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Fără construcții haotice

Astăzi, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel mai comp! supliment TV cu 16 pagini inte

■ Edilii Devei doresc să 
înlăture aspectul de 
„periferie urbană din 
țările lumii a treia".Deva (D.I.) - Situația municipiului Deva, din perspectiva construcțiilor efectuate haotic la parterul blocurilor, a

grai color. &&111 jd poze din culisele filmelor.
.......... ... . , ........ . , - ,

Meseria de bijutier începe să dispară încet, după ce piața a fost cucerită de bijuteriile prelucrate mecanic, în detrimentul celor create de acești adevărați artiști.
(Foto: Traian Mânu)

Lovită accidentalLupeni (M.T.) - O tânără de 11 ani, din Lupeni, a fost lovită accidental, în cap, cu un picior de masă, căzut de la etajul 10 al unui bloc.Politia Municipiului Lupeni a fost sesizată, în 19 octombrie, că minora Maria R., de 11 ani, din Lupeni, a fost internată la spitalul din localitate cu „traumatism craniocerebral acut pariental drept și edem periorbital stâng”.Din primele verificări a rezultat că, în timp ce făcea curățenie pe terasa apartamentului, Carmen I., de 20 de ani, a aruncat un picior de la o masă.Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentului.
Procese pentru apă în Vale
■ Peste 3000 de pro
cese au fost intentate 
consumatorilor care au 
restanțe la apă.Deva (M.S.) - Regia Autonomă a Apei Valea Jiului (RAAVJ) a intentat peste 3000 de procese pentru recuperarea sumelor datorate de res- 

început să nemulțumească până și Primăria. Evazările la locuințele și spațiile comerciale, extinse, prin concesionare de zone verzi sau trotuare, au fost realizate de proiectanți diferiți, în perioade diferite. Diversitatea de soluții a creat „un efect mutilant asupra arhitecturii urbane” a Devei. CL 

tanțieri, a declarat directorul, Gheorghe Cioară. Valoarea sumelor solicitate în instanță se ridică la 30 de miliarde lei, unele dintre datorii fiind mai vechi de 4 ani.Restanțele ar urma să fie recuperate prin executare silită a datornicilor. „Cu o parte dintre cei în cauză au fost stabilite grafice de eșalonare a 

a aprobat unele reglementări urbanistice, în conformitate cu precizările Ordinului Arhi- tecților din România, care prevăd că, de acum, se pot realiza modificări la parterul blocurilor de locuințe numai cu prezentarea studiilor de urbanism și arhitectură pentru întreaga clădire. în plus, hotă

plăților, dar pe alții nu îi mai găsim la domiciliu”, afirma directorul RAAVJ Petroșani.Regia reușește să încaseze lunar, de la populație, doar jumătate din valoarea facturii curente. Sumele de încasat ale RAAVJ se ridică la 160 miliarde lei, cu penalități, din care 100 miliarde sunt datorii ale populației. 

rârea CL prevede că beneficiarul extinderii mai trebuie să planteze și minim trei arbori. Inițiatorul proiectului, Simion Borbeanu, a precizat că o asemenea măsură era necesară. „Am considerat că se impun câteva reglementări deoarece încă se construiește haotic”, a spus Borbeanu.

TabereDeva (I.J.) - Din cele șapte tabere existente în județul Hunedoara, doar, două au avize de funcționare din partea Agenției Naționale de Turism: Căprioara (Deva) și Cos- tești, susține directorul DJT Hunedoara, Ldrincz Szâll. /p.5
Testări voluntare și gratuiteStructura piețelor pe care activează IMM-urile 

jp Piața internă

| ■ Piața externa

d Piața interna și externa

■ Tot mai mulți hune- 
doreni își fac voluntar 
testul pentru 
depistarea HIV/SIDA.Deva (C.P.) - Un număr de 274 jjle hunedoreni au cerut în acest an să li se facă testul HIV. Ei au apelat la serviciile Centrului de Consiliere și Testare HIV deschis la Deva de Fundația Romanian Angel Appeal, în parteneriat cu DSP Hunedoara. Nici una dintre persoanele testate nu a fost depistată pozitiv. Serviciile de consiliere nrecum și testul 

HIV sunt gratuite. „Centrul deschis la Deva deservește întreg județul Hunedoara, iar acesta se află pe str. M. Emi- nescu, nr.99, telefon 0254- 219311. Din datele preliminare privind factorii de risc, rezultă că 83% dintre cei testati în centrele noastre s-au expus riscului infectării cu HIV și alte boli cu transmitere sexuală prin practicarea sexului neprotejat. Iată de ce este important a se efectua acest test, în condițiile în care este gratuit”, a declarat Claudia Cătană, coordonator Relații Publice în cadrul Fundației RAA.
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PE SCOUT

Demnitarii români și maghiari au discutat în ședința comună de la București o serie de probleme ce privesc ambele părți (Foto: dais)

• Jurnalistul francez Fred Nerac, dispărut în Irak în martie 2003, ar fi murit la bordul unui vehicul irakian în timpul unui schimb de tiruri între irakieni și militari americani, a anunțat Ministerul francez de Externe. Nerac a dispărut în apropiere de Basra, împreună cu un translator de naționalitate libaneză.
îngrijoratBeijing (MF) - China pare să-și fi dezvoltat capacitatea de a întreprinde atacuri nucleare cu rachete ce ar putea atinge continentul american, a declarat, la Beijing, secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld. „China pare să-și fi sporit forța rachetelor sale, care pot lovi în numeroase zone de pe Glob. Astfel de e- voluții pot provoca îngrijorare, mai ales că nu se știe exact despre ce este vorba”, a spus Rumsfeld, confirmând îngrijorarea exprimată în repetate rânduri de americani în legătură cu modernizarea armatei chineze. Recunoscând că Beijingul are dreptul de a decide ce informații dorește să dez- văluie din a- cest domeniu, I ' p y el și-a expri- wMUr mat dorința de a e- xista o mai mare transparență.

Kazimierz Marcin- 
kiewicz (Foto: EPA) 

Un nou 
premier 
Varșovia (MF) - Pre
ședintele polonez, 
Aleksander Kwas
niewski, Fa încredin
țat conservatorului 
Kazimierz Marcinkie- 
wicz misiunea de a 
forma noul guvern al 
coaliției de dreapta, 
dar procesul este în
greunat de tensiunile 
apărute între conser
vatori și liberal. Mar- 
dnkiewicz a fost pro
pus pentru postul de 
premier de partidul 
catolic Lege șl Justi
ție, care a câștigat 
alegerile legislative de 
Ja 25 septembrie. El 
va trebui să formeze 
un guvern de coaliție 
cu liberalii din Platfor
ma Civică (PO). Mier
curi dimineață, Gu
vernul de stânga al 
lui Marek Belka și-a 
prezentat demisia. I

Inedit: Guvern în partidă dublă
■ Tăriceanu și Gyurcsa
ny au condus la Bucu
rești ședința comună de 
guvern româno-ungară.

Adrian Năstase, dezolatBucurești (MF) ■ Fostul premier Adrian Năstase și-a exprimat, ieri, „amărăciunea” că la reuniunea guvernelor român și ungar au fost ignorați cei care au contribuit la . normalizarea relațiilor dintre cele d^uî. țări, respeetif el și fostul șef al statulu^^țț Iliescu.Năstase a vemelor roi w ,xemplu desprj ceea ce înseamnă normalizarea relațiilojfeu un vecin important.Fostul prife-ministru român a precizat că își amintește cu multă bucurie de îfeâl- miriie pe care, le-a avut cu premierul ungar Medgyeșsy, dfe înainte cu premierul Orban, de felul în cafe „cu eleganță, dar și cu seriozitate, cu fermitate” au avut loc negocieri și a fost rezolvată o chestiune care părea la un moment dat să fie explozivă - legea statutului maghiarilor din afara granițelor Ungariei.La ședință au fost invitați și președinții Consiliilor Județene din zonele în care trăiesc importante comunități maghiare, precum Maramureș, Satu Mare, Bihor, A- rad, Timiș, președinții Autoguvernărilor din mai multe județe maghiare, președinte- • le Autoguvernării Minorităților Române din Ungaria.

i îpreciat ședința comună i gu- •npn și ungar drept un bun e-b|cu r>-n it<eMedgyeșsy, & de felul In cafe

București (MEDF) - Premierii român și maghiar, Călin Popescu Tăriceanu și Ferenc Gyurcsany, au condus ieri ședința comună a guvernelor celor două țări, în care au fost aprobate o serie de proiecte de colaborare bilaterală în domeniile infrastructurii, protecției mediului, învățământului, minorităților și culturii.Cei doi premieri au deschis reuniunea, amintind că cele două administrații simt hotărâte să continue cooperare și că într-o democrație contează ca cetățenii să respecte legea și să se implice în dezvoltarea comunității, fără ca etnia sau religia acestora să conteze.La ședință au participat peste 60 demnitari din cele două țări și mai mult de 200 jurnaliști români sau străini.De asemenea, au fost invitați și îședinții Consiliilor Județe tie din zonele în care trăiesc importante comunități maghiare, precum Maramureș, Satji Mare, Bihor, Arad, Timiș, președinții Autoguvernărilor din mai multe județe

maghiare, președintele Autoguvernării Minorităților Române din Ungaria.
Declarații comunePremierii au semnat o declarație comună de colaborare pentru prevenirea, combaterea și gestionarea situațiilor de urgență cauzate de ape. In baza documentului, Ungaria va asista România in domeniul dezvoltării și amenajării teritoriale, la planificarea strategică de dezvoltare a apărării împotriva inundațiilor, pe baza analizei de risc și la raporturile dintre cheltuieli și beneficii.Cei doi premieri, precum și miniștrii Transporturilor din

cele două țări au semnat o declarație guvernamentală comună privind simplificarea procedurilor de trecere a frontierei ,în traficul feroviar de pasageri, prin introducerea procedurilor de control vamal și polițienesc în timpul călătoriei.Cele două guverne apreciază că această măsură va simplifica procedurile de trecere a frontierei cu trenul de pasageri și va reduce perioada de staționare la graniță.
Fundația GojduFundația publică româno- ungară Gojdu va fi înființată la Budapesta și va funcționa cu sprijinul financiar anual al

Ferenc Gyurcsany și Călin Popescu Tăriceanu (Foto: EPA)

PSD se mișcă repede
■ Sesizarea Partidului 
Social-Democrat către 
Curtea Constituțională 
se va finaliza până marți.

O sală de clasă din Bagdad a fost distrusă ieri, după ce câteva rachete au lovit I școala aflată centrul capitalei. In urma ex- > ploziilor, au fost uciși trei gardieni și un elev. (Foto: EPA) i
. ■ __JF

București (MF) - Președintele Camerei Deputaților, A- drian Năstase, a declarat, ieri, că grupul PSD din Cameră va 
n ...................... .
Sesizarea va S.
Soită în legătură 
eu temele pe care 
noi le considerăm 
eventual neconsti
tuționale.

Adrian Năstase

să-și de a noul când El a

cuvÂjfflu. EM
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

........................................... H finaliza probabil până marți textul sesizării pe care o va adresa Curții Constituționale în legătură cu neconstituțio- nalitatea unor prevederi din noul Regulament.Năstase nu a precizat dacă sesizarea PSD va viza și alte prevederi din Regulament în afara articolului 25 referitor la revocarea din funcție a președintelui Camerei. „Vom face o examinare atentă și vom decide probabil până marți

care va fi varianta finală de sesizare”, a răspuns Năstase la o întrebare pe această temă.
MulțumitPe de altă parte, el s-a declarat mulțumit de faptul că deputății au reușit respecte angajamentul finaliza dezbaterile la Regulament până luni, va fi dat votul final,menționat că operațiunea de modificare a Regulamentului este una necesară în orice Parlament care învață din disfuncțiile pe care le are și încearcă în permanență să a- ducă într-o formă cât mai bună procedura legislativă.Năstase a mai spus că PSD va accepta decizia Curții Constituționale, indiferent care va fi aceasta.El a precizat însă că, în situația în care va fi revocat din funcția de președinte al Camerei, nu va accepta un post de vicepreședinte al acestui for legislativ, pentru a nu da satisfacție unora dintre cei care au considerat că bătălia din aceste luni a fost pentru postul său sau pentru el.
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Guvernelor celor două țări, In baza unui acord interguver- namental semnat de către miniștrii român și maghiar al Afacerilor Externe.
Pensiile și autostradaMuncitorii români sau maghiari care au lucrat pe teritoriul Ungariei și, respectiv, al României vor beneficia de pensie și pentru perioada in care au plătit contribuțiile sociale in statul vecin.Un alt subiect discutat a fost autostrada Brașov-Borș, ' ministrul Gheorghe Dobre in- formându-i pe oficialii de la Budapesta că înțelegerea convenită de fostul Guvern cu firma Bechtel nu respectă normele europene de achiziții publice și nici legislația românească.Tăriceanu a amintit că negocierile pentru rezolvarea problemelor sunt in curs și că proiectul va fi reluat imediat după finalizarea acestora.Reuniunea comună de Guvern constituie o premieră a- tât pentru relațiile româno- ungare, cât și în regiune, fiind pentru prima dată când guvernele din această zonă a Europei se întâlnesc în ședință comună și adoptă împreună decizii pe teme de interes reciproc.

Explozie Soldați americani la locul exploziei unei mstțani-capcană. Atentatul sinucigaș de ieri, de la Baqu- ba (60 km nord de Bagdad), a ucis cel puțin patru civili și a rănit mai mult de 14. (Foto: epaj
Redactor șef: Adrian Sălâgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Daniel I. lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiber iu Stroia
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Abonamentul la Cuvântul liber costă 6,9 lei pentru o lună, Reclamații
13,80 lei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 37,90. lei privind 
pentru șase luni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la difuzarea

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

0801 030303



ACTUALITATE /3vineri, 21 octombrie 2005
• Caravana ANT. „Ești tânăr, ai Autoritate!" este sloganul Caravanei ANT care va ajunge în Deva sâmbătă, 22 octombrie. DJT Hunedoara organizează, sâmbătă, o întâlnire la Bobo's Club cu trupa Impact, iar duminică va avea loc o masă rotundă la care vor participa tineri și autorități județene alături de președintele ANT, Karoly Borbely. (I.J.)

Termen limită. Hunedorenii mai au la dispoziție o săptămână pentru a depune la casieriile Electrica Banat actele necesare stabilirii dreptului de acordare a tarifului social la plata energiei electrice. (C.P.)

D-ale naționa
lismului!

Daniel I. Iancu_______
daniel.Iancu@lnformmedia.rc

■ După revolta de la 
fabricile SEWS, șapte 
angajați luptă pentru 
drepturile lor.

Tiberiu Stroia________________
tiheriu.strcia@infarniniedia.roDeva - La aproape o lună de la protestul Spontan al anga- jaților de la. fabricile SEWS, șapte angajați au fost conce- diați. Considerați a fi capii revoltei, cei șapte își caută acum dreptatea în justiție. Asta deoarece concedierea acestor persoane a fost făcută abuziv. Cel puțin așa susține președintele sindicatului Speranța, loan Stoica. „Conducerea SEWS a încălcat flagrant o serie de articole, unele

contra SEWS

Angajații SEWS protestând la începutul acestei luni.penale, prevăzute în Codul Muncii. Acești oameni nu puteau fi concediați deoarece făceau parte din consiliul de conducere a sindicatului Speranța. Iar legea interzice concedierea unor oameni care luptă pentru drepturile anga- jaților pe care-i reprezintă. Cu toate acestea nu s-a ținut cont

de lege”, susține Stoica. Un alt fapt ilegal, semnalat de către președintele sindicatului Speranța, este acela că Judecătoria Orăștie a pus la dispoziția conducerii SEWS lista cu membrii sindicatului Speranța angajați în această societate, „în felul acesta conducerea SEWS a știut unde să atace. A

(Foto: Traian Mânu)reușit să-i convingă pe protestatari să renunțe la grevă”, susține Stoica. Acesta a mai adăugat că SEWS a cerut strămutarea procesului la înalta Curte de Casație și Justiție București. La această oră nu se cunoaște încă data la care va avea loc prima înfățișare.Ghiar dacă bancurile cu români și unguri 
ce se răfuiesc pentru pământul, dar mai 
ales pentru prunii și pălinca Ardealului nu 

vor dispărea, ședința asta comună a Guver
nelor de la Budapesta și București cam pune 
cruce viselor de eternă războire ale națio
naliștilor exaltați. Ar trebui să se gate-odată 
cu bătutu' cu pumnii-n piept, cu înjurăturile 
ca la ușa vămii și cu lăturile vorbelor arun
cate de români în capu' ungurilor și vicever
sa. De bună samă însă că nu s-or liniști peste 
noapte Vadim și Funar, cu tot sprijinul acor
dat de diazepam-urile dintr-o drogherie, după 
cum nici indivizii de teapa ălora cu „Tri- 
anon"-ul n-or pleca să hălăduiască prin vreo 
țară vecină cu Congo. Unde să găsească, într- 
adevăr, înghițitori de rădăcini amare și trăitori 
prin șanțuri și canale, cum se arată prin 
filmele celea așa-zis documentare...De-aia stau și mă-ntreb, oare ce-i trece 

prin cap unui român sadea care, uitân- 
du-se întâmplător la teveu, vede Guvernul 

unguresc dând fa ordonanțe taman în buricul 
mustind de patriotism și apă de ploaie al 
cetății Iu' Bucur? Sper să nu fie prea slab de 
înger (și, se-nțelege, să nu se afle-n casa 
Romaniței lovan), că-l ia necuratu'! Pe de 
altă parte s-ar putea să-i plesnească inima și 
de bucurie, văzând că până și ditamai pusta 
maghiară, tot de la București îi condusă. Cel 
puțin pentru două zile. Ce ți-e și cu inte
grarea asta! De-acu' trebuie să ne căutăm alți 
dușmani tradiționali...

Clubul DemnitarilorDeva (M.S.) - Persoanele aflate în funcții publice și politice de interes județean și național au înființat, la Timișoara, Clubul Demnitarilor din Regiunea V Vest, din care face parte și județul Hunedoara, a anunțat prefectul Cristian Vladu. în opinia sa, prin noul club parlamentarii și alți oameni cu funcții de răspundere din județele Hunedoara, Caraș-Severin, Arad și Timiș vor putea colabora mai bine, indiferent de culoarea politică, pentru atragerea de finanțări în cadrul unor proiecte regionale.

