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Bazin de înot la Deva
ZI irealiiHau început sâmbătă
HH sacrificarea păsărilor in
[JB regiunea 
KK unde au
■ ^ost

•• K cate eazuri de gripă 
■R aviară, iar poliția a 

g izolat zona.
‘■*7 ~i (Foto: EPA)

■ Construcția bazinului 
de înot și a utilităților 
aferente va costa 3,5 
milioane euro.

Deva (M.S.) - Unul dintre cele mai moderne bazine de înot din tară va fi construit în Deva, a anunțat viceprimarul

Florin Oancea. Investiția va costa 3,5 milioane de euro, lucrările de construcție urmând să fie începute în luna martie a anului viitor.Bazinul va fi amplasat în incinta Stadionului „Cetate” din Deva și va avea o suprafață construită de 4200 de metri pă- trati. Lungimea bazinului va

fi de 33 metri, iar lățimea de 25 metri, motiv pentru care autoritățile locale au apreciat că el va putea fi omologat pentru desfășurarea unor competiții de înot interne.Bazinul de înot va fi integrat în cadrul unui complex sportiv, după modelul unor baze existente deja în orașe

mari din tară. Astfel, aici vor mai funcționa două bazine de înot pentru copii, unde aceștia vor putea urma cursuri pentru inițiere în tehnica înotului. De asemenea, în cadrul complexului vor fi construite o bază de întreținere și o saună. Nu vor lipsi un bar și o discotecă, /p.3

Abonamentul trebuie să
ajungă la tine!Stimate abonat!Știm cât de important este să primești, zilnic, acasă, Cuvântul liber. La fel de mult* dorim și noi acest lucru. Deaceea, construim în prezent o refea viabilă de distribuție a ziarului. Dorim să primești ziarul nostru sigur, fără sincope și la timp. Facem tot ce e necesar ca și partenerii noștri să se ralieze exigentelor noastre în materie de distribuire a ziarului.Suntem aici pentru tine! Avem soluții la toate problemele tale! De aceea, dacă nu primești la timp Cuvântul liber, dacă distribuitorul nostru îfi vorbește urât, dacă ai plătit abonamentul și ziarul nu vine, anunță departamentul nostru de difuzare. Sună la 0801.03.03.03 sau la 0254.211275, persoană de contact Sorina Sîrmai.Abonamentul trebuie să ajungă la tine!

Specialiști în remize!Jiul Petroșani, FC CIP Deva, Cetate Deva și Corvinul Hunedoara sunt patru dintre echipele hunedorene care au încheiat la egalitate partidele susținute în acest week-end. De precizat că Jiul a remizat pe teren propriu cu Pandurii și a rămas fără victorie în meciurile de acasă, /p. 7
(Foto: Ciprian Marinuț)
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Cosmin Nicula cere verificări
■ Deputatul PSD cere 
verficarea modului de 
distribuire a banilor 
pentru calamități.

Deva (T.S.) - Prezent, ieri, la Deva, deputatul PSD Cosmin Nicula a făcut o serie de remarci asupra modului în care s-au distribuit banii alo

cați de Guvern pentru zonele afectate de inundații. „Cer înființarea unei comisii care să verifice modul în care au fost alocate sumele de bani pentru zonele calamitate din județ. Dețin informații conform cărora aceste sume de bani au fost alocate înainte de evaluarea pagubelor”, susține deputatul PSD Cosmin Nicula. /p.3 Cosmin Nicula (Foto: Traian Mânu)

Dublă victorie
Hunedoara (N.G.) - E- chipele naționale de juniori și junioare ale României au câștigat întâlnirile cu formațiile similare ale Poloniei, disputate la finalul acestei săptămâni la arena de popice a CS Siderurgica din Hunedoara. /p.7

Unde-i patrimoniul UTC?
■ După 1989, patrimo
niul UTC a rămas de iz
beliște. Autoritățile nu 
știu nimic de soarta lui.

Deva (I.J.) - „Nu știu ce s- a întâmplat cu patrimoniul UTC, dar el trebuie să se întoarcă la Direcția de Tineret a fiecărui județ și să fie folosit de tineri”, apreciază Karoly Borbely, președintele ANT, aflat cu Caravana ANT la Deva.Potrivit acestuia, fiecare județ a avut o bază materială

parte bunuri imobiliare, baze sportive și de agrement, dar și mobilier.Ce s-a întâmplat cu toate acestea după Revoluția din 1989 nimeni nu știe nimic. „Trebuie să-mi angajez o armată de detectivi particulari ca să vedem unde se află bunurile și chiar așa ceva ANT- ul nu-și permite”, mai spune Borbely.Soluția a fost oferită de secretarul general al Prefecturii, Attila Dezsi, care a recomandat autorităților locale să scormonească în Arhivele Natio-
torui unui voiKswagen a dus la tamponarea autoturismului din imagine. Accidentul a avut loc ieri, în municipiul Deva, și, din fericire, nu au fost înregistrate victime.

(Foto: Traiăn Mânu)
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• Constituție. Provincia sunnită Salaheddin, situată la nord de Bagdad, a respins proiectul Constituției irakiene, cu mai mult de două treimi din voturi. Provincia, cu capitala la Tikrit, fief-ul lui Saddam Hussein, a respins proiectul constituțional, cu 81,5 la sută. (MF).• Atac. Nouă polițiști afgani și patru rebeli au fost uciși, vineri, într-un schimb de focuri în sudul Afganistanului, iar un jurnalist local și-a pierdut viața în urma exploziei unei bombe, în sud-estul țării, au anunțat autoritățile afgane. Polițiștii atacați urmăreau rebeli talibani. (MF).

