învinuitul, Francisc C, este un recidivist de 47 de ani, din Petroșani, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Jud. Hunedoara, inspector principal Magda Popa.

Cazul a ajuns în atenția poliției după ce un bătrân de 92 de ani, din Dâlja Mică, așezare aflată lângă Petroșani, a reclamat faptul că un bărbat i-a vândut, cu 500.000 de lei, două pastile, două fiole și o sticlă de plastic în care se afla un lichid despre care escrocul afirma că se folosesc împotriva gripei aviare.Bătrânul a constatat, ulterior, că fusese înșelat și că în sticla de plastic se găsea șampon. Cercetările au relevat că fiolele erau pline cu algocal- min, iar pastilele se administrau pentru bolile de inimă.

BogdanIonela a intrat ieri în posesia premiului câștigat Ia concursul - Ia-ți 
partea ta de 
carte, organizat de ziarul Cuvântul liber. Pentru premiul conclusului - o bibliotecă - au intrat în concurs peste 350 de cititori fideli și abonați ai cotidianului. (Foto: lacob Radu;
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/ //>» rf-rf W 4 ■J-J'J J J w W W V vV Vv».* « VW V'v V v'v VW v V• Anchetă. Forța NATO de menținere a păcii în Kosovo (KFOR) anchetează activitățile unor grupuri armate izolate, care apar noaptea și înființează puncte de control ilegale în vestul provinciei, a declarat un purtător de cuvânt din cadrul KFOR.

Saddam, judecat

Liberă trecere
Muzafiarabad (MF) - Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a declarat, marți, că țara sa este dispusă să deschidă linia de demarcație dintre cele două părți ale Kashmirului și a adăugat că populația din partea indiană este binevenită să participe la asistența pentru reconstrucție. Musharraf a adăugat că țara sa este dispusă să primească toate persoanele care traversează linia de demarcație ce separă părțile indiană și pakistan neză' ale Kashmirului. India a salutat, marți, propunerea președintelui pakistanez referitoare la deschdierea liniei de demarcație. „Am văzut relatări despre oferta lui Musharaf. Dacă a- cestea sunt corecte, salutăm oferta făcută”, a declarat Ministerul indian de Externe.

Pervez Musharraf (Foto; epa)

Marek Belka
: (Foto: EPA)

| Demisie .
Varșovia (MF) - Gu-

i vernul polonez con
dus de Marek Belka

i și-a prezentat demi-
i sia în fața Pariamen-
: tului, ieri, consecință
i a înfrângerii electora-
: le suferite de Alianța
; Stângii Democratice
: (SLD) la scrutinul le-
i gislativ de la 25 sep

tembrie. Demisia ur-
: ma să fie acceptată
i de către președintele
i Aleksander Kwas-
: niewski, care va cere
; Cabinetului demisio-
; nar să expedieze afa

cerile curente până la
i formarea unui Gu-
i vern de către dreap-
i ta câștigătoare. Noua 

Cameră inferioară a
ș Parlamentului s-a re-
i unit ieri pentru prima 

ședință după degeri.
î -PartidW «olfccon- 

senator Lege și JustF
î țfe acâ^Ugatateyefile î
i legist, devansând -i. 
i Platforma Civică. Cete î 

două discută despre 
o coaliție guverna
mentală.

■ Procesul fostului pre
ședinte irakian și a șapte 
dintre colaboratorii săi a 
început, ieri, la Bagdad.

Bagdad (MF) - Procesul fostului președinte irakian Saddam Hussein și a șapte dintre colaboratorii săi s-a deschis, ieri, la Bagdad, în fața Tribunalului Special Irakian.„Procesul este deschis”, a declarat un responsabil irakian, sub acoperirea anonimatului.Fostul președinte a apărut în fața tribunalului îmbrăcat într-un costum de culoare închisă, cu cămașă albă, dar fără cravată.
Locație secretăSala unde se desfășoară procesul este situată în Zona Verde, dar locația este păstrată secretă. înaintea începerii procesului, în Zona Verde, perimetru ultrasecurizat din

centrul Bagdadului, au căzut două obuze, care nu au făcut însă victime sau pagube materiale.Cele opt personalități ale fostului regim trebuie să răspundă în fața tribunalului numai pentru acuzațiile formulate în cazul singurului dosar a cărui instrumentare a fost încheiată - masacrarea, în 1982, a 143 de țărani din localitatea șiită Dujail, ordonată după ce convoiul prezidențial fusese ținta unor tiruri.Fostul președinte și mulți dintre foștii săi colaboratori sunt acuzați de crime împotriva umanității și crime de război, dar instrumentarea altor dosare nu a fost încă încheiată.Tribunalul special irakian a stabilit data de 28 noiembrie pentru următoarea înfățișare în procesul lui Saddam Hussein, după ce avocatul acestuia a cerut amânarea cu trei luni a procesului. ■Saddam Hussein în boxa acuzaților (Foto: epa)

»

Presa a salutat începerea procesului
Bagdad (MF) - Presa pro- guvernamentală irakiană a salutat, ieri, începerea procesului fostului dictator Saddam Hussein, pe fondul unor manifestații pro sau contra judecării acestuia, desfășurate la Tikrit și în localitatea șiită Dujail.Sub titlul „Procesul secolului”, cotidianul al-Bayan, aparținând partidului șiit Dawa al premierului Ibra

him Jaafari,, afirmă că „ira- t . kleniî îl voi în sfârșit

pe fostul dictator la mila Justiției irakiene”.Publicația Consiliului Suprem al Revoluției Islamice în Irak, Al-Adala, titrează „Procesul tiranului Saddam Hussein la palatul Republicii” și publică o fotografie a fostului președinte făcută în ziua capturării sale, în decembrie 2003. Un alt cotidian șiit, al-Moatamar, scrie cu litere roșii „Masacrul de Ia Dujail e suficient pentru pedeapsa cu moartea”.________________________

Alt cotidian kurd, al-Taa- khi, portavoce a Partidului Democratic din Kurdistan (PDK) condus de Massud al- Barzani, afirmă că „victimele din gropile comune așteaptă judecata istoriei”.Al-Sabah, publicație pro- guvemamentală, subliniază că „irakienii nu varsă lacrimi” pentru Saddam Hussein, iar al-Sabah al-Jadid titrează că acesta este „primul proces istoric al unui dictator arab”.
.1 ■ f.

Acuzațiile
Bagdad (MF) - Președintele tribunalului special irakian i-a anunțat pe cei opt acuzați care sunt acuzațiile formulate împotriva lor și i-a avertizat că sunt pasibili de pedeapsa cu moartea în cazul în w "" vinovăția lor va fi dovedita.„Sunt acuzați de crimă, expulzări forțate, încarcerare, tortură și nerespectarea reglementărilor internaționale”, a declarat președintele tribunalului, kurdul Rizkar Mohammed Amin.Atât Saddam, cât și ceilalți șapte,.inculpați, au respins acuzațiile.

Năstase nu „ține" de scaun
București (MF) - Președintele Camerei 

Deputaților Adrian Năstase consideră că 
înțelegerea privind deblocarea dezbaterilor 

la proiectul de modificare a 
Regulamentului Camerei este 
„un lucru înțelept” și declară 
că nu se „țifte” de scaunul pe 
care îl ocupă.„Eu nu mă țin de acest scaun și am mai fost președinte al Camerei. Ceea ce este important este, pe de o parte, să se înțeleagă că, indiferent de poziția mea viitoare în funcție de decizia CurțiiConstituționale, grupurile parlamentare politice ale PSD din Cameră și Senat rămân cele mai importante grupuri”, a declarat, ieri. Adrian Năstase.

Mllieillllțarc Autoritățile americane au închis, marți după-amiază, un tunel din zonă Baltimore (statul Maryland), după ce au fost primite informații referitoare la cir- kilo-
(Foto: EPA)

riscul unui atac terorist pe coridorulculatie 1-95, situat la câteva metri de Washington
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Cuvântul liber 
este audrtat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Premieră românească la 
Consiliul de Securitate
■ Rezoluția inrțiatâ de 
România permite CS al 
ONU si acționeze pre
ventiv.

Bocuraști (MF) - Rezoluția 
inițiată de România și 

votată in unanimitate, marți, 
de membrii Consiliului de Se
curitate, va permite structurii 
executive a ONU, prin insti
tuirea unui mecanism de dialog cu organizațiile regionale, să se implice în prevenirea conflictelor, a declarat ministrul de Externe. .El a precizat că aceasta este prima rezoluție elaborată și inițiată de România în toată perioada apartenenței tării la organizația internațională, dar că negocierile asupra textului au durat practic doi ani.
A prezidat ședințaMihai-Răzvan Ungureanu a prezidat, marți, ședința Consiliului de Securitate în timpul căreia a fost adoptată rezoluția privind cooperarea dintre CS al ONU și organizațiile regionale și subregionale de securitate, la această reuniune participând și secretarul general ONU Kofi Annan.Potrivit ministrului, o asemenea rezoluție era necesară având în vedere că, spre deosebire de Adunarea Generală sau de secretarul general, Consiliul de Securitate nu are o rutină a discuțiilor și întâlnirilor cu organizații regiona

le sau subregionale, în timp ce, după al doilea război mondial, conflictele apărute în lumea întreagă au fost mai ales regionale.Ungureanu subliniază că a- ceasta este una dintre puținele rezoluții care nu țin de circumstanțe politice imediate, totuși asigură Consiliului de Securitate capacitatea de a acționa inclusiv pentru prevenirea conflictelor.Mai mult, inițiativa României s-a suprapus peste procesul de reformă ONU și peste evenimentele din ultima perioadă, care au evidențiat limitele ONU.

■
îpppnl

Mihai-Răzvan Ungureanu
(Foto: EPA)
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O bomba a explodat ieri, în centrul Bagdadului, Ia trecerea unui convoi de militari irakieni. Doi soldați au fost răniți. (Foto- epa)

Amnesty International cere 
o monitorizare mai atentă

Bruxelles (MF) - Amnesty International a cerut Uniunii Europene să mențină presiunile asupra României și Bulgariei, state candidate la aderare, în ceea ce privește anu-' mite subiecte cheie ce au nevoie de rezolvare, în special în privința respectării drepturilor omului, se arată într-un comunicat al organizației Amnesty International.Amnesty International salută evoluția pozitivă a protecției și promovării drepturilor omului în ultimii ani, în

România și Bulgaria, însă a- preciază că mai există motive de îngrijorare în cele două state, unde mai sunt încălcate drepturile persoanei și, prin aceasta, reglementările internaționale referitoare la drepturile omului.într-un document publicai ieri, organizați^ pune accen tul pe încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap men tal, pe relele tratamente pjac ticate de persoanele resp^ .sa bile cu aplicarea legilor și pt discriminarea rromilor.
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Mannuț, Clara Pâs.

Daniel I. lancu, Raluca lovescut Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Colectori: Alice Negru, Luiza MarinUț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 6,9 lei pentru o lună, * Redamații 
13,80 lei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 3.7,90 lei privind 
pentru șase luni și 69,90 lei pentru’ uh 'an la sediul redacției, iă difuzarea

propriii distribuitori de presă și 5,6 lei plus taxele poștale lâ ziarului
factorii poștali'și la oficiile poștale din teritoriu. telefonul

0801 030303
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• Agresiune. Un bărbat de 66 de ani, din Hunedoara, cioban la o stână din apropierea fostului combinat siderurgic, spre Răcăștie, a fost găsit în stare de inconștiență de soția sa. Din primele cercetări, se pare că Vasile S. a fost bătut și tâlhărit. (M.T.)
• Președinte la Europarc. Fosta șefă a Administrației Parcului Național Retezat (APNR), Erika Stanciu, a fost aleasă președinta Federației Europarc dinzGrafenau - Germania. Ea este primul român care ocupă ’această funcție. (S.B.)
• Simpozion. în cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, ITM Hunedoara a organizat simpozionul „Reduceți expunerea la zgomot".Au participat 27 de agenți economici a căror utilaje creează disconfort fonic angajaților. (1.1.)

Săltati de polițiștii deveni
5 ■ b A

■ In urma unei razii 
efectuate în Deva, 
polițiștii au prins mai 
mulți infractori.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@inlarmmedia.ro

Deva - în urma unei razii, polițiștii deveni au legitimat 245 de persoane, au verificat în evidențele Poliției 18, amprentate și fotografiate au fost 11 persoane, iar trei infractori au fost identificați. De asemenea, a fost prins un urmărit local și soluționate două dosare cu autori 

necunoscuți. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 5450 lei BON.
Agresori căutatiîn urmă cu trei zile, un bărbat de 54 de ani, Iovan Dorin a fost bătut de doi tineri, în apropierea pieței centrale din Deva. în urma loviturilor, bărbatul a căzut și a dat cu capul de o bordură. Cei doi au fugit, iar bărbatul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Județean Deva-Hunedoara; iar pentru că starea de sănătate s-a agravat, a fost trimis la Spitalul din 

Timișoara. Cei doi tineri, Florin Teodor Tronțiu, de 23 de ani și Daniel Aur, de 28 de ani, ambii din Deva, au fost dați în urmărire locală, vor fi cercetați pentru vătămare corporală gravă și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la doi la șapte ani.
Verificări și amenziUn număr de 47 de polițiști și nouă voluntari, au făcut verificări în mai multe zone ale orașului, la căminele de nefamiliști de pe Strada Minerului, din apropiere de TCH, pe Aleea Moților și pe strada Nicolae Grigorescu, 

unde locuiesc rromi, mulți dintre aceștia ocupând terenul în mod abuziv. Au mai fost verificate opt obiective economice, controlați șase paznici și unul amendat pentru diverse nereguli cu un milion de lei.Polițiștii l-au identificat pe Radu Bogdan Bucium, urmărit local de Poliția Brad pentru furt, Furcă Emil, de 19 ani, din Hunedoara, autorul furtului de la SC Macon Deva și loan Filipescu, din Orăș- tioara de Sus, sat Ludeștii de Jos, care se sustrăgea de la urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Proprietarii își \ 
cer drepturile

Deva (L.L.) - Majoritatea cererilor înregis- i trate la primăriile comunale în temeiul Legii i 247/2005, se referă la retrocedarea pădurilor și i a terenurilor cu vegetație forestieră, terenuri i aflate acum în proprietatea statului. La Pri- i măria Șoimuș, până i săptămâna trecută fuse- i seră înregistrate 180 de i cereri de retrocedare a i pădurilor și a terenu- Xlor forestiere. Direcția i (Silvică Hunedoara are ' acum în administrare aproximativ 300.000 ha. „Cererile de retrocedare i 
a pădurilor și terenurilor cu vegetație foresti- i eră nu depășesc supra-. ; fața existentă în județ. Nu se pune problema de ș a nu rezolvă favorabil . toate cererile de retrocedare care îndeplinesc ^ndițiile legii”, spune Jlrectorul Direcției- Silvice, Horea Stăncioiu. Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a terenurilor agricole și forestiere va expira la 30 noiembrie 2005.

Vasile Iorgovan 
(Foto: Traian Mânu)

Polițiștii verifică actele rromilor de pe str. N. Grigorescu Agresorii lui Iovan Dorin dați în urmărire

Dobânzi 
sub 2% 
Da/a (I.J.) - Dobânda 
anuâlă pentru credi
tele din Bugetul asi
gurărilor de șomaj a 
scăzut sub 2%: în 
octombrie dobânda 
percepută la creditele 
acordate în județ va 
fi de 1,93%. „Până 
în prezent au fost 
avizate prin Comite
tul Județean de Cre
ditare proiecte de 
investiții de 300.000 
RON pentru investiții 
în construcții, cofe- 
tărie-patiserie, prelu
crarea lemnului ce se 
vor desfășura în zo
nele Orăștie, Deva și 
Brad și vor crea 
peste 30 de locuri de 
muncă", spunea 
Vasile Iorgovan, 
director AJOFM 
Hunedoara.