Schimb partidul, pierd funcția
■ Parlamentul are în 
dezbatere un proiect 
care sancționează 
migrația politică.

Daniel I. Iancu_______________
daniel. Iancu@lnformmedla.rdDeva - Proiectul depus săptămâna aceasta în Parlament de către deputatul PD loan Oltean, privind administrația publică locală și migrația politică, a suferit deja unele modificări. Inițial documentul prevedea încetarea mandatului consilierilor locali și județeni, al primarilor și viceprjjnarilor oare au fost dați afară sau, cel mai adesea, au plecat la alt partid.

Mai precis, ar fi trebuit să părăsească și funcția publică în care au ajuns pe listele unui anumit partid. Petfu Mărginean, președintele organizației județene a PC, a 
w....... .....
Nu există matu
ritate politică in
România, ci doar 
oportuniști prinși 
intr-un lanț al 
slăbiciunilor.

Petru MSrginean

declarat că este de acord cu o asemenea inițiativă legislativă. „Noi suntem categoric împotriva migrației politice, de aceea considerăm că este o

necesitate introducerea votului uninominal, pentru a se răspunde direct în fața alegătorului ”, a spus Petru Mărginean.
Perfect de acordL-am întrebat și pe consilierul Costel Avram (PRM, fost PSD, fost PRM) cum apreciază un asemenea proiect: „Sunt perfect de acord ca cei care migrează de la un partid la altul și-și piardă funcțiile. Ca unul care am fost în mai multe partide, pot să spun că este incorect. Practic, se trădează partidul pe listele căruia a fost ales, pentru că, la ora acțualâ, alegătorii votează partidul”’, a precizat Avram.

Acuzați de furtPetroșani (M.T.) ■ Doi tineri din Petroșani sunt acuzați de un bărbat de 51 de ani că l-au bătut și i-au furat 10.000 de euro. Petru R., de 28 de ani, și Cristinel Z., de 17 ani, elev, sunt acuzați că în noaptea de 18 spre 19 octombrie l-au bătut și jefuit pe Constantin A., de 51 de ani, din aceeași localitate. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Petroșani continuă cercetările în acest caz, pentru a clarifica situația, întrucât există suspiciuni în ceea ce privește declarațiile părții-vătămate. -
De la 14 ani - frate cu 
barul și cafeneaua
■ Tinerii hunedoreni își 
petrec timpul liber mai 
mult prin baruri și 
cafenele.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniclu@ln1ormmedla.roDeva - „într-adevăr, este o problemă ocuparea timpului liber al tinerilor. Suntem deciși ca în perioada care urmează să ne deplasăm prin școli pentru a propune tinerilor să fie propriii lor organizatori de activități extrașco- lare. Focus-grupurile noastre vor trebui să afle ce îi interesează pe tineri”. Aceasta este

declarația președintelui Direcției Județene pentru Tineret Hunedoara, Szell Lor- incz. Și cam la atât se rezumă oferta organizațiilor de tineret. în județ există 16 asemenea organizații.
Biliard și InternetCu toate acestea, în viața de zi cu zi, timp de o oră sau două, tinerii își petrec timpul liber cam așa: „De obicei mergem la un suc, adică la o bârfă! Ne întâlnim fete și băieți și ne distrăm. Eu, în timpul săptămânii, nu prea ies”. (Alina Popa, clasa a XI- a). Cei care „ies” zilnic au un alt fel de program: „Ori merg

Nicola Popan Matei Delie Alina Popaacasă la prietenul meu ori în Expres, barul preferat de cei din Deva. în general, ies în fiecare seară cu prietenii”. (Nicola Popan, clasa a Xl-a).Băieții sunt preocupați mai mult de sporturi precum biliardul și Internet sau ies „la un' suc” (Matei Delie, clasa a

Xl-a). Oricum, barurile din Deva sunt pline în fiecare seară cu elevi.Minori sau majori, toți ajung, datorită mai ales anturajului, să consume băuturi alcoolice sau să fumeze pentru că nu au alternativă de petrecere a timpului liber.
ARTICOL PUBLICITAR

Multifuncționalele Toshiba - o soluție pentru orice instituție sau companie

Orice companie sau instituție își 
dorește să fie mai operativă când 
vine vorba de lucrul cu docu
mentele. Soluția? Gama de multi
funcționale digitale Toshiba e-Stu- 
dio ce propune aplicații de efici- 
entizare a lucrului prin beneficiile 
generate de tehnologiile de vârf. 
Acestea constau în calitatea supe
rioară a copiei/print-ului, redu
cerea costurilor totale de operare, 
productivitate și în posibilitățile 
crescute de monitorizare și admi
nistrare a accesului.

Ce vă propune TopTech? Efici- 
entizarea managementului docu
mentelor prin multifuncționalele 
Toshiba. Aceasta se realizează prin 
integrarea serviciilor de copiere, 
tipărire și scanare locală/în rețea, 
transmitere fax, e-mail, arhivare 
- E-Filing. Astfel, obiectivul este

de a oferi clienților un echipament 
multifuncțional integrat ca sursă 
de intrare/operare/ieșire a docu
mentelor.

Folosirea unui echipament co
lor înseamnă pentru multe firme 
costuri ridicate de achiziție, ex
ploatare și întreținere. Gama e- 
Studio - black&color propune un 
concept nou pentru cei care au 
nevoie de 75% copii alb-negru 
și 25% color: echipament 
alb/negru cu capabilități de co
lor. Beneficiile constau în costul 
redus al paginilor alb/negru, posi
bilitatea de a copia un anumit 
număr de pagini color, și admi
nistrarea avansată a drepturilor 
de utilizare.

în plus, service-ul total garan
tat de TopTech pentru multi
funcționalele Toshiba presupune

informarea rapidă a dispeceratu
lui de service pe e-mail, mic
șorarea timpului de răspuns pen
tru service, monitorizarea tuturor 
multifuncționalelor Toshiba insta
late la client, micșorarea timpilor 
de nefuncționalitate a aparatelor, 
programe de întreținere pre
ventivă.

De asemenea, TopTech pro
pune celor care doresc să-și 
eșaloneze cheltuielile în timp un 
sistem prin care clientul nu 
achiziționează, ci doar închiriază 
echipamentul respectiv și plătește 
în plus doar costul real al copiilor 
realizate și 'contorizate. în plus, 
avantajul constă în faptul că 
TopTech asigură service total și 
pentru acest tip de contract, ca 
și pentru alte echipamente, din 
afara gamei Toshiba.

(31985)

Advertising
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1790 - S-a născut poetul, oratorul și omul de stat 
Alphonse de Lamartine (foto} (m. 28 februarie 1869} 
1833 - S-a născut chimistul și industriașul Alfred Nobel, 

inventatorul dinamitei.
1945 - S-a născut actorul și regizorul 
rus Nikita Mikhalkov („Piesă pentru o 
pianină mecanică”, .Fata fără zestre"}. 
1984 - A murit actorul Ion Finteșteanu 
fTăche, lanche si Cadâr (n. 18 mar
tie 1899}

Calendar religiosCuv. Mărturisitori Visarion, Sofronie și Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoți Mărturisitori loan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. Harion cel Mare.Deva (S.B.) - Pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, din rândul preoților și al credincioșilor ortodocși români din Transilvania s-au ridicat numeroși apărători ai dreptei credințe în fata încercărilor autorităților habsburgice de a-i înstrăina de „Legea strămoșească”. între ei s-au numărat și preoții Moise Macinic din Sibiel și loan din Galeș, sate care țineau de Săliște. Nu și-au trădat crezul chiar dacă au fost supuși opresiunilor Imperiului Habsburgic. Au fost întemnițați pe parcursul vieții în diverse închisori din tară și din Tirol la dorința împărătesei Maria Tereza. Preotul Ioan din Galeș a fost încarcerat și în închisoarea cetății Deva. Apoi a fost dus la Graz, în Austria, urmând să fie reținut până la moarte.
Energie electrică
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Ar fi bine să vă supraveghea^ mai atent sănătatea și să 
nu fiți orgolios la serviciu. Citiți o carte 
vizită unui prieten.

21 apr.-20 mai

Poate fi zi de bilanț pentru mulți dintre dv. O problerffj 
ce v-a tracasat zile în șir se rezolvă incredibil de bine. Nu 
neglijați ținuta vestimentară.

21 mai-20 iun.

Sunteți șantajat și vi se cere să divulgați un secret. Se 
pare că reușiți să convingeți că dv nu știți nimic, salvân- 
du-vă astfel onoarea.

21 iun.-20 iul.

Păstrați-vă optimismul, chiar dacă nu e totul cum doriți. 
Viața de cuplu se îmbunătățește. Azi sunt mal multe chel
tuieli decât vă așteptați.

21 iul.-20 aug.
T*

Doriți să fiți în compania unor persoane care știu să vă 
ofere o atmosferă calmă și relaxantă, sunt dispuse sl vă 
ajute dacă aveți nevoie.

21 aug.-20 sept. ____ ___ __

Sunteți supuși unor presiuni, unor contestări profesion
ale. Toate „atuurile" sunt înfrânte cu ajutorul unor aliați 
din familie, iviți pe nepregătite.

21 sept.-20 oct. T.

Harnic și ambițios ca mai întotdeauna, azi găsiți cele mai 
potrivite soluții pentru toate problemele, găsindu-vă timp 
și pentru ceilalți.

21 oct.-20 nov.

Nu semnați acte cu implicații financiare, exceptând ștatul 
de plată. Nu vorbiți mai mult decât trebuie. Sunteți pre
dispus la greșeli grave.

21 nov.-20 dec.

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan _____ _______
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Bd. N. Bălcescu, bl. 12 A, sc. A, B, C

Str. 22 Decembrie, bl. D 2, sc. B
Str. M. Eminescu, bl. C 1, sc. I, II; bl. C 

2, sc, C
09.00-12.00 Al. Romanilor, bl. 16, sc. D
11.00-15.00 Str. C. Porumbescu, bl. 17, sc. A 
12.00-15.00 Bd. Decebal, bl. J, sc. A

Apă_________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Dimineața nu prea aveți chef de lucru. In partea a doua a 
zilei unele lucrări devin urgențe, nu aveți timp nici de res
pirat.

21 dec.-20 ian.

t

Soluția integrantei din numărul 
precedent: R-B-R-P- 
NESUFERIT - GACI f OCA - 
BILANȚ - AV - MIT - OCNA - 
TUNEL - OT - Rl - NEV - S - VITA 
- ORTO - I - ARC - IAD - EST - 
REGII - PEPIT - AU - TI - ES - 
RAST - DIETA - TRIL

Dispecerat apă rece 227087 
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_____ 929
Dispecerat gaz______ 227091
Informații CFR_____  212725
Urgențe________________ 112
Pompieri___________ 981
Jandarmerie____________ 956
Poliție_________________ 955
O.J.P.C. HD_________ 214971
Deranjamente lift 235090

Cu stilul dv original câștigați atenția și simpatia șefilor. Cre
ativitatea și experiența sunt atuuri care vă ajută să avansați 
profesional.

21 ian.-20 febr. _____

Sentimental sunteți cam nemulțumit, dar exagerați și aste 
încurcă și mai rău lucrurile. Un coleg de serviciu vă face o 
surpriză plăcută.

21 febr.-2O mart.

Banii vin mai mult de la partener, dar nu se poate spune 
c3 nu aveți noroc. Azi vi se poate îndeplini un vis mai vechi. 
Nu faceți împrumuturi!

06.30-07.00 Observator - (

r**k J 1 *
ii-s« *> i

7.-00 Jurnalul TVR. Sport. j 
Meteo

7:55 Euro-dspecer
800 Isabel, în 

Bcăutarea 
Uririi 

8:55 Prieteni 
la masă

9-30 Teleshopping 
10D0 Cealaltă

Românie (r)
11 DO Reflector (r) 
11301989:

Sânge și catifea 
1230 Garantat 

100% (r) 
1330 Desene animate: Madt 

El line
14:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1430 Teleshopping 
1500 Parlamentul României 
1600 Călătorie spre centrul

13 Pământului (IV) (aven- , 
tun, SUA 1999) 

16:55 Călătorie
EJprin Ungaria 

1800 Interes 
general ,

1900 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

2030 Școala vedetelor 
21OO Stele... de ana stele 
2200 Lost Naufragiații 
23:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Travelling circular

030 Monstru (dramă, SUA 
132003) Cu: Charlize 

Theron, Cristina Ricci, 
Bruce Dem. Regia Patty 
Jenkins. Premiul Oscar 
2004 pentiu cea mai 
bună actriță în rol prin- < 
dpal- Charlize Theron. 
Premiul Globul de Aur 
2004, pentru cea mai 
bună actriță în rol prin- < 
cipal- Charlize Theron. 
Premiul Ursul de Argint, 
Berlin 2004, pentru cea 
mai bună interpretare 
feminină Charlize 
Theron

235 Jwnalul TVR Sport 
Meteo (r)

4OB Ochiul magic (r)
•J» înnoi M

7:00 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore ?

9:10 Omul cane aduce 
. cartea 

9Q Tânăr și neliniștit Cu:
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Mama mia (r) 
12:15 la Bloc (r) 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 Tănase
wrțScatiu (dramă, Româ- 
’ “nia, 1976) Cu: Victor 

Rebenqiuc, Eliza 
Petrăcnescu, Vasile 
Nițulescu, Rodica 
Tapalagă, Dan Nu(u, 
Mitică Popescu, Carmen 
Galin

16:00 Tânăr și
T ^neliniștit Cu: Eric Brae

den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 1 
Nicole Thomas Scott

17:00 Știrile PRO TV
17:45 Teo! Emisiune de diver

tisment
19:00 Știrile PRO TV Sport i 

Vremea

2030 Stele verzi. Emisiune de 

divertisment
2230 La servid
23:00 Aii (dramă, SUA 2001). 
t- , jCu: Will Smith, Jammie 

Fox, Jon Voight, Mario 
Van Peebles, Ron Silver, 
Mykelti Williamson, Jef
frey Wright. Cassius 
Clay, un nou boxer pro
fesionist, care tocmai a 
câștigat medalia de aur < 
la Olimpiadă, se impune 
pe scena boxului mon
dial. El reprezintă noua 
imagine a boxului 
reușind să deschidă dru
mul sportivilor afro- 
americani. Lucrurile iau 
o altă întorsătură în 
momentul în care viața 
lui personală și 
preferințele sale politice

230 Stele verzi (r) 
MB Parte rin carte

630 în gura 

presei 
7:00 Obervator

Sport 
Cu: Sanda Nicola

8:00 Canalul 
de știri 

10:00 tn gura 

presei (r) 
10:45 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator 
13:45 Geniali:

Draga Olteanu - 
Matei.
Prima parte

16:00 Observator Cele mai 
proaspte știri din țară și 
de peste hotare

16:45 Anastasia. .
▼ 0Cu: Elena Korikova, Petr 

Krasilov, 
Daniel 
Strakhov

1745 9595-Te învață ce să 
fad

18:50 Sport 
19:00 Observator Cele mai 

proaspte știri din țară și 
de peste hotare

2030 Geniali: Draga Olteanu
- Matei. Ultima parte 

23:00 Intrusul (dramă, SUA, 
; i 1999). Cu: Al Pacino, 

Russell Crowe, Christo
pher Plummer. Jeffrey 
Wigand a fost martorul- 
cheie în procesele inten
tate de statul Mississip
pi și alte 49 de state 
americane industriei 
tutunului care a fost 
obligată să plătească 
246 miliardei. Wigand, 
fost șef al departamen
tului de ceftetări și dez- s 
voltare al companiei

, Brown & Williamson, 
era un foarte apreciat 
om de știință și ultimul 
deconspirator datorită 
funcției sale înalte

230 Concurs interactiv 
330 Observator (r) . 
£30 Comerfia animalelor 
5.00 Dădaca (r)

6:00 Cei trei mușchetari 
»T(aventuri, SUA, 1993).

745 Ritmul străzii (dramă, 
T3SUA 2004). Cu: Jennifer 

Freeman
9:20 United (comedie, 

HNorvegia, 2003). Cu: 
Sondre Sorheim, Vegar 
Hoel

1045 Eu și doamna Jones 
gj(dramă. Marea Britanie,

2002) . Cu: Robson 
Green, Caroline 
Goodall, Phillip Quast

1225 Departe de paradis 
0(dramă, Franța, 2002).

Cu: Julianne Moore 
14:10 Atât de aproape de cer 

gfromantic, SUA, 1995).
Cu: Keanu Reeves 

15:50 Cursa secolului (dramă, 
^jgSUA 2003). Cu: Tobey

Maguire, Jeff Bridges, 
Chris Cooper, Paul Vin
cent 0' Connor, Michael 
Ensign. Regia: Gary 
Ross

18:10 Spy Kids 3-D: Sfârșitul 
H jocului (acțiune, SUA

2003)
19*30 Cinema, dnema, dne- 

ma. Episodul 43

20:00 Prizonierii timpului 
iXfantastic, SUA, 2003).

Cu: Paul Walker, 
'rance: I'Connor, Ger
ard Butler, Billy Connol- 

' ly, David Thewlis, Anna
Friel. Regia: Richard 
Donner

215» Matrix - Revoluții
• facțiune, SUA, 2003).