Dialog Băsescu - Stp. Hadley

CutremurCabul (MF) - Cutremurul, care a avut loc vineri în sudul Afganistanului, s-a soldat cu cinci morți și șase răniți, a anunțat, duminică, Ministerul Afgan al apărării.
Demisie

București (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoană, și președintele executiv, Adrian Năs- tase, au apreciat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că demisia E- lenei Udrea, de la Cotro- ceni, reprezintă o dovadă a existentei grupurilor de interese, informează corespondentul MEDIAFAX. Năstase și Geoană au declarat că demisia doamnei Udrea este dovada existentei grupurilor de interese. „Atunci când Băsescu a cîștigat alegerile, mesajul a fost foarte serios, a anunțat că va lupta contra grupurilor de interese. Iată, că se de- monstarează că actualaputere nu este ocolită de grupuri de interese. Iată, că Băsescu devine tot mai singur. Pleșu a plecat și l-a lăsat fără consiliere în domeniulextern. Acum, demisia Elenei Udrea este odovadă că acel balon, de
a declarat liderul PSD.

săpun portocaliu, se sparge",

Marko Bela

Universitatea 
maghiară 
București (M.F.) - 
Tineri din Covasna, 
Harghita, Cluj și 
Bihor au manifestat 
în stradă, cerând 
reînființarea Univer
sității „Bolyai", ca 
universitate de stat 
cu predare în limba 
maghiară. La Sfântu 
Gheorghe și Mier
curea - Ciuc au ieșit 
câte 150 de per
soane, la Oradea cir
ca 50, iar la Cluj- 
Napoca peste cinci 
sute. Conducerea 
Ministerului Educației 
a respins ferm orice 
tendință de segre
gare pe criterii etnice 
în învățământ.Con; 
ducerea liniei 
maghiare din cadrul 
Universității „Babeș- 
Bolyai" a reclamat 
existența unor 
„interese ascunse" 
care au stat în 
spatele demons
trațiilor.

Demn pentu 
musulmani 
Dubai (M.F.) - 
Numărul doi în ie
rarhia rețelei teroriste 
Al-Quqeda, i-a 
îndemnat pe musul
mani, într-o înregis
trare video difuzată 
duminică, să ajute 
victimele cutremurului 
produs în Pachistan.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

■ Președintele Româ
niei consideră necesară 
o rezoluție ONU pentru 
avertizarea Siriei.

București (MF) - Șeful statului a avut, duminică, o întrevedere cu consilierul președintelui SUA pe probleme de securitate Stephen Hadley, cu care a discutat și despre problema Siriei și Libanului, precum și despre raportul ONU referitor la asasinarea lui Rafie Hariri. în finalul întrevederii, Băsescu a declarat că, din punctul de vedere al României, care deține președenția Consiliului de Securitate ăl ONU, trebuie șă existe o rezoluție a CS desfășurată pe două paliere. „Primul palier trebuie să prevadă continuarea investigațiilor, iar al doilea trebuie să prevadă un avertisment extrem de serios către Siria, să înceteze a mai fi un factor de instabilitate in zonă. Trebuie să i se dea Siriei șansa de a proba buna credință în perioada imediat următoare, în baza unei rezoluții ONU", a subliniat Băsescu.Tot cu acest prilej, Băsescu a spus că s raportul ONU, referitor la Rafie Hariri, se află pe biroul său, după ce a fost transmis

Stephen Hadley Traian Băsescu (Foto EPA)vineri ambasadorului român la ONU. Documentul va fi distribuit tuturor membrilor Consiliului de Securitate al ONU. La rândul său, Hadley a afirmat că oficialitățile americane sunt îngrijorate de ceea ce spune în raportul

ONU referitor la implicarea autorităților sirine și libaneze, și în special de implicarea Siriei în această problemă. Potrivit Iui Hadley, George Bush este preocupat de evoluția investigațiilor în acest sens, iar oficialitățile de

la Washington așteaptă în continuare discutarea raportului în Consiliul de Securitate al ONU. „Efortul ,în a- chetă, a fost unul internațional, din acest efort făcând parte și SUA", a precizat consilierul lui George W. Bush.
Entuziasmul românilor fața de aderarea la UE
■ Românii susțin ade
rarea în proporție de 75%, 
iar cetățenii UE ne do
resc în proporție de 48%. <de> a >se. adapta integrării șiașteptările lor.» Astfel, 75 la

W.................
„Așteptările 
românilor de la 
statutul de membru al Uniunii 
Europene sunt 
mari"

București (MF) - Deputatul PSD Adrian Severin, care este și director coordonator al Institutului „Ovidiu Șincai", a declarat că raportul de analiză politică, intitulat potrivit lui Severin „Atitudinea românilor față de UE“, nu este determinată doar de conjunctură, ci de întreaga cultură, istorie 
și mentalitate a populației.
Mândrie europeanăInstitutul Ovidiu Șincai a făcut un studiu, comparativ și analitic, al rezultatelor son-
Ungureanu și Kalfin 
fac lobby împreună

București (MF) - „Credem că aderarea în 2007, și nu în 2008, este obiectivul nostru. Planurile noastre în ceea ce privește ratificarea „Tratatului de aderare", la data stabilită, ne obligă la acțiuni comune.Am.întocmit, împreună cu colegul meu bulgar, un plan de acțiune în capitatele țărilor deja membre a Uniunii Europene, pentru a grăbi tratatele de aderare. Astfel, vom vizita împreună mai multe capitale europene, iar acolo unde noi nu vom ajunge, vor acționa împreună ambasadorii noștri rezidenți.Este o premieră în acțiunea politică a celor două state”, a declarat Mihai Răzvan Un- gureanu, într-o conferință de presă, organizată la finalul întâlnirii cu omologul său bulgar. Ungureanu a precizat că aceasta va fi urmată de o altă întâlnire, la nivel înalt, între președinții României și Bulgariei, care va avea loc la București, în 4 noiembrie.
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dajelor Eurobarometru, pentru a evidenția percepția românilor față de Uniunea Europeană, capacitatea acestora

Adrian Severin.............................................  w sută dintre români susțin a- derarea țării la UE, iar 76 la sută sunt convinși că acest lucru va aduce beneficii. în paralel, doar 48 la sută dintre

cetățenii UE consideră ca binevenită aderarea României, iar statele în care se înregistrează cea mai clară opoziție, față de-această eventualitate, sunt Turcia, Croația și Albania, care sunt în afara UE. Cel mai ridicat nivel de mândrie europeană se înregistrează tot în România (83 la sută dintre respondent!), în timp ce, la nivelul UE, acest procent este de 68 la sută.
Progresul vine din UEMai mult, românii consideră că progresul țării este dependent de factori externi, rolul de democratizare fiind a- tribuit, mai ales, Uniunii Europene, în timp ce încrederea acordată armatei și bi-

sericii demonstrează jin „deficit de modernitate, dublat de înstrăinarea societății față de clasa politică", potrivit anali- n zei citate. „’ ' P'erifru 64 la sută dintre români, UE este asociată mai ales cu libertatea de a călători, de a studia și de a munci îtf statele membre, în timp ce a 
cest lucru este situat pe primul plan, de numai 53 la sută dintre cetățenii europeni.
Motive de îngrijorarePrincipalele motive de îngrijorare ale românilor sunt situația economică (38 la su tă), inflația (36 la sută), criminalitatea (32 la sută), șomajul (16 la sută), pensiile (16 la sută) și sănătatea (16 la sută).