Cultura înjosită de politic
■ Primarul Devei i-a 
catalogat drept bețivi 
pe angajații Direcției de 
Cultură - Hunedoara.

Sanda Bocaniciu______________
sanda, bocăni ci u@ inform media.ro

Deva - Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, aruncând în lupta sa diverse argumente pentru obținerea locului de inspector șef al Direcției Județene pentru Cultură - Hunedoara de către un membru PNL, a ajuns chiar să afirme, într-o emisiune televizată că: „Eu, de

loan Sicoefapt, nu doresc decât ca acolo, la Cultură să nu se mai bea!” Pe marginea declarațiilor primarului, loan Sicoe, actualul șef al Culturii județului, și-a exprimat indignarea: „M-a deranjat foarte mult

declarația primarului. Probabil că are informații false ce provin din surse dubioase. Totuși eu sper că s-a referit la perioada în care inspector șef a fost părintele Rudeanu. Această atitudine a unui primar față de o instituție de cultură județeană consider că este hazardată. în privința numirii unui nou șef la Cultură sper să fie ales pe baza calităților sale profesionale și nu pe alte criterii pentru că ar semăna prea mult cu ce a fost între 2001- 2005! Și mai cred că este normal să se facă un concurs chiar dacă este formal.”

Alarmă aviarăDeva (L.L.) - Porumbeii morți, care au fost găsiți ieri în jurul Casei de Cultură din Deva, au fost preluați de medicii de la Circumscripția Sanitar-Veterinară Deva. Probele Vor fi duse la laborator pentru efectuarea de cercetări. „Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte a animalelor din gospodărie, și nu numai, trebuie aduse la cunoștința medicului veterinar pentru prelevarea de probe”, spune un reprezentant al DSV Hunedoara.
Pierderi acceptate de PSD

Deva (D.I.) - Victor Vaida, președintele organizației județene a PSD, a declarat ieri că recentele plecări din PSD a patru primari și doi viceprimari, nu au afectat partidul. „După plecareâ celor șase, PSD mai are 50 de primari și viceprimari, precum și .282 de consilieri locali. Nu este bine pentru noi că au plecat, dar nu poți ține cu forța oamenii în partid. Cu toate pierderile, PSD rămâne cea mai importantă forță politică din județ”, a spus Vaida. El a mai afirmat că cei care pleacă nu vor mai fi reprimiți niciodată.

Hotărâre "ușor" ilegală

Caricatură de Liviu Stănilâ

■ Consilierii au adop
tat o hotărâre cu toată 
împotrivirea secretaru
lui Primăriei Deva.

Daniel I. Iancu 
daniel.iancu@infornimedia.ro

Deva - Proiectul de hotărâre privind deplasarea unei delegații reprezentante a Consiliului Local la Arras (Franța) a iscat discuții aprinse, precum și două tururi de scrutin pentru stabilirea persoanelor ce vor face parte din delegație. Primăria Municipiului Deva are o colaborare de tip partenerial cu Primăria Comunității Urbane Arras, în baza căreia se derulează o serie de programe de interes
Cu mașina în casa

A
Zam (M.T.) - Un autotractor și o casă au fost distruse în urma unui accident de circulație, produs din cauza oboselii la volan. în 18 octombrie, în jurul orei 23:55, pe D.N. 7, în localitatea Zam, conducătorul autotractorului Mercedes, Vladimir K., de 47 ani, din localitatea Kromeriz - Republica Cehă, intrat în țară în aceeași zi, prin Punctul de Control la Trecerea Fron

comun. Acestea vizează domeniul administrației publice locale și pregătirea funcționarilor publici, iar la ora actuală se dorește inițierea unui parteneriat între Academia de Studii Economice București (ce are o locație în Deva, sub forma unui centru de învățământ la distanță) și Universitatea D’Artois Arras. Invitația sosită din Franța a fost adresată personal consilierului PSD Florin Gher- gan, urmând ca CL să stabilească doar cea de-a doua persoană ce va face parte din delegație.
A fost exclusînsă în urma votului secret, Ghergan a fost exclus, obținând cel mai mic număr 
tierei Vărșand, pe fondul oboselii accentuate, a părăsit banda de mers.Acesta nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens, unde s-a lovit frontal de imobilul numărul 107, din localitatea Zam.în urma impactului, conducătorul autotractorului a fost rănit ușor, iar casa și gardul imobilului,., cât și mașina au fost avariate.

Cine să plece în excursie? (Foto: Traian Mânu)de voturi. S-a organizat un alt vot, mai neobișnuit, cu două liste, pentru a ieși ciîie trebuie, că doar de aceea trăim în democrație.Pe una a fost trecut Ghergan singur, iar pe cealaltă, alți trei consilieri, din care s-a desemnat unul drept însoțitor. La final însă, când 
Fost șef ajuns adjunct

Deva (MF) - Fostul șef al Poliției municipiului Hunedoara, comisarul șef Cătălin Dascălu, a câștigat, ieri, concursul pentru ocuparea funcției de adjunct al șefului Poliției Hunedoara, după ce în august a fost eliberat din funcție, în urma unor acuzații ale prefectului, Cătălin Dascălu

lucrurile păreau „aranjate”, Laura Sârbu, secretarul Primăriei, a declarat că modul de votare e cel puțin neobișnuit și, în consecință, nu va da avizul de legalitate pe respectiva hotărâre. Gu toate acestea, HCL a rămas neschimbată. Așteptăm decizia Prefecturii.

mailto:mihaela.tamas@inlarmmedia.ro
media.ro
mailto:daniel.iancu@infornimedia.ro
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1854 - S-a născut Arthur Rimbaud (foto), poet francez 
(m. 10 noiembrie 1891)

1865 - A încetat din viață traducătorul 
și fabulistul Alexandru Donici (n. 1806)

1895 - S-a născut lingvistul și filologul 
Alexandru Rosetti, membru ai Acade

miei Române (m. 1990)

1994 - A încetat din viață actorul și regizorul rus de film
Serghei Bondarciuk (.Război și pace", „Waterloo”, 
„Clopotele roșii") (n. 25 septembrie 1920)

Calendar religios
Sfântul Mare Mucenic Artemie; Guv. 

Matroana.Deva (S.B.) - Fericitul Artemie, fiind duce și august al Alexandriei și patrician, era cinstit de marele împărat Constantin. Pentru că Iulian Paravatul a luat împărăția și a pornit prigoana asupra creștinilor la Antiohia, Artemie a mers nechemat la chinuri. Mustrând fărădelegea sa, cei de la stăpânire l-au bătut cu vine de bou crude, l-au zgâriat pe spate cu brice ascuțite și tăioase și i-au pătruns coastele și tâmplele cu țepuși. Atunci tăietorii de pietre au despicat o piatră mare și l-au băgat în ea. Apoi au lăsat piatra peste el, sfântul fiind zdrobit. După aceea i-au tăiat capul. Așa a luat Artemie de trei ori cununa cea neveștejită a muceniciei. Sfintele lui moaște s-au dus de la Antiohia la Constantinopol, de către femeia unui oarecare diacon, ce se chema Aristis. A fost îngropat la locul ce se numește Ocsia.
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21 mart.-20 apr.

Sunteți mai.lipsit de energie, mai melancolic și mai visător. 
Nu mizați pe sprijin financiar de la prieteni ori rude, -nici 
pe înțelegerea partenerului.

21 apr.-20 mai

Predomină incertitudinea în proiectele dv imediate. Fer
mitatea dv e sporadică și aveți impresia că cineva vă com
plică existența.

21 mai-20 Iun.

Riscați să fiți pus într-o situație neplăcută în societate 
cauza unui amic. El face o gafă și penibilul lui se răsfrânge 
și asupra dv.

21 iun.-20 iul.

Partenerul de viață vă reproșează multe, dar dv nu vă pasă, 
încercați să priviți lucrurile cu mai multă seriozitate. Depășiți 
luptele pentru putere.

21 iul.-20 aug.

La serviciu vă crește popularitatea la. sexul opus. Nu vor-fi 
probleme deosebite, chiar dacă vă mișcați mai greu. Atenție 
la alimentație!

21 aug.-20 sept. ■

Mândria dv, ajunsă azi la limită, vă dă multă bătaie de cap, 
e baza de plecare a multor neplăceri, a unor certuri urâte 
și a vorbelor grele.

21 sept.-20 oct. ___  . - . ________

Primiți a invitație la un eveniment în ultima clipă și asta 
vă pune pe gânduri: sunteți doar o rezervă sau persoana 
nu se pricepe la protocol?

21 oct.-20 nov.

Intervin noi probleme la locul de muncă, dar nu-s eveni
mente care vă privesc direct, chiar dacă vă vor perturba 
puțin ritmul de lucru.

21 nov.-20 dec.

Sfaturile partenerului vor fi în sfârșit aplicate și rezultatele 
par să fie favorabile, să aducă acel plus financiar de can®, 
aveți nevoie. \

irriMTM?
............................................................................................ ■.........................................

Energie electrică________________________ ___ ______
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.30-15.00 Certej (parțial), Măgura, Toplița

Gaz metan_______________■' ’
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă_________ _______________________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apel în Deva.

Soluția Integramei din numărul 

precedent: T - I - G - V - HARMA

LAIE - CANTARET - RUG - EST - 

C - TEZE - AT - FATA - TRAP - I

- EROU - RM - UD - VALVA - t 

EGAL - ABA - OCA - ALCOV - ILA

- PAIE - OBADA - EG - L - PLINA

- IEZI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 4.12
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
0M.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

21 dec.-20 lan.____ ________

E posibil să aveți probleme acasă, dar se vor rezolva ra
pid. Ca să evitați o ceartă trebuie doar o vorbă bună, un 
gest tandru pentru partener.

21 ian.-20 febr. ____ '

Spiritul subtil și simțul de diplomație desăvârșit sunt cele 
mai importante calități ce vă vor ajuta azi să aplanați un 
conflict cu șeful dv ierarhic. ■

21 febr.-20 mart.

Sunteți nerăbdător să terminați o. lucrare începută acum 
câteva zile. Nu vă grăbiți, ca să nu faceți greșeli ce vă‘voi 
costa bani și energie.

*

7:00 Jurnal TVR
Sport Meteo 

7:55 Eui iispecer 
8:00 Isabel, în căutarea
Siitirii 

8:55 Prieteni

93QTeteshopping 
103» Interes

general (r) 
113» Mic, da1

voinic (r) 
1130 Ochiul

ma£c(r) 
1225 Euro-

Dispecer 
1230 Profesioniștii

(reluare) 
1330 Desene animate: Club

EElDisney 
143» Juma! TVR

Sport Meteo 
1430 Te1 shopping 
153» ...Sed

fexl
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Familia lui Saddam 
18:50 Tragerile Joker șl Loto 

5/40
193» Jurnalul TVR

20:15 Prim plan 
213» In arșița nopții (polițist, 

-413SUA, 1967). Cu: Sidney
Poitier, Rod Steiger, 
Warren Oates. Regia 
Norman Jewison. 5 Pre
mii Oscar 1968, pentru: 
cel mai bun film, cel 
mai bun actor in rol 
principal- Rod Steiger, 
scenariu, montaj, 
coloană sonoră. 3 pre
mii Globul de Aur 1968, 
pentru: cel mai bun film 

233S Jurnal TVR
Sport Meteo 

2335 Documentar
030 Spionii
130 Interes general (r) 
220 Jurnalul TVR 
330 Prieteni la masă (r) 
43)5 Mâine la 

ijmiezul nopții (thriller,
SUA 1999)

530 Destine secrete 
640 Teleshopping

73» Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore 7

9:10 Omul care 
aduce cartea 

9:15 Tânăr și
^neliniștit (r) 

10:15 O nouă viață 
11:15 Stilul

Oana Cuzino
1145 Te vezi la Știrile Pro Tv 
12:15 Zâmbete 

totr-o pastilă
133» Știrile ProTv 
1345 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Masca Iul Zotro (aven-

Hturi, SUA 1998). Ultima 

parte
163» Tânăr șl
▼ Hnelltit. 

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

173» Știrile ProTV Vremea 
17145 Teo 
193» Știrile ProTV Sport

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Liotă surdă
4I3(thfiller, coprod., 1997) 

Cu: James Gamer, Mar- 
lee Matlin, Charles 
Martin Smith, Ken 
Welsh

22:15 La Bloc 
233» Știrile Pro

TV Sport 
2345 Doi bărbați

Sși jumăta 
Cu: Charlie 
Sheen, Jon 
Cryer, Angus 
T. Jones,- Marin Hinkle, 
Melanie Lynskey, Hol
land Taylor

0:15 Bune și nebune (r) 
1:20 Omul care 

aduce cartea
130 Știrile Pro TV 
230 Luț surdă

Whriller, coprod., 
1997, r)

430 Chestiunea Zilei (r) 
S3» Profeții despre trecut

Ir)

6:30 în gura presei 
7:00 Observator.

Sport 
83» Canalul 

de știri 
10:00 în gura 

presei (r) 
s 1030 Concurs

interactiv 
12:15 Dădaca 
133» Observator 

cu Simona 
Gherghe 

1345 întâmplări
hazlii 

1430 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r)

163» Observator 
1645 Anastasia ▼ 

! 1745 9595 -

Te învață a
să fed. Cu dr. Cristian 
Andrei

18:55 Știrile 
sportive

193» Observator 
cu Alessandra 
Stokescu șl Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

2030 Geniali:
IjDraga

Ofteanu - Matei. 
Prima parte. După 
Sergiu Nicolaescu, 
Florin Piersic, 
Alexandru Arșinel și 
Stela Popescu, 
o altă mare artistă a 
românilor este 
serbată cu fast la Ante
na 1: Draga Olteanu 
Matei

233» Observator 
03» A 
13» Spitalul

Bbântuit 

23» Concurs 
interactiv 

33» Observator 
43» Dădaca

EKreluare)
430 Anastasia 

Bk reluare)
530 9595 - Te învață ce să 

fed
I r (reluare)

63» Ce-i cu Bob? (comedie, 
iâSUA 1991). Cu: Bill 

Murray
7:40 Pe platourile de fil-

0mare. Episodul 42 
8:15 Dans în lumina lunii

Bțdramă, SUA, 2004). 
Cu: Mary Mara, Mario 
Schugel, Alan Young, 
Danielle Harris, Jill 
Kocalis. Regia: L James 
Langlois 

10:05 Școala de rock (come- 
viadie, SUA 2003). Cu: 

Jack Black, Adam Pas
cal, Mike White, Sarah 
Silverman, Chris Stack 

11:55 Regele Soare (roman- 
tatic, Danemarca, 2005).