Cu: Keanu Reeves, Car- 
, rie-Anne Moss

Cold Mountain (dramă, 
:gjSUA 2003). Cu: Jude 

Law, Nicole Kidman 
2:30 Răsplata (dramă, SUA 

«32002). Cu: Wood Harris, 
Kevin Carroll

£05 Italienoele (comedie, 
. | România, 2004). Cu: 
' Mara Nicolescu, Ana

Ularu, Valentin Popescu, 
Valentin Teodosiu, Vlad 
Zamfirescu, Costel Caș
caval

5-35 HnlhMnnd Necanzurat

0700 Maria Bonita (film serial) 
0755 Teleshopping 0825 Euro- 
Dispecer 0830 CeZar și tipar 
0900 Rebelii (film serial, r) 1000 
Tonomatul DP 2 1140 Pasi
uni 1240Verdict Crimă (s) 1330 
Teleshopping 1400 Desene ani
mate 1430 încurcăturile lui Zack 
(film serial) 1500 împreună în 
Europa 1600 Documentar 1635 
Jurnalul TVR 1700 Rebelii (film 
serial) 1800 Jurnalul Euronews 
18:15 Zoom/2 1830 Auto Club 
1900 Moștenitoarea (film seri
al) 200Q Trăsniții din Queens (film 
serial) 2030 Washington în 
spatele ușilor închise (film seri
al) 2130 Jurnalul TVR 2200 Jur
nalul Euronews 22:15 D'ale Iu1 
Mitică 23:15 Polițiștii din LA (film 
serial, Statele Unite ale Ameridi) 
00:15 Când surâde șansa. Partea 
a treia (dramă, SUA 1990) 0200 
Cușca diavolului (thriller, SUA, 
1996) 03:50 Moștenitoarea (film 
serial, reluare)

0700 Rondul de dimineață 
10.00 Teleshopping 10:15 
Icstrim Tivi (s, r) 1035 ProMo- 
tor 1100 Nu mă cheamă rap- 
paport (r) 1300 Pokemon (s) 
13:45 Teleshopping 1400 
Cleopatra 2525 (s, r) 14:45 
Monk (s, r) 1545 Teleshopping 

1600 Monk (s) 1700 Nu mă 
cheamă Rappaport 1900 
Cleopatra 2525 2000 Corupți 
de libertate (s) 2200 Cutia 

neagră 0045 Coropți de liber
tate (s, r)

M1
06:50 Răsărit de soare 10:00 
îngerul păzitor 1105 Mozaicul 
zilei 13:00 Ora de știri 14:00 
Magazine teritoriale 15:00 
Tovarăși de soartă 15:30 Ora 
de audiențe 1600 Vară aven
turoasă 1700 Știri 1705 Piaza 
18:00 12+ 18:30 Știri 1838 
Știri regionale 18:50 Discuții 
între generații 1925 Povești 

, 1955 Vednii 20*30 Știri, meteo,
sport 21:05 Tobe+bas 2205 
Copacul dorințelor 22'45 Marea 
Carte 2300 Vineri seara 2330

0700 Teleshopping 07:30 Pet 
Show 0800 Sport cu Florentina 
0805 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s) 
0940 Sunset Beach (s) 10:40 
Oamenii vorbesc 1130 Tele RON 
1230 Teleshopping 1305 Gari- 
to (I) 1405 Teleshopping 1420 
Garito (II) 1605 Dragoste și 
putere (s) 16:40 Guiness - Lumea 
recordurilor 1725 Farsele lui 
Jugaru 1800 Focus 1900 Cam
era de râs 19:30 Hugo 2000 
Cum să devii newyorkez 2230 
Săptămâna nebună 23:15 Da 
sau nu. Cu Virgil lanțu 0000 
Călătorii în lumi paralele (s) 
01.OO Focus

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
0800 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie (r) 11:00 
Amazoana (s) 1200 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (s) Cu: 
Natalia Streignard (Valentina 
Villanueva Lanz) 1720 Rețeta 
de Acasă 17:30 Poveștiri 
adevărate - Emisiune cu povești 
reale despre viață 1825 Vre
mea de Acasă 18'30 Inocență 
furată (s) 2030 Lacrimi de iubire 
(s) 2130 Culoarea păcatului (s) 
22:30 Lori 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 01.00 Lacrimi de 
iubire (s, r) 0200 Lori (r) 03:15 
Legături de familie (s, rj 04:15 

Amazoana (s, r)

Deva (r)
16.30-16.45 Știri locale

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:30 
Căminul de cinci stele (r) 1200 
Teleshopping 1300 Ochi negri 
(s, r) 1400 Jurnalul de prânz 
1430 Țara Iu' Papură Vouă. în 
această lume colorată vă veți 
întâlni cu câteva personaje, 
devenite deja celebre: polițistul, 
șoferul, camionagiul 15:00 

Miezul problemei 1630 Pariul 
N24 1700 Super sport 1730 

> Naționala de bere 1830 Jurnalul
de seară 1945 Țara Iu' Papură 
Vouă 2000 Mighty Quinn 
(dramă, SUA 1989) 2200 FBI - 
în prima linie (s) 2300 Cronici 

; paranormale (s) 0000 Clubbing

0700 Struț - magazinul șanse
lor egale 0725 Bună dimi
neața, Ungaria! 07:55 Mokka 
10:00 Sodă 11.00 Teleshop 
12:15 Salome (s) 13:10 Joc tele- 

; fonic 1420 Evadare norocoasă
(f) 1620 Cărările iubirii (s) 

' 16:50 Anita (s) 1725 Monk (s) 
r 1830 Al șaptelea cer (s) 1930

Știri, meteo 2000 La bine și la 
rău (s) 2030 Activ 21:10 Să ne 
tocmim! 22:50 Tachinate 2355 

; Blestemul (honor, SUA 1999).
Cu: Liam Neeson, Lili Taylor, 
Catherine Zeta-Jones, Owen 

i Wilson 02:10 Bună seara,
Ungarial 0240 în urma păca- 
-.kJ

07:00 Viața dimineața 0900 
Verissimo 1000 Lumea cărților 
10:15 Carol (d) 12:15 Calendar 
ecumenic 1230 Teleshopping 
13:05 Euromaxx 13:55 Fan X 
1350 Jet Set 1400 Teleshopping 
1430 fabricat în Germania 1500 
Teleshopping 1535 Călătorii în 
China (r) 1600 Jurnal de credință 
1700 Vis de vacanță. Emisiune 
de turism. 1730 Pasul Fortunei 
1900 Știrile B1 TV Cu: Adriana 
Muraro și Radu Soviani 1920 
0 casă de nebuni (s) Cu: Jason 
Schwartzman 2000 Inimă de 
piatră (acțiune, SUA 1996) 
22:00 High Life 2245 Trenul 
vieții 0030 Știri

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

08.45 Dinastia: Din culisele 
serialului (dramă, 
SUA 2004)

1030 Prăvălia de antichități 
(dramă, SUA, 1995)

12.15 Pe firul apei (western, 
SUA 1994)

14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Walter și Henry 

(dramă, coproducție, 
2001)

1630 Dinastia: Din culisele i 
serialului (dramă, 
SUA 2004, r)

18.15 Prăvălia de antichități 
(dramă, SUA 1995, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Umbrele trecutului 

(western, SUA 2004)' 
22.45 Cartograful (thriller, 

coproducție, 2001)

REALITATEA DISCOVERY

1130 Realitatea bursieră 1200 
Realitatea de la 12:00 13:00 
Realitatea de la 13:00 13:15 
Deschide lumea 1400 Reali
tatea de la 14:001£45 Școli în 
lume 15:00 Realitatea de la 
15:00 15:15 Realitatea med
icală 16:00 Realitatea de la 
16:00 16:45 Filiere 17:15 Real
itatea media 17:45 Editorii 
realității 1800 Realitatea de la 
18:00 18:45 Realitatea zilei 
1900 Realitatea de la 19:00 
1915 Realitatea zilei 2000 
Realitatea de la 20:00 2100 
Realitatea de' la 21:00 21:45 
Greșelile noastre 2200 Zece fix 
îxin Rrafitatea de la 2300

09.00 Mașinăriile de război 4 
ale secolului 21

10.00 Confruntarea fiarelor \ 
11.00 Mistere
12.00 Vânătorii de mituri >4, 
13.00 Răzbunarea faraonii -

lui: Comoara pierduta 
a Egiptului 

14.00 Tancuri 
15.00 Mașinăriile de război

ale secolului 21 
16.00 Când pilotul se cata

pultează 
17.00 Mașini la superlativ 
18.00 Față în față cu peri

colul
19.00 Motoddete americane 
2000 Vânătorii de mituri
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mift ?,!A î-, d w i J.
• Scutiri. în primele 9 luni ale anului au fost acordate 81 certificate de scutire de la plata TVA pentru fonduri în sumă de 4,4 milioane euro și 12 milioane lei noi. Sumele reprezintă finanțări externe din partea unor organisme europene. (C.P.)
• Simpozion. în cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, ITM Hunedoara a organizat două simpozioane cu tema „Reduceți expunerea la zgomot", la care au participat agenți economici ale căror utilaje creează disconfort fonic. Săptămâna se încheie, astăzi, cu o vizită la SC Sarmismob Deva. (IJ.)
j ---------------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________________

Legiunea blestemaților!

Paul Rusu

Avalanșă de adeziuniDeva (I.J.) - Sindicatul din învățământul preuniversitar Hunedoara s-a confruntat în cursul acestei săptămâni cu o situație fără precedent. Mai precis, declară Paul Rusu, liderul Sindicatului din învățământul preuniversitar, „s-au înregistrat peste 400 de cereri noi pentru aderarea la sindicat din partea cadrelor didactice hunedorene numai în săptămâna aceasta”. Totodată cele peste câteva sute de procese declanșate de sindicatul hunedorean și-au găsit soluționarea, membrii acestuia câștigând drepturi importante. O revendicare ce nu și-a găsit rezolvare (încă!) este cea a majorării salariilor din sistemul bugetar și care este privită fără interes de premierul Tăriceanu. „Ca urmare am decis să-i adresăm primului ministru o scrisoare deschisă prin care tragem un semnal de alarmă despre importanța sectorului bugetar din România. Concret, am adresat acestuia trei întrebări prin care dorim să fie analizat „responsabil și realist” blocarea majorării salariale la care sindicatul nostru își rezervă dreptul de a riposta pentru apărarea drepturilor angajaților pe care îi reprezentăm”, conehide liderul de sindicat, Paul Rusu.

■ încadrat în trupele 
de elită ale Legiunii 
Străine, un devean po
vestește experiența sa.

Tiberiu Stroia________________
tlherlu.stroia@informinedia.roDeva - Numele lui este Marius B. în perioada cât a locuit în județul Hunedoara a făcut canotaj, apoi karate. A cerut să fie încorporat în trupele speciale, la parașutiști. După armată, a intrat într-o lume a celor care fac legea cu pumnul. A împărțit „dreptatea” prin Timișoara, Iași și București. în 1996, avea probleme cu legea. A fugit în Franța din dorința de a scăpa. Și mai era ceva. Obsesia de a ajunge să lupte în Legiunea Străină. împlinise 27 da ani și își căuta drumul, având un singur gând. Să ajungă în Marsilia unde știa că se fac recrutările în Legiunea Străină. Patru ani mai târziu, s-a convins că a greșit. Dar era. prea târziu...Oricine intră în Marsilia și întreabă de Legiune ajunge la țintă. Am ajuns la Aubagne

Legionari în luptele din Bosnia-Herțegovina (Foto: EPA)(15 km de Marsilia) pe la două noaptea. Și totuși am fost primit, își începe povestirea Marius. A urmat o vizită medicală și un mic interviu.
Mergi înainte...„Mi-au cerut un act de identitate. Apoi m-au întrebat dacă doresc să-mi mențin acest nume. A doua zi a urmat examenul psihologic și cel de rezistență. Practic, a

trebuit să alerg 3.000 de metri în mai puțin de 12 minute. Am fost admis și trimis la Calvi (în Corsica, regimentul 2 al Parașutiștilor). Aici am aflat ce înseamnă antrenament. Pentru aproape 10.000 de euro pe lună am avut parte de cel mai draconic antrenament. Ni se spunea mereu că trupele Delta Force sau temutul SAS englez fac treaba asta fluierând. Astfel am ajuns să nu dorm zile și nopți în șir.

Să râd când cineva venea cu o baionetă spre mine sau să înot cinci kilometri fără nici un efort. în urechi auzeam veșnic aceeași sintagmă „Mergi înainte sau crapă!”
Mureau, strigând mama!După patru luni, Marius a fost transferat în Guyana Franceză. Antrenamentele au început să fie apocaliptice. „Eram ținuți, zile-n șir, în camere întunecate, așteptân- du-ne la orice. Scorpionii sau șerpii veninoși intrau pe unde nu te așteptai. Am devenit în curând specialiști în supraviețuire în păduri dese. A fost groaznic”, povestește Marius.Au urmat lupțe în Beirut sau în Bosnia și Herțegovina. „Nu mă temeam de nimic. Viața unui legionar aparține Franței. Suntajn legiunea blestemaților. Oameni care fug de ceva. Nu mă impresionau oamenii care mureau. Un singur lucru m-a marcat, în timp ce răniții trăgeau să moară își strigau mama. Niciodată fratele sau sora. Asta m-a fascinat”, afirmă fostul legionar.

Taberele școlare pe 
cale de dispariție

CrCȘtCfed prețurilor la carburanți a | determinat declanșarea de proteste în I întreaga lume. Aici, transportatorii spa- I

■ Două tabere sunt 
distruse, una dărâmată 
și trei sunt revendicate 
de foștii proprietari.
INA JURCONE______________

ina.jurccne@informmedia.roDeva - Dintre cele șapte tabere școlare existente în județul Hunedoara, doar una singură are situația juridică clară. Este vorba de tabăra Căprioara, singura care face față în orice sezon afluxului de copii și care va deveni,

intr-un viitor apropiat, de standarde naționale. Situația face parte dintr-un raport de 
n...........
Tabăra din Vața a 
fost demolată de
Romtelecom care 
a construit Hote
lul Bleumarin.
Lorincz Szell, 
director DJT
Hunedoara

..................................M evaluare a patrimoniului întocmit de DJT. Conform acesteia, taberele Sîntămăria

nioli protestează la Zaragoza. (Foto: epa)

Societatea Preț Variațieînchidere (lei/acț)(%)
1. SNPPETROM 0,4340 -1,14
2. ST’ BANATCHȘANA 1,8100 +1,69
3. TLV 1,1300 +0,89
4. BRD 13,1000 -1,50
5. impact 0,4230 -1,63
6 AZOMUREȘ 0,3100 -0,32
I ANTIBIOTICE IAȘI 0,1000 0
& ROMPETROL 0,1200 +0,84

RAFINARE (RRQ
9. HABER 0,3650 +8,31
10. BCCARPAT1CA 0.3650 0
11. DECEBAL 0,0105 +2,95
12. ARGUS CT 3,3500 +0,6
Rubrică realizată tie SVM IFB FINWEST SA DEVA. 
£MN Deeebal. EL R. parter (lângă QUASAR), tel.: 2212®!.

Credite de la CEC 
pentru PFADeva (C.P.) - CEC lansează astăzi Creditul de investiții, destinat persoanelor fizice autorizate (PFA). Finanțarea se acordă pe o perioadă de maxim cinci ani, pentru sume de până la 180.000 de lei noi. Do bânda percepută este negociabilă, în funcție de potențialul afacerii și de profilul de risc al clientului. CEC a început colaborarea cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, precum și cu Fondul Național de Garantare a Creditului Rural, în vederea garantării creditelor acordate prin programul SAPARD și creditelor acordate persoanelor fizice autorizate. „Solicitările de creditare ale persoanelor fizice autorizate din județ vor fi analizate și aprobate în funcție de modul în care ele răspund condițiilor de creditare”, a declarat Dănuț Cio- coiu, directorul Sucursalei Județene CEC.
ConsultanțăDeva (C.P.) - Angajații DGFP Hunedoara au răspuns în acest an la peste 12.800 de întrebări adresate de către agenții economici din județ, cu circa 2000 mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Această asistență de specialitate e acordată de fisc cu scopul de a preveni abaterile de la disciplina fiscală.

URGENțE
Farmacii

XvtX'AWX -

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-» 717659. 
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd 

Republicii, nr. 8.©-» 748199.

Farmacia „Arnica", str. George Enes
cu, nr. 7. ©-» 713045.

DEVA
Farmacia „Sensiblu”, non stop, str. 
Victoriei, nr. 1. ©-» 222380.

Devin taberele o amintire? (Foto: arhivă)Orlea, Costești și Lăpușnic sunt revendicate de foștii proprietari, iar Bulzești și Ohaba se află în conservare din 1996. „Tabăra din Costești, alături de cea din Brădățel, se află în zone de interes turistic și sperăm că prin ele se va promova turismul în județ”, apreciază Lorincz Szell, direc

torul DJT Hunedoara. Potrivit sursei citate, ANT va recupera, la prețul pieței, fostul Hotel Flora, cu 120 de locuri, din stațiunea Geoâgiu- Băi, aflat în patrimoniul DJT, estimat după ultimul proces la prețul de 4,7 mid. lei, de la SC Metalotex care l-a administrat până în 1999.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop,
Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616, 
224488.
Farmacia „Tacomi - Humanltas îi", 

str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 
211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele
8-20 duminică, orele 8 - 14, str. N.
Bălcescu, nr. 7. ©-> 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop1, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ©-+ 612887.

Stomatologie
Policlinica Stomatologie Deva, str. M.
Kogălniceanu, zilnic 8-20____________
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ©-♦ 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-» 
0744-556016,...........................................
Cabinet Chirurgie maxiio-tacială, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©-» 242461.

h—di

Nr. crt. Postul Total Localitatea
1. lucrător comercial 15 Hunedoara 3 Lupeni 8
2. muncitor necalificat 20 Orăștie 20
3. agent de pază 71 Hunedoara 40 Brad 30
4. confecționer-asamblor 150 Deva 63 Hunedoara 50 Brad 15
5. cusător piele 32 Deva 30 Hunedoara 2
6. muncitor necalificat agricultură 54 Deva 14 Hunedoara 24 Lupeni 7
7. manipulant mărfuri 31 Deva 3 Orăștie 12 Brad 16

8. necalificat ambalaje 76 Hunedoara 1 Simeria 74 Brad 1

9. operator răsucitor fire 100 Hunedoara 50 Orăștie 50

COTIȚII VALI3 < if ..
Cursul de referință al BNR în data de 21 octombrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,6069 3,0119 5,3238

Cursul valutar practicat de băncile din Do»a
Valută euro dolar liră sterlină

c ■v c V c V
Banc Post 3,5800 3,6250 2,9850 3,0350 5,2600 5,3400
BRD 3,5680 3,6380 2,9550 3,0510 5,2240 5,3700
Banca Transilv. 3,5585 3,6160 2,9726 3,0301 5,2354 5,3179
Raiffeisen Bank 3,5500 3,6300 2,9500 3,0400 5,1800 5,3600

ri»ct catdecasiale de scbl Mb vaitJtar din Deva
Star Exchanqe 3,5700 3,6000 2,9800 3,0200 5,0700 5,3000
Herdan Exchange 3,5800 3,6000 2,9800 3,0000

■

mailto:tlherlu.stroia@informinedia.ro
mailto:ina.jurccne@informmedia.ro
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• întrunirea comisiei. La Primăria Aninoasa va avea loc, luni, 24 octombrie, întrunirea comisiei de validare pentru discutarea pro-, blemelor de punere în posesie conform Legii 247/2005. Din comisia locală de validare fac parte și patru reprezentanți ai proprietarilor de pădure din zonă. (L.L.)