România pierde fonduri UE?

Mircea Geoană (Foto epa)

■ PSD-ul acuză Pute
rea că este incapabilă 
să absoarbă fondurile 
UE pentru agricultură.

București (MF) ■ Președintele PSD, Mircea Geoană l-a acuzat, sâmbătă, pe ministrul

Agriculturii, Gheorghe Flutur, că nu a pregătit agricultura pentru anul integrării, 2007, că folosește ministerul doar pentru propria carieră politică și că, din acest motiv, România va pierde fonduri substanțiale.
Adevăr sau politichie?„Ministrul Flutur a neglijat pregătirea agriculturii pentru anul integrării, 2007. Flutur urmărește să-și realizeze doar ambiția sa politică și folosește ministerul doar pentru cariera sa, în loc să se centreze pe alcătuirea de proiecte, pentru a obține bani în 2007. în acest context, România va pierde bani care sînt generoși, dar pe care nu îi bagă nimeni în sac", a afirmat Geoană, la Conferința Națională a Forumului Agricultorilor PSD, organizată la Poiana Brașov. De asemenea, participanții la reuniunea PSD au susținut că, anul viitor, România va fi obligată să importe masiv came, grâu și legume. Social- democrații consideră că aceas-

Gheorghe Flutur (Foto EPA)tă situația este atât consecința inundațiilor și a gripei aviare, dar și a Ministerului Agriculturii. Liderii PSD au declarat că vor să tragă un semnal de alarmă legat de stadiul în^a- mânțărilor la grîu, despre care au spus că ar fi trebuit să se încheie în 20 octombrie.
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clară Pâs,
Daniel I. laricu, Raluca. lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tâmaș, Tiberiu Ștroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codru ța Goța, Atila Kurta 
rnmrtwi' Alice Nearu. Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 6,9 lei.pentru a lună,. Redamații 
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. 'a telefonul

0801 030303



luni, 24 octombrie 2005 CUVÂfflW. ACTUALITATE /3

• Expoziție de plastică. Marți, 25 octombrie 2005, la Galeria de Arte din municipiul Hunedoara va avea loc, la ora 18.00, vernisajul expoziției de pictură a artistului plastic Aurel Nedel. Expoziția va putea fi vizionată de iubitorii artei în următoarele săptămâni. (S.B.)
• Verdict pentru Cozma. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului va afla astăzi dacă h/a mai rămâne în închisoare doi ani, o lună și zece zile. Magistrații Curții de Apel București au primit spre analiză o cerere dublă din partea apărătorilor lui Miron Cozma. (T.S.)

Investiție de 130 miliarde lei la Deva

mai și până în septembrie, Papa Benedict al XVI-îea a atras la audiențele sale de mier- ■ curi 410.000 de credincioși. (Foto: epa)

O
■ Bazinul de înot din 
Deva va fi realizat în 
baza unor credite atra
se de municipalitate.

Deva (M.S.) - Lucrările la. bazinul de înot din Deva vor costa 3,5 miliarde lei, potrivit afirmațiilor făcute de vice- primarul Florin Oancea. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor vor proveni din credite și din venituri proprii ale Primăriei Deva.Astfel, Primăria va aloca din bugetul local suma de 30 de miliarde lei vechi, urmând ca alte 100 de miliarde lei să provină din credite.Acestea ar putea rezulta fie dintr-o emisiune de obligațiuni municipale, fie în baza u- nui împrumut de la o bancă. Chestiunea va fi tranșată în următoarea perioadă, în

In machetele prezentate se poate vedea viitoarea clădire a Bazinului (Foto: Mihai stan)funcție de costurile pe care le vă implica o variantă sau alta.„Proiectul bazinului de înot din Deva se află la faza stu
diului de fezabilitate. La începutul anului 2006 va fi stabilit caietul de sarcini, iar în luna martie vor începe lucrările de execuție. Ter

menul de predare al obiectivului de investiții este luna iulie 2007”, a afirmat vicepri- marul municipiului Deva, Florin Oancea.

Săracii euro- 
parlamentari
Tiberiu Stroia________
tlberiu.stroia$ififormmedla^ro

Tineretul se întoarce

Nici n-au ajuns bine prin Parlamentul Euro

pean că euroobservatorii noștri au început să 
strâmbe din nas. Cică nu le-ajung banii de 
buzunar încât să-și permită să lingă o« 
înghețată la cofetărie, în compania vreunei 
europarlamentare de altă nație, cu scopul 
declarat de a face lobby României. Nu mai 
vorbim de faptul că se plâng că nu găsesc 
vreo 15 euro prin buzunare pentru a-și plăti 
un bilet la teatru sau prezența la vreun sim
pozion unde bineînțeles că vor lupta pentru 
integrarea României în UE. Iar cel mai mare 
neajuns îl reprezintă lipsa unor fonduri pen
tru a-și cumpăra hainele care, în viziunea 
europarlamentarilor noștri, îi fac să arate 
demni de a intra în grațiile coanei UE.

■ Singurul imobil care 
a aparținut UTC-ului în 
județ este Fundația de 
Tineret.
Iha Jurcone___________________
ina.jurconealnfarmmedia.ro

, Deva - Aflată pe strada Mihai Eminescu, Fundația de Tineret adăpostește astăzi o parte din sediile ONG-urilor de tineret care funcționează în județ și mai multe societăți comerciale care se o- cupă de orice, mai puțin de acțiuni care să promoveze tineretul și interesele tinerilor din județ.

Despre celelalte bunuri care au aparținut fostei Uniuni a Tineretului Comunist din
Fundația va fi greu de 
readus în 
patrimoniul DJT 
Hunedoara ,

Karoly Borbely, 
PREȘEDINTE ANT

România nu se știe nimic, însă ca punct de plecare se va apela la Arhivele Statului ale căror servicii au fost solicitate de Prefectura Hunedoara

pentru lămuriri asupra arhivelor de fond funciar.„Fundațja de pe Eminescu a aparținut tinerilor și se va întoarce la ei. Conducerea a- cesteia este formată din reprezentanții ONG-urilor active din județ, în număr de 16. Cu aceștia voi avea o întâlnire săptămâna viitoare și vom începe demersurile de recâștigare a spațiului pentru tineri”, susține Lorincz Szell, directorul DJT Hunedoara.Autoritatea Națională pentru Tineret a promis sprijin juridic pentru Hunedoara în vederea redobândirii fostului patrimoniu UTC.