Cu: Nikolaj Lie Kaas, 
Niels Olsen 

1320 Tandrețea cailor
Osălbatid (dramă, Cana

da, 2002) 
14:55 Șarlatanii (dramă, SUA 

012003). Cu: Nicolas 
Cage, Sam Rockwell 

16:50 încredere înșelată
0(dramă, Canada, 2003) 

18:25 Rfenul străzii (dramă, 
vlăSUA 2004)

2tt00 Dacă aș fi bogat..
I3(comedie, Franța, 

2002). Cu: Jean-Pierre 
Darroussin, Valeria 
Bruni Tedeschi, Richard 
Berry, Francois Morel,, 
Helena Noguerra. 
Regia: Gerard Bitton, 
Michel Munz 

2145 Școala de rock (come-
Hdie, SUA 2003) 

2335 Deadwood Ep. 7: Bui-
E|lock se intoai Tn 

4r
025 Matrix relncărcat

Inacțiune, SUA 2003).
Cu: Keanu Reeves, Lau
rence Fishbume, Hugo 
Weaving

240 Cadavrele (comedie,
Qlrlanda, 2003). Cu: Kelly 

Reilly, Sean McGinley, 
Andrew Scott 

43B Sylvia (dramă, Marea
GlBritanie, 2003). Cu: 

Daniel Craig, Gwyneth 
Paltrow, Jared Harris

073» Maria Bonita (film serial, 
r) 07:55 Teleshopping 0830 

> CeZar și Tipar 093» Rebelii (film
serial, r) 103» Tonomatul DP 2 
1140 Pasiuni (film serial) 12:40 
Verdict Crimă (film serial) 1330 

Teieshopinq 143» Desene ani
mate 1430 încurcăturile lui Zack 
(film serial) 153» împreună în 
Europa 163» Tribuna partidelor 
parlamentare 1635 Jurnalul TVR 
173» Rebelii (film serial) 183» 
Jurnalul Euronews 1830 Croni
ca unei veri 193» Moșteni
toarea (film serial) 203» Trăsniții 

j din Queens (film serial) 2030
Cruciații 213» Bugetul meu 
21:30 Jurnalul TVR 22:00 Jur
nalul Euronews pentru România 
22:15 Lumină în întuneric 
(dramă, SUA 1993) 003)5 Mar
torul tăcut (film serial) 013» 
Omul între soft și moft (r) 0130 
Trăsniții din Queens (film serial, 
reluare) 023» Miresele lui T-Rex 
(aventuri, SUA 1996)

063» Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1130 Scandal 
în Boemia (acțiune, SUA 2001, 
r) 1345 Desene animate: Poke
mon 1445 Echipa de elită (s, r) 
173» vNu mă cheamă Rap- 
paport (comedie,1 SUA 1996). 
Prima parte 19:00 Cleopatra 
2525 (s) 20:00 Monk 223» 
f. Ultima aventură 0045 
Revoltă la Varșovia (dramă, 
SUA 2001). Cu: Leelee Sobies
ki, Hank Azaria

06:50 Răsărit de soare 10:00 
Îngerul păzitor (s) 113)5 Moza- 
icul zilei 13:00 Ora de știri 

f 143» Slovenski Utrinki 14:30
Rondo 15:00 încântare (s) 
16:00 Vară aventuroasă (s) 
173» Știri 173» Piaza (s) 183» 
12+ 18:30 Știri 18:38 Știri 
regionale 18:50 Discuții între 
generații 1925 Povești 19:55 
Vecinii (s) 20:30 Știri, meteo, 
sport 21:00 Polițiști șantajiști 
2 22:50 Marea Carte 23:00 Joi 
seara 23:30 Casa culturii 243» 
Revista presei 0040 Știri

073» Teleshopping 0730 Lev- 
intza prezintă (r) 08:00 Sport cu 
Florentina 083)5 Teleshopping 
08:40 Călătorii în lumi paralele 
09:40 Sunset Beach 10:40 
Oamenii vorbesc 11:30 Tele 
RON 1230 Teleshopping 13:00 
Garito 14:10 Teleshopping 
1445 Garito (II) 163» Dragoste 
și putere 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. 18:00 Focus 19:00 
Camera de râs 19:30 Da sau 
nu. 203» Mereu prieteni 2130 
Farsele lui Jugaru 223» Trăsniți 
în N.A.T.O. 22:30 Focus plus 
23:15 Da sau nu 003» Călătorii 
în lumi paralele

07:00 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Teleshopping 1130 
Totul despre casa mea (r) 123» 
Teleshopping 133» Ochi negri 
(r) 143» Jurnalul de prânz 1430 
jara Iu’ Papură Vouă 15:00 

Miezul problemei (r) 1630 Ochi 
negri (s) 17:30 Naționala de 
bere 18:30 Jurnalul de seară 
1920 Sport Național TV 1945 
Jara Iu Papură Vouă 203» 
Cuscrele (s) 21:00 Las Vegas: 
Banii sau viața (s) 223» Miezul 
problemei 233 0 24 de ore 
Național Tv 00:30 Nici măcar 
în vis (comedie, Italia, 2002). 0 
zi din viața lui Ahmed...

07:00 TotalCar 07:25 Bună 
dimineața, Ungaria! 0755 Mok- 
ka 10:10 Sodă 11:10 Teleshop 
1225 Salome (s) 12:50 Joc tele
fonic 1420 Ajutor, am devenit 
tatăl (f) 1620 Cărările Iubirii (s) 
16:50 Anita (s) 1725 Monk (s) 
1830 Al șaptelea cer (s) 1930 
Știri, meteo 203» La bine și la 
rău (s) 2030 Activ 21:10 Copii 
versați 22:15 Cea mai bună cură 
de slăbire - sexul (comedie, Ger
mania, 2005). Cu: Theresa 
Scholze, Jochen Schropp, Dirk 
Bach, Cheyenne Rushing 00:15 
Dezbatere 01:15 Struț 01:45 
Câteva perechi (s) 02:15 Bună 
seara, Ungaria!

063» Micuțul Friiolito (r) 083» 
Culoarea păcatului (s, r) 0915 
De 3X femeie (r) 11:00 Ama
zoana (s) 12:00 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (s) 143» 
Legături de familie (s) 15:30 
Micuțul Frijolito (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de Acasă 1830 Inocență 
furată (s) 20:30 Lacrimi de 
iubire. Cu: Adela Popescu 2130 
Culoarea păcatului (s) 2230 De 
trei ori femeie. Cu Mihaela Tatu 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
013» Lacrimi de iubire (r) 023» 
De trei ori femeie (r) 03:15 
Legături de familie (r) 04:15 
Amazoana (r)

0630 Teleshoping 073» Viața 
dimineața 093» Verissimo 103» 
Puterea și adevărul 12:15 Calen
dar ecumenic. Este un. calendar 
religios al prinpalelor culte cunos
cute In România, prezentat zilnic 
într-un mod accesibil și într-un 
format conds. 1230 Teleshopping 
133» Euromaxx 1335 Fan X 
13:50 Jet Set 143» Teleshopping 

/ 1435 Automotor 153» Tetesnop
ping 1535 Călătorii în China 
163» Nașul 183» 6! Vine pre- 
sal 203» Zilele Armaghedonului 
223» Nașul 2345 Ediția de 
noapte 003» Zilele Amnaghedo- 
nului (thriller, SUA 2004, r) 0140 
61 Vine presai (r)

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Ziarul Realității 103» 
Realitatea de la 10:00 1045 
BZiarul realității 113» Deschide 
lumea (r) 1130 Realitatea bur
sieră 13:15 Deschide lumea (r) 
15:15 Realitatea .medicală 
16:00 Realitatea de la 16:00 
17:15 Orașele României 1745 
Editorii Realității 1845 Reali
tatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:45 Bani 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buziunar 223» Cap și pajură 
23:00 Politica, frate! 23:30 
Știri 00:00 Realitatea de la 
00:00

06.30-07.00 Observator -
Deva (r) „

1630-16.45 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

0845 Lumile lui H. G. Wells 
(SF, Marea Britanie, 
2001). Partea a treia

10.30 Prăvălia de antichități 
(dramă, SUA 1995). 
Partea întâi

12.15 Câinele din Baskerville 
(polițist, Canada, 
2000)

14.00 Fiicele lui McLeod
14.45 Du-te spre lumină 

(dramă, SUA 1988)
16.30 Lumile lui H. G. Wells 

(SF, Marea Britanie, 
2001, r)

18.15 Prăvălia de antichități 
(dramă, SUA 1995, 
r). Partea întâi

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Alegerea lui Fielder 

(dramă, SUA 2005)
2245 Brigada de poliție (s)

08.00 Tancuri
09.00 Mașinăriile de război 

ale secolului 21
10.00 Confruntarea fiarelor 
11.00 Mistere
12.00 Vânătorii de mituri.
13.00 Ramses: Mareleț/^

Faraon
14.00 Tancuri 
15.00 Mașinăriile de război

ale secolului 21.
163» Elemente mărețe 
17.00 Curse 
18.00 Față 1h față cu peri

colul
21.00 Pușcașii marini pe

munte
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• Se renunță? Acordul cu Fondul Monetar Internațional va fi abandonat dacă nu se ajunge la o înțelegere cu misiunea de experți care vine la București, la sfârșitul acestei luni, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu. (C.P.)
Concediu medical de lene

O1

r

• Control. Societățile de transport urban și interurban de tip maxi-taxi au intrat în vizorul OPC în cursul săptămânii trecute. Neregulile constatate s-au „lăsat" cu patru amenzi contravenționale de 1000 RON și cinci opriri temporare ale activității până la remedierea deficiențelor. (I.J.)• Angajați. Agenții economici care au cel puțin 75 de angajați, precum și autoritățile și instituțiile, publice care au cel puțin 25 de funcții contractuale, au obligația de a angaja persoane cu handicap, cu contract individual de muncă, într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. (I.J.)
Memoriu

Petroșani (I.J.) - 600 de pensionari din minerit au semnat un memoriu pe care l-au înaintat Parlamentului, considerând ca au fost păcăliți de stat la calcularea pensiilor. „Punctajul obținut se împarte la 30, cu toate că minerii beneficiază de o lege specială, prin care pot să iasă la pensie la 20 de ani de muncă, sau la 18 ani și apoi în șomaj până la 20 de ani. Șomajul se consideră vechime în muncă. Rezultă clar că se aplică o formulă de calcul greșită, iar pensiile sunt mult diminuate”, precizează Sorin Vasilescu, fost director DMSS Hunedoara. Din cauza modului eronat de calcul, prevăzut de Ordonanța de Guvern aflată în vigoare, la recalcularea pensiilor punctajul a scăzut în loc să crească, așa cum era normal. Pensionarii din minerit care au semnat memoriul cer modificarea ordonanței care stabilește modul de calcul al pensiilor.

Marian Holban
(Foto: Ina Jurcone)

■ Orele de muncă în 
folosul comunității îi 
îmbolnăvesc subit pe 
beneficiari.

Ina Jurcone______________ _
ina.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Când vine vorba de ajutor social, o parte a celor 600 de persoane din Valea Jiului care beneficiază de venitul minim garantat (VMG) se îmbolnăvesc subit. Pentru că au de prestat doar 72 de ore în folosul comunității, primăriile le-au întors acestora spatele și nu le mai plătesc ajutorul social. „Am avut cazuri în care persoane aflate în ajutor au adus adeverințe cum că s-au îmbolnăvit peste noapte însă nu au scăpat de muncă.O adeverință eliberată de medicul de familie din care să rezulte că asistatul este bolnav nu mai este suficientă. Aceasta poate fi eliberată însă de medicul specialist, dar acolo se ajunge mai greu. Oricum, orele se reprogramează, iar cel asistat nu scapă”, susține Garol Schreter, pri-

Concediul medical e preferat în locul muncii în folosul comunității (Foto: ina Jurcone)mărul municipiului Petroșani. VMG-iștii nu mai pot trage chiuli la muncă, susțin autoritățile din Vale pentru că primăriile au angajat supraveghetori. „Sunt supra- vegheați de oameni din afara sistemului și avem zilnic la

lucru cel puțin 60 de persoane aflate în asistență socială”, mai spune Schreter.Gu toate că beneficiază de ajutoare, peste jumătate din VMG-iști au mobil. Chiar și angajații primăriilor s-au mirat, ei spun că unii benefi

ciari primesc 800.000 lei vg- nitul, iar la gât au telefoane de peste 7 milioane de lei.Familiile sărace mai beneficiază de banii oferiți de stat sub formă de venit minim garantat sau de hrană la cantina de ajutor social.
Muncă fără 
utilaje
Petroșani (IJ.) - Lipsa 
banilor în CNH 
Petroșani se reflectă 
în primul rând asupra 
utilajelor necesare în 
procesul tehnologic. 
Ca urmare, minerii 
din Vale au înghițit în 
sec și au muncit în 
acest an mai mult cu 
mâinile goale, știind 
că oferte de locuri de 
muncă mai bune în 
zonă nu există. „Ne
cesarul de materiale 
pentru anul 2005 a 
fost asigurat, din 
cauza lipsei banilor, 
în proporție de 30%. 
Condițiile aspre fac 
ca ortacii să lucreze 
mult mai greu, iar 
achiziționarea de uti
laje performante este 
o utopie", precizează. 
Marian Holban, 
vicepreședinte execu
tiv al LSMVJ. Spe
ranțele celor 13.000 
de angajați ai Com
paniei Naționale a 
Huilei se îndreaptă 
spre complexele 
energetice, pe care le 
văd ca singura 
scăpare din situația 
care trenează de 
ani de zile.

« S0.I0.2005
1 franc elvețian

2,3179 î

.1 EURO 3,5973 i

1 liră sterlină 5,2821 j

100 forinți maqhiari
1,4187 î

1 dolar SUA 3,0112 f

1 g AUR (preț în lei) 45,302 |

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNP PETROM_______ suspendat
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,7800 -1,11
3. TLV 1,1200 -1,75
4. BRD 13,300 -0,75
5. IMPACT 0,4300  -1,15
6. AZOMUREȘ 0,3110 +1,97
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8600 +0,58
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
0,1190 -2,46

9. HABER 0,3650 0
10. BCCARPATICA 0,5650 +1,80
11. DECEBAL 0,102 -7,27
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA 
b-dulDecebal, bl. R, parter (lângă QUASAR),tel: 221277.

Diminuarea
N Contribuția la buge
tul asigurărilor pentru 
șomaj va scădea de la 
1 ianuarie cu 0,5%.

Clara Păs___________________
da ra.pa6@lntormtnedia.ro

Deva - Angajatorii vor plăti mai puțin, adică 2,5% față de 3%, cât este în prezent. Tot cu 0,5% se va reduce și contribuția persoanelor cu profesii liberale care se asigură benevol în sistemul public de asigurări de șomaj. Astfel, ei

contribuției la șomajvor plăti o contribuție lunară de 3,5% din venitul lunar față de 4% cât prevedeau reglementările anterioare. Diminuarea contribuției acestor persoane este determinată de reducerea cotei contribuției datorate de angajatori la bugetul asigurărilor de șomaj, întrucât cuantumul de 3,5% include contribuția angajatorilor de 2,5% și contribuția individuală de 1%.Angajatorii care încadrează absolvenți ai învățământului universitar, preuniversitar, șomeri în vârstă de peste 45
• 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de trei ani

• 5% pentru cele cu un stagiu de cinci ani________________________ __________

• n pentru persoanele cu cel puțin zece ani vechime în muncă__________

• 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani

1E

de ani, precum și părinți unici susținători ai familiilor monoparentâle beneficiază de facilități. Astfel, patronii care angajează absolvenți vor fi scutiți pe o perioadă de un an de plata contribuției aferente la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Aceleași înlesniri le vor avea patronii și dacă vor angaja în muncă, pe o perioadă nedeterminată, persoane în vârstă de peste 45 de ani sau unici susținători ai familiilor monoparentale.
Valoarea indemnizațieiA fost stabilită o nouă modalitate de calcul a indemnizației de șomaj. Aceasta va fi compusă din cuantumul de 75% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data stabilirii acesteia, la care se va adăuga o

Indemnizația de șomaj va fi mai
mare (Foto: arhivă)sumă procentuală, în funcție de vechimea în muncă. Perioada în care va fi acordat ajutorul de șomaj va fi de șașe: luni pentru cei care au cotizâț un an la bugetul asigurărilor- și de nouă luni pentru cei care au cotizat cel puțin cinci ani de zile. Pentru un stagiu (te cotizare mai mare de 10 ani, șomerii vor beneficia de indemnizație timp de un an.