Există două forme de gripă aviară

Simptomatologia la păsări 
în gripa aviarăDeva (L.L.) - Simptomatologia la păsări în gripa aviară se manifestă prin:■ forma respiratorie: abatere, somnolență, tuse, zgomote respiratorii diverse, lăcrimare excesivă;- forma digestivă și nervoasă: depresie, somnolență, cianoza crestelor și bărbițelor, edemul țesutului conjunctiv subcutanat din regiunea capului și gâtului, aripi lăsate, scăderea consumului de hrană și a ouatu- lui. Găinile ouătoare pot inițial să producă ouă cu modificări ale cojii după care urmează sistarea ouatului. Mortalitatea variază între 50% și 100%, dar în ultimele epizootii din Asia de Sud-Est și Asia Centrală rata de mortalitate s-a situat în mod frecvent între 90% și 100% demonstrând o modificare a patogenității virusului.

AZA

Soluția dv. în con
strucții , instalații și 
achiziționare/montare 
centrale termice!

SC INSTANT INTERNAȚIONAL SRL 
Simeria, str. A. lancu, bl. 7, parter.

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. 14, parter g 
Tel. 0254/229090, 0722/818366

cyy®

Sezonul asigurărilor agricole
■ Pentru culturile de 
toamnă, asigurările pot 
fi încheiate până la 15- 
20 decembrie 2005.

Loredana Leah_______________
loredana.leah@informnieciia.roDeva - Se pot asigura toate culturile agricole - cereale, plante tehnice, medicinale și aromatice, leguminoase alimentare, de nutreț, cartof și; legume, rodul viilor, pomilor și hameiului, căpșuni, culturile din sere, solarii și

răsadnițe etc. „Prima de asigurare se poate plăti integral la data încheierii contractului de asigurare sau în rate, cu termene precise de plată, stabilite prin contract”, spune Dan Partenie de la o societate de asigurări agreată de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. „Persoanele care încheie cu noi un contract de asigurare facultativă a culturilor agricole beneficiază de acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură”, mai spune sursa citată.
- înghețurile târzii de primăvară
- grindina, efectele directe ale ploilor torențiale, furtuna/vijelia
- alunecările și prăbușirile/surpările de terenuri cultivate
- înghețurile timpurii de toamnă.

Veterinarii vor suprave
ghea toate vânătorile
■ Măsura se aplică la 
toate vânătorile de 
porci mistreți împotriva 
pestei porcine.Deva (L.L.) - Măsura este aplicată pe teritoriul întregului județ și face parte din programul de supraveghere a pestei porcine. în fiecare an se face vaccinarea porcilor mistreți împotriva pestei porcine, dar măsura se impune dțn cauza numărului mare de focare de pestă porcină care au apărut în acest an în județ.

în prezent, sezonul de vânătoare este deschis la mistreți și cerbi, însă vânătorii nu pot organiza nici o partidă de vânătoare dacă din echipa lor nu face parte și un medic veterinar. „Doctorul are obligația de a recolta probe de sânge și țesut pentru analize de laborator, teste prin care se stabilește dacă animalele sălbatice sunt sau nu bolnave. Probele sunt recoltate numai de la porcii mistreți; mai mari de un an”, spune,,purtătorul de .cuvânt al DSV Hunedoara, Aurel Perian.

Toate culturile agricole se pot asigura (Foto: Traian Mânu)Persoanele care plătesc primele de asigurare integral la data încheierii contractului pot beneficia de o reducere de 10 la sută din tarifele de primă, cu condiția încheierii
contractului de asigurare până la 15 decembrie pentru culturile însămânțate în toamnă și până la 31 mai pentru culturile înființate în primăvară.

Ciobanul modernDeva (L.L.) - Românii ar putea avea șanse mari de a acoperi golurile existente pe piața muncii din Ungaria. Persoanele familiarizate cu birocrația europeană și având cunoștințe de contabilitate au șansa de a-și găsi un serviciu cel puțin interesant în Ungaria. Slujba pentru care ar putea candida este de cioban. Ciobanul nu mai este ce a fost. Nu mai e suficient să stai sprijinit în toiag, cu căciula dată pe ceafă, cu dulăii alături și cântând din frunză. Trebuie

să ai cali-ficări, să știi ce- nseamnă UE, să fii în stare să faci un proiect de finanțare și să faci rost de bani de la UE.

Și dobatnr vormtnrîh UE-

•=*»•* tfc. lonlștii ambalajelor din carton ondulat

Executămloricciti pldcicutii
(30043)

£• €CO KRAFT
INSTALAȚil^AUTO

;i dft.ro

SC MINEXFOR 
SA - DEVA

DISTRIBUITOR APĂ
minerală Miracol

MIRĂ. XL «te o -uă minerală izvorâtă «lin adân
curile Munților Apuseni, cu un conținut rogat șl echili

brat de minerale ușor asimilabile «ie către organism. Puritatea apei, gustul -Sleiri și .baga
jul" mineral, o recomandă ca un concurent important pe piața apelor mit rah ț din România 
și nu numai.

Conform analizelor efectuate până in orezent, apa minerală „MIRACOL" Chimir idii este 
microbiologic pură și este definită ca natural carbogazoasâ, irfrarbongi ulcică, magne- 
ziană, hipotonă cu caracteristici chimico-fizlce ce se încadrează în stanoarae! prevăzute de 
Normele tehnic* d' exploatare, valorificare și comercializare a apelor minerale.

Pentru apa minerală „MIRACOL" comisia de avizare meauală din cadrul IMFBRM București 
a indicat faptul că aceasta noate fi utilizată în următoarele afecțiuni:

- enterocolite cronice nespecifice, afecțiuni ale stomacului;
- spasmofllii acute, boli cardiovasculare șl ale sistemului locomotor;
- afecțiuni ce necesită cun te colereză (dlschinezie biliară, colecistite cronice, sechele post

operatorii ale căilor biliare).
De exemplu, un consum adecvat de magneziu previne cea. 40% din accidentele cardio

vasculare șl este cu 50 % mai ușor de asimilat decât ce. -fir nâncare și/sau medicamente.
In consecință apa minerală MIRACOL este recomandată tuturor categoriilor de con

sumatori, fără limite de vârstă, sex, ocupație sau stare socială.

AGENDA DE TURISM 
Șl BILETE DE AVION

DEVA, B-DUL DECEBAL, NR. 4A 
Tel/Fax 0254/214543, 0254/234247 

Email: nexuftravelOrtblinlt.ro

TURISM DE LA A LA Z (28083)

: FERESTRE Șl UȘI 
DIN PVC Șl 
ALUMINIU

Obloane din lemn 
cu lamele mobile sau fixe

Ferestre șl uși din lemn 
stratificat cu geam termopan

mailto:loredana.leah@informnieciia.ro
nexuftravelOrtblinlt.ro
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• Ziua Armatei. Apropiatul eveniment din data de 24 octombrie va fi marcat la Cercul Militar Deva printr-un simpozion intitulat „Eroism și jertfă, Armata Română în campaniile celui de-al ll-lea Război Mondial". Lucrările simpozionului vor fi deschise la ora 13.00. (S.B.)

Românii si Solidaritatea
3

■ Legendarul Lech 
Walesa s-a întâlnit cu 
scriitorul hunedorean 
Valeriu Butulescu.

Viorica Roman
vforka.raminclnformmedla.ro

Proiecte pentru învățământDeva (V.R.) - Chiar și după ce și-a înaintat demisia, din cauza bugețului prea mic primit pentru 2006, Mircea Miclea, încă ministru al învățământului românesc până la găsirea unui înlocuitor, a supus dezbaterii publice trei proiecte noi, alături de cele inițiate anul acesta. Pentru asigurarea de șanse egale reale pentru elevii din zonele rurale și urbane, ministrul consideră prioritară construirea a 48 de campusuri școlare, cu spații de învățământ, ateliere de practică, locuri de cazare, cantină și terenuri de sport. Un alt proiect considerat prioritar e favorizarea educației timpurii prin reabilitarea sistemului de grădinițe și perfecționarea personalului didactic din învățământul preșcolar, intervalul 0-6 ani fiind cel în care copiii se dezvoltă mai rapid. Pentru 2006, ministrul mai are în vedere informatizarea tuturor școlilor din mediul rural și conectarea acestora la Internet.

Deva - La sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea mișcării Solidaritatea din Polonia, primul sindicat liber din lumea comunistă, care a contribuit la răsturnarea regimului din estul Europei, au fost invitate personalități din întreaga lume. între cei invitați la jubileul desfășurat timp de mai bine de o lună, la Gdansk și Varșovia, a fost și scriitorul Valeriu Butulescu (membru al Uniunii Scriitorilor din România), cunoscut în mediile literare poloneze, unde a publicat mult hi ultimii 20 de ani. Deși locuiește la Petroșani, e un excelent cunoscător al limbii polone (a studiat la Universi- 
n................ ....
Lech Walesa 
susține aderarea 
României la Uni- ■ 
unea Europeană Sg. ' .JBg

D

Preotul Necula

Oaspete de seamăDeva (S.B.) - Sala Logos din Deva a fost ieri gazda întâlnirii devenilor cu părintele Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. în lumea creștină Părintele este cunoscut datorită implicărilor sale în mai multe domenii ale societății. Preotul Necula este brașo- <> vean. tșii- a publicat ' m multe cărți pentru copii,predici, traduceri, conferințe și eseuri. Andrei Rosetti, reprezentantul devean al Ligii Tinerilor Ortodocși din România spune că: „La Cluj studenții îl aud la radio și lasă drumul spre crâșmă ca să-l asculte în direct. Când studia la Padova a reușit performanța de-a aduna foarte mulți români din baruri, de pe străzi, să petreacă Paștile într-o biserică „împrumutată”.

Valeriu Butulescu

.....................••.... w tatea din Lodz și la Academia din Cracovia), a tradus și publicat în această limbă lucrări de Eminescu, Blaga, Arghezi, Stănescu, Sorescu etc.,, dar și numeroase lucrări proprii, fiind prezent îh majoritatea antologiilor poloneze de aforisme.
Invitați la jubileuAu fost prezenți și au luat cuvântul oameni importanți, legați prin activitatea lor istoria Solidarității, predăm: Lech Walesa, Al. Kwasniewski (foști președinți ai Poloniei), George Bush (fost

Valeriu Butulescu în dialog cu Lech Walesapreședinte SUA), Madeleine Albright, Zbigniew Brzezinski (foști secretari de stat SUA), Vaclav Havel (fost președinte al Cehiei), Jelio Jelev (fost președinte al Bulgariei), Vuk Draskovic (fost premier al Serbiei) ș.a. Din România au participat vicepremierul Marko Bella și scriitorul Valeriu Butulescu. Au primit invitații de onoare dizidenți ai regimului comunist, între care Doina Comea (absentă din motive de sănătate), Iulius Filip, Gh. Băndilâ, Liviu Antonesei.
„Prețul unei scrisori”Eroul primei zile a fost poloneză! în prima ' pârtedizidentul clujean Iulius Filip, în urmă cu 25 de ani, sindicatul a făcut un apel la unitate în lupta anticomunistă. IuliusFilip, pe atunci angajat la CER Cluj, a semnat o scrisoare de de>' felicitare adresată primuluiCongres al Solidarității, în septembrie 1981. Preluat de marile agenții de presă, gestul muncitorului român a fost 

cunoscut în întreaga lume. A fost arestat de securitate și condamnat la opt ani de temniță. în semn de respect pentru gestul eroic și suferințele indurate de Iulius Filip, Televiziunea Poloneză a turnat un film documentar despre viața acestuia, a cărui acțiune se petrece în România și Polonia. Jacek Krolikiewicz, regizorul filmului cu titlul sugestiv „Prețul unei scrisori”, i-a solicitat dramaturgului Valeriu Butulescu să scrie scenariul.
întâlnirea cu WalesaDiscuțiile s-au purtat înValeriu Butulescu l-a prezentat pe Iulius Filip, eroul filmului. Apoi discuțiile au luat forma unui interviu TV ce va fi difuzat și în România, făcându-se un paralelism între transformările socio- politice românești și poloneze. Lech Walesa, influent om politic, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, s-a de

(Foto; arhrclarat un prieten al tutur românilor.în timpul discuției el a m afirmat: „Comunismul trebu schimbat! Dacă voi, român suferiți acum, să știți suferiți pentru copiii voșt Pentru ei ați făcut revoluția „Occidentul a avut o atitudi cinică față de noi. A venit piața noastră și s-a apucat ■ afaceri!... Occidentul este a torul nenorocirilor noastre „Și noi a trebuit să închide unele mine. Trebuia să facem. Nu mai aveam uni vinde cărbunele”; „Cu sig ranță minerii despre care vc beați văd că reprezentanții lc bunăoară miniștrii căști: sume imense, dar spun că pe tru minerit nu mai su bani!”; „Ați fost în urma P loniei în ce privește orgar zarea rezistenței anticom niște. Dar a trebuit să loviți ați lovit!”; „Am întrebat oc< dentul: Ce faceți? De ce col borarea cu România mer; greu? De ce România nu es încă admisă în UE?”
Galerii de artă ‘

Deva: Galeria de Artă „For
ma". Expoziția de sculp
tură a artistului loan Șeu 
prezintă publicului iubitor 
de artă 65 de lucrări de

mici dimensiuni, realizate 
din lemn, piatră sau me
tal.

despre cum se procedează 
pentru a avea propria 
afacere. într-o societate în 

care slujbele oricum nu 
mai sunt sigure, merită să 
fii liber, propriul tău șef, ne 
sugerează autorul.

Teatru

Petroșani. Teatrul „I. D. 
Sârbu": sâmbătă, ora 
18.00, spectacolul cu piesa 
„Hangița" de Carlo Gol
doni. Duminică, de la ora 
12.30, recitalul de poezie 
„Poeții Văii Jiului" - Mircea 
Bujorescu.

Carte

Librăria Diverta „Marin 
Preda"- Deva (fostă „Gh. 
Lazăr") oferă cititorilor:
- Romanul „Trei iubiri”, de
A. J. Cronin, apărut la Ed. 

^Orizonturi. Cartea se în- 
Wcrie în categoria celor a 

căror lectură te captivează, 
iar autorul este cunoscut și 
prin romanele: „Gran 
Canaria", „Castelul pălă- 
rierului", „Citadela", „Sub 
stele", „Frumoasa Gracie", 
„Doamna cu garoafe" ș.a.
- „Fii propriul tău șef", de 
Burke Hedges, Editura 
Cartea veche din Bucu
rești. Cartea dă sfaturi, idei

Video/DVD
Magazinul „Cip Audio 
Video Film" Deva Ulpia 
Shopping Center, etaj 1, 
deschis inclusiv duminica 
până la amiază. Oferă 
celor interesați casete 
audio, video, DVD-uri care 
să le facă week-end-ul 
plăcut.

Cinams
Deva, Cinema „Patria". în 

perioada 21-26 octombrie 
a.c. filmul „Fă-te auzit". 
Reprezentațiile au loc de la 
orele 16.00, 18.00 și 
20.00, prețul unui bilet 
fiind de 45.000 lei vechi 
și 35,000 lei vechi tarif 
redus. Lunea toate spec
tacolele ău tarif redus. Joia 
e închis.

UNDE
- „Fă-te auzit” (Raise your 
Voice). O tânără dintr-un 
mic orășel visează să 
ajungă cântăreață în dra
ma romantică pentru tineri 
„Fă-te auziți" Regizat de 
Sean McNamara, filmul 
este lipsit de originalitate, 
dar acest fapt este com
pensat de mesajul pozitiv 
și de interpretarea efer
vescentă a tinerei Hilary 
Duff. Ea o interpretează pe 
Terri Fletcher, o tânără de 
16 ani, din Arizona, a cărei 
frumoasă voce îi oferă 
ocazia să participe la un 
program de vară al unui 
prestigios Conservator din 
Los Angeles. Deși este spri
jinită de mama ei (Rita Wil
son) și de fratele mai mare 
(Jason Ritter), speranțele 
lui Terri sunt rapid 
doborâte de tatăl ei prea 
protector (David Keith), 
care o vrea în familie, 
acasă, să ajute la pusul 
moroi O îi ctinno

temporar aspirațiile muzi
cale și dacă cineva nu intu
iește ce se întâmplă până 
în final, vă spunem: cu un 
profesor mai ciudat (John 
Corbett), Terri reușește să 
se facă auzită, într-un 
grandios recital de final.
Hunedoara, Cinema 
„Flacăra", de la orele 

13.00-16.00-19.00, 
sâmbăta și duminica.
- „Prins la înghesuială" 

(Layer Cake). Anglia, 2004, 
thriller, regizat de

Matthew Vaughn. Dis
tribuția: Daniel Craig 
(XXXX), Tom Hardy 
(Clarkie), Jamie Foreman 
(Duke), Elegant și politicos, 
eroul nostru (Daniel Craig) 
arată ca un om de afaceri 
obișnuit. S-a îmbogățit djn 
comerțul cu cocaină și 
ecstasy, tratându-le ca pe 
o marfă oarecare, fără să 
pună mâna pe ele sau să- 
și dezvăluie identitatea. A 
venit momentul în care s- 
a decis să se retragă din 
afaceri, căci vrea să se 
bucure de roadele muncii 
sale. Vor fi suficiente câte
va zile ca să-și piardă 
urma, așa crede el. Cam 
acesta este planul. Dar 

șeful bandei Jimmy Price 
(Kenneth Cranham) îi cere 
însă două ultime favoruri. 
El își dă seama curând că 
încercarea de a ieși din 
afacerile cu droguri îl 
poate costă totul. Inclusiv

Rug ii
Deva/fn pVrcuîYcetățîi"' 

puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 
permite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei șe 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de plecare 
este lângă Stadionul 
„Cetate". Programul de 
funcționare este: zilnic,

între orele 08.00-22.00. 
Prețul unui bilet pentru 
adulți este de 40.000 lei 
vechi, pentru pensionari 
de 20.000 lei vechi și pen
tru copiii de până la 14 ani 
de 10.000 lei vechi. De la 
casa de bilete vizitatorii 
pot cumpăra vederi și pli
ante cu municipiul Deva și 
obiectivele sale turistice.
Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară, este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală.