Caravana ANT
Deva (I.J.) - Caravana ANT a sosit la Deva sâmbătă împreună cu trupa Impact și DJ Vali, iar conducerea ANT a avut o întâlnire cu tinerii în cursul zilei trecute. în discuție cu tinerii, președintele ANT, Karoly Borbely, a promovat acțiunile de tineret, le-a explicat tinerilor despre posibilitățile de finanțare a ONG-urilor și s-au analizat cele patru legi de tineret propuse pentru a- probare Parlamentului de către parlamentarii tineri, indiferent de culoarea lor politică.

Strategie greșită la județ

Acestea fiind spuse, nu putem decât să 

tragem următoarele concluzii:
1. Nu mai sunt la modă Versace și Armani. 
Prin urmare, ai noștri trebuie să-și schimbe 
îmbrăcămintea.
2. Fratele lui Băsescu nu vinde înghețată în 
UE, iar europenii discută în timpul specta
colelor de teatru.
3. Și de-acolo de la Bruxelles, parlamentarii 
noștri continuă să ne vadă ca fiind niște 
fraieri. Dispuși să le plătim orice capriciu.

Caricaturi de Liviu Stânilâ

■ Deputatul PSD Cos- 
min Nicula susține că 
CJ Hunedoara nu știe 
să atragă fonduri.

Deva (T.S.) - Obligațiunile județene pe care vrea să le lanseze Consiliul Județean Hunedoara nu sunt cea mai bună soluție pentru atragerea de fonduri, susține Nicula. „Cred că vânzarea unor astfel de obligațiuni va împovăra bugetul și implicit buzunarele hunedorenilor. Și asta deoarece acești bani se vor reflecta în taxele și impozitele plătite de cetățeni. Cred că cea mai eficientă soluție ar fi a- tragerea de fonduri europene sau credite bancare. De altfel, Consiliul Județean este deficitar la proiecte cu finanțare europeană”, a adăugat deputatul PSD.O altă temă prezentată de Nicula a fost reducerea de anul viitor cu 50 la sută a

subvențiilor pentru Minvest și CNH Petroșani. „Am cerut și o reducere a bugetului administrației prezidențiale cp 50 la sută. Iar acești bani să fie folosiți pentru retehnolo- gizarea celor două companii miniere”, a declarat la Deva Cosmin Nicula.

Subvențiile pentru minerit se
vor reduce CU 50% (Foto: I. Jurcone)

Istorie în zi aniversară
■ în 25 octombrie 
1921 s-a născut Maies
tatea Sa Regele Mihai I 
al României.

Deva (S.B.) - în acest an se împlinesc 84 de ani de la a- ceastă dată, intrată în istoria țării odată cu proclamarea Principelui Mihai ca Rege, în anul 1927.Prim născut, fiu legitim al Principelui Moștenitor Carol și al Principesei Elena a Greciei, Regele Mihai atrage și astăzi mulți simpatizanți. în 1927, când a fost numit Rege, s-a instituit o Regență formată din PrinciDele Nicolae. Patri

arhul Miron Cristea și Președintele înaltei Curți de Casație, Gh. Buzdugan. La 8 iunie 1930, Regele Carol al II- lea a revenit In țară și a fost înscăunat.Mihai I a primit titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. Abia la 6 septembrie 1940 avea să devină Regele Mihai I.Din 1944 el s-a opus din toate puterile instaurării puterii comuniste. Drept urmare a fost obligat să semneze actul de abdicare - 30 decembrie 1947 - și să părăsească țara împreună cu întreaga Familie Regală.Abia în 1992 a putut reveni 
în tară.

Deputății PC, Liviu Almășan și Ionica Popescu (Foto: Mihai stan)

Susțin reducerea TVA
A

Deva (M.S.) - Partidul Conservator (PC) a depus la Birourile Permanente ale Parlamentului un proiect de lege priiț care să se prevadă scăderea TVA pentru produsele alimentare de bază, a declarat ieri, la Deva, deputatul hu- nedorean Ionica Popescu (PC). Proiectul prevede o cotă de 9 la sută în cazul aplicării TVA pentru alimente ca pâinea, carnea, ouăle, uleiul sau orezul.

„Dorim ca acest proiect de lege să fie discutat cu prioritate și să fie aplicat imediat ce va fi adoptat de Parlament. Credem că el va conduce și la eliminarea unei părți din economia gri”, a menționat parlamentarul conservator.Ionica Popescu a apreciat că reducerea TVA va conduce la o creștere calitativă a consumului de alimente și la o scădere a prețurilor pentru cele de bază.
Trupa finlan
deză Nightwlsh 
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COTIDIAN /4luni, 24 octombrie 2005
1863 - A murit poetul român Andrei Mureșanu, autorul 
versurilor „Deșteaptă-te, românei", scrise în anul 1848.
1916 - A murit generalul român Ion Dragalina; a condus 
apărarea de la Jiu, în cursul căreia a fost rănit mortal (în 
cadrul primului război mondial).__________________________
1929 - A avut loc marele crah de la Bursa din New York 
("Joia neagră"); a început criza economică mondială, 
încheiată în anul 1933.
1933 - S-a născut, la Chișinău, savantul fizician Andrei 
Andrieș, membru titular al Academiei de Știinte din R. 
Moldova; membru de onoare al Academiei Române.
1948 - A murit compozitorul austriac Franz Lehar, unul 
dintre fondatorii „noii opere vieneze", în care melodrama 
se intercalează cu bufoneria._____________________________
1964 - A fost proclamată independenta Republicii Zam
bia.