Mii de cereri pentru ajutor
Deva (C.P.) - Un număr de 15.243 de hunedoreni a solicitat acordarea ajutorului financiar pentru încălzirea locuinței cu gaz metan. Cele mai multe cereri au fost înregistrate în Hunedoara - 6538, urmează Deva - 1992 cereri, Călan - 1887, Orăștie - 1588, Simeria - 1517, Hațeg - 1046, Geoagiu - 483 și Petroșani - 192. Numărul solici- tanților este mai mare cu circa 40% față de cel înregistrat anul trecut în perioada simi

lară. Transmiterea deciziilor și a bonurilor valorice la beneficiari de către DMMSSF Hunedoara va fi efectuată prin intermediul poștei. Bonurile vor putea fi folosite în luna decembrie când se va achita la casieriile Distrigaz factura aferentă lunii noiembrie. în perioada noiembrie 2004 - martie 2005, la nivelul județului s-a beneficiat de un număr de 59.987 bonuri valorice, în valoare totală de 2867500 lei noi.
Până la 110 RON__________ 160 RON ,__________________________
110 - 150 RON______________________________98 RON________ ________________
150-190 RON 71 RON________ ■
190 RON________________ 51 RON '
225'-".269 RON... ..   41 RON
260-310'RON 20 RON

.............

> Fwi ■’ V :' ;’i. .■/ * ■
. .;.v .. .

Agent vânzări,

«Al-< I d ■]îrf™nKJ y-v*' *„ v - S

I ,, J i î .'
Quadrant Amroq Beverages, îmbuteliatorul Pepsi, 
i PrigâC Lipton Ice Tea și Rouă Munților, caută ‘ 
$ Soane dinamice și motivate pentru postul de: ' J

Cerințe: |

* Experiență pe un post similar;

• Abilități de prezentare, negociere și 

comunicare;

Telefon pentru firme
Deva (C.P.) - Agenții economici hunedoreni pot primi informații legate de evidența fiscală prin telefon.„Pentru a facilita accesul la informațiile privind legislația fînanciar-fiscală a fost instalat un post telefonic direct 0254/211151, la care se acordă

asistență pe durata programului de activitate și în orele de prelungire a programului de lucru cu publicul potrivit graficului stabilit la nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara”, a declarat Lucian Heiuș, directorul instituției.

• Capacitate de lucru în condiții de stres.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un C.V. 

la adresa de e-mail: pepsisdxx><®pepsiintro sau la fax: , 

021/335.97.35.

RECLAMA

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:ra.pa6@lntormtnedia.ro
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• ldentificare,.Rormațiunea de Investigații Criminale Petrila’îl cercetează în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, pe Emil M., din localitate. La sfârșitul- lunii septembrie, acesta a, spart geamul Administrației Financiare Petrita, creând un prejudiciu de 200 de lei (RON). Cauza figura în evidența celor cu autor neidentificat. (D.l.)
• Flagrant. Polițiștii din cadrtA Biroului Ordine Publică Petroșani îl cercetează în stare de libertate pe Alin M., de 33 de ani, din localitate. Potrivit inspectoratului de i Poliție al Județului Hunedoara,, infractorul a fost prins în flagrant în timp ce fura bunuri dintr-un magazin din Petroșani. (D.l.)
• Fără licență. Petrică Ș., de 31 de ani, din Petroșani, a fost depistat de către polițiștii! Biroului Poliției Rutiere, în timp ce efectua transport de persoane, în regim de taxi, fără i a poseda licență de transport și execuție. El ș este cercetat în stare de libertate. (D.l.)I--------------

făcută după ureche

l

■ Urban Construct a 
majorat taxa de parcare 
cu 3000 de lei peste va
loarea stabilită.

Daniel I. Iancu_______________
danieJ.bncuținformfnedta.ro

Deva - Consilierii locali au ‘solicitat de mai multe ori Primăriei să întocmească un proiect de hotărâre prin care societății Urban Construct să- i fie retrasă autorizația de exploatare a parcărilor din municipiul Deva. Motivul invocat de consilieri a fost acela că firma nu și-a respectat toate obligațiile din contractul încheiat pe 6 ianuarie 2005. în plus, SC Urban Construct SA practică tarife mai mari decât cele stabilite inițial (prețul unui tichet de parcare a fost majorat de la 7.000 la 10.000 de lei), iar documentațiile și

Care este taxa corectă cerută pentru parcarea mașinii? (Foto: Traian Mânu)lucrările de investiții care trebuiau făcute nu au fost depuse la Primărie spre avizare. La ședința din această săptămână a CL, proiectul de hotărâre elaborat în acest sens a fost însă retras de pe ordinea de zi. Reprezentanții societății nu și-au recunoscut nici o vină,

apreciind că toate măsurile pe care le-au luat sunt în conformitate cu legea. Mai mult, ei au acuzat Primăria că nu și-a îndeplinit obligațiile. Deși Urban Construct a trimis, încă din iunie, un proiect de Regulament de amenajare, întreținere și exploatare a parcă

rilor publice, angajații din cadrul Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat nu au dat nici un răspuns până la această oră. în final s-a convenit ca un asemenea regulament să fie elaborat în cel mai scurt timp, pentru a se putea acționa în mod legal.
Accident cu șapte victime

In urmă cu câteva luni, mai mulți deștepți 
de la Ministerul Economiei își bateau 
capu' încercând să găsească un produs care 

să „vândă" bine țara. Acel ceva de care 
atunci când aud străinii să se gândească ime
diat la România. O încercare de genul acesta 
a fost proiectul Dracula Parc. Proiect care, 
sub bagheta ministrului „palmier" Aghaton a 
putut fi admirat doar de românașii care au 
cumpărat acțiuni. Sub forma unei imense 
țepe, bineînțeles, lată însă că Transparency 
International îi scoate din ceață pe căutătorii 
de branduri. în urma studiului efectuat de 
această agenție reiese că suntem cea mai 
coruptă țară din Europa! Mai mult, i-am lăsat 
în urmă până și pe comuniștii cubanezi, sau 
pe negroteii din Ghana. Ce mai, suntem ași în 
corupție, frate!

De aceea ar fi cazul să facem din co
rupție un brand național. Să terminăm 
cu aburelile alea gen „Eterna și fascinanta Ro

mânie" și să lansăm produsul „România, țara 
unde șpaga e mai tare ca Viagra!" Din circui
tul turistic nu vor lipsi provocări de genul 
câte zile reziști într-un spital fără să dai șpa
gă, obține o autorizație în timp legal fără să 
cotizezi sau convinge un polițist că n-ai depă
șit viteza legală fără să*l chemi în ajutor pe 
Aurel Vlaicu. Ăla de pe bancnota de 500.000.

i .
Alegeri pe regiuni

! București (D.l.) - Deputatul PSD VasilePușcaș, fost negoeiator-șef al României cu , Uniunea Europeană, a inițiat un proiect de lege privind scrutinul pentru alegerea . reprezentanților țârii noastre în Parlamentul European. Potrivit acestui act normativ, ; cei 33 de europarlamentari români urmează ; să fie aleși în funcție de cele opt regiuni de dezvoltare economică. Modelul ales este ' cel al reprezentării proporționale cu vot ’ preferențial, mai precis un sistem mixt, j uninominal și pe liste. Conform proiectului, la aceste alegeri vor putea participa doar partidele parlanțentare. Județul Hunedoara se situează în Regiunea a V-â Vest, alături ‘ de Arad, Caraș-Severin și Timiș. ,
c

Cotwffiul Județean Hunedcere: _ _____ _
Dorin Păran, vicepreședinte 09.0Q-12.00

toratnl d. tend«B»i irdeteen
Lt. colonel ion Bogdan, adjunct al 
comandantului pentru logistică

PJ Hunedoara;

Î4.Q0-16.QQ

■

Eomisar de ptflgte Mamt Batale, 
adjunct al șefului IPJ 10.00 - 12.00

I { : f.t ' -
Primăria Municipiului Deva:
loan tnijconi, viceprknar 08.00-10.00

Simiori Jitftin, viceprimăr " începând cu ora 09.00
•

■ Două din cele șapte 
victime ale accidentu
lui, produs pe DN 7, se 
află în comă.

Deva (M.S.) - Șapte persoane au fost grav rănite în urma unui tragic accident rutier care a avut loc ieri dimineață pe Drumul Național 7, la granița dintre județele Hunedoara și Alba. Din primele cercetări ale poliției, evenimentul rutier a avut loc

din cauza unei depășiri hazardate efectuate de șoferul unei mașini BMW, care se întorcea din Italia și se îndrepta, cu alți 4 pasageri la bord, spre Pitești. Din față venea o Dacia papuc, cu două persoane la bord. Impactul dintre cele două mașini a fost deosebit de violent, astfel că toate cele șapte persoane, care se aflau în cele două mașini, au suferit răni grave. Victimele au fost transportate la spitalele din Deva, Alba lulia

Fiscul a procedat foarte bine! Miliardarii români s-au obișnuit să nu-i întrebe nimeni despre datoriile neplătite pe care le-au acumulat în decursul anilor. Justiția și fiscul trebuie să intervină atunci când cinevanu-și plătește datoriile.
lOAN ACHIM,

Deva

Pasagerii Daciei sunt în comă de gradul III și IV (Foto: Traian Mânu)și Orăștie. Șoferul Daciei papuc, un tânăr în vârstă de 25 ani, și pasagerul de pe locul din dreapta, în vârstă de 30 ani, se află în comă de
gradul 4, respectiv 3. Medicii de la Spitalul Județean Deva erau rezervați ieri în ceea ce privește șansele de supraviețuire ale celor doi tineri.

Da. Fiscul ar fi trebuit să înceapă mai de mult vânătoarea marilor datornici pentru că sunt convins că mulți alți români bogați au datorii de miliarde Ia stat, dar, pentru că au în spate un anumit partid, nimeni nu se atinge de ei.
Gheorghe Popescu, 
Deva

Da, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze performanța sportivă. Toată lumea trebuie să-și plătească datoriile la stat, indiferent de numele pe care-1 are, dar sunt convins că toată operațiunea se va încheia fără nici un rezultat.
Ștefan, 
Deva

Da. Nu doar cluburile de fotbal care au datorii la stat trebuie să și le plătească, ci toată lumea pentru că legea este aceeași pentru toți. Nu se poate să cumperi numai activele unui club de fotbal și pasivele să le plătească contribuabilul român!
Dana, 
Deva

Trebuie să-și achite datoria! Eu dacă nu-mi plătesc la timp taxele, nu mai beneficiez de anumite servicii. Anumite persoane însă au încheiat cu statul contracte mai mult decât favorabile, pasivele fiind plătite de contribuabilul român.
Vali, 
Deva

Sentință favorabilă, 
rămasă neaplicată
■ PPCD Hațeg și-a 
recâștigat sediul în urmă 
cu șase luni, dar decizia 
nu a fost aplicată.

dat dreptate și trebuia să intrăm în posesia sediului în urmă cu jumătate de an”, a ms Emil Danci, președintele organizației județene a PPCD.
Hațeg (D.L) - Tribunalul Hunedoara a pronunțat, la mijlocul lunii aprilie, o decizie prin care se dădea dreptate filialei PPCD Hațeg în acțiunea înaintată împotriva Consiliului Local. Decizia civilă obliga autoritățile locale să predea organizației sediul din care a fost evacuată la sfârșitul anului trecut. Deși au trecut șase luni, nici un executor judecătoresc nu s-a prezentat la Hațeg pentrti a pune în aplicate decizia Tribunalului. „Executarea silită nu a avut loc, cu toate că justiția ne-a

Emil Danci

Executarea silită 
nu a avut loc, 
cu toate că 
justiția nea. ‘ 
dat dreptate

însă, după cum preciza primarul Nicolae Timiș, fostul spațiu de pe Strada Horea nu mai există, imobilul fiind modificat, el fiind atribuit polițiștilor comunitari.
Polițiștii hunedoreni au constatat, în ultimele 24 de ore, un "număr de 164 de încălcări ale diferitelor acte normative, care au fost sancționate cu amenzi în va
loare de 11.040 de lei (RON). (Foto: Traian Mânu)

danieJ.bncu%25c8%259binformfnedta.ro


Gimnastica „faultată" de CL

• Start în IIEFA. Steaua și Dtnamo vor susține, azi, pe teren propriu, primele par tide din cadrul grupelor Cupei UEFA. Partida k steaua - Lens (Franța) va începe la ora •niO.OO, iar meciul dintre Dinamo și olandezii de la Heereenven e programat de la ora 21.45, ambele întâlniri urmând a fi transmise de TVR1. (C.M.)
Explicații și speranțe la 
Corvînul 2005

Hunedoara (C.M.) - Conducerea clubului Corvinul, antrenorul principal loan Petcu și căpitanul Nelu Mitrică au prezentat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, motivele rezultatelor slabe ale echipei hunedorene în primele nouă etape. Mai mult, reprezentanții Corvinului au făcut cunoscut și planul de evadare al echipei din subsolul clasamentului în ultimele șase etape ale turului. „Nu am crezut că vom ajunge într-o situație atât de dificilă, dar absența pregătirii de vară și lipsa de experiență și valoare a unor jucători ne-au costat mult. Putem îndrepta lucrurile dacă vom reuși să adunăm 12 puncte în ultimele etape din tur”, a explicat loan Petcu.
Criticați de căpitan) „Dacă în primele etape am fost nepregăți fizic, acum când am recuperat nu avem rezultate pentru că unii jucători tratează cu indolență antrenamentele și meciurile”, a completat căpitanul Nelu Mitrică. „Deocamdată nu disper și nu sunt nici măcar îngrijorat. O analiză serioasă și eventuale modificări vom face abia la finalul turului, întrucât ar fi absurd să cer mai mult echipei, în condițiile în care noi am riscat acceptând să jucăm în B și nu în C”, preciza Florin Uscat, patronul clubului.

1

Ion lonichente

România - Polonia 
la popice, la Hunedoara

Hunedoara (C.M.) - Arena de popice a CS . Siderurgica Hunedoara va găzdui la finalul săptămânii întâlnirile dintre echipele naționale de juniori și junioare ale României și Poloniei. Sâmbătă la ora 9.30 este programată festivitatea de deschidere, iar de la ora 10.00 se va da startul întâlnirii de junioare, la finalul căruia pe pistă vor intra echipele de ju iori. Duminică dimineață de la8.30 se vor desfășura întrecerile individuale, atât la feminin cât și la masculin. „Din lotul de juniori al României fac parte și doi sportivi de la Siderurgica Hunedoara, respectiv Ștefan Juglea și Bogdan Tomules- cu, iar antrenorul naționalei de juniori este hunedoreanul Ilie Hosu”, preciza Ion lonichente, președintele CS Siderurgica.
53% Reducere

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
rniTHi I cel mai complet supliment 

UJ de televiziune.

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

Gina Gogean

■ Cupa „DCMT" la 
gimnastică artistică e 
luată la preț de mati
neu de primarul Devei.