Petroșani. Fotbal. Sâmbătă 
pe Stadionul „Jiul", de la 
ora 15.00, se va disputa 
partida dintre Jiul Petroșani 
și Pandurii Tg.Jiu.

A.

„Night Club Latino" din 
Deva: Calea Zarandului, cu 
program între orele 22.00- 

05.00.
„Supreme Club", din Deva, 
b-dul N. Bălcescb, bl. 12A 

- parter, oferă zilnic, între 
orele 09.00-2.00, distracție 
cu ruleta electronică, aer 
condiționat și ventilație, 
cea mai savuroasă cafea și 
satisfacție deplină. Re
zervare 0254/221220 
„Aristocrat" - club de 

noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42 și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004 
1723121382.
„John's Cafe". Cocktail-bar 
din Deva, deschis zilnic, 
între orele 08.00-02.00, pe 
str. M. Eminescu, nr. 2, tel.

Spectacols
Deva. Ăstă-seară, Înî 

orele 16 și 20, Sala Sp< 
turilor va găzdui Ba 
Bobocilor Liceului de M 
zică și Arte Plastice „Sig 
mund Toduță" Deva. D 
tracția oferită celor ce 
doresc acest lucru c 
prinde pijama-party, supt 
premii și invitați surprize

Pensiuni
Stațiunea Râușor.
Retezat, la 30 km < 
Hațeg, unde se află și sî 
gura pârtie de schi d 
masiv, există o cabană < 
două terase, două dorrr 
toare spațioase, livir 
mare, bucătărie, baie. Di 
piftie de încălzire și ap 

caldă. Tel. 0722-276831 
0744-603329.
Sarmizegetusa. Pensiune 
Zamolxe este situată 
poalele Munților Reteza 
fiipd un loc foarte liniști 
ideal pentru organizare 

unor mese pentru mai 
carea evenimentelor di 
viața personală. Caban 
are 7 locuri de cazare 
Dotări: baie proprie, bl 
cătărie cu toate facilitățile 
Tv și Internet, teren d 
sport, apă caldă și rece îi 
permanență, încălzire ceti
trală.

vforka.raminclnformmedla.ro
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• Amenzi, in ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 120 amenzi la legea Pro/contra minoritaricirculației și au ridicat în vederea suspendării6 permise de conducere, din care 2 pentru alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a î fost de 10.200 lei RON. (M.T.)

La Cotroceni 
cânta... Cocoș!

Tiberiu Stroia_________
tlber1u.strakigiriformmedla.roK. lumai ce muri cucuveaua de laI \ Cotroceni, cu „bunicuța" ei cu tot, că o altă pasăre, mult mai domestică, își făcu cuibușorul ei de nebunii în șandramaua președințială. Preluată odată cu Ele-I na Udrea (blonda voluptoasă care face senzație prin rândurile diplomaților străini), pasărea respectivă se numește Cocoș. Și o „cocoșește" legal pe Elena, ajunsă, după alegeri, consiliera președintelui Băsescu. Marinarul ăla care, pentru cine-și mai aduce aminte, promitea că va rezolva problema corupției. Că el va fi acel ardei iute care va penetra fundurile grase ale corupților de-o să-i usture toată viața. Aiurealîn realitate, pe lângă faptul că Băsescu o ține pe Elena pe lângă el pentru că e blondă și râde atunci când el hăhăie, s-a procopsit și cu cocoșul cucoanei pe cap. Care Cocoș face afaceri de sute de mii de coco (dolari) pe spatele relației de• serviciu a nevestei cu marinerul.Ultima mașinație a lui Cocoș este achiziționarea unui hotel pe bani de nimic. Operațiunea, cică, se numește „calul troian". Adică, bagi o Elenă în Guvern, îi lași și pe alții să bage și ei ceva, după care cucerești cetatea. Acuma, pentru că hotelul a fost cucerit, nu ne-ați putea spune și nouă, ăia care plătim pagubele| (impozitele), cine și cât a băgat în calul I troian? Că de scos am văzut ce-au scos.

■ Adjunctul Avocatului 
Poporului consideră 
proiectul de lege ca 
fiind anticonstituțional.

Daniel I. Iancu_______________
danlel.iancu@lnfomiihedia.ro

București - Vasile Burtea a susținut, recent, că anumite prevederi din Legea statutului minorităților naționale sunt anticonstituționale.
Nu e nimic ilegalMinistrul delegat pentru comerț, Iuliu Winkler, președintele organizației județene a UDMR a precizat că nu e

nimic ilegal în ceea ce privește noua formă a Statutului minorităților. „Este vorba de o lege care se află în dezbatere parlamentară, astfel că presiunile care se fac dintr-o parte sau cealaltă nu prea își au rostul. Conținutul va ajunge oricum, la momentul oportun, la Curtea Constituțională, care este forul de stabilire a constituționalității unei legi. Din punctul de vedere al conceptului de discriminare pozitivă, pe care UE îl acceptă, nu e nimic ilegal ca o minoritate să-și construiască reglementări proprii ale structurii sale de organizare”, a spus Winkler.

„Practic, nu un minoritar primește acordul de a participa la alegeri, ci o organizație a unei minorități”, a precizat deputatul hunedo- rean Gheorghe Firczak, președintele Uniunii Culturale a Rutenilor din România.

Hoții opresc 
trenurileDeVa (M.S.) - Circulația trenurilor între Hațeg și Petroșani s-a desfășurat ieri cu greutate, timp de 6 ore, după ce hoții de fier vechi au secționat un cablu de alimentare al . semnalelor electrice. Po-’’- trivit șefului Poliției Transporturi Hunedoara, comisar Vasile Hrițac, incidentul a fost sesizat de un lucrător al stației CFR Merișor. „Cablul de alimentare al semnalelor luminoase era secționat cu un corp ascuțit”, a precizat Hrițac.

Da. în învățământ este nevoie de foarte multe fonduri pentru că de educația care le va fi acordată acestor tineri depinde viitorul României. Dacă numai prin grevă poate fi acordat învățământului un buget mai mare, asta e.
Cornelia Cristea, 
Deva

Dacă altfel nu se poate? Sindicatele din învățământ au încercat toate posi- bilitățile și nu cred că ar fi dorit să seajungă la așa ceva, învățământul merită mai mult și fără o educație corespunzătoare nu se poate!
Paula StSnescu, 
Deva

Greva nu este cea mai bună soluție pentru rezolvarea unei probleme. în primul rând profesorii ar trebui să se ocupe mult mai mult de pregătirea elevilor. Tinerii de azi lasă mult de dorit și comportamental și în ce privește educația. LETlțlA, 
Deva

Nu este bine să facă grevă, dar sunt siliți să facă acest lucru pentru că ceea ce s-a acordat învățământului pentru anul viitor este mult mai puțin decât s-a promis în campania electorală. Nu se poate face învățământ de calitate fără bani., 
Mircea Botezatu,
Deva

Dacă altfel nu se poate? învățământul este una dintre cele mai importante ramuri și merită mal mulți bani de la buget. Nimic nu se poate face cu bani puțini și profesorii cred că au dreptate să ceară un procent mai mare din PIB. LAZăR,
Deva

i
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Copiator 40 / A3 *.
Melinda
Str. 1 Decembrie, 
nr. 19, parter 
(in Colegiului 
"Decebel”) 
tel. 235.310, 

219.796 (duHmin
Orar: 9-18 <328931

Str. N. Bălcescu (vis-a-vis de biserica din Ceangăi)
<a»
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ALML 
PLOUĂ CU 

BONUSURII
flecare 5 mp de

alanți/gresle, 
1 sac de adeziv, 

elanți de la 17,59 RON

Tel. 0254/220313, 235533 (29852)

pentru ui gospodăresc; 
- produse electronice;

INTERCAR ANUNȚĂ:
Rezultatele vânzărilor Skoda în perioada Ianuarie - septembrie 2005

•r 0 creștere cu 10,5% față de perioada similarii a anului precedent
*• Consolidarea poziției pe plețela-chele

In luna septembrie, Skoda Auto a anunțat o c!fră-record de livrări: 48.503 de automobile, păstrând astfel același trend crescător 
din ultimul timp.
în total, 369.652 de clienți au cumpărat Skoda Fabia, Octavia și Superb, în primele nouă luni ale anului 2005. Tradus în pro
cente, acaaste înseamnă a creștere de 10,5% fală de aceeași perioadă a anului precedent Această performanță se dato
rează fri special gamei Octavia, care a avut o creștere de peste 30% (171.61Q unități vândute).

0 defalcam a vânzărilor pe zone se prezintă astfel:
In Europa de Vest au fost livrate In primele nouă luni ale anului 211.898 automobile, reprezentând 0 creștere de 18,9%, 
comparativ cu anul 2004.
în Germania, cea mai Importantă piață de desfacere a mărcii ceheștl, s-au livrat 67.733 de
astfel o cotă de piață de 3,1%. Referindu-ne Strict la luna septembrie. Skoda a atins un procent de 3,4% din piață, cfasân- 
du-se astfel pe primul loc Intre mărcile de import, pe segmentul .mașini mici'.
în Marea Britanîe, vânzările au crescut cu 12,2%, la un total de 30.689 de In Spania au fost IM 16,562 de mașini 
de la începutul anului, adicăcu 43,3® mai multe decât în aceeași perioadă din 2004.
In Europa Centrală și de Est, Skoda Mu a IM 135.834 automobile. Trenduri ascendente în vânzări s-au înregistrat în spe
cial în Ungaria, România Și Ucraina. De asemenea, poziția fruntașă a first menținută în continuare în Mila.
în Asia și Orientul Mijlociu, Skoda a «Mut în același interval 22.520 de automobile (o creștere de 12,3%). Cea mai mare 
parte din vehicule a fost achiziționată în India (6.597 unități). Turcia (4.929) șl israel (2.105).
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• Gabor caută jucători. Directorul tehnic al FC Corvinul 2005, Romulus Gabor, a primit din partea conducerii clubului misiuneade a urmări o serie de jucători în vederea 
trancfariiliii Inr la prhina hiKlfrtransferului lor la echipa hunedoreană. Nici unul dintre cei vizați de tehnicianul hune- dorean nu va putea fi însă adus la Corvinul 2005 înaintea încheierii turului. (C.M.)
• Supărați, dar fără pretenții. Conducerea clubului Corvinul 2005 a semnalat că susținerea financiară promisă de primarii Devei și Hunedoarei la startul campionatului nu a devenit încă realitate. „Până nu avem rezultate, nu putem avea nici pretenții să ne ofere banii promiși", a precizat însă realist Florin Uscatu, patronul clubului. (C.M.)

..
FtfTBAL / Bbfitia Di .j...._.:. „
Arbitrii și observatorii, etapei a Vll-a, duminică, 23 
octombrie
Minerul Aninoasa - Aurul Brad: Florin Anca - centru, 
Marius Necșulescu și Daniel Roman (toți Deva) - asistenți. 
Observator - Bogdan Sever (Deva). (22.10, ora 11.30) 
CER Marmosim - Victoria Călan: Daniel Marinescu - cen- 

' tru, G-tin Dănilă și Dat$£olesniuc (toți Hunedoara) - asis-
t genții Observator - Erai Muntean (Deva).________________
•ponorul Vața - Retezau! Hațeg: Daniel Dudaș - centru, 

fonel Cîrstea și Hie bȘnitru (toți Petroșani) - asistenți. 

Observator - Marian Dima (Deva)._________________________
Univ. Petroșani - Gloria Geoagiu: Vlad Biriș - centru, 
Robert Pop șl Florin Cibian (toți Deva) - asistenți. Obser- 
vator - Petru Zlate (Lupeni).___________ ___
Metalul Crișcior - Constructorul Hd.: Adrian Lina - cen
tru, Sergiu Perța și Florin Bulgaru (toți Lupeni) - asistenți. 
Observator - Stan Hanzi (Deva).___________________________
Dacia Orăștie - C5 Deva Certej: loan Mîndru (Simeria) - 
centru, Nicolae Albulescu și Stelian Chiriță (ambii Brad) - 
asistenți. Observator - Mircea Sîrbu (Deva).

Trei înfrângeri în 
Cupa UEFA la futsalRiga (C.M.) - Campioana României la fotbal în sală, ACS Odorheiu Secuiesc, nu a confirmat ascensiunea futsalului românesc, pierzând toate cele trei partide susținute în turneul de la’.iiga, în cadrul grupei 1 a Cupei UEFA. După 3-5 cu Dorojnik Minsk (Belarus) și 3-4 cu Raba Riga (Letonia), harghitenii au pierdut cu 2-8 meciul cu formația kazahă Kairat Alma Ata, care a câștigat grupa și s-a calificat în faza următoare a competiției.
învinși de brazilieniDe remarcat că formația Kairat are antrenor brazilian și 5 jucători din această țară în lot. Golurile formației din Odorheiu Secuiesc, care a ocupat ultimul loc, fără vreun punct, au fost marcate de Laszlo Szocs (20) și Alpar Csoma (30), în timp ce pentru Kairat ,au marcat Butrin (8, 25), Dias Das Neves (10), Lorand Szocs (autogol, 11), Terentiev (14), Gomes De Oliveira (21 - penal ty), Sergio Camara Sobral (33), Kazakov (40). în urma acestor rezultate modeste ale campioanei regretăm și mai mult faptul că FC CIP Deva a pierdut titlul în fața harghite- nilor, deoarece devenii ar fi avut cu siguranță rezultate mai bune în UEFA.

tart stralucitoraTStelei
■ Campioana României 
i-a zdrobit după un joc 
excelent pe francezii de 
la RC Lens.

București - Nici cei mai optimiști suporteri ai echipei patronate de Gigi Becali nu ar fi pariat pe o victorie atât de categorică a celor de la Steaua în partida cu formația franceză RC Lens, din cadrul primei etape a grupei C a Cupei UEFA. Mai tehnică, mai bine organizată și mai pragmatică, trupa pregătită de Protasov a dat o lecție de fotbal câștigătoarei Cupei UEFA Intertoto, formație neînvinsă în acest sezon al cupelor europene.
Pragmatism maximSteaua a deschis scorul prin Victoraș Iacob (min. 13) care a reluat cu capul în stânga portarului o centrare de pe partea stângă a lui Mihai Neșu. Dorin Goian a mărit a- vantajul pentru Steaua în min-

Jucătorii Stelei au mulțumit publicului după victoria strălucitoare din partida cu RC Lens (Foto: ef a)utul 16, după ce a reluat cu capul din careul mic o centrare de pe partea dreaptă a lui Bănel Nicoliță. în minutul 43, Nicolae Dică a fost deschis de Victoraș Iacob în careu și a marcat din lateral dreapta. Același Nicolae Dică a marcat în minutul 61, după ce a reluat sub bară de la apraxi- mativ 11 metri o minge respinsă de apărarea franceză, în minutul 78, jucătorul A- runa Dindane a fost eliminat de pe teren pentru cumul de

cartonașe. Cu formula de joc folosită în acest meci, Protasov nu a pierdut nici un meci de la venirea sa la1
Steaua. După golul patru, ste- liștii s-au bucurat într-un mod original, Dică s-a aplecat și jucătorii au sărit peste el.

Stadion: Ghencea; Spectatori: 26.000
. Steaua: Hamutovski - Ogăraru, D. Goian, Ghionea, Neșu - Nicoliță (Oprița 

78), Rădoi (Lovin '81), Paraschiv, Boștină - N. Dică, V. Iacob & Cristea *83). 
Antrenor: Oleg Protasov._______________________________________________________
RC Lens: Itandje - Coulibaly (Jussie 46), Milion, Gillet - Barul, Demont, 
Diarra (Carriere 74), 8. Keita (Leroy '45+1), Assou-Ekoto - Thomert, Din
dane. Antrenor: Francis Gillot.

Gripa avîară „atacă" sportul
■ Competițiile sportive 
școlare programate în 
județ în această perioa
dă au fost anulate.

ClPRIAN MaRINUȚ

ciprian.rnarinut@infarmniedia.roDeva - „Toate competițiile sportive școlare programate după data de 20 octombrie vor fi amânate, ca urmare a confirmării în România a virusului gripei aviare”, au informat, ieri, reprezentanții Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara și ai Direcției pentru Sport Hunedoara. Decizia de întrerupere a activității competiționale la nivelul cluburilor sportive școlare aparține Ministerului Educației și are rolul de a preveni posibila răspândire a virusului.„La nivelul județului Hunedoara, nu se vor disputa două întâlniri din Divizia Școlară de baschet, programate

Crosul toamnei riscă să fie anulat din cauza gripei aviareduminică, 23 octombrie la De- iV® între echipele de juniori I și juniori Il ’ale CSS Deva și Probaschet Cluj. în plus, dacă până în data de 29 octombrie nu se va anula această hotărâre, va fi amânat și concursul de atletism „Crosul de Toamnă”, programat în localitatea Petroșani”, preciza Iuliu

Deldegan, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Hunedoara.„Celelalte competiții organizate de federațiile de spe- , cialitate la nivelul seniorilor se vor desfășura după programarea inițială”, preciza Marius Simina, director interimar la DSJ Hunedoara.
FOTBAL f Camoionatal

Arbitrii și observatorii etapei a V-a, duminică, 23 octombrie, ora 

15.00
Seria Valea Mureșului___________________________________________________
Zarandul Crișclor - Olimpia Ribița: Florin Anca - centru, Constantin lor- 
dache și Cristian Măluțan (toți Deva) - asistenți. Observator - Adrian 
Radu (Deva).________________________________________________________________
Moții Buceș - Casino Ilia: Daniel Thirt - centru, Alexandru Belgun (ambii 
Călan) și Petru Voica (Deva) - asistenți. Observator - Doru Toma (Deva).
Guler Deva - Victoria Brad: Victor Cojocari - centru, Robert Roșea și Ram- 
ses Stanca (toți Hunedoara) - asistenți. Observator - Griqore Macavei (Deva). 
Streiul Simeria Veche - Agrocompany Băcia: Daniel Marinescu - centru, 
Dan Colesniuc (ambii Hunedoara) și loan Hrițcu (Orăștie) - asistenți. Obser- 
vator - Traian Melha (Orăștie).________________________________________________
Victoria Dobra - stă.