Calendar religios
24 octombrie - Pomenirea Sfântului Muce

nic Areta; Sf. Mc. Sevastiana și Valentin
Deva (V.R.) - Când peste greci domnea Iustin, iar în Etiopia Elezvoi, împărați drept credincioși și buni, în Arabia, care se numea pământul omeritilor, s-a ridicat un împărat fărădelege, Dunaan, evreu necredincios, hulitor al lui Iisus Hristos. Auzind Elezvoi că Dunaan prigonește creștinii, s-a mâniat tare și a pornit război asupra acestuia. După multe lupte, l-a biruit și, făcân- du-1 tributar, s-a întors în pământul său. Iar Dunaan, după putină vreme, s-a răzvrătit, nesocotind înțelegerea făcută. A poruncit ca tofi creștinii ori să primească credința evreiască, ori să fie uciși fără milă.Prin vicleșug a atras mai multi creștini, între care și Areta. Dar împăratul și-a călcat jurământul dat, legându-i pe toti. Când a văzut că sfinții sunt neclintiti în credință, l-a chemat la dânsul pe Areta cu cei 340 de tovarăși ai săi și i-a osândit pe tofi la moarte.Pentru fărădelegile lui, Dunaan a înnebunit de teama urmării faptelor sale, în timp ce era asaltat de oștile împăraților vecini.
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Energie electrică
Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice: '
08.30-15.00 Certej (parțial), Măgura, Toplița, Făerag
Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-15.00 Al. Crinilor, bl. TC 2 ,
Apă
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția integramei din nu
mărul precedent: E - I - DUO - ALIZEU - RG - AMAGEALA - ANA - ATU - L - V - SAL - SIE - AT - LEFTER - ODE - IR - A - IROSI - UZ - NR - NT - BA -DA - CICLON - DARE - URI - BANI - 0 - IVI - IGNAT - BATE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_____ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe________________ 112
Pompieri_______________ 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971

21 mart.-20 apr.

Vi se pregătește o surpriză nebănuită, poate un cadou. în 
ceea ce vă propuneți sunt șanse de reușită, cu toate că se 
încalcă unele reguli.

t
21 apr.-20 mai

Veți fi angrenat într-un mediu elevat și veți trage maxi
mum de foloase din discuții, fiind lucruri utile despre care 
nu aveați nici o informație.

21 mai-20 iun. __ .

Sunteți lipsit de afecțiunea atât de dorită. Ar fl bine să : 
evitați stresul și suprasolicitarea fizică. Vă puteți aplica ideile 
legate de artă.

21 iun.-20 iul.__ _____

Partenerul dv are unele probleme. De aceea ar fi bine să- 
i fiți alături și să încercați să-l alungați grijile, privindu-le 
cu detașare.

21 iul.-20 aug.

Colegii de serviciu vă reclamă că nu cooperați prea bine 
cu ei. Nu insistați! Azi n-avețl șanse să-l convingeți pe șeful 
dv că aveți dreptate.

21 aug.-gO sept.

Din cauza stării de confuzie resimțite, dimineața puteți 
înțelege greșit sfaturile unui vârstnic. Nu faceți nimic fără j 
să Consultați familia!

21 sept.-20 oct.
Dorința concretizării rapide și eficiente a lucrărilor din l 
program e bine servită azi de predispoziția astrală. Aveți 
timp să aranjați o întâlnire.

21 oct.-20 nov.

Prioritățile dv sunt de dimineață, iar entuziasmul se va tem
pera spre prânz. Veți petrece restul timpului fie cu fleacuri, 
fie nefăcând nimic.

21 nov.-20 dec.

Nu ezitați deloc să vă implicați azi în activități obositoare, 
dar sunteți atât de bine organizat încât randamentul dv e 
cotat la maxim.

21 dec.-20 ian.

Ziua e predestinată ratărilor. Toate planurile făcUte cu 
migală și speranță se dovedesc complet nerealiste, sunteți , 
obligat să le uitați definitiv.

* ■ I 
21 ian.-20 febr.

Sunteți visător, aveți impresia că puteți rezolva ușor orice : 
problemă. Fiți mai realist, nu vă angajați în activități ce vă 
depășesc puterile!

21 febr.-20 mart.

Aveți cele mai bune intenții și încercați să fiți cât mai 
binevoitor. Dar se vor găsi unii care să vă supere. Atmos- | 
fera din casă e foarte plăcută. ;

7:00 Jurnalul
TVR

7:55 Euro-dispecer 
8:00 Isabel, îri căutarea 

□iubirii
8:55 Prieteni

la masă
9*30 Teleshopping 

10:00 Surpriza
surprize... (r) 

11:55 Parteneri
de weekend 

12:25 Euro-
dispecer 

1230 Teleenddopedia 
1330 Madeline 
14:00 Jurnalul

TVR. Sport.
Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Pro patria 
1530 Kronika 
16:55 Hemingway

In Cuba
18:00 Sănătate 

pentru toți
19:00 Jurnalul TVR

Sport Meteo
Cele mai proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce cartea 

9:15 Tânăr și
□neliniștit 

10:15 Xena, prințesa 
□războinică 

11:15 La senrid (r) 
12:15 Bucătăria lui Radu 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete într-o pastilă

(r)
14*00 Drumul
▼ Ospre victorie (dramă, 

SUA 1981) 
16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 

□Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo. Emisiune de 

divertisment. Teo se 
întoarce într-un decor 
total schimbat cu 
subiecte interesante 
pentru toată lumea și cu 
un nou look

19:00 Știrile ProTv Sport Vre
mea

6:30 în gura presei 
cu Mircea 
Badea

7:00 Observator cu Vlad 
lonescu și Simona 
Gherghe

8:00 Canalul 
de știri

10.-00 în gura 
presei (r)

1030 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe

1345 Animal 
Planet (4)

15:00 Divertisment Piața 
Diverts (r)

16:00 Observator
i 1645 Anastasia
’ ▼ SCu: Elena Korikova, 

Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

> 17:45 9595-Te învață 
ce să Iad cu dr Cristian 
Andrei

19:00 Observator 
cu Alessandra 
Stolcescu șl Ludan Mân
druță

6:00 Starsky și Hutch
g (acțiune, SUA, 2004). 

Cu: Owen Wilson
740 Magnolii de oțel

«(dramă, SUA, 1989). Cu: 
Sally Field

940 Fachirul din Bilbao
□(aventuri, Danemarca, 

2004). Cu: Sidse Babett 
Knudsen, Julie Zangen- 
berg, Aksel Leth, Moritz 
Bleibtreu, Ole Thestrup. 
Regia: Peter Flinth 

11:10 în adâncuri (dramă,
□ Marea Britanie, 2004). 