ClPRIAN MARINUȚ

cfprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Fosta campioană Gina Gogean nu beneficiază nici în acest an de sprijinul pe care conta pentru organizarea Gupei „DCMT” la gimnastică artistică. După ce în urmă cu doi ani competiția a fost „faultată” de directorul CNS Cetate Deva, acum primarul Devei, Mircia Muntean, este cel care nu e foarte „atent” cu concursul internațional al euroregiunii „Dunăre, Criș, Mureș, Tisa”. La propunerea primarului, CL Deva nu a aprobat, marți, decât jumătate din suma de 10.000 RON solicitată de Asociația Umanitară și de Binefacere „Dimitri” Deva condusă de fosta gim-
Fotbal de plăcere la Dava Deva
■ Divizionara C de fut
sal nu visează perfor
manțe, deși are câțiva 
jucători de top.

ClPRIAN MARINUȚ

clprlM.marlnut@informnicdla.ro

Deva - Prima apariție a echipei Dava Deva în fața spectatorilor deveni, după promovarea în Divizia C, va avea loc la finalul acestei săptămâni, cu ocazia celui deal doilea turneu al eșalonului trei pe care-1 organizează clubul devean la Sala Sporturilor. Campioană județeană la futsal în 2004-2005, Dava a depășit cu brio faza turneelor de baraj Și a debutat cu dreptul în Divizia C, obținând două victorii în primele trei etape. Dava are un lot cu experiență, după ce a reușit să transfere patru foști jucători

Concursul tinerelor gimnaste nu e susținut de autorități nastă, pentru organizarea întrecerii. „Nu-mi amintesc exact de proiectul Cupei DCMT, pentru că avem foarte multe solicitări de sponsorizare, dar aceasta (5000 RON n.r) e suma maximă care se dă de obicei pentru astfel de manifestări”, afirma Mircia Muntean. De precizat că totalul cheltuielilor de organizare pentru Cupa DCMT este de 25.000 RON, iar Asociația „Dimitri” obținuse din alte

sponsorizări suma de 15.000 RON. „Abia acum aflu de la dumneavoastră că s-au aprobat doar 5.000 RON. Nu pot evalua pe moment dacă ne vom descurca fără acești bani pe care mizam, dar sper să reușim să organizăm concursul”, preciza Gina, Gogean. „Gupa DGMT” este o competiție ce urmărește oferirea de noi șanse de afirmare tinerelor gimnaste și are programată în noiembrie la Deva

ediția a Ill-a. La primele două ediții au participat cluburi din România (CSS Cetate, CSS Arad, CSS Timișoara, CSS Focșani, LS Nadia Comăneci Onești), Ungaria (Bekecsaba), Serbia (Novi - sad și Suboti- ta), precum și de la cluburi din Franța și Slovenia. în acest an organizatorii intenționează să mărească numărul departicipanți prin invitarea unor sportive de la cluburi din Germania și Anglia.

Florin Stancu (alb), cel mai tehnic jucător al formației Davade la divizionara A- F-CGIP și ■ - experimentai nu avem obiec patru jucători care au activat la Quasar. Este vorba de Florin Stancu, Andrei Gonig, Daniel Țaga și Marian Gavri- lă, foști la CIP și de Sebastian Hanciu, Corneliu Cățănaș, Glaudiu Mirea și Marius Rev- nic, de la Quasar. „Chiar dacă avem un start bun și un lot

tiv de promovare, ci urmărim să acumulăm experiență și să formăm o echipă competitivă. Deocamdată nu avem antrenor și nioi salarii pentru jucători, singura recompensă fiind primele de victorie și plăcerea de a juca fotbal”, preciza S. Hanciu, secretarul clubului.

Jiu iștii se 
vaccinează

Petroșani (C.M.) - Medicul echipei Jiul, Clau- diu Valas, a dus destulă muncă de lămurire pentru a-i convinge pe fotbaliști să nu scoată din meniu carnea de pui, după ce s-a confirmat că în România există virusul gripei aviare. "Le-am explicat în ce condiții pot fi contaminați și au înțeles că nu este nici un pericol să consume carne de pui, atâta timp cât este preparată . corespunzător”, preciza Claudiu Valas. în această săptămână întreg lotul de jucători al Jiului, dar și personalul auxiliar al clubului va fi vaccinat. ’’Este o măsură de precauție bine venită”, a adăugat doctorul clubului Jiul Petroșani.
Deva (C.M.) - Rezultatele echipei Dava Deva în primele trei etape, desfășurate

. Etapa a IV-a, 22 octombrie. Sala Sporturilor Deva, ora 12.30: Dava Deva - 

Vulturii Dej; Etapa_a V-a,_23 octombrie, ora 15.30. Acvila lași - Dava; 

Etapa a Vl-a, 24 octombrie, ora 12.30: Dava Deya - Silvanus II Reșița
• ' ■ ’ . • : . ' '. ’ ' j- -I ■ ’V ‘ V t*

la Dej: Coruna Câmpiha - Dava Deva 5-6 (3-2); Dava Deva - Proremat Pitești 

5-4 (2-2); Autoglobus Baia Mare - Dava Deva 9-5 (1-3).

Clasamentul
1. Autoglobus B.M. 3 3 0 0 32-15 I . 9

2. Acvila lași 3 3 0 0 24-13 9

3. Proremat Pitești 3 2 0 1 29-11 6

4. Dava Deva 3 2 0 1 16-18 6

5. Silvanus II Reșița 3 1 1 1. 14-13 4

6. ACS Odorheiu IJ 3 1 1 1 10-9 4

7. Vulturii Dei 3 1 0 2 10-14 3

8. Victoria Uriu 3 1 0 2 18-27 3

9. Coruna Câmpma 3 0 0 3 13-24 0

10. Bucovina Rădăuți 3 0 0 3 10-32 0

Deva (C.M.) -- Rezultatele etapei a Vb-af Parma - Anonimii 0-2; Pepsi - 
Jolie Cafe 1-3; Ellt Cugir - AVS 2-1; Cetate - Ellt Adridan 3-3; Cotor Copy 
Shop - Rodostar 2-8; Nida - Dinamo 3-1; Alfa Team - Venus 2-1; Raul & 
Denis - Meikart 2-2.

1. Anpnimii 1 5 0 1 ' 25-9 15
2. Joliț Cafe 6 5 0 1 25-14 15
3. Elit - Cugir 6 5 0 1 17-11 15
4. Raul & Denis 6 3 3 0 25-12 12
S. Cetaite 6 3 2 1 15-13 • '11
6. Rodostar 6 3 T 2 31-19 10
7. Nida . 6 3 1 2 12-14 10
8. Color Copy 6 3 0 3 24-22 9
$ Alfa Team 6 2 2 2 15-15 9
10. Meikart1 ■ 6 2 2 2 11-14 8
■ 1. Venus 6 2 0 4 23-24 6
12. Elite Adridan 6 1 2 e > 3 12-19 5
13, Dinamo 6 1 1 4 16-24 4
1A Pepsi.:.. 6 1 . 1 4 ,11‘23 4 ,
1f>. Parma : ■ 6 1 1 . 4 12-25 4

". 6 0 0 6 16-32 0
'.V.-/ ■

T

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

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

uvÂNWl

Prenumele

LocalitateaTelefon (opțional)

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Abonamente

Numele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

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)

mailto:cfprian.marinut@informmedia.ro
mailto:clprlM.marlnut@informnicdla.ro
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in grupePE SCURT
j j j} j j• Box. Pugilistul Flavius Bia a câștigat, marți seară, titlul mondial în întrecerea cadeților, după ce l-a învins, în finala categoriei 60 de kilograme, din cadrul Campionatelor Mondiale de box de la Liverpool, pe kazahul Nuredin Nurlan. (M.F.)

• Premieră. Federația Română de Box (FRB) organizează, vineri, 21 octombrie a.c., la Arad, primul meci oficial de box feminin profesionist din România, în care se vor întâlni, la categoria semiușoară, sportivele Daniela David și Eliza Năvodaru. (M.F.)

■ Cele două formații 
susțin, astăzi, meciurile 
din prima etapă a gru
pelor Cupei UEFA.

FirrB«L LifiA CAMPlONlui R ■■
.... ...... . V J .V W - - - W . « - » - - - - ..It

Grupa A
Rezultate:
Bayern Munchen - Juventus 2-1
Rapid Viena - Club Brugge 0-1

Ch&ament:
1. Bayern Munchen 3 3 0 0 4-1 9
2. Juventus Torino 3 2 0 1 6-3 6
3. Club Brugge 3 1 0 2 2-3 3
4. Rapid Viena 3 0 0 3 0-5 0

Grupă B
Rezultate:
Sparta Praqa - Arsenal Londra 0-2
Ajax Amsterdam - FC Tuhn 2-0

Clasament:
1. Arsenal Londra 3 3 0 0 6-2 9
2. Ajax Amsterdam 3 1 1 1 4-3 4
3- FC Tuhn 3 1 0 2 2-4 3

4. Sparta Praga 3 0 1 2 1-4 1

Grupa C
Rezultate:
Udinese - Werder Br< 1-1
Panathinaikos Atena - FC Barcelona 0-0

Clasament:
1. FC Barcelona 3 2 1 0 6-1 7
2. Udinese 3 1 1 1 5-5 ♦
3. Panathinaikos Atena 3 1 J? 1 2-4 *4
4. Werder Bremen 3 o V

■ 1.
2 2-5 1

Grupa D
Rezultate:
Villareal' - Benfica Lisabona 1-1
Manchester United - Lille o-o«

.Clasament.—x-.„ >■

■~T: MaTfcheWWec

2. Benfica Lisabona 3 1 1 1 3-3 4
3. Villareal 3 0 3 0 1-1 3
4. Lille OSC 3 0 2 1 o-i 2

București (M.F.) - Președintele grupării RC Lens, Gervais Martel, a declarat, la sosirea delegației franceze pe ''Aeroportul Internațional Henri Coandă, că echipa Steaua București este favorită în meciul care va avea loc în această seară, de la ora 20.00, pe stadionul din Bulevardul Ghen- cea, în grupa C a Cupei UEFA.Lotul deplasat în România cuprinde următorii jucători: Sebastien Chabbert, Charles Itandje - portari, Benoit As- sou-Ekotto (Camerun), Adâma Coulibaly (Mali), Yohan Demont, Nicolas GUlet, Vitorino Hilton (Brazilia), Yoann La- chor - fundași, Patrick Barul, Eric Carriere, Alou Diarra, Issam Jemaa (Tunisia), Sey- dou Keita (Mali), Jerome Leroy - mijlocași, Daniel Cousin, Aruna Dindane (Cote d’Ivoire),
Victor Conte, în scandal de dop aj
■ Autoritățile judiciare 
îl vor supraveghea 
atent pe o perioadă de 
doi ani de zile.

Cristi Chivu a fost convocat
București (MF) - Fundașul Cristian Chivu a fost inclus în lotul echipei A.S. Roma pentru partida cu Tromso IL, din grupa E a Cupei UEFA, în timp ce jucătorii Francesco Totti, Vincenzo Montella și Antonio Cas- sano nu vor face deplasarea în Norvegia. Cei 18 jucători convocați de antrenorul Luciano Spalletti, în vederea meciului cu Tromso sunt: Curci, Doni, Panucci, Bovo, Chivu, Kuffour, Mexes, Cufre, Alvarez, Dacourt, De Rossi, Taddei, Kharja, Mancini, Perrotta, Greco, Nonda, Gkaka.

San Francisco (M.F.) - Fondatorul laboratorului Balco, Victor Conte, aflat în centrul scandalului de dopaj cu tetra- hidrogestrinon (THG), a fost condamnat, marți, la patru luni de închisoare și la patru luni de arest la domiciliu, iă ce a ajuns la un acord cu tribunalul din Șan Francisco, informează AFP.
Fără proces publicAceastă pedeapsă corespunde cu ceea ce s-a prevăzut, Conte, în vârstă de 54 de ani, pledând vinovat, pe 15 iulie, de distribuire de produse do pante și spălare de bani. Acest aranjament, pe cale amiabilă, cu Parchetul, îi permite să

Mircea Sandu 
candidează!

București (MF) - Președintele Federației Române de Fotbal (F.R.F.), Mircea Sandu, și-a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, candidatura pentru un nou mandat în fruntea forului fotbalistic. „Până a- cum, și-au manifestat dorința de a candida Gheor- ghe Popescu, Ionuț Lu- pescu și George Vlaicu, avocat și scriitor din Timișoara. Azi mi-am a- nunțat și eu candidatura", a mai declarat Mircea Sandu.Sandu spune că, dacă va fi ales, va crea două funcții ta organigrama F.R.F. pentru Popescu și Lupescu. „Lui Lupescu îi voi propune funcția de director tehnic al naționalei, iar lui Popescu pe cea de director de marketing și relații internaționale", a spus Sandu. în altă ordine de idei, președintele L.P.F., Dumitru Dragomir, consideră că Sandu are șanse mari să câștige alegerile F.R.F.: „Sandu și-a a- nunțat această dorință și are șanse foarte mari de a câștiga, dar eu nu pot să dau verdicte".

Vieira Jussie (Brazilia), Olivier Thomert - atacanți.în altă ordine de idei, antrenorul loan Andone consideră că partida pe care Dinamo o va susține, pe teren propriu, împotriva formației He- erenveen, din cadrul Grupei F a Cupei UEFA, va fi mai grea decât cea cu Everton. „Heerenveen joacă cu pase scurte și nu e adepta stilului britanic abordat de Everton. Trebuie să fim inteligenți, să ne cunoaștem posibilitățile și să profităm de situația de a juca primul meci acasă. Dinamo trebuie să înscrie mai mult cu un gol decât adversarul", a spus Andone.Echipa pentru meciul cu Heerenveen va fi definitivată după antrenamentul programat joi dimineață. Andone a precizat că a primit târziu informațiile despre echipa olandeză, adăugând că în cele trei partide pe care le-a urmărit, cu NAC Breda, Banik Ostrava și PSV și-a dat seama despre jocul adversarilor.

Victor Conte după anunțarea sentinței. (Foto: EPA)evite un proces public. Judecătorul Susan Illston a ordonat ca Victor Conte să rămână sub supravegherea tribunalului, timp de doi ani. Conte, care urmează să înceapă ispășirea pedepsei pe 1 de-
Cupa Mon
■ Polițiștii germani sunt 
îngrijorați de afluența 
mare de spectatori la 
turneul final de fotbal.