/ V,

53% Reducere
Pret/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi) r

<3-Pret/ziar pentru abonament anual

(2.240 lei vechi)

GRATUIT,

LLUiEtU
în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

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

Galeria FC CIP 
la ReșițaDeva (C.M.) - Cei mai fideli suporteri ai FC CIP Deva își vor însoți favo- riții la Reșița, sâmbătă, 22 decembrie, pentru a-i susține Ia importantul meci din cadrul etapei a VIII-a, cu lidera clasamentului, Silvanus Reșița. Clubul devean pune la dispoziția galeriei un microbuz care va asigura transportul grupului de suporteri la partida care va decide ocupanta locului I în clasament.Deși Silvanus este singura echipă din campionat neînvinsă și cu maximum de puncte după șapte etape, oficialii deveni sunt optimiști înaintea partidei, fiind convinși că FC CIP va obține toate cele trei puncte puse în joc.

Arbitrii și observatorii etapei a V-a, duminică, 23 oct., ora 15.00 
Seria Valea Streiului_________ _____ ___ _____
Viitorul Păclișa - Unirea G. Berthelot: Daniel Roman (Deva) - centru, Floren- 
tin Văcaru și Florin Velea (ambii Hunedoara) - as. Obs. - Dorel Tîrsa (Hd.). 
Cerna Lunca Cernii - AS Sântămăria: Coșmin Danciu - centru, Cristian Pe- 
trean (ambii Deva) și Paul Stănculesc (Hațeg) - asistenți. Observator - Vasile 
Capotescu (Hunedoara) (23.10, ora 11.00)__________________________________
Știința lancu de Hd. - Gloria Bretea: Nicolae Albulescu - centru, loan Fili- 
paș și Stelian Chiriță (toți Brad) - asistenți. Obs. - Lazăr Kelemen (Deva). 
(22.10, ora 15.)__________________ .
Minerul Teliuc - Cerni Topllța: C-tin Dănilă (Hd.) - centru, Paul Stănculesc 
(Hațeg) și Adrian Costea (Simeria) - as. Obs. - Zoltan Gerqely (Hunedoara). 
Streiul Baru Mare - AS Boșorod: Claudiu Kremer - centru, Aurelian Panaite 
și Adrian Popa (toți Lupeni) - as. Obs. - Cornel Cărare (Petroșani).

Economisește cu abonamentulA

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!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, C.P. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local). Abonamente

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

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

Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)

mailto:clprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.rnarinut@infarmniedia.ro
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• încasări. Echipa germană Hertha Berlin, adversară a formației Steaua București îngrupa C a Cupei UEFA, va încasa 2,5 milioane de euro în urma meciurilor pe care le va disputa în actuala fază a competiției, din care 1,1 milioane - drepturi de televizare. (M.F.)
• Respingere. Comisia de Competiții din cadrul Federației Spaniole de Fotbal (RFEF) a respins apelul cluburilor Deportivo La Coruna și Deportivo Alaves, care au contestat licența atacantului argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi. (M.F.)

CUVAMlt

Accidentare.Internaționalul brazilian al echipei Real Madrid, Julio Baptista (cu fața), s-a accidentat, la genunchitll piciorului stâng, în meciul cu Rosenborg Trondheim, seor 4-1, din etapa a IlI-a a fazei grupelor Ligii Campionilor și va fi indisponibil între patru și cinci săp-
*'■ s ‘
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Un S.O.
■ Rugbiștii de la Wara- 
tahs vor susține, la Mos
cova, ultimul meci din 
turneul din estul Europei.Melbome. (M.F.) - Presa australiană susține că un oficial, din rugbyul românesc, i-a a- vertizat pe jucătorii echipei Waratahs, înainte de plecarea la Moscova, pentru ultimul meci din cadrul turneului, pe care îl întreprind în estul Europei, că ar putea fi drogați în Rusia, cum li s-a întâmplat și rugbyștilor români. După meciul Rusia - România, de

S. pentru australienila Krasnoaar, din cadrul Cu- rești, descoperindu-se că sub- ji toată noaptea și i-a m<pei Europene a Națiunilor, disputat în martie 2004, delegația română a acuzat faptul că jucătorilor li s-a pus în mâncare sau în băutură, o substanță cu proprietăți de somnifer, fenotiazină, la ultima masă servită înainte de partidă.
Teste suplimentareImediat după sosirea în țară, 12 jucători au efectuat teste, care au relevat prezența fe- notiazinei în corpul lor. în zilele următr -e. întreaga delegație a fost testată la Bucu-

stanța se eliminase din corp, ea dispărând, în mod natural, după 36 de ore.Potrivit publicației The Australian, oficialul român ar fi declarat că rușii folosesc femei frumoase pentru a strecura drogurile în mâncare. „După ce îi atrag pe jucători, femeile, pe post de agenți dubli, le strecoară droguri în mâncare și băutură, atunci când nu sunt atenți", scrie cotidianul australian. „Aveți grijă, rușii vor încerca orice! Substanța pusă jucătorilor români în mâncare i-a ținut tre-

în timpul zilei", spune ofif - Iul român, citat de publicjfia australiană.
Pericolul nu este realAntrenorul formației Waratahs, Ewen McKenzie, consideră că pericolul, ca rugbyștii săi să fie drogați în Rusia, nu este unul real. „Am auzit șl eu zvonul, dar nu poți să știi niciodată dacă povestea este adevărată sau se încearcă doar justificarea unei înfrângeri. Oricum, nu cred că vom avea probleme", a afirmat McKenzie.

Suporteri britanici, arestațiBruxelles (M.F.) - Un număr de 74 de suporteri ai echipei Liverpool au petrecut noaptea, de miercuri spre joi, în arestul poliției din Bruxelles, după victoria, cu scorul de 1-0, obținută de formația antrenată de Rafael Benitez în partida cu Ânder- lecht, din grupa G a Ligii Campionilor. Potrivit agenției de presă Belga, suporterii respectivi au fost arestați, deoarece au încercat să pătrundă în incinta stadionului Constant Vandenstock fără bilet. > .Aproximativ 350 polițiști au asigurat ordinea la partida de miercuri, la care nu s-au înregistrat incidente grave.

terenul, ca urmare a incidentului în care o femeie a fost rănită Ia față, după explozia unei

■aA. ,ilirt

Măsură.Jucătorii echipei Ascoli (galben-negru) nu vor putea susține următoarele două partide in fața propriilor suporteri, deoarece Ie-a

ANAF - Becali, inactualitate

Suspiciune. Atacantulsuspiciune. Atacantul portughez al echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, în vârstă de 20 de ani. este suspectat de Scotland Yai d, de implicare Intr-un caz de viol. (Foto: EPA)
C  - .................. ... ■ - ■■■■■ ■
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Apariție, după o 
răpire suspectăConstanța (MF) - Ne- venca Baran, componentă a lotului național de junioare de caiac-canoe, și legitimată la Clubul Sportiv Școlar Universitatea Constanța, care a fost dată dispărută de părinții săi, în urmă cu trei zile, a apărut, în dimineața zilei de joi, la Școala Generală Nr. 27 din Constanța, unde este elevă. Baran a fost văzută în apropierea școlii, în jurul orei 9 dimineața. Imediat, părinții ei au fost anunțați și s-au deplasat, împreună cu fata în vârstă de 13 ani, la sediul poliției.„Declarațiile ei sunt de domeniul fantasticului și consider că este vorba de o fabulație a vârstei, a declarat Micu Dumitru, directorul școlii unde învață Baran.

București (M.F.) - Judecătorul delegat de la Registrul Comerțului va pronunța, astăzi, sentința în cazul disputei dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Gigi Becali, în privința sechestrului asupra acțiunilor deținute la clubul de fotbal Steaua.
Declarații^ controversate„Nu avem dreptul să dăm informații despre un caz în care judecătorul-delegat nu s-a pronunțat încă. Cazul în speță se va judeca vineri, 21 octombrie a.c., când se va da și o hotărâre formală, iar apoi vom putea oferi mai multe detalii", a declarat agenției MEDIAFAX, Alexandru Cohuț, purtătorul de cuvânt al Regis

trului Comerțului. Reamintim că, luni, ANAF a anunțat că Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP) Ilfov a instituit sechestru asigurător asupra averii lui Gigi Becali, inclusiv asupra acțiunilor la clubul Steaua, întrucât Becali, ca acționar majoritar, trebuie să răspundă, în solidar cu clubul, pentru datoriile aces| tuia către stat.în cursul zilei de miercuri, Radu Enache, avocatul lui Gigi Becali, a susținut că nu mai există sechestru pe acțiunile deținute la clubul Steaua de clientul său și că cesiunea a- cestora, către alți doi acționari, a fast înregistrată la Registrul Comerțului, însă reprezentanții ANAF au dezmințit aceste informații.
Demisii și instalări la Sporting
■ La baza „cutremuru-
lui" din tabăra clubului 
portughez au stat 
rezultatele slabe.Lisabona (M.F.) - Președintele clubului Sporting Lisabona, Antonio Dias da Cunha, a demisionat, miercuri, la o zi după ce antrenorul Jose Peseiro a renunțat la conducerea tehnică a echipei portugheze. Succesorul lui Antonio Dias da Cunha este Filipe Soares Franco.
Paulo Bento, antrenorSchimbările de la vârf s-au datorat, se pare, și demisiei antrenorului Peseiro, care a renunțat, marți, 18 octombrie a.c., la banca tehnică a echipei, din cauza rezultatelor slabe înregistrate la începutul acestui sezon. Alături de tehnicianul portughez a plecat și administratorul Paulo de Andrade. De reținut că, Sporting Lisabona ocupă, în prezent, locul șapte, cu 12 puncte, și se

Sporting Lisabona are un nou antrenor. (Foto:EP^)vârstă de 36 de ani, urmeazăaflă la cinci puncte distanță de liderul Sporting Braga.Tehnicianul Paulo Bento a preluat, joi, 20 octombrie a.c., funcția de antrenor principal al echipei Sporting Lisabona, devenind succesorul lui Jose Peseiro în acest post, informează ediția electronică a cotidianului A Boia. Bento, în

să își aleagă un secund, Un preparator fizic și un antrenor pentru portari, nici un component al vechiului staff tehnic nefiind păstrat la echipă. Paulo Bento a evoluat, în timpul carierei sale de jucător, la echipele Benfica Lisabona, Oviedo și Sporting Lisabona.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vtod cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. T elefon 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.

• decomandat bucătărie, baie, faianță gresie, 
balcon, contorizări, Deva, Kogălniceanu. Tel. 
0741/154401.
• decomandate, confort 1. etaj 2, Deva, M. 

•ASninescu, gaz, apometre, repartitoare, gresie,
Jianță liber. Tel. 0269/214045,0744/436704.

• decomandate, contorizări, etaj intermediar, 
Deva, preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0727/885561.

• Brad, Str. Libertății, nr. 14, bl. A5, etaj 1. Relații
la tel. 612734, orele 8-18. t, -
• decomandate, etaj 1, fără îmbunătățiri, 
comuna Pui. Relații la tel. 0254/779068, 
0745/837981.
• Deva, zona Hotel Deva, etaj 1, decomandate, 
preț 30.000 euro. Tel. 0745/253413.
• lemidecomandate, balcon mare, preț 870 
milioane lei. Tel. 0745/253413.
• urgent decomandate, balcon, contorizări, 
apă gaz, Deva, Zamfirescu, preț 88.000 lei. Tel. 
0745/888619,227661 seara.
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
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i «zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet, gresie, faianță, apartament foarte îngrijit, 
585 mil., neg. Teii. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona tfcra 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256 (Rocan 
3000)
•zona H. 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 mld„ tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• dec, sivrafață mare, centrală termică proprie, 
parchet, balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ran., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, supra ă mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 3, dec., balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu. preț 100.000 lei nego
ciabil, tel. 223400, 0724/169303, 0740/914688. 
(Casa Betania)
• et intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat, Bălcescu, preț 88.000 lei neg. Tel. 223400, 

0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală.termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
■ lec, 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 

I Betania)
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• parter, bine întreținut, parchet, gresie și 
faianță moderne, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• eU, 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)
• zona Horea, dec, et. 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă, 56 mp, bloc BCA și cărămidă 
preț 1,3 mid, tel. 0745/159608 (Mimason)

• zona b-dul Decebal, dec, et. 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou.termopane, ct 
55 mp, 135 mid, tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona B-dul Bălcescu, et 1, sdec, parchet, 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50 mp, 
845 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)
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• zona central vechi, et 3, sdec., fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 tocuri, debranșat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii., tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona liană», 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 LSorița, parter cu balcon închis, beci, baie 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• AL Motitor, et 1, bloc cărămidă, bucătărie 
modificată, baie amenajată, contorizări, liber, 
620 mii., tel. 0745/640725. (Mimason) 
•Zamftescu, 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 îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată, totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona DecebaL etaj intermediar, decomandate, 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță, modificări, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Creangă, decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă, contorizări, parchet, preț- 
95.000 RON, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfbescu, circuit balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat parchet, 
gresie, faianță, tel. 0726/685654,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Astoria, bine întreținut parchet gresie, 
faianță, contorizări, geam la baie, preț 73.000 
RON, tel. 0745/ 302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, 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. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Bnsan, decomandate, modificări, balcon 
închis, gresie, faianță, parchet nou, gaz 2 focuri, 
preț 60.000 RON neg., tel. 0723/251498, 232809. 
(Fiesta Nora)
• zona L Maniu, parter, vedere în 2 părți, ideal 
pț birouri - sediu firmă, cu centrală termică, 
bine întreținut preț negociabil sau schimb cu ap. 
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, 50 mp, etaj intermediar, parchet 
contorizări, luminos, se dă și mobilat pentru cei 
interesați, ocupabil repede, preț 89.000 RON, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona piață, zonă liniștită, etaj 1, interfon, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon mare, ocupabil în 
24 ore, preț 26.000 euro, tei. 0788/165703,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit, vedere lă 
bulevard sau schimb cu ap. 3 camere în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență, tel. 
0788/165703,232808 (Fiesta Nora)
• zona LSaadui, dec., contorizări, ocupabil 
imediat preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcesai Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., preț 
12 mid., neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Progreaț et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• regent, zona Al. Straiului, centrală termică, et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• aferim 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 52Q 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, preț460 mii. neg., 
tel. 211075, 0726/130557, 0745/666447.(Mondial 
Casa)
• dec, contorizat et intermediar, zonă centrală, 
fără îmbunătățiri, urgent, preț 1,2 mid., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, et 2, zonă bună, 54 mp, balcon 
mare închis, contorizări complete, preț 840 mii., 
neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță, contorizări complete, repartitoare, 60 
mp, et. 1, zona Lido, preț 990 mii. neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona Decebal, etaj bun, dec., CT, 2 balcoane, 1 
baie, gresie, faianță, parchet preț 120.000 RON. 
Tel. 224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdec., contorizări, uși, 
geamuri noi, inst. sanitare noi, gresie, faianță, 
parchet, preț 79.000 Ron. Tel. 224296, 
0788/361.782. (Garant Consulting)
• dec, bucătărie, baie, faianță, balcon, 
contorizări, bd-ul Decebal, preț 103.000 Ron, 
0741/154.401. (Garant Consulting)
• Sdec buc baie, balcon, zona Gojdu, preț 
104.000 Ron, 0741/154.401(Garant Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună, nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, zonă bună, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, etaj 1,98 mp, zonă centrală, preț 1320 mid. 
lei. Tel. 228615.
•zona PropesuL dec., ușă metalică, apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă, et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona a Enescu, bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, I. Creangă, amenajat, centrală 
termică, ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona T. Maiorescu, et. 2, sdec., parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat, 875 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)

• LHâcuU, parter înalt, cu balcon construit 
închis, ct, garaj, 1,7 mid., neg., tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona CarpaU, parter, dec., balcon, contorizări, 
stare bună, 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• zona Carpați, bloc de cărămidă, decoman
date, 90 mp, boxă, balcon mare( parchet, 
contorizări, preț 150.000 RON, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)

• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă, 2 bai, 2 balcoane închise, centrală 
termică, parchet bine întreținut, preț negociabil, 
tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)

• zona liliacului, etaj intermediar, decoman
date, 2 băi, centrală termică, termopane, balcon 
închis, parchet, gresie, preț 155.000 RON sau 
SCHIMB cu apartament 2 camere, fără amena
jări în zonă centrală cu diferență, tel. 
0723/251498,232808 (Fiesta Nora)

• zona Ullaculw, modificat din ap. 4 camere, 
decomandate, amenajat, 2 balcoane, bine 
întreținut, preț 46.000 euro, tel. 0788/165703, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 1, dec., tip standard, 
boxă, 2 băi, 2 balcoane închise, centrală termică, 
parchet bine întreținut, preț negociabil, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, 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 64000 euro, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• zona Micro 6 - Hunedoara, bloc cărămidă gaz 
2 focuri, parchet, preț 220 mii., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Micro 2 - Hunedoara, et. intermediar, 
dec, 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• zonă bună, et. 3, parchet, balcon, centrală 
preț 790 mii, neg, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• agent, dec, 2 băi, 2 balcoane, centrală et. 2, 
parchet gresie, faianță 98 mp, zona Astoria, 
preț 1,250 mid, neg, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• dec, contorizări, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 1 
mid, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent sdec, zona Minerului, et 3, centrală 
termică balcon închis, preț 810 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță parchet, preț 55.000 euro, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• 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 f lianță gresie, 2 băi, 
centrală termică ocupabil imediat, Deva, zona 
Gojdu, preț 145.000 ron. Tel. 0741/154401.
• 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.
• urgent, decomandate, etaj 1,2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică st 112 mp, fără intermediari. 
Tel. 0788/497895,228775.
• zona Liliacului, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță, bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt mașină, preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Eminescu, decomandate, 110 mp, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță 2 
balcoane, 2 băi, bloc de cărămidă preț 165.000 
RON, tel. 0723-251498,232809. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului,,etaj intermediar, decoman
date, 2 balcoane, 2 băi, vedere în 3 părți, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
preț 150.000 RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Micro 7 ■ Hunedoara, et intermediar, gaz, 
parchet, preț 420 mii., neg., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zonă excelență, contorizări, termopane, garaj, 
boxă, o cameră la mansardă preț 72.000 euro, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 22 mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728
• Deva, zonă centrală pentru locuit și afacere, 
amenajată occidental, eventual schimb cu 
diverse imobile în Deva sau Cluj Napoca, preț 
420.000 ron. Tel. 0723/335189.
• Deva, zonă centrală casă curte, grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.
• vând/schknb 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)

• zona piață - Hunedoara, 2 camere, gaz 2 
focuri, apă curentă pivniță 180 mp, 600 mii., tel. 
745374,0720542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi, și o încăpere cu intrare din 
stradă centrală termică sc=130 mp, curte cu 
gazon S=300 mp, fântână Preț 350.000 RON. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, P+l, 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică sc=300 mp., grădină S=500 
mp., garaj. Preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)

• P+l, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină Deva. 
Preț 2.200.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746/ 
225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefin- 
isată parchet laminat, termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, sc = 100 mp, grădină = 875 mp, 
front stradal = 9 m. Preț 130.000 euro, negociabil 
Tel. 0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, 4 camere, bucătărie, baie, garaj, 700 mp, 
teren, apă gaz, canalizare, preț80.000 euro, neg., 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Cumpăr casă (14)
• urgent Bălcesai, et. 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573, (Mimason)
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212. (Prima-lnvest)

vând case de vacanță (15)
• parter, mansardă 60 mp, teren 5000 mp, 
terasă acoperită pivniță pomi fructiferi, zonă 
deosebită sat Ormindea, preț 12.000 euro. Tel. 
0740/232043,211075.