Cu: Alki David, Camilla 
Rutherford, Dominique 
Swain, Adam Baldwin. 
Regia: Alki David 

1235 Sărutul (comedie, SUA,
□2003). Cu: Terence 

Stamp, Billy Zane 
14:05 Pinocchio (comedie,

□Italia, 2002) 
15:55 Școala de rock (come-

I3die, SUA 2003)
1745 Starsky și Hutch

□(acțiune, SUA 2004). 
Cu: Owen Wilson 

1930 Pe platourile de filmare.
Episodul 43

07:00 D'Ale Iu' Mitică (reluare) 
07:55 Teleshopping 0830 CeZar 
și tipar (reluare) 0M0 Minorități 
sub trei dictaturi (reluare) 0930 
Poftă bună! (reluare) 10:00 To- 
nomatul DP 2 11:40 Pasiuni 
(film serial) 1240 Farmece (film 
serial) 1330 Teleshopping 
14:00 Norman cel normal 1430 
încurcăturile lui Zack (film seri
al) 15:00 împreună în Europa 
16:00 Zona de conflict 16:35 
Jurnalul TVR. Sport. Meteo 
17:00 Rebelii (film serial) 18:00 
Jurnalul Euronews 18:30 Zes
trea românilor 19:00 Moște
nitoarea (film serial) 20dX) Trăs
niți din Queens (film serial) 
20:30 Oameni și ziduri 21:30 
Jurnalul TVR 22:00 Jurnalul 
Euronews 22:15 Iubiri și secrete 
(dramă, Italia, 2004) Partea a 

, cincea. Cu: Monica Guerritore
00:15 Inspectorul Linley (film 

' serial) 01:10 Oala sub presiune
(r) 02:10 Legea pământului 
(dramă, SUA 1999)

0800 Sport cu Florentina 0805 
Teleshopping08:40 Imagini 
extraordinare 09:40 Sunset 
Beach 10:40 Casa noastră 
11:30 Tele RON 12:30 Tele
shopping 1300 Garito (I) 1410 
Teleshopping 14:45 Garito (II) 
16:05 Dragoste și putere (s) 
1645 Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.0.18:00 Focus. 
Sport. Meteo. Cu: Cristina T°- 
pescu 19:00 Camera de râs 
1930 Da sau nu. 20:00 Poliția 
în acțiune 2100 Trădați în dra
goste. Cu Ernest 22:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:15 Pro Sport Show 01:00 
Focus plus 0200 Guiness

PRO CINEMA

05:00 Poveștiri adevărate (r) 
06:00 Al șaptelea cer (r) 0645 
Acasă în bucătărie (r) 08:00 
Trupul dorit (r) 11:00 Amazoana 
(s) 12:00 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:00 Legături de 
familie (s) 15:30 Micuțul Frijoli- 
to (s) 17:20 Rețeta de acasă 
17:30 Poveștiri adevărate 18:25 
Vremea de acasă 1830 Inocență 
furată (s) 20:30 Telenovela 
romanească: Lacrimi de iubire 
(s) 2130 Trupul dorit (s) 2230 
De 3 x femeie 00:00 Poveștiri 
adevărate 01:00 Telenovela 
românească: Lacrimi de iubire 
02:00 De 3 x femeie 03:15 
Legături de familie

20:15 Prim plan
21:00 lartă-mă. Cu Raluca 

Moianu
2230 Reflector 
23000 Jurnalul TVR. Sport.

Meter#

2330 Nocturne
030 Spionii (dramă, SUA, 

□1997) Episodul 9. Cu: 
Matthew Macfadyen, 
Keeley Hawes, Jenny 
Agutter, Peter Firth. 
Regia Jane Feather
stone. Premiul BAFTA 
2003, pentru cel mai 
bun serial,categoria 
dramă. Premiul Soci
etății Regale de Televi
ziune din Marea Bri
tanie, 2004

130 Cealaltă Românie 
2:20 Jurnalul TVR (r) 
3:30 Prieteni la masă (r) 
4*05 lartă-mă (r)
525 Reflector (r) 
530 Destine secrete 
Stefi Teleshrmina

20:15 Striptease (dramă, sua 
□1996). Cu: Demi Moore, 

Burt Reynolds, Armand 
.«Assante, Ving Rhames.

Bazat pe un roman de 
Cari Hiaasen, filmul a 
arătat-o în premieră pe 
frumoasa Demi. Demi 
interpretează rolul lui 
Erin care tocmai a 
divorțat de Darrell, 
pierzând astfel custodia 
fiicei sale, Angela. 
Impresionat de zilele de 
glorie ale fostului fotbal
ist, judecătorul se pro
nunță în favoarea fostu
lui soț, ceea ce o deter
mină pe Erin să lupte 
pentru a-și recâștiga 
copilul.

22:15 La Bloc 
23300 Știrite Pro TV 
23:45 Dispimțl fără urmă 

045 kstrim tivi
1:15 Omiri aire aduce cartea 

(reluare)

2030 Misiunea (thriller, sua 
□1997). Carlos Șacalul 

Sanchez. Numele lui 
este simbolul terorii în 
întreaga lume. Un as al 
terorismului cu o inimă 
de gheață. Un ucigaș 
plătit cu renume inter
național care găsea 
plăcere în omorârea și 
mutilarea nevinovaților. 
Dar acum i se 
pregătește ceva 

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

Niculescu, Olga Delia 
Mateescu, George 
Mihăiță, Toma Dănilă 

23^0 Observator cu Letfția
Zaharia 

ttOO Lovitură mortală 
□(acțiune, SUA 1994) 

2(60 Concurs Interactiv 
330 Observator (r) 
4*00 Dădaca (r) 
430 Anastasia (r) 
530 9595 (r)

2tt00 Veronica Guerin
. «(biografic, SUA 2003). 