Berlin (M.F.) - Președintele Sindicatului Polițiștilor din Germania (GdP) consideră că turneul final al Cupei Mondiale de fotbal, programat în perioada 9 iunie - 9 iulie 2006, reprezintă o ocazie unică pentru teroriști de a comite atacuri. „Anul viitor, vor fi trei milioane de vizitatori în Ger-

SPORT /8

Amical. Atacantul echipei României, Adrian Muta & Co. vor susține, ta perioada 24-31 mai 2006, un meci amical de fotbal în compania formației Croației, națională calificată la turneul final al C.M. din Germania, data urmând să fie stabilită de comun acord. (Foto: epa)

cembrie, a primit și o amendă de 10.000 de dolari. Lui i s-a interzis să aibă contacte cu Greg Anderspn, antrenorul jucătorului de baseball Barry Bonds, sau cu antrenorul de atletism Remy Korchemny.
mania, iar printre ei se vor afla personalități și celebrități din lumea întreagă, acestea vor petrece mult timp într-un loc ce va fi făcut public, cu mult timp înainte, ceea ce ar putea atrage teroriștii", a declarat președintele GdP, Konrad Freiberg.
Măsuri de securitateUn alt motiv de îngrijorare pentru sindicatul polițiștilor îl constituie actele de huliganism. Freiberg apreciază că decizia de a difuza meciurile

Cherecheșiu 
atacă arbitrii

Cluj Napoca (j&F.) - Președintele clubului „U“- BT ACSA Cluj, Chere-, cheșiu, a atacat Federația Română de Baschet, fiind nemulțumit de arbitrajul din meciul pierdut de formația sa în fața Sportului Studențesc, scor 60-70. Cherecheșiu a sugerat că președintele federației, Car- ffiefi Brănișteănu?ii W- fluențat maniera de arbi traj a cuplului Udrică- Stoica la meciul de bas-” chet feminin dintre „U"^ și Sportul Studențesc. „Și eu, dacă aș fi în locul lui Carmen Brănișteanu, în calitate de fost antrenor la Sportul, aș avea grijă să le spun arbitrilor să arbitreze corect.
J I

din cadrul competiției mondiale pe ecrane imense este riscantă din punct de vedere al securității. „De exemplu, pentru fiecare meci al naționalei Germaniei, vor exista câte 25.000 de suporteri care nu au reușit să cumpere bilete pentru a intra pe stadion. Vor fi luate măsuri de securitate în jurul stadioanelor, dar la distante mai mari, se poate întâmpla ca suporteri ai echipelor rivale să se întâlnească în fata ecranelor**, a explicat Konrad Freiberg.
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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)

• apartament plus două uscătorii, parter, zona 
Magazinul Tineretului. Tel. 0723/514133 sau 
235570, după ora 19.
• bloc de cărămidă, zona Astoria, balcon, 
parchet, parter, repartitoare, preț 70.000 ron, 
negociabil. Tel. 0721/985256.
• Brad, Str. Libertății, nr. 14, bl. A5, etaj 1. Relații 
la tel. 612734, orele 8-ia
• decomandate, bucătărie, baie, faianță, gresie, 
SaȘîon, contorizări, Deva, Kogălniceanu. Tel. 
yyi544oi.

**comandate, central, etaj 4 din 4, izolație 
nouă parchet, gresie, faianță, preț 1,350 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0721/521378.
• decomandate, confort 1, etaj 2, Deva, M. 
Eminescu, gaz, apometre, repartitoare, gresie, 
faianță, liber. Tel. 0269/214045,0744/436704.
• decomandate, Deva, Bdul Decebal, bl. 22, ap. 
49, vedere spre parc, preț 33.000 euro, negociabil. 
Tel. 0723/992790.
• decomandate, ij intermediar, loc de garaj, 
contorizări, Bdul Decebal, ocupabil imediat, preț 
33.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826624.
• decomandate, parter, centrală termică, Deva, 
zona gării, bloc de cărămidă preț negociabil sau 
schimb cu apartament sau casă mică în locali
tate sau împrejurimi. Tel. 220211,217888.
• Deva, zona Hotel Deva, etaj 1, decomandate, 
preț 30.000 euro. Tel. 0745/253413.
• urgent, decomandate, balcon, contorizări, 
apă gaz, Deva, Zamfirescu, preț 88.000 lei. Tel. 
0745/888619,227661 seara.
• urgent decomandate, contorizări, balcon 
închis, zonă centrală 55 mp, preț 12 mid. lei. Tel. 
0740/210780.
• urgent, două apartamente de 2 și 3 camere, 
etaj intermediar, ocupabile imediat, preț 650 ■ 
800 milioane lei, pe motiv de emigrare. Tel. 
0721/815781.
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

• urgent Deva, Gojdu, decomandate, balcon, 
etaj 4, izolat, contorizări, preț 870 milioane lei. 
Tel. 221712,0724/305661.
• st mă balcon mare, preț 870
milioane lei. Tel. 0745/253413.
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. Teii 235208,072V985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane iei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediatpreț 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 centrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)

• dec, suprafață mare, centrală termică proprie, 
parchet, balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania) :
• dac, stțtdfață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• et ă dec., balcon închis, st. 64 mp., contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)
• st intermedl decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet, recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 

0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)

• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu, preț 100.000 lei neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303', 
0740/914688. (Casa Betania)
• parter, bine întreținut, parchet gresie și 
faianță moderne, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228. (Casa Betania)

• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat, Gojdu. preț 85.000 
lei, tel. 223400, 0724/169303, 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 13 mid., tel. 0745/159608. (Mimason)
• zona b-dul Decebal, dec., et. 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou, termopane, ct 
55 mp, 1,35 mid., tel. 0740/173103. (Mimason)

• zona centrul vechi, et. 3, sdec, fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona B-dul Bălcescu, et. 1. sdec., parchet, 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50 mp, 
845 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)
•zona LBacJii, dec., et. 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mid., tel. 0745/253413. (Mimason)

• zona Gojdu, sdec.. et. 4, acoperit cu tablă 
gresie, faianță contorizări, balcon închis, beci, 
baie cu geam, parchet stejar, liber, 860 mii., tel. 
206003,230324. (Mimason)
• zona Miorița, parter cu balcon închis, beci, baie 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• AL Moților, et. 1, bloc cărămidă bucătărie 
modificată baie amenajată contorizări, liber, 
620 mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
• Zamfirescu, dec, parchet, contorizări. balcon, 
et 4,845 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără Imbuni țlri, contorizări, preț 550 mii. 
neg, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• dec, st 1,2 balcoane, baie cu geam, parchet, 
gresie, faianță zona Lldo, preț 107.000 Ron, 
ocupabil imediat, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)

• urgent, zona Gojdu, et. intermediar, balcon, 
contorizări, preț 82.000 Ron, tel, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• dec, et 1, Aleea Pescărușilor, contorizări, 
balcon închis, bucătărie mare, preț 108.000 Ron, 
tel. 0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Decebal etaj intermediar, decomandate,
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță modificări, apometre. gaz 
contorizat, repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
0723-251498,23280B (fiesta Nora) ■

• zona Creangă decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă contorizări, parchet, preț 
95.000 RON, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta N ora)
• zona Zamfirescu, circuit, balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gâz 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. (FiestaNora)
• zona Gojdu, decomandate, 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. 0723/251488,232808. (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 Nbra)
• zona Gojdu, 50 mp, etaj intermediar, parchet 
contorizărj, luminos, se dă și mobilat pentru cei 
interesați, ocupabil repede, preț 89.000 RON, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• ugent, dec, balcon închis, zonă centrală preț 
1,2 mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• zona Gojdu, 50 mp, contorizări, bloc cărămidă 
balcon, urgent, preț 780 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• urgent, L Maniu, dec, 52 mp, balcon, centrală 
termică preț 880 mii, neg, tel. 0721/055313. 
(Prima-lnvest)

• zona 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 piață zorlă liniștită etaj 1, interfon, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon mare, ocupabil în 
24 ore, preț 26.000 euro, tel. 0788/165703,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit, vedere la 
bulevard sau schimb cu ap. 3 camere în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență tel. 
0788/165703,232808 (Fiesta Nora)

• zona Liliacului dec, contorizări, ocupaDil 
imediat, preț 990 mii, neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, 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)

• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică et. 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Dunărea - Hunedoara, bucătărie mare, 
parchet, gresie, preț 390 mii, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• zona Micro 4 ■ Hunedoara, et. intermediar, 
parchet, contorizări, preț 520 mii, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)

• zona Eminescu - Deva, semidec, apometre, 
gaz contorizat. balcon închis, mobilat, preț 800 
mii, neg, tel. 745374, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

• urgent zona Al. Streiului, contorizări. dec, 
parchet gresie, faianță parter, preț 460 mii. neg, 
tel. 211075, 0726/130557, 0745/666447.(Mohdial 
Casa)
• zona L Creangă contorizări, st. 60 mp, bloc 
nou, parchet gresie, faianță vedere in 2 părți, 
preț 980 mii, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa) .

• Deva, Str. 22 Decembrie, et. 6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, ultracentral semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726. 
0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, zona Gării, hol central, centrală termică 
amenajat, bun pentru privatizare. Preț 
1.230.000.000 lei vechi sau 123.000 Ron, nego
ciabil. Tel. 0746-225726. 0254- 213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent! Deva, zonă bună plata imediat, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

• zonă bună nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, centrală termică parchet 
lamelar. balcon închis cu termopan. uși schim
bate, parter. Deva, zona Gojdu, preț 13 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780.

• urgent decomandate, modificat, 2 balcoane, 
termopane, centrală termică parchet, gresie, 
faianță 80 mp, parter, zona Eminescu, peț 13 
mid. lei, negociabil. Tel. 0740/210780.

• urgent semidecomandate, etaj 2, Deva, str. 
Titu Maiorescu, balcon, preț 870 milioane lei. Tel. 
221712,0724/305661.
■ zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256 (Rocan 3000)
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•zona G. I seu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre. gaz contorizat. 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei. 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona T. Maiorescu, et. 2, sdec., parchet, 
apometre. fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat, 875 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)

• Liliacului parter înalt, cu balcon construit 
închis, ct, garaj, 1,7 mid, neg., tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Carpațl parter, dec., balcon, contorizări. 
stare bună 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003. 
230324. (Mimason)
• urgent zona Zamfirescu, amenajări moderne: 
geam termopan, CT, et. 2, preț 39.900 euro, tel. 
0740/013.971. (Garant Consulting)
• zona Carpațl bloc de cărămidă, decoman
date. 90 mp, boxă balcon mare, parchet, 
contorizări, preț 150.000 RON, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă 2 bai, 2 balcoane închise, centrală 
termică parchet bi ne întreținut, preț negociabil, 
tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, etaj intermediar, decoman
date, 2 băi, centrală țermică, 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 UllaculuL modificat din ap. 4 camere, 
decomandate, amenajat, 2 balcoane, bine 
întreținut, preț 46.000 euro, tel. 0788/165703, 
232808 (Fiesta Nora)
• urgent, sdec, contorizări, parchet, gresie, 
faianță 58 mp, et 3, zona Minerului, preț 850 mii. 
neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• urgent, eL 1, zonă bună balcon, centrală 
termică preț 795 mii., tel. 0722/564004. (Prima 
Invest)
• zonă centrală 56 mp, contorizări, termopane, 
parchet, gresie, faianță et intermediar, preț 1,4 
mid, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

• urgent, zona Minerului, sdec., et. 3, parchet, 
centrală termică instalații sanitare noi, balcon 
închis, preț 800 mii, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest;
• zona Astoria, dec, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, 98 mp, gresie, faianță et 3, preț 1,250 
mid, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
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• zona Dorobanți, etaj 1, dec., tip standard, 
boxă, 2 bă, 2 balcoane închise, centrală termică, 
parchet bine întreținut, preț negociabil, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona LSacuhit modificat din ap. 4 camere, 
dec., amenajat, 2 balcoane, bine întreținut, preț 
46.000 euro, tel. 0788/165703, 232808. (Fiesta 
Nora)
• foarte urgent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel, 
211587,0745/253661 (Evrika)
• zona Micro 6 ■ Hunedoara, bloc cărămidă, gaz 
2 focuri, parchet preț 220 mii., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Mcro 2 ■ Hunedoara, et intermediar, 
dec., 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva, str. Carpațl, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat. Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, air. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp. Preț 1500.000.000 ROL. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, bucătărie modificată centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet nou, 
78 mp, semimobilat, garaj, etaj 3, zona Astoria, 
Bălcescu, preț 45.000 euro, negociabil, ocupabil 
imediat Tel. 0742/965180,0254/223499.
• decomandate, bucătărie, faianță gresie, 2 băi, 
centrală termică ocupabil imediat Deva, zona 
Gojdu, preț 145.000 ron. Tel. 0741/154401.
• unten decomandate, etajl, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică st 112 mp, fără intermediari. 
Tel. 0788/497895,228775.
• zona I Bandit dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona t Iu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizâri, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dac, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• 2 băl, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat-parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Gojdu, tară amenajări, CT, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)

• zona Eminescu, decomandate, 110 mp, 
centrală termică parchet gresie, faianță 2 
balcoane, 2 bă, bloc de cărămidă preț 165.000 
RON, tel. 0723-251498,232809. (Fiesta Nora)
• zona LBacukd, etaj intermediar, decoman
date, 2 balcoane. 2 băi, vedere în 3 părți, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
preț 150.000 RON, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta 
Nora)
• urgent zonă ultracentrală 2 bă, 2 balcoane, 
parchet, contorizări, et 2, garaj, preț 48.000 euro, 
neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona Mcro 7 - Hunedoara, et intermediar, gaz, 
parchet, preț 420 mil, neg, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Deva, L Creangă modificat în 3 camere, ușă 
metalică geamuri termopan, băe de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă băcon închis 
cu termopan, garaj. Preț 2.200.000.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• Deva, zonă centrală contorizări, 2 băi, 2
1 balcoane, et 1 sau 2, amenajat ofer 160.000 Ron, 

tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)

• cameră la casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianță 
termopan, zonă centrală Deva, tel. 0726/972966.
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• Orâțtle, Str. Căstăului, nr. 53. Relații la tel. 
0744/9794080742/042098
• isgant 3 camere, bucătărie, baie, hol, sc 130 
mp, st 1800 mp, Deva, zonă superbă preț 1,6 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0721/815781.
• vând/: imb casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
curte, grădină cu apartament 3 camere plus 
diferență Tel. 219588
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zonă centrală 2 cam., bucătărie, baie, fără 
grădină st 230 mp, preț 67.000 euro, tel 
0740/013971. (Garant Consulting)

e SC Electrica Banat SA SUCURSALA Deva 
electrica informează:

s.a. Vineri, 21 octombrie 2005, vor avea loc lucrări pentru înlocuire conductor 
de gardă cu fibră optică pe LEA 400 (220) kV, Râu Mare - Hășdat.

Lucrările sunt efectuate de către Compania Națională Transeledrica SA - Sucursala Transport Timișoara și vor 
avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei electrice în rețelele SDFEE Deva a SC Electrica Banat SA 
în localitatea Măceu și, partial, în local itat Bretea. în funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse 
în intervalul orar 10-18.
SC Electrica Banat SA - Sucursala Deva asigură toți clienții săi că echipele care efectuează lucrarea depun 
întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie electrică.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

(32723)

■ 2 camera mari, bucătărie amenajată baie 
deosebită curte în suprafață de 480 mp, zona 
Mărăști, preț 260.000 Ron, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• mira, zonă deosebită 5 cam., bucătărie, baie, 
teren 1800 mp, preț 190.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona piață ■ Hunedoara, 2 camere, gaz 2 
focuri, apă curentă pivniță 180 mp, 600 mii., tel. 
745374,0720542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva, D+P+l și garaj, zona Calugăreni, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, centrală termică 
grădină 500 mp. Preț 120.000 euro. Tel. 0746- 
225728 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

• urgent, Bălcescu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• Deva, 2 sau 3 camere, baie, bucătărie, st 
minimum 800 mp, zonă bună ofer 200.000 Ron, 
tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând case la țară (17)

• 3 camera, bucătărie, baie, sobe teracotă 
dependințe, anexe, 1500 mp teren, gaz la poartă 
vie pe spaliere, urgent Tel. 262941,0722/249579, 
0722/361394
• 4 camera, la Șoseaua Lugojului, beci, grădină 
50 ari, curent 380, cabană curte, fântână între 
Deva și Făget preț 900 milioane lei. Tel. 
0723/885562.
• Udufeștl nr. 32, comuna Dobra, casă curte, 
grădină anexe, fântână

• vând/acNmb casă sat Batiz, recent renovată 
3 camere, sobe teracotă pe lemne, apă curentă 
st 5400 mp cu apartament 2 ■ 3 camere Deva 
Eminescu, Liliacului, Bălcescu, Dorobanți. Tel. 
228788 0723/581441.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

Vând garsoniere (19)

• confort t decomandate, contorizări, ocupa- 
bilă imediat, zona Artima Tel. 0741/154401.