Vând case la țară (17)
• 3 camere, bucătărie, baie, sobe teracotă 
dependințe, anexe, 1500 mp teren, gaz la poartă 
vie pe spalieri, urgenbTel. 262941,0722/249579, 
0722/361394.
• 4 camere, la Șoseaua Lugojului, beci, grădină 
50 ari, curent 380, cabană curte, fântână între 
Deva și Făget, preț 900 mii. lei. Tel. 0723/885562.
• Rădulești nr. 32, comuna Dobra, casă, curte, 
grădină anexe, fântână
• vând/schimb casă sat Batiz, recent renovată 
3 camere, sobe teracotă pe lemne, apă curentă 
st 5400 mp cu apartament 2 - 3 camere Deva, 
Eminescu, Liliacului, Bălcescu, Dorobanți. Tel. 
2287880723/581441.
• 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)

Societate franceză ce se creează la Deva și specializată în concepția și fabricarea pieselor și subansamblelor compozite recrutează: 
Director executiv, vorbitor de lb. franceză, dinamic, cu o foarte bună 
experiență în management și o atenție deosebită asupra calității; el va avea, 
printre altele, ca sarcină punerea în practică a structurii societății și va 
trebui să cunoască diferite proceduri administrative de export.
Contabil, cu drept de semnătură a bilanțului.
Șef de atelier, responsabil de producție, de formație inginer mecanică fină, 
vorbitor de limba franceză, va avea ca sarcină organizarea producției.
Responsabil de maintenanță, capabil să asigure buna funcționare a utila
jelor mecanice, hidraulice și electrice, ideal vorbitor de franceză.
CV și scrisoarea de intenție se vor adresa la SC Sprint Service, bd. Iuliu 
Maniu nr. 425 - 431, sector 6, București, la fax. 0214936344 sau e-mail 
frederic.iolv@eastaffairs.com.
Nu se dau relații prin telefon; Interviul va avea loc după convocare, la 
Deva, la începutul lunii noiembrie 20 05. (32654)

Vând garsoniere (19)
• 34 mp, living plus cameră etaj 1, Al. Moților, 
bloc cărămidă, parchet, gresie, faianță, baie cu 
geam, amenajată contorizări apă gaz, liberă, 
cheltuieli mici, preț 600 milioane lei, negociabil 
Tel. 227698,0742/564654.
• contort 1, decomandate, contorizări, 
ocupabilă imediat, zona Artima. Tel. 
0741/154401.
• decomandate, bloc nou, zona sediul nou al 
Poliției, preț 730 milioane lei. Tel.0745/253413. •
• Deva, Decebal, decomandate, contorizări,
repartitoare, bucătărie, baie, parchet, balcon 
închis, peste 35 mp. Tel. 224296,0788/361782. 
0720/747359. z!
• Deva, zona Master, 40 mp, posibilul, 
mansardare, preț 785 milioane lei. Hs 

0254/225622.
• vând sau schimb urgent, garsonieră Deva, 
Kogălniceanu, 56, ap. 8 cu Timișoara. Relații tel. 
0254/232905.
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mi Idei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256.(Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 rnil. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
■zona Mărâsti, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zoni lărășU, dea, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
• et 3, dec., balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betahia)
• 2 camere, semidec, parchet baie cu gresie 
rfaianță bloc de cărămidă totul contorizat 
zona Gojdu, etaj 2 preț 720 mii, tel. 235208 0721- 
985258 (Rocan 3000)
■ zona Dorobanți, dec., modificată (cameră 
■Hiving), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208 0721- 
985258 (Rocan 3000)
■ zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208 
0721-744514. (Rocan 3000)

Vă așteptăm la 

depozitul nostru: anunț ANGAJARE
cMELINDA IMfiE»/

1

TIMIȘOARA
Str. ton lonescu de te Brad nr. 29
Tel.: 0256-400774
Fax: 0256-400777
instaltm@melinda.ro

MITTAL

Microcentrale murale Demrad

Demrad Standard

Cumpără o microcentrală 

murală Demrad si primești în

CADOU
un radiator Ekorad 

(dimensiune 22x600x300)

• puteri termice de 20, 24, 30 kW
• versiune basic și digital
• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului
• cu tiraj natural sau forțat
• compact, dimensiuni reduse
• posibilitatea de conectare la calculator
• compatibil cu sisteme de automatizare
• posibilitate de conectare la termostat de cameră, 

sondă exterioară și unitate de control la distanță
• versiunea basic cu afișaj LED
• versiunea digitală cu afișaj LCD, pentru

vizualizarea defecțiunilor

• vană cu 3 căi motorizată
• posibilitate de legare în cascadă
• sistem anti-blocare pompă
• protecție contra înghețului
• filtru EMC
• silențios
• instalare ușoară
• certificate CE, ISCIR, UKCertelec, Rostest

Continuitate t r, . . F

MITTAL STEEL HUNEDOARA
Mittal Steel Hunedoara, care face parte din Grupul Mittal Steel - cel 
mai mare producător de oțel din lume, caută candidați cores
punzători pentru Departamentul de Finanțe și Contabili
tate. Cerințele preferate pentru aceste posturi:

a) Economist calificat sau studii similare în Contabilitate sau 
Finanțe
b) Cunoștințe bune de limba engleza
c) Cunoștințe operare calculator - Excel, Word, PowerPoint. 
Cunoștințele SAP prezintă un avantaj
d) Pânâ la 5 ani de experiența relevanta în Finanțe și/sau 
Contabilitate, preferabil la o companie multinaționala. Tineri 
absolvenți de Facultate cu educație și cunoștințe relevante sunt 
bine veniți
e) Motivați și dispuși sâ învețe

icârile / CV-urile trebuie trimise la următoarea adresa, în IO

Director Economic 
Blocul Tehnic

Rața lancu de Hunedoara nr. 1 
Hunedoara

E-mail i recruitment@mittalsteelhunedoara.ro
Fax: 0254/715311

(32786)

mailto:frederic.iolv@eastaffairs.com
mailto:instaltm@melinda.ro
mailto:recruitment@mittalsteelhunedoara.ro
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• zoreGoldu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
'ni his, zonă liniștită, fără îmbunătățiri, preț 680 

: mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• stan bună, în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• el 3, contorizări, balcon, bine întreținută, Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 0724/ 
169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță, parchet, contorizări, me
rită văzută, Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. Tel. 
223400,0740/9146880720/169303. (Casa Betania) 
•ell, dec, proaspăt zugrăvită, baie amenajată, 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)

• et 3, zugrăvită, contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400,

i 0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
1 • apvtement 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)
• mu 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 Zamflrescu, 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 Miriști, etaj 3, semidec, tip standard, cu 
balcon, parchet, gaz contorizat, apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Mfeăștlui Nou, et 2, decomandată, 
contorizări, parchet preț 65.000 RON, tei. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
parchet ocupabilă imediat preț 50.000 RON, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Emmescu, 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 Mkro 2 - Hunedoara, dec, gresie, faianță 
gaz 2 focuri, parchet, preț 340 mii., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• urgent zona Dacia, contorizări, parchet 
gresie, faianță ușă metalică ocupabilă imediat 
preț 430 mii., neg, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• urgent zona Udo, dec, 38 mp, balcon închis, 
parchet gresie, faianță contorizări, repartitoare, 
preț 680 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• conf. 1, dec, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat zonaB-dul 
Decebal, tel. 0741/154.401. (Garant Consulting)
• sdec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON, 0741/154401. (Garant Consulting)
• conferi 1, dec, buc, baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima, 0741/154401. (Garant 
Consulting)

Cumpăr garsoniere (20)
■ In zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
■ 1250 mp teren intravilan, mai multe parcele, la 
ieșire din Deva spre Sântuhalm, loc pentru 
construcții, utilități apă gaz, curent, canalizare, 
preț 15 euro mp, negociabil.Tel. 0743/011772.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.

• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 7JM0 mp teren, la 15 km de Deva, zonă 
deosebită ideal pentru casă de vacanță sau 
construcție, se poateparcela, preț 150 milioane 
lei. Tel. 0723/690946.
• intravilan 500 -1000 mp, zonă neinundabilă, 
Simeria. Str. Ciocârliei. Tel. 260412.
• infravian JeMmți, 15 ari grădină 20 ari livadă 
cu pruni, pădure fag 36 ari Jeledinți - Măgura, 
preț negociabil. Tel. 260113 după ora 17.

• kitravian Sântuhalm, 40 x 50 m, 13 euro mp, 
zona case, toate facilitățile. Tel. 0745/253413.

• infravian, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fc 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269,0746/029058.
• 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 plus construcții, pe DN 7, localitatea 
Râpaș, între Simeria Veche și Orăștie, 15.000 mp, 
din care 9000 mp intravilan pentru construcții, 
se poate parcela, casă 300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Tel. 0721/560918 0721/948212,0741/135659.
• intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)

e
 SC Electrica Banat SA SUCURSALA Deva

Gt&Ctf’jCiU INFORMEAZĂ:
s.a, Sâmbătă, 22 octombrie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuire 

conductor de gardă cu fibră optică pe LEA 400(220) IcV, Râu Mare - 

Hășdat.

Lucrările sunt efectuate de către Compania Națională Transelectrica 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 Ocolișu Mare. în funcție de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 10-18. 

SC Electrica Banat S.A. - Sucursala Deva asigură toți dienții săi că echipele care efectuează lucrarea depun 
întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie electrică.

Vă mulțumim pentru înțelegere I

Str. Independenței nr. 24, Tel: 0359.427.370/ 0359.427.369, e-mail: cgoradea@cg-gc.ro
www.cg-gc.ro 0722.55,77.99 www.gsm4all.ro

(32723)

Oferta completă de servicii și telefoane in magazine
QfatĂ tsDtaoă « wmo ;?r.»»ptHnftrw • «MMIMti.**o,-**«1Hțfr.u - - • <,

lUeltK R*er, IHL Mte ăuce» a*t.-Mt>; ■ - fe&isi cmK- . Hsigftsîs. Itofi Mew? m »«■-• MIM
Oteta riște» i y v f t•-g *s» -m» •: s» wvm,ețsnrw-:s,re

• 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)
• Infravian, 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)
■ Infravian, 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)
• Infravian 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, 
0720/387898 0742/005228, (Casa Betania)
• Emlnescu, 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, Intra Magrilap și calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Crislur, 1800 mp, teren drept, zonă bună 
preț 10 euro/mp, tel. 745374, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• Intravilan, 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 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, 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)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

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

• Simeria, S.T. 2900 mp. Utilități, gaz, curent, 
apă la 150 metri distanță Preț 4 euro/mp. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• intravilan, vizavi de Petrom, st. 2250 mp, fs. 8 
m, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 5 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)

• iitravian, 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)
• Mul 22 Decembrie, zona Dacia-Service, S.T. 
3300 mp, FS. 52 m, bun pt orice activitate, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• infravian, 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)

• intravfian, 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)
• intravilan, zona Fabrica de Mătase, st. 1500 
mp, fs. 23 m„ toate facilitățile, acces auto, preț 28 
euro/mp, tel. 211075,0747/779751, 0726/130557. 
(Mondial Casa)

• intravilan, Deva, 3500 mp, apă gaz, curent, 
preț 7 euro/mp, preț neg., tel. 215212. (Prima- 
Invest)

• urgent st 10.000 mp, fs mare, la DN 7, toate 
utilitățile, preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• Intravilan, Sântuhalm, între case, șt 2500 mp, 
toate utilitățile pe teren, preț neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• Zona Macon, st 4000 mp, fs 28 m, preț 12 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• intravilan, Deva, str. Vulcan, apă. gaz în 
apropiere, st 2870 mp, preț 6 euro/mp, neg. Tel. 
224298 0788/361.782. (Garant Consulting)
• intravilan, Bretea Mureșană curent electric în 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel. 
224296,0788/361.782.(Garant Consulting)

Vând spații comerciale (25)

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070108 0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

• Deva, zona Gării, gaz, apă, curent electric, S.T. 
500 mp. Preț 26000 euro negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• in Deva, 42 mp, apă gaz, curent, 6.000 euro, 
neg., tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

Imobile chirii (29)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
nemobilat, contorizări. Deva, Al. Saturn, preț 80 
euro/lună Tel. 0742/290024.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, utilat, decomandate, etaj 2, zona Banca 
Transilvania, preț negociabil. Tel. 0766/330533.

• ofer pentru închiriere apartament complet 
mobilat, Deva, preț 100 euro/lună Tel. 
0721/055313.

• ofer pentra închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat, frigider, aragaz, conto
rizări apă gaz, Deva, zona Romtelecom, pe 
termen lung, preț 110 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.
• ofer petnni închiriat spațiu comercial 20 mp, 
zonă ultracentrală etaj 1, amenajat pentru 
birouri, preț 100 euro. Tel. 0745/666447.

• 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 apartament 3 camere 
decomandate, Bdul Decebal, etaj 6 din 9, 
amenajat, mobilat, totul nou, repartitoare, 2 băi. 
vedere la bulevard, preț 250 euro/lună Tel. 
211075,0740/232043.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată zonă 
centrală preț 100 euro/lună Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat, în Hațeg, Str. Progresului, nr. 1,70 mp, 
preț negociabil. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+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/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (CasaBlanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva,, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• ofer penfru închiriere garsonieră dec, com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(Casa Betania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)

• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constrtfctdrilor, pfef250 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec., mobilat 
modem, utilat tv color, frigider, aragaz, pt 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• In blocurile Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat utilat tv, frigider, aragaz, calculator, cț, 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• garsonieră Mul Decebal, dec., mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason)

ap. 2 camere, dec., et. 3, mobilat, zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• ap. 3 camere, zona Micul Dallas, dec., mobilat, 
utilat ct, garaj sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608 (Mimason)

• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră semimobilată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam, stil occidental complet mobilată și ’
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)

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

• ap. 2 cam, dec, complet mobilat, mașină 
spălat dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. semimobilat contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în . 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans,tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

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

• se solicită f. urgent casă-vilă P+E, cu minim4 
camere, garaj, în Deva, mobilată/nemobilată pt 
persoană străină pe termen lung, rog maximă 
seriozitate, se face plata anticipat, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• 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)

• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg, tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer garsonieră zona Progresul, mobilată, 
utilată complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț, 100 euro neg, 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer șp. comercial, zonă ultracentrală etaj 1, 
amenajat, pt birouri, st. 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer an. 3 cam, mobilat, contorizări, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, zonă ultracentrală 
vedere la bulevard, preț 250 euro, tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• ofer ap, 2 camere, complet mobilat preț 120 
euro/lună tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• ofer garsonieră mobilată complet preț 90 
euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer penfru închiriat garsonieră mobilată 
contorizări, zonă centrală preț 100 euro/lună 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer penfru închiriat garsonieră Deva, 
Dorobanți, mobilată și utilată contorizări (repar
titoare, gaz, apometre), st 37 mp, preț 100 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer penfruînchiriat ap. 2 cam. mobilat, utilat, 
contorizări, preț 3000 RON/lună tel. 
0740/013971.(Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat ap. 2 cam, zona Gării, 
decomandate, mobilat și utilat modern, centrală 
termică preț 250 euro/lună 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer penfru închiriat ap. 2 cam, zona 
Eminescu, mobilat, preț 100 euro/lună tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. Zona Gării, 
mobilat și utilat lux, centrală termică preț 300 
euro/luna, 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. nemobilat, 
zonă centrală et intermediar, contorizări, preț 
140 euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată zona 
Dacia, preț 70 euro/lună 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere, ap. 2 cam, mobilat, CT, 
zona Kogălniceanu, preț 120 euro, 0741/154.401. 
(Garant Consulting)

Imobile schimb (30)
• apartament 2 camere în Deva cu similar în 
Cluj, ofer diferența, eventual vând, preț 80.000 
ron. Tel. 0723/335189.
• schimb garsonieră Deva cu Timișoara sau 
vând convenabil, Deva, Kogălniceanu, bl. 56, etaj 
1, tel. 220997,232905.

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă asigurare, stare bună preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• vând Dada 1310, af 1990. Tel. 0254/772180, 
0723/362133,0720/051413.
• vând Dada Logan, af 2005, culoare albastru 
metalizat, 9000 km, garanție 3 ani, preț 7400 euro, 
negociabil, variante. Tel. 0722/369529.