Cu: Gerard McSorley, 
Cate Blanchett

2140 Ultimul act (dramă, 
□Marea Britanie, 2002).

Cu: Peter O'Toole, Aidan 
Gillen, Adrian Lester, 
Julia Sawalha, Henry 
Goodman. Regia: Patrick 
Harkins

234)5 Huff. Ep. 13 - Nebun 
□de legat

0X)5 Cu odiii-n trei (dramă, 
«SUA 2004). Cu: Joy 

Bryant, Dominic Purcell, 
Ali Larter, Desmond Har
rington, Gina Gershon. 
Regia: Scott Ziehl

135 Trei neveste pentru un 
□bărbat (biografic, SUA 

1998). Cu: Halle Berry, 
Vivica A. Fox

330 Vedete la Hollywood: 
Winona Ryder

3S5 Vânzătorii de asplra- 
□toara (comedie, SUA)

06:00 Apropo TV 07:00 Rondul 
de dimineață 10:00 Teleshoping 
10:15 Lumea Pro Cinema 1130 
Lawrence al Arabiei (r) 13:00 
Desene animate: Pokemon (s) 
14:00 Viața la Casa Albă (s) 
15:00 Verdictcrimă! (s, r) 1600 
Telefonul de la miezul nopții (s, 
r) 17:00 0 noapte furtunoasă 
19:00 Cleopatra 2525 (s) 2000 
Dosarele X 22:00 Supraviețui
torii 00:45 Dosarele X (r)

10:00 îngerul păzitor 11:00 Știri 
1105 Mozaicul zilei 11:55 Jur
nal parlamentar 1245 Diversi
tatea religiilor 13:00 Ora de știri 
1400 Magazinul rromilor 14:30 
Domovina 1500 încântare 
16:00 Vară aventuroasă 1700 
Știri 17:05 Planeta albastră 
180012+1830 Știri 1838 Știri 
regionale 18:50 Discuții între ge
nerați 19*25 Povești 19:55 Ve
cinii 2030 Știri 2105 Girofarul s 
albastru 23:05 Luni seara 2335 
Casa culturii 0005 Dezbatere

07:00 Programul de știri N24 
07:30 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:30 Rebelii (s) 12:00 
Teleshopping 13:00 Automo
bile (r) 14:00 Jurnalul de prânz 
14:30 Tara Iu' Papură Vouă 
15:00 Sare șl piper cu Stela și 
Arșinel (r) 16:30 Ochi negri (s) 
17:30 Naționala de bere 18:30 
Jurnal de seară 19:45 Tara Iu' 
Papură Vouă 20:00 Taxi Dri
ver 21IX) Echipa de investigații 
22:00 Miezul problemei 23:30 
24 de ore Național Tv 00:30 
Spărgătorul de nuci (fantastic, 
SUA 1993). Cu: Macaulay Cul- 
kin (The Nutcracker), Jessica 
Lynn Cohen (Marie)

07:00 Magellan. Călătorie 
științifică în jurul Pământului 
07:25 Bună dimineața, Un
garia! 07:55 Mokka 10KX) Sodă 
- joc telefonic 11:00 Teleshop 
1225 Salome (s) 13:00 Joc tele
fonic 1400 La amiază (f) 15:50 
Cărările iubiriLȚs) 16:20 Anita 
(s) 16:55 Charlie (s) 17:55 Al 
șaptelea cer (s) 18:55 Multi
milionar 1930 Știri, meteo 
20:00 La bine și la rău (s) 2030 
Activ (magazin) 21:10 NCIS (s) 
22:10 Coajă de banană 23:10 
Szulăk Andrea Show 00:10 Fără 
urmă (s). 01:10 Aparate de zbor 
0140 Bună seara, Ungarial

06:30 Teleshoping 07:00 Viața 
dimineața 09:00 Verissimo. Emi
siune de divertisment și varietăți 
10£0 Lumea cărților 10:15 Euro- 
maxx 10:40 Jet set 10:50 Calen
dar ecumenic 11:00 NYPD Blue 
(r) 12:00 Fan X1230 Teleshop
ing 13:05 Marș forțat 14:00 
Teleshoping 1435 Fan X. Video- 
dlpuri 15:00 Teleshopping 1535 
Misiune Imposibilă (d) 16:00 
Nașul 18:00 6I Vine presa! 
20:00 Marile speranțe (dragos
te, Statele Unite ale Americii, 
1998). 22:00 Nașul. Cu: Radu 
Moraru 2345 Știri 00:00 Marile 
speranțe (dragoste, SUA 1998, 
r) 02:00 6I Vine presai

06.30-07.00 Observator (r) 
16.30 -16.45 Știri locale

[î* -’i-4

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

08:45 Călătorie în timp (SF, 
Canada, 1999)
10:30 Cadavrul din piscină 

* (comedie neagră, SUA, 2004)
12:15 Oamenii mării (fantas
tic, SUA, 1994)
14:00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Privire îri trecut (dra
mă, SUA, 2004)
1630 Călătorie în timp (SF, 
Canada, 1999, r)
18:15 Cadavrul din piscină (co
medie neagră, SUA, 2004, r) 
20:00 Fiicele Iul McLeod (s) 
21:00 Jessica (dramă, Aus
tralia,2004). Partea întâi 
2245 Brigada de poliție (s) 
2345 Crimele din Midsomer 
0130 Aburii beției (dramă, 
SUA, 1998)

06:00 Realitatea de la 06:00 
0645 Trezirea la realitate 10:00 
Realitatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea (r) 11:30 Reali
tatea bursieră 13:15 Deschide 
lumea (reluare) 15:15 Audiență 
în direct 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele României 
17:45 Editorii Realității 1845 
Realitatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu 21XX) Realitatea 
de la 21:00 2145 Bani europeni 
/Români/Orașe/ Bani de buzunar 
22:00 Zece fix 23:00 Politica, 
frate 12330 Știri Cele mal proas
pete știri din țară și de peste 
notare

07:00 Chimie culinară 08:00 
Apocalipse ale antichității 
09:00 Mașini de viteză 10:00 
Confruntarea fiarelor 11:00 
Mistere 12:00 Vânătorii, '"e 
mituri 13:00 Chimie cuKț-ză 
14:00 Apocalipse ale ănti- 

J chității 15:00 Mașini de viteză
T6:00 Acrobații extreme în aer 
17:00 Mașini la superlativ 
18:00 Competiția mașinăriilor 
19:00 Cele mai mari superla
tive 20:00 Vânătorii de mituri 
21 .*00 Dudley Moore 22:00 
Retușat cu bisturiul 23:00 
Moștenire nedorită: Instru
mente chirurgicale uitate
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• Salarii. Salariul mediu brut va crește de la 9.580.000 lei, în 2005, la 10.770.000, în 2006, potrivit proiectului de buget pe anul viitor. Din materialul trimis de Guvern la Parlament reiese că pensia medie va fi de 3.050.000 lei față de 2.710.000 lei. (I.J.)• Pensie. Magistrații care se pensionează vor primi o pensie care se ridică la 80% din«k salariu, printr-un act normativ elaborat de Guvern. Potrivit acestuia, pensia de serviciu sau pensia anticipată specială se acordă doar persoanelor care au o vechime de 25 de ani, fie în magistratură, fie în funcția de judecător sau procuror, indiferent de vârstă. (I.J.)
Revizie 
generală