• decomandata <7 mp, gresie, faianță etaj 
intermediar, Deva zonă centrala Tel. 
0727/885561.
• decomandata Dada parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 2 din 4, preț 550 milioane.lei, 
negociabil. Tel. 0721/521378

• Deva, Decebal, decomandate, contorizări, 
repartitoare, bucătărie, baie, parchet, balcon 
închis, peste 35 mp. Tel. 224296, 0788/361782, 
0720/747359.
• urgent, contorizări, parchet, gresie, faianță 
ocupabilă Imediat, Deva Dacia preț 430 
milioane lei, negociabil. Tel. 0740/210780.

•zona Zamlkescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 miljei. 2352080721/985256. (Rocan 3000)

•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona ad bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mărăști, dec, mobilată balcon închis, et. 
1,700 mii. leii 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
• et 8 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 
♦living), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208' 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208' 0724620358. (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
•et 1, dec., proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou. preț 68000 lei nego
ciabil, tel. 223400, 0720/387896, 0742/005228. 
(Casa Betania)

Z? BANCA TRANSILVANIA SA
» | ______  SUCURSALA DEVA

Vinde la licitație publică prin executorul bancar Tere- 
cjovan Florin imobilul situat în localitatea Călan, str. 

Tabăra Militară, nr. 3, jud. Hunedoara, imobil compus din birouri, 
club, șopron și teren în suprafață de 4582,31 mp, proprietatea 
societății SC METAL PLASTIMPEX SRL.
Licitația va avea loc în Deva, la sediul sucursalei situat în Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 42, în data de 21.10.2005, la ora 12. Prețul de 
pornire a licitației este de 187.500 RON (1.875.000.000 lei). 
Prețul de adjudecare include TVA.
Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune, până la 
termenul de vânzare, în contul executorului bancar deschis la Banca 
Transilvania, o cauțiune reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației. (32789)

• et 8 contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• et 8 garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
• et 8 zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)

• semidec, zonă liniștită et. 3, ocupabilă 
imediat balcon, contorizări, 64.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• legeni, zona Dacia et intermediar, preț 42.000 
Ron, tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

• agent zona Mărăști, et. intermediar, dec, 
balcon, amenajări, contorizări, preț 720.000 Ron, 
tel 0740/013971. (Garant Consulting)
• contort 1, dec, bucătărie, balcon, contorizări, 
zona B-dul Decebal, tel. 0741/154401,227.542, 
seara. (Garant Consulting)
• 2 cam, contorizări, zona Dacia, preț 42.000 
RON, tel. 0741/154.401, 227.542, seara. (Garant 
Consulting)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, Zona 
Kogălniceanu, preț 76.000 Ron, tel. 0741/154401, 
227.542, seara. (Garant Consulting)
• apartament 1 cameră în Deva, bloc de 
cărămidă vedere la stradă 40 mp, balcon mare, 
contorizări, amenajată modificată foarte bine 
întreținută zonă bună tel. 0745-302200,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 2, semidec, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet, gresie, faianță, 
lavabil, ușă intrare nouă preț 58.000 RON, tel. 
0723-251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona ștrand, se dă mobilată balcon închis, 
contorizări, parchet, ocupabilă imediat, preț 
50.000 RON, tel. 0788/165702, 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 Mărăști, etaj 3, semidec, tip standard, cu 
balcon, parchet, gaz contorizat, apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, dublă parchet, preț 520 mii., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona irăștiul Nou, et 2, decomandată 
contorizări, parchet preț 65.000 RON, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona ștrand, balcon închis, contorizâri, 
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. (Evnka)

• zona Micro 6 Nord - Hunedoara, gaz, baie cu 
gresie, parchet, preț 220 mii., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Mfcro 2 ■ Hunedoara, dec., gresie, faianță 
gaz 2 focuri, parchet preț 340 mii., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara) -•*. -i

Cumpăr garsoniere (20)

• yaisomera sau apartament 2 camere. Tel. 
0741/154401.
• 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)

• ki zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253661 (Evrika)
• garsonieră Deva, Micro-15 sau Dacia. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Vând terenuri (21)

• 10pareeleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124
• 1080 mp teren intravilan, fs 35m, apă curent, 
gaz, acces din șoseă Boholt, preț 200 milioane 
lei. Tel. 0742/290024.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștî, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• kitravian, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Tel. 220269,0746/029058

• 5800 mp teren intravilan, fs 32 m. cu casă 
bătrânească livadă apă trasă ideal pentru 
casă zona Bârsău, preț 20.000 euro. Tel. 
0742/290024,223555.
• 74)00 mp teren, la 15 km de Deva, zonă 
deosebită ideal pentru casă de vacanță sau 
construcție, se poate parcela, preț 150 milioane 
lei. Tel. 0723/690946.
• extravian, livadă Sântuhalm, 3500 mp, fs 30 
m, preț 3 euro mp. Tel. 221712,0724/305661.
• IntravBan 500 ■ 1000 mp, zonă neinundabilă 
Simeria, Str. Ciocârliei. Tel. 260412.
• intravilan Sântuhalm. 40 x 50 m, 13 euro mp, 
zona case, toate facilitățile. Tel. 0745/253413.

• intravilan, zona Uzo Balcan, 1500 mp, fs 24 m, 
zonă vile, toate utilitățile, preț negociabil, și 
teren zona Eminescu, fs 18 m, st 1000 mp, toate 
Utilitățile, 0726/826624.
• teren Intravilan cu casă bătrânească Vețel. 
Tel. 237819.
• teren pentru agricultură construcții de case 
sau agrement la Archia și Almașu Sec. Tel. 
0722/524983,212083.
• teren peitru construcție casă, zona Șoimuș, 
fs 12 m, st 800 mp, toate utilitățile, preț bun. Tel. 
0726/826624.
• teren pl construcții, pe DN 7, localitatea 
Râpaș, între Simeria Veche și Orăștie, 15.000 mp, 
din care 9000 mp intravilan pentru construcții, 
se poate parcelă casă300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Tel.0721/560918 0721/948212,0741/135659.
• Intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• IntravRan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• intravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• intravlan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• intravilan la DN 7 st. 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228. (Casa Betania)
• Eminescu, 900 mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
• zona Depozitelor, intravilan, 1500 mp, fs 25 m, 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• zona Ceangăi, s 715 m, fs 10 m, loc de casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, tel. 
206003. (Mimason)
• DN7, Intre Magrilap și calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• intravlan, 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 
suorpfeteintre 500 și 780 mpJdeaJ pt construțții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• Intravlan, 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, F.S. 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 ptr. 
construcție casă sau activitate comercială preț 
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, 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)
• zona Cristur, 1800 mp, teren drept zonă bună 
preț 10 euro/mp, tel. 745374, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• intravflan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod. 2500 mp, fs 9m, la 
șoseă toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, intre 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
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• Intravlan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• central, Deva, apă gaz, curent, preț 600 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zonă ultracentr , 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)
• hală pe DN 7, Deva. 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces ia DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• centrat grup sanitar, ideal sediu firmă 
reprezentanță birouri etc., 25 mp, preț nego
ciabil. Tel. 0726/826624.

• închiriez apartament 2 camere, etaj 4, str. 
Scărișoara, nemobilat, preț 100 euro, negociabil. 
Tel. 0740/233107.
• închiriez apartament 2 camere, Gojdu, nemo
bilat termen’lung, preț 80 euro, negociabil. Tel. 
0721/521378.
• InchHez apartament 2 camere, mobilat zona 
Cinema Patria, preț 80 euro/lună Tel. 
0721/521378
• închiriez chioșc, complex Kogălniceanu, 30 
mp, preț 3 milioane lei/lună Tel. 0721/521378
• închiriez spațiu comercial, 70 mp, Progresul, 
preț 15 milioane lei plus TVA, negociabil. Tel. 
0721/521378

• Închiriez spațiu de producție peste calea 
ferată preț convenabil, Deva Tel. 0721/521378
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
decomandate, mobilat contorizări apă gaz, 
Deva Bdul Decebal, preț 80 euro/lună Tel. 
0742/290024.
• 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 închiriere apartamente camere, 
mobilat utilat decomandate, etaj 2, zona Banca 
Transilvania, preț negociabil. Tel. 0766/330533.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, zona Scărișoara, etaj 4, pe termen lung, 
preț 80 euro. Tel. 0744/474278
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
parter, centrală termică pe gaz, contorizări, 
mobilat cablu, Hațeg, str. O. Densusianu, bun 
pentru privatizare, preț negociabil. Tel. 770735, 
770367,0722/876141.
• ofer spre închiriere casă 2 camere, centrală 
termică mobilată zonă centrală preț 250 
euro/lună plus garanție. Tel. 0726/826624. 

șț4ttouKM.ÎncAjriive gutsongcitedp' 'lă. 
ceW[: preț lODeuro/lună Tel. 0745/253413.

• ofer spre închiriere garsonieră Deva, Dacia, 
mobilată, curată apometre, aragaz, frigider, 
preț 70 euro. Tel. 221712,0724/305661.
• ofer spre închiriere spații comerciale, Deva, 
zona Artima și zona Tineretului, 100 mp, amena
jate, 25, respectiv 15 euro mp. Tel. 0726/826624.
• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat în Hațeg, Str. Progresului, nr. 1,70 mp, 
preț negociabil. Tel. 770735,770367,0722/876141.

• ofer spre închiriere vilă zonă ultracentrală 2 
băi, 4 camere, garaj, ideală locuit sau birouri, 
preț 600 euro, negociabil. Tel. 0721/985256.
• persoană serioasă solicit urgent chirie la casă 
P+E (vilă) ne/mobilată, pe termen lung, chiria 
lunar, rog seriozitate. Tel. 0745/302200.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)

SC EUROCONSULÎ SRL ARAD - FILIALA DEVA
LICHIDATOR AL S.C. BRG Impex S.R.L. PETROȘANI - ÎN FALIMENT 

ORGANIZEAZĂ UCÎTAJ1E
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI DIN PATRIMONIUL 

SC BRG Impex SRL:
- Autoutilitară Dacia, an fabricație 2000:6.500 RON
- Autoturism BMW, an fabricație 1979:2.5OO RON’

Licitația va avea loc în data de 04 noiembrie 2005, ora 14, la sediul lichida
torului din Deva, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et. 1, jud. Hunedoara. în 

caz de neadjudecare, licitația se va relua În datele de 08,11,15 și 18 noiem
brie 2005, la aceeași oră.
Informații privind achiziționarea caietului de sarcini și detalii despre bunuri se 
obțin la sediul lichidatorului sau la tel. 0254/231.279 sau 0745/327.932.

(32783)

•oferap.2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lunâ+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată, zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună ♦ avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel, 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer nerâ în zonă bună Deva, preț 100
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 22J«01, 
0742/375994. (Casa Blanca) XJ
• zonă contrate, st 130 mp. 2 grupuri saSjjfre, 

gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică, supera
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centralătermică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(Casa Betania)
• garsonieră doc, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă, centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec., mobilat 
modern, utilat tv color, frigider, aragaz, pt. 
persoane serioase, garai sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• hi ttocuiH* Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat utilat tv, frigider, aragaz, calculator, ct, 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• ganorierl, b-dul Decebal, dec, mobilată 100 
euro/lună tel.10745/253413. (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, mob' ~ 
utilat ct garaj sub bloc, 350 euro/lună cu tu i 
incluse, tel. 0745/159608 (Mimason)
• garsonieră contort 1, mobilată complet 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• rso sernknobHa' contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel, 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap2 cam, stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris) ’

• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat modern, aragaz, frigider, zonă bună; 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam, dec, complet mobilat mașină, 
spălat dormitor complet, preț 150 euro, ne^ 
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agerii/ 
imobiliară Iris)

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



joi, 20 octombrie 2005 cwât» MICĂ PUBLICITATE /11

• caut urgent garsonieră sau ap, 2 camere, In 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata tn 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer VIU supermobllată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• u oferă garsoniere și ap. 2-4 camere. în Deva, 
(ne)mobilaî, prețuri diverse în funcție de zonă si 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• ofer ganonteri, zona Progresul, mobilată, 
utilată complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, cotțar, totul nou, preț, 100 euro neg., 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ip. comercial, zonă ultracentrală, etaj 1, 
amenajat, pt birouri, st 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• Msotdttf. urgentcasă-vilăP+E, cu minim4 
camere, garaj, în Deva, mobilată/nemobilată, pt 
persoană străină, pe termen lung, roș maximă 
seriozitate, se face plata anticipat tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• casă, zona Văcărescu, 2 camere, mobilată, 
centrală termică, 250 eura/lună. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona l. Creangă, preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)

• vând plug 3 brazde, semănătoare păioase 2 m 
șl presă balotat. Tel. 0727/272307.

• vând pluguri și grape purtate pentru tractoare 
de 15-25-35-45 CP. Tel. 731494.

• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.
• vând detanderi pentru fier-beton (pureci). Tel. 
214664.0723/227569.

Piese, accesorii (42) Electrocasnice (56)

Imobile schimb (30)

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

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1980, stare bună, unic 
proprietar, preț negociabil. Tel. 0744/305917.
• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă, asigurare, stare bună, preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• vând Dada 1310, af 1990. Tel. 0254/772180, 
0723/362133,0720/051413.
• vând Dada 1310, stare perfectă de 
funcționare, af 2002, gri metalizat, 40.000 km, 
preț avantajos. Informații tel. 775535.
• v&nd Dada Solenza Scala, af 2003, unic propri ■ 
etar, 18.000 km, full-options, full-casco, VT 
septembrie 2007, preț 5600 euro, negociabil. Tel. 
0746/249267.

Auto străine (37)

• vând Citroen BX 14, RAR : , . consum 5%, 
alarmă, cass, stare bună, preț 1150 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092,711063.
• vând Ford Granada, închidere centralizată, 
servodi recție, cauciucuri noi, CD Sony, 2000 cmc, 
stare foarte bună, preț 1200 euro, negociabil. Tel. 
0254/218399,0720/348089.
• vând Renault Safiane 2,1 TD, af 1994, central, 
oglinzi și geamuri electrice, cass, boxe, numere 
Franța, preț 2300 euro. Tel. 0723/227569.
• vând Renault Twingo, recent adus, af 2001, 
consum 4%, închidere centralizată, geamuri 
electrice, cass, preț 5100 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092,711063.
■ vând urgent Opel Astra Elegance 1,7 TDI, af 
2001, dotări complete, culoare cameleon, stare 
impecabilă, preț negociabil. Tel. 0721/251652.

• vând Volvo V40,1,9 TD, af 2001, full-electric, 
MP3 player, consum 6%, jenți Mg, persoană 
fizică, preț 11500 euro. Tel. 0723/301857.

Microbuze. Dube (38)

• vând urgent microbuz Iveco Turbo Daily, af 
1988, motor 2500 cmc, TD, 14 locuri, preț nego
ciabil la vedere. Tel. 0726/705460.