• vândDaciaSolenza Scala, af 2003,u«c propri
etar, 18000 km, full-options, full-casco, VT 
septembrie 2007, preț 5600 euro, negociabil. Tel. 
0746/249267.
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Auto străine (37)
• vând Ford Granada, închidere, centralizată 
servodirecție, cauciucuri noi, CD Sony, 2000 cmc, 
stare foarte bună preț 1200 euro, negociabil. Tel. 
0254/218399,0720/348089.
• vând Opel Agila, af 2001, adus recent în țară 
acte la zi, verde metalizat, preț 6500 euro, nego
ciabil; variante, schimb cu marca Daewoo, 
Matiz, Clelo, etc. Tel. 0722/369529.
• vând urgent Opel Astra Elegance 1,7 TDI, af 
2001, full, dotări complete, culoare cameleon, 
stare foarte bună, preț negociabil. Tel. 
0721/251652.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abrlct cu circular și mandrină motor 
monofazic 2,2, preț negociabil, Simeria, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 24. Tel. 0254/263598.

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

• vând presă de struguri, mașină de cusut 
mecanică rusească, marca Union, stare de 
funcționare foarte bună preț negociabil. Tel. 
233084.
• vând urgent tractor M 650, stare foarte bună 
cu disc, plug și remorcă multe piese de schimb, 
preț 5000 euro, negociabil. T el. 282979.
• vând urgent tractor U 445 DTC servodirecție, 
preț negociabil. Tel. 0726/379222.

Piese, accesorii (42)
• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984 cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând 4 bucăți cauciucuri de iarnă Brigestone 
185/65/14 plus jantă oțel, preț 800.000 lei bucata 
Tel. 0720/000515.
• vând lunetă cutie de viteză cu 4 trepte, punte 
spate Dacia 1300. Tel. 260412.
• vând piese Aro 10 din dezmembrări. Tel. 
0254/248519 după ora 16,0745/600814.

Garaje (43)
• Caut spre închiriere garaj cu apă curentă la 
pătrarul unui bloc, zona Piață Cuza Vodă 
împăratul Traian, ofer 60 euro/lună Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)

• cumpăr gartțj, Deva str; Carpați, zona Liliac
ului, împ. Traian. Ofer 420.000.000 ROL. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând avantajos mobilă furnir nuc, biblioțecă 
recamier, masă 6 scaune, oglindă dulap, cuier 
fier forjat, frigider, bucătărie modernă Tel. 
221328 221167, după ora 20.
• vând colțar sufragerie cu fotoliu, bibliotecă 
pentru elevi cu birou atașabil, mobilă bucătărie, 
4 scaune tapițate, masca chiuvetă nouă covor 
persan 350/250,3/250 m, canapea 2 persoane 
extensibilă Tel. 224891.
• vând colțar, imitație de piele, 3 piese și un 
fotoliu mare, model super, adus din Germania, 
la jumătate de preț față de magazin. Tel. 212242, 
seară
• vând mobilă combinată dulap 2 uși, dulap 
vitrină canapea extensibilă oglindă masă cu 
scaune. Tel. 770017.

• vând mobilă de bucătărie cu blat, stare bună 
modernă preț negociabil. Tel. 0723/089146.
■ 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 recamier 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.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând două aparate foto: Smena 8, rusesc și 
Olympia, japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Motorola V 980, fără încărcător. Tel. 
0724/180482.
• vând Nolda 7650. foto blue tooth, modem, 
baterie rezervă CD, preț 2,7 milioane lei și Nokia 
3410 cu SIM, 4 dolari credit, preț 1,5 milioane lei. 
Tel. 0722/258401.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă nr. 38 - 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• cumpăr țigle și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). Tel 260651

• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.130 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro, slmal@smart.ro

Mobilier de apartament, 
■■ " Mobilier de birou, 

uși PORTA ——— 
— Tapițerii, Camere de 

tineret
'(30990)

CONNEX

mailto:cgoradea@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro
http://www.slmal.ro
mailto:slmal@smart.ro
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• vând teflh 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă, garaj, cabană etc. Tel. 
250412.

• vând sbugnl pentru vin. Tel. 216028

Instrumente muzicale (60)
Electrocasnice (56)

• vâr- ■ •• sertare, preț 2 milioane lei,
combină frigorifică Electrostar, preț 3 milioane 
lei, stare de funcționare. Tel. 214814.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună de 
funcționare, preț 220 rnn negociabil. Tel. 211441.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând argâ (Keyboard) Roland E15 cu putere 2 
x 5 W și difuzoare Incorporate, secție ritmică, 
acompaniament și efecte excelente, pentru 
începători și avansați, preț convenabil. Tel. 
0747/223733.
• vând pian cu coadă Jakob CzapkaShorrJahare 
1842. Wien, placă bronz, corzi încrucișate, stare 
foarte bun£ preț avantajos. Tel. 0254/611145, 

0744/889956.

Altele (61)
ampăroLTel.0742/214971.

' i» vând grâu și orzoaică, preț avantajos. Tel. 

0722/524983,212083.
• vând mm batule, preț convenabil. Informații 
tel. 241451, Orăștie.

• vtodarn pucai, scrofite de prăsilă, scroafe 
gestante. Tel. 0726604625.

• vând ponnt știuleți la prețul de 2000 lei/kg. 
Tel. 0722/570218

• aanpăr 2 calorifere de București a 10 eiemenți 
fiecare, urgent Tel. 224978 sau 0723/158558

• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 080 mp, stare ireproșabilă, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând Mt pentru fabricarea sticlei termopan, 
marca Szllanc, import Ungaria, în stare perfectă, 
preț accesibil. Tel. 0744/280691,0788/280691.

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

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

Oferim:
* Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
* Un loc de muncă modem 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 Sorina Sîrmai, E-mail: 
sorina.sirmaiOinformmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8804 sau 0720/4004S4.
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SC Inform Media; perie 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 caută pentru colaborare ITehnoredactor

pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operareMacintosh: 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 Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
informații: 0724-22-03-65.
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CONSIUUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
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RADIO 21 DEVA 

CUVÂNTUL LIBER

CARAVANA ANT 
„Ești Tânăr, Al AUTORITATE”

DEVA, 22 -23 octombrie 2005

Sâmbătă, 22 octombrie 2005
-Ora 23.00-Club BOBO’S - Concert IMPACT

- DJ Vali - prezentare ANT
- împărțire materiale promoționale

Duminică. 23 octombrie 2005
- Ora 9,30 - Masă rotundă cu tinerii din județul Hunedoara -
Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Deva
- Ora 11,00 - Conferință de presă - Sala de protocol a Primăriei 
Municipiului Deva

(32916)

• vând connnaN robineți termostatici (repar
titoare) pentru calorifere. Deva, tel. 0254/213754.
• vând planșetă germană Kuhlmann 1000 x 1500 
mm, Deva. Tel. 0740/950868
• vând cindelabni cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Banc Mirela. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Bîrzu Eugen. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Taipaș Minerva. Se declară nul.

Umanitare (66)

• Asodațfa panta Ajutor de înmormântare 
Simeria, Str. Teilor, nr. 61 acordă împrumu
turi la membrii săi, până lă 5.000 ron 
(50.000.000 lei vechi) cu o dobândă între 8% 
și 13% Informații la tel. 262260.

Solicitări servicii (71)
e caut femeie pentru ajutor la îngrijirea unei 
persoane bolnave. Rog seriozitate. Tel. 211649.

Prestări servicii (72)

• Agenția de Detectivi .Discret” SRL Deva 
efectuează pentru absolvenții din învăță
mântul superior consultanța în vederea 
susținerii examenului de atestare în pro
fesia de detectiv particular. Tel. 
0724/398862.

• Centrul da recuperare și întreținere a 
sănătății, dr. Barb Maria, Deva, efectuează 
tratamente avizate de Ministerul Sănătății, 
pentru 40 afecțiuni cu aparatele „Ener- 
yOStdi * DvOțjLrOn • rcfiCXOtEToplCi IfiTliu 4țll« 
tens. Tel. 0720/275259. Tel. fix 228028 și 
224924.

a efectuai transport marfă au autoutilitară 
Mercedes L5 tone, în țară sau local, inclusiv 
distribuție, cu documente legale, licență, 
factură, preț negociabil. Tel. 0722/857731

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

• efectuez tramport marfă cu microbuz închis 
sau închiriez. Relații latei. 0726/076256

orice nivel, lucrez numaie
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.

e k Mem W> Cnmdt SM. Orinth, iade 
dbtrfbulter pe județd Htaradoaraal Soft 
Consulting, comvctaUm și conflgwăm 
Mftecemudc (ex. wfo Meâr, ftomorrafl) 
fi MAdaBv (U|K> Td. HW7B»

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

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

• montai podite laminate, efectuez zugrăveli. 
Tel. 0724/180481
■ medflez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 0720/222425 și 749057, după 
ora 16.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

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

• Urmă autorizată execută 
ttnw ți externe, amenejâr

iMCUlefl bh
Merioare,

zugravMM, wpMTk nnutiiMiu 
232062 sau 0744174341

tei. 0254

Comemorări (76)

Se împlinesc 6 săptămâni de lacrimi și durere de când 
scumpul nostru soț, tată și bunic

ing. PORA VASILE
a plecat dintre noi lăsând un mare gol în sufletele noastre. 
Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 22 octombrie, 
ora 10, la Biserica „Sf. Vasile” din Cimitirul de pe str. 
Eminescu Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• sodatate comerciali cu capital străhi 
angajează penta punebd do Krov din beva 
conolert vânzări. Asigirâm pachet salariat 
atractiv și integrarea totr-un colectiv tânăr. 
Vă rugăm trimiteți CV ia tei/fax 
tti/zmm.

• angajez asistentă stomatologie. Deva. 
Tel 228951 orete 9-17 sau 0721'552145.

• SC Momin SA Deva, telefoane 213915,214433, 
angajează operatori calculator pentnr adegere

InfoBCR:
0801 0801 227
Informații 
în timp real

■ggm ■■ ® ® Daca vrei cu adevarat co anunțul tau să fie remarcat,
!■ VIIjF W I I117 T F ■ încearcă variantele speciale contra cost.

" ■ • ■ ■ ■ ■■ ■ ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

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

CUVÂO

VARIANTA AOASÂ

11 2 3 4
1 aparttl» • 40.0001st lipan».-50.000 tei ■’ 1 apariția >100.000 tei

(4 MmI) (SHMi) (lfllolaot)

Anunț Gratuit 5apariții- IW.OOOlel
IU W ori)

5 apariții- 200.000Te4 
POHmII

5 apariții - 400.000 tel
MSIK

PRIMA APARIȚIE

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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La cină cu George W. Bush
• în premieră. Ediția din 2006 a British Academy Film and Television Awards (BAFTA) va avea, spre deosebire de edițiile precedente, un premiu acordat celui mai promițător tânăr actor al anului.
• Bruiate. Guvernul bulgar ar trebui să investească în crearea de sisteme speciale cu ultrasunete pentru a devia păsările migratoare de la traseul lor peste Bulgaria, a propus, miercuri, un om de afaceri.

■ Invitația președintelui 
american a fost făcută 
solistului trupei irlandeze 
U2, Bono.

Un medicament-minuneWashington (MF) - Utilizarea unui anumit medicament previne, în proporție de 50 la sută, revenirea cancerului la sân la femeile care au suferit de această afecțiune, conform studiilor efectuate de cercetătorii americani. „Aceste rezultate nu sunt o simplă evoluție a tratamentului pentru combaterea cancerului la sân, ci o adevărată revoluție în domeniu”, a menționat Gabriel Hortobagyi, într-un editorial scris pentru revista New England Journal of Medicine și care reflectă opinia întregii comunități medicale americane vizavi de medicamen- tul-minune, care se numește Herceptină.Herceptina, cunoscută și ca trastuzumab, este extrem de eficientă în tratarea unei forme agresive de cancer la sân provocată de proteina HER2 și pe care medicamentul menționat o neutralizează.

Washington (MF)Președintele american George W. Bush a luat cina miercuri seara cu solistul trupei U2, Bono, cunoscut avocat al

La Casa Albă (Foto: EPA)

țărilor defavorizate, au anunțat oficiali de la Casa Albă.Această invitație a apărut în urma summit-ului G8 al celor mai bogate țări din lume, din iulie, la Gleneagles, Scoția.„Au discutat despre anumite priorități comune pe care le au. Cei doi împart același devotament profund pentru lupta de combatere a SIDA, pentru împiedicarea creșterii numărului bolnavilor de malarie și pentru dezvoltarea comerțului cu scopul de a scoate oamenii din sărăcie”, a declarat purtătorul de cuvânt prezidențial, Scott McClellan.Bono „este o persoană cu foarte multă influență și care se implică în ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, cu scopul de a scoate săracii din mizerie și de a-i ajuta pe cei ce suferă de SIDA”, a adăugat acesta.McClellan a cerut jurnaliștilor să nu speculeze în ceea ce privește o apropiere importantă a lui Bono de administrația Bush.
Cruise vrea să-și ia casă

DonațieMexic (MF) - Actorul și regizorul american Mel Gibson, care realizează un film în regiunea Veracruz din Mexic, va face o donație de un milion de dolari celor afectați de uraganul Stan, au anunțat mai multe oficialități, după o întâlnire a cineastului cu președintele mexican Vicente Fox.Suma donată va reveni victimelor prin intermediul Rotary Club din Mexic.Mel Gibson caută locații în Mexic pentru a realiza filmările la cea mai recentă producție a sa, „Apo- calypto”.Filmările ar trebui să înceapă la 14 noiembrie, în regiunea Veracruz.

CenzurăTeheran (MF) - Con
siliul suprem al rev
oluției culturale, con
dus de președintele 
ultraconservator al 
Iranului, Mahmud Ah
madinejad, a interzis 
filmele străine „laice, 
feministe, liberale, 
nihiliste și denigrante 
la adresa culturii ori
entale" .Consiliul a 
interzis de asemenea 
filmele care favorizea
ză „violența, consu
mul de droguri și ca
re fac propagandă la 
opresiunea mondi
ală", sintagmă utiliza
tă cu referire la Sta
tele Unite ale Ame- 
ricii. De câțiva ani, fil
mele străine sunt pre
zentate la canalele 
de televiziune irani
ene și în sălile de cine
ma, dar acestea sunt 
în general cenzurate 
și nu conțin nid o sce
nă care ar putea fi 
considerată contrară 
moralei islamice.

Los Angeles (MF) - Actorul Tom Cruise dorește să cumpere o casă în valoare de 1,5 milioane de dolari în orașul natal al logodnicei lui, Toledo, din Ohio.Cei doi actori, Tom Cruise și Katie Holmes, au anunțat de curând că așteaptă primul lor copil și, în timp ce tabloidele americane fac speculații în ceea ce privește data la care va avea loc nunta, localnicii din Toledo se pregătesc pentru sosirea unor

vecini celebri.Dale Bruhl, un localnic care deține o casă cu nouă dormitoare în orașul Toledo, care se pare că le-a atras atenția celor două staruri, a declarat: „Vecinii au văzut limuzine în fața casei mele atunci când agenții imobiliari prezentau vila. Sunt sigur că este vorba despre ei.Mama ei locuiește în zonă”. Reprezentanții lui Cruise au declarat însă că sunt doar speculații.

Gal(Are 20 ani, este o persoană curajoasă, teste pasionată de |modă, televiziune și ziaristică.

Marina americană, reclamată
■ Pierce Brosnan sus
ține ecologiștii în acțiu
nea în justiție împotriva 
Marinei americane.

Florales este un pui în vârstă de numai14 zile și este cel de-al 22-lea tapir născut la grădina zoologică din Zurich. (Foto.- epa)

Los Angeles (MF) - Pierce Brosnan, unul dintre actorii care au dat viață celebrului personaj James Bond, și-a manifestat sprijinul față de organizațiile ecologiste care au acționat în justiție Marina americană, pe care o acuză că pune în pericol mamiferele marine prin utilizarea de sonare active.Potrivit unor surse de la tribunalul din Los Angeles, fostul agent 007 și-a exprimat susținerea față de acțiunea în justiție a ecologiștilor. Printre semnatarii plângerii depuse la tribunalul din Los Angeles se află Consiliul pen-
(Foto: EPA)„Sonar activ" le poate cauzatru apărarea resurselor natu- fiul celebrului oceanograf rale și Jean-Michel Cousteau, francez Jacques-Yves Cous-

S-a emis ordin de evacuare în Mexic

A murit de gripă aviarăBangkok (MF) - Premierul thailandez, Thaksin Shinawatra, a anunțat, ieri, că încă o persoană a murit din cauza gripei aviare, bilanțul victimelor umane în această țară ajungând astfel la 13.„Un bărbat a murit în noaptea de miercuri spre joi, iar analizele au confirmat că decesul a fost produs de gripa aviară”, a explicat el. „Victima a contractat virusul după ce a intrat în contact cu păsări bolnave”, a subliniat premierul.

■ Uraganul Wîlma rămâ
ne extrem de periculos, 
cu rafale cu viteza de 
250 kilometri pe oră.Cancun (MF) - Uraganul Wilma, care a slăbit ușor în intensitate, devenind de categoria 4, avansa, în noaptea de miercuri spre joi, spre Peninsula Yucatan, din estul Me

xicului, și spre Cuba, unde autoritățile au procedat la evacuarea a 235.000 de persoane. Potrivit previziunilor specialiștilor, astăzi uraganul va avansa brusc spre nord- est, în direcția extremității vestice a Cubei. Autoritățile mexicane au emis un ordin de evacuare pentru zona hotelieră Cancun, unde sunt găz- duiți 33.300 de turiști, insulele

Mujeres și Holbox, din largul acesteia, și laguna Punta Allen. în regiunea Cancun s-a declarat alerta roșie. Ceremonia de înmânare a MTV Latin Awards de miercuri seară a fost anulată. în Cuba au fost evacuate circa 235.000 de persoane din provincia Pinar del Rio. Alte 10.000 de persoane au fost evacuate din zonele ce riscă să fie inundate.

teau. Organizațiile care militează pentru protecția mediului au precizat că utilizarea de către Marina americană a unui „sonar activ” pentru - detectarea submarinelor sau a altor obiecte este interzisă, potrivit legislației americane, în regiunile locuite de balene și delfini.Dispozitivul menționat propagă în apă sunetul unor explozii foarte puternice, care pot cauza pierderea auzului sau leziuni ale organelor interne la balene și care pot avea impact și asupra altor mamifere marine.„Datele științifice existente arată că există o legătură între exercițiile efectuate de forțele marine și dezorientarea în masă a balenelor”, menționează plângerea organizațiilor ecologiste.

un festival celebrat în Punjab, India, în care femeile măritate se ! roagă pentru bunăstare, sănătate și viață lungă pentru soți lor. (Foto: epa)