Camioane, remorci (39)

• vând 2 bascule 16 tone, în stare de 
funcționare, 1 Saviem cu instalație frigorifică, 1 
buldozer S651 cu cupă, 1 stivuitor Irion 5 tone. 
Tel. 0723/786411.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricM cu circular și mandrină, motor 
monofazic 2,2, preț negociabil, Simeria, str. M. 
Kogăiniceanu, nr. 24. Tel. 0254/263598.
• vând motor trifazat 5,6 kW, 1000 rot./min., 2 
folii cu posibilități reglaj până la 3000 rot/min.; 
redresor cu comutator. Tel. 218186,
• vând presă de struguri, mașină de cusut 
mecanică, rusească, marca Union, stare de 
funcționare foarte bună, preț negociabil. Tel. 
233084.
• vând ugunt tractor M 650, stare foarte bună, 
cu disc, plug și remorcă, multe piese de schimb, 
preț 5000 euro, negociabil. Tel. 282979.

• cumpăr cauciucuri 225/55/15 inch sau 
225/60/15 inch. Tel. 0723/227569.

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască, ochelari de Dacia 1300, toate noi, în țipi ă 
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, preț800.000 lei bucata. 
Tel. 0720/000515.
• vând fend tablă 4 găuri 13 inch, 10 ran bucata. 
Tel. 0723/227569.
• vând lunetă, cutie de viteză cu 4 trepte, punte 
spate Dacia 1300. Tel. 260412.

• vând candelabra cristal de Boemla, stare 
perfectă, 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând ladă frigorificăArctic,4sertare și conge
lator rapid, aproape nouă, preț 350 ron, nego
ciabil. Tei ’îfiW»

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

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

Colectivul SC Retezatul SA Deva aduce un ultim omagiu . celui care a fost un bun coleg
ORBAN ANDREISincere condoleanțe familiei îndoliate.

Garaje (43)

• caut spre închiriere garaj cu apă curentă, la

225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

• vând colțar, imitație de piele, 3 piese și un 
fotoliu mare, model super, adus din Germania, 
la jumătate de preț față de magazin. Tel. 212242, 
seara.
• vând convenabl calorifer tablă nou, 60/50/12, 
plită electrică, aerotermă, radiator, butelie voiai 
și butelie mare. Tel. 0254/225067,0724/451762.
• vând recamler cu ladă, ușă interior cu toc, 
geam cu 3 canate, masă lungă de curte, dulap 2 
uși, sobă teracotă rezervor benzină pentru 
Dacia, aspirator, lăzi pentru lemne. Tel. 215325.
• vând mobilă de bucătărie cu blat, stare bună 
modernă preț negociabil. Tel. 0723/089146.
■ vând moblă de bucătărie, preț 25 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0354/402612, după ora 16.

• vând mobilă second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.
• vând urgent și convenabil masă extensibilă 12 
persoane, nouă recamier și cuier perete capi
tonat, cu ladă încălțăminte. Tel. 225067

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

• vând stație amplificare 50 W pentru instru
ment, telefon fix Panasonic, receptor cu antenă 
Tel. 0743/029593.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând două aparate foto: Smena 8, rusesc și 
Olympia, japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nolda 7650, foto blue tooth, modem, 
baterie rezervă CD, preț 2,7 milioane iei și Nokia 
3410 cu SIM, 4 dolari credit, preț 15 milioane lei. 
Tel. 0722/258401.
• vând Nolda 8850,250 ron, impecabil; Siemens 
A70 cu garanție magazin, 180 ron, Motorola, 280 
ron. Tel. 0724/575137.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cănidor copii, nou, 3 poziții reglabile, 
culoare albastru închis, preț 160 ron, negociabil. 
Tel. 0254/230784.
• vând haină blană iepure, nouă măsura 48, 
mierlușcă și căciulă neagră măsura 46, preț 
avantajos. Tel. 219013,0723/938028.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fostă piele, nouă nr. 38 ■ 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• cunpăr tkde și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). Tel. 260651

• vând 150 bucăți cărămidă de fabrică grinzi 
15/15 cm, scândură 13 mc, lațuri lungime 4 m și 
1,2 m; 5 butoaie din tablă de 200 litri, buloane 
M20. lemne de foc 6,6 m/ster. Tel. 229444.
• vând ieftin 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă, garaj, cabană etc. Tel. 
260412.

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

Plante și animale, 
aqroalimentare (57)

• cumpâr ol. Tel. 0742/214971.

• vând grâu și orzoaică, preț avantajos. Tel. 
0722/524983,212083.
• vând porumb ștluleți la prețul de 2000 lei/kg. 
Tel. 0722/570218.
• vând itruguri pentru vin. Tel. 216028

• vindem purcel, 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 ptan cu coadă Jakob Czapka Shon Jahare 
1842, Wlen, placă bronz, corzi încrucișate, stare 
foarte bună, preț avantajos. Tel. 0254/611145, 
0744/889956.

Tel. 0726/379220.
• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți plastic. Tel. 
0723/301857.

• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabilă, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând ceas de perete cu pendulă, bate ora 
exactă, preț 100 euro. Tel. 0743/029593.
• vând convenabil robineți termostatici (repar
titoare) pentru calorifere. Deva, tel. 0254/213754.
• vând Bnie pentru fabricarea sticlei termopan, 
marca Szilanc, import Ungaria, în stare perfectă, 
preț accesibil. Relații la telefoanele 0744/280691, 
0788/280691.

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Barbu Mihaela. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
_ăscoi Simion. Se declară nul.
• plerthrt carnet asigurări sănătate pe numele 
Țîștea Maria. Se declară nul.

Solicitări servicii (71)

PRIMĂRIA COMUNEI 
MĂRTINEȘTI 

primește oferte în vederea 
întocmirii studiului de 

fezabilitate și a proiectului 
tehnic pentru obiectivele: sediul 

Primăriei și Căminul Cultural 
Mărtinești.

Ofertele se primesc la sediul 
Primăriei Mărtinești, jud. 

Hunedoara, până la data de 15 
noiembrie 2005. Informații la 

tel. 0254/246310.

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

• SC Reflexe Vital SRL organizează cursuri 
ae masaj, în Deva. Diplomele sunt acredi
tate de Ministerul Muncii. Tel. 0722/756092, 
0788/191164.

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• Inginer, proffi forestier, industrializarea lem
nului, vechime 22 de ani, solicit angajare. Tel. 
0254/215482,0722/239434.
• caut ecâri de măturat, ajut la încărcat ■ des
cărcat marfă, vând cartelă Connex reîncăr- 
cabilă, valabilă, 40.000 lei, negociabil. Tel. 
0744/116494.

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing
. pentru punctul de lucru din Deva

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

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

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

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Loredana Ghejan, E-mail: 
luredana.ghejan@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0726/275877.

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

II SECRETARĂ
Condiții: 

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

(opțional)

■ ȘEF ATELIER
■ MECANICI
■ ELECTRICIAN

Condiții:
• studii in domeniu
- experiență relevanță
- carnet auto cat. B

■ CONTABIL
Condiții:

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

OFERIM:
■ integrarea într-un colectiv modern
■ posibilități de training și promovare
■ salariu motivant ■ fieleta ie serviciu

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.

VARIANTE
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LOCAȚII CUTII POȘTALE

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

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

i
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• încă un turist. Rusia și Brazilia au semnat, marți, la Kremlin, un contract privind zborul prevăzut pentru anul viitor al primului astronaut brazilian, Marcos Pontes, pe Stația Spațială Internațională, ISS.
• Colaborare. Madonna a anunțat că a trimis o scrisoare membrilor fostei trupe Abba, pentru a le cere voie să se folosească de piesa „Gimme Gimme Gimme" pentru realizarea noului ei single, „Hung Up" Aceștia au acceptat.
Cel de-al 12-lea uraganMiami (MF) - Uraganul Wilma a crescut semnificativ în intensitate, ieri dimineață, devenind un „uragan extrem de periculos, de categoria cinci”, nivelul maxim pe scara Saffîr-Simpson, a anunțat Centrul american pentru Uragane (NHC). Wilma este cel de-al 12-lea uragan din acest sezon format în Atlantic. în prezent, uraganul este localizat între coastele vestice ale Cubei șf peninsula Yucatan din Mexic, avansând lent către nord. Uraganul a înregistrat și un nou record, având cel mai scăzut nivel de presiune înregistrat vreodată. 1

Rute de zbor 
ale păsărilor 
migratoare

■VW
H5N1 punctele de izbucnire a gripei 

din luna Ianuarie 2005Marea Neagră t Mediteiana Estul Africii l Vestul Asiei <=’ Asia CentralăEstul Asiei /AustraliaI
Pacific, în vestul SUA Mississippi!
Atlantic, coasta SUA Atlantic

S GRAPHIC NEWS

Păsările migratoare răspândesc virusul gripei aviare pe traseele lor de zbor, infor
mează Organizația pentru Alimentație și Agricultură din cadrul ONU, FAO. 

Pe rutele de zbor - care le permit păsărilor din Asia să se intersecteze cu cele 
din Europa ■ pot răspândi virusul H5N1, cel care a ucis 60 de persoane în Asia.

J »> artOKHH 
_ _ Ti.

< unt •.»- rasp.tndvite vitu^ul gripei .«viatv in Europa

Riscul de contaminare crește

Tratative
Los Angeles (ME) Actorul Sylvester Stal- lone, care a anunțat de curând că își va pune încă o dată mănușile de box șl va intra îh ring. pentru episodul al șase- * lea din seria „Rocky”, se (află în tratative cu campionul din box Roy Jones Jr, pentru, ca acesta să joace alături de el.Actorul vrea ca boxerul să joace rolul fictiv al campionului Maison „The Line” Dixon. ^Stallone, în vârstă de 59 ani, a confirmat că va Iregiza și va și juca în filmul „Rocky VI”, iar filmările vor începe în decembrie, la Los Angeles și Phila- idelphia. Filmul va fi lansat ofi- Șcial în lupa noiembrie a anului viitor.

i

Kutcher (Foto: EPA) 

Serial nou 
Los Angeles (MF) - 
Actorul Ashton Kut
cher pregătește un 
serial de televiziune 
care prezintă relația 
de dragoste dintre 
un tânăr șl o femeie 
matură, scrie Variety. 
Kutcher (27 ani) va 
filma un episod-pilot 
pentru compania de 
film Fox. Episodul are 
ca titlu provizoriu 
„Un bunic de 30 de 
ani". Ashton Kutcher 
șl Demi Moore (42 
ani) formează cuplul 
cel mai în vogă de la 
Hollywood din ultimii 
doi ani. Ei s-au căsă
torit la 24 septem
brie, în Beverly Hills.

Tai Shan este un pui de urs panda, examinat de veterinarii de la grădina zoologică din Washington. Puiul e mascul și s-a născut în 9 iulie. (Foto: EPA)

închisoare pentru o pisica
Londra (MF) - O femeie care și-a ucis pisica băgând-o în mașina de spălat a fost condamnată, marți, de un tribunal britanic, la șase săptămâni de închisoare. Holly Thacker (34 de ani) s-a hotărât să o bage pe Fluffy în mașina de spălat și și-a obligat copiii - în vârstă de cinci și, respectiv, 15 ani - să asiste la scenă.Rob Melloy - membru al unei asociații britanice pentru protecția animalelor, care în urma unei sesizări a găsit cadavrul pisicii în pubelă - a declarat în instanță că moartea lui Fluffy a fost „un act deliberat de cruzime” și „cel mai cumplit” văzut în cei șapte ani de experiență.

■ FAO: Africa și Orien
tul Mijlociu sunt 
amenințate de propa
garea gripei aviare.

Roma (MF) - Africa și Orientul Mijlociu sunt amenințate de propagarea virusului gripei aviare, a avertizat, miercuri, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), care s-a arătat îngrijorată de lipsa mijloacelor de combatere a virusului în țările est- africane.„Prezența gripei aviare în România și Turcia, după focarele apărute în Rusia, Kazahstan și Mongolia, confirmă recentele avertismente ale FAO referitoare la propagarea virusului pe rutele utilizate de păsările migra

toare care vin din Asia de Sud-Est”, a declarat directorul serviciilor veterinare ale FAO, Joseph Domenech. FAO nu este foarte îngrijorată de capacitățile de reacție ale „țărilor din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord”, în schimb se declară „mult mai preocupată de situația din Africa de Est, unde serviciile veterinare (...) vor întâmpina mai multe dificultăți în punerea în practică a campaniilor de eliminare a păsărilor ?$gje vaccinare a populației”.n ceea ce privește „țările europene”, FAO menționează un risc „relativ scăzut", dar acesta „ar putea crește, dacă păsările migratoare vor aduce boala în Europa în primăvara viitoare, după ce au contractat virusul în timpul șederii lor în regiunile sudice”.

veronicaAre 20 ani, este pasionată de modelling, turism și limbi străine.

10.000 de copii în pericol
■ Conform datelor 
UNICEF, 10.000 de copii 
pakistanezi ar putea 
muri de foame și frig.

Islamabad (MF) - Cel puțin 10.000 de copii pakistanezi sunt în pericol de a muri de foame, frig și din cauza bolilor, dacă ajutoarele nu vor ajunge rapid în regiunile din nordul țării afectate de cutremurul de la 8 octombrie, a declarat miercuri UNICEF.în timp ce ajutoarele continuă să sosească în regiunile muntoase cele mai îndepărtate din nordul Pakistanului,, UNICEF a lansat un nou apel de asistență, declarând că se teme de „un al doilea val de decese” din cauza apropierii iernii.

La ceremonie (Foto: epa)

în zonele muntoase ale Kashmirului și Provinciei Frontierei de Nord-Vest, până la 120.000 de copii nu au prim
it nici un ajutor, iar agenția ONU apreciază că „aproximativ 10.000 dintre ei ar putea muri de foame, din

cauza hipotermiei sau a bolilor, în următoarele- săptămâni”. „Operațiunile de ajutor devin tot mai complicate pe zi ce trece”, precizează un comunicat, care o citează pe directoarea executivă a UNICEF, Ann Vene- mann. Aceasta a semnalat existența unor cazuri de diaree ce denotă „un mare pericol din punct de vedere sanitar”. UNICEF cere intensificarea intervențiilor cu ajutorul elicopterelor, singurul mijloc de a ajunge la satele izolate.Conform ultimului bilanț oficial al autorităților pakistaneze, cutremurul de la 8 octombrie a făcut cel puțin 47.700 de morți, 67.000 de răniți, iar 3,3 milioane de persoane au rămas fără locuință.
Banderas are propria stea

Hollywood (MF) - Actorul spaniol Antonio Banderas (45 ani) a primit, marți, steaua sa pe Bulevardul gloriei în timpul unei ceremonii la Hollywood, cu zece zile înainte de lansarea în Statele Unite a noului său film, „Legenda lui Zorro”.Banderas, cel de-al 2.294-lea reprezentant al lumii spectacolului care este omagiat ast

fel, a fost însoțit de soția sa, actrița Melanie Griffith, la ceremonia organizată în apropiere de Kodak Theatre. O altă actriță,, Sharon Stone, l-a felicitat pe Banderas.„Este o onoare și un privilegiu pentru mine. Am ajuns în această țară, acum 16 ani, aproape fără un ban în buzunar”, a declarat aatorul născut la Malaga.
U.X OVWJ.XC11X, xvxzugv fost component al trupei Ultravox, a primit marți Ordinul Imperiului Britanic pentru munca sa în domeniul muzicii în campanii umanitar^.

(Foto: EPA)