Lupeni (I.J.) - Până la intrarea în sezonul de iarnă, municipalitatea Lupeni a decis că tele- scaunul care asigură transportul în Masivul Straja va intra în reparații capitale. Decizia Primăriei Lupeni vine și ca urmare a atenționării reprezentanților ISCIR care au apreciat că reparațiile trebuie e- fectuate cât mai repede, altfel se va lăsa cu sancțiuni. „De mai bine de 10 ani nu s-a mai făcut nici o revizie generală a instalației, Se vor repara scaunele, rolele pe care rulează cablul și toate piesele mecanice”, consideră Cornel Resme- riță, primarul municipiului Lupeni.Ultimele investiții pentru reparațiile instalației de transport pe cablu au costat bugetul local 4,7 miliarde de lei. Lucrările de modernizare a infrastructurii vor fi realizate cu sprijin financiar din partea Consiliului Județean Hunedoara.

Telescaunul va fi în revizie

Gabriela Spitska
(Foto: arhivă)

Caravana 
„Phoenix" 
Petroșani (I.J.) - Pla
nificată să străbată 
județul Hunedoara 
cu plecare din fața 
Primăriei Petroșani, 
Caravana „Phoenix" 
și-a schimbat traseul 
și va pleca din Deva, 
la 25 octombrie. 
Organizată în cola
borare de 
Organizația pentru 
Tineret Phoenix și Fil
iala Caritas Petroșani, 
caravana are drept 
scop prevenirea 
violenței domestice. 
„Societatea civilă din 
județ trebuie să 
cunoască acest flagel 
care se răsfrânge și 
asupra familiilor din 
județul nostru.' în 

acest sens așteptăm 
ajutor financiar de la 
toți cei care doresc 
să ne sprijine", 
spunea Gabriela Spit
ska, președintele O.T. 
Phoenix. Caravana se 
va desfășura o lună 
de zile în întreaga 
țară și va promova 
filme tematice, ban- 
nere cu sloganul 
„Stop violența!" și 
alte afișe sau pliante. 
Voluntarii celor două 
organizații vor 
prezenta și o serie de 
scenete și momente 
muzicale tematice.

Cursul valutar BNR - 24 oct.

(Foto: arhivă)
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RON ROL
1 dolar 3,0045 30.045
1 euro 3,6137 36.137
1 liră 5,3366 53.366
100 forinți 1,4225 14.225
1 dolar australian 2,2572 22572
1 dolar canadian 2,5554 25554
1 franc elvețian 2,3368 23368
1 coroană daneză 0,4843 4843
1 coroană cehă 1215 1215
100 yeni japonezi 2,6057 26057
1 leu moldovenesc 0,2397 2397
1 liră eqipteană 0,5213 5213
1 coroană norvegiană 0,4638 4638
1 g AUR (preț în lei) 44,6928 446928
1 DST 4,3595 4359

Societatea Preț 
închidere 
0,4320 
1,8000

Variație 
(lei/acț)(%) 

-0,46 
-0,55

1. SNPPETROM
2. SIF1 BANAT-CJ
3. TIV 1,1500 +1,77
4. BRD 13,0000 -0,76
5. IMPACT 0,4140 -2,13
6. AZOMUREȘ 0,3100 0
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9800 -2
8. ROIMPETROL 0,1210 *0,83

RAFINARE (RRQ
9. HABER 0,3650 +8,31
10. BCCARPATICA 0,5550 +0,91
11. DECEBAL
Rubrică realizata de SV

0,0108
M IFS FINWE

+2,86
ST SA DEVA,

b-dul Decebal, bl. R, parter (lingă QUASAR), tel.: 221277.

bl TL L

detelefonie mobilă| Expoziția w telefonie mobi„Mobile Expo 
■F 2005” care a avut Șf loc în cursul■ săptămânii trecute 
H la New Delhi s-a

I bucurat de o 
K prezență K» numeroasă. Con-| federația Industri- St ilor din India■; împreună cu Aso- 
K ciația Telefoniei'- Mobile India au organizat cu această ocazie un simpozion care a . marcat introducerea primului 
j telefon celular în 
H țară în urmă cu 10 
O ani. De atunci, în■ India s-au vândut 
I peste 58 de milioane de telefoane
V și se așteaptă o creștere de încă 100 milioane în următorii doi ani.
* (Foto: EPA)

Locuitorii vor plăti gafele
■ Lipsa canalizării din 
cartierul Viile Noi va 
atrage în 2007 amenzi 
uriașe din partea UE.
INA JURCONE

lna.jurconeQinforfTimedia.ro

Deva - Potrivit Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, dacă până în 2007 locuitorii cartierului Viile Noi Deva nu vor avea canalizare vor atrage amenzi din partea UE de 300.000 euro lunar. Aceasta pentru că primăria a făcut angajamente de mediu care trebuie respectate până la aderare, iar în momentul de față nu există nici măcar un proiect pe hârtie de introduce-

re a canalizării în zonă. „Problemele de epurare și de canalizare simt într-o stare critică în orașele Deva, Hunedoara și Orăștie pentru că trebuie terminată construcția rețelei de canalizare până în 2007. Acest lucru este imposibil de realizat. Nu există proiect, iar până la execuția fizică este cale lungă”, susține Georgeta Barabaș, APM Hunedoara.
Cine plăteșteToate penalizările care se vor ridica la peste 300.000 euro pe lună vor fi suportate de cetățenii municipiului care nu au respectat acordul.Cu alte cuvinte, din 2007 penalizările se vor regăsi taxele și impozitele care

vor plăti de fiecare edil în parte. „între cele trei municipii, cel mai bine stă Orăștie, care a demarat deja lucrările în acest sens. Și Hunedoara s- a „mișcat” puțin, însă Deva stă dezastruos”, apreciază

*3 Georgeta Barabaș. Potrivit acordului de aderare, comunele care au peste 2000 de locuitori vor trebui să-și intro, ducă canalizare, însă acestea au o perioadă de tranziție până în 2015.

înse Platformă în curs de ecologizare (Foto: Traian Mânu)

Onix, din nou la vânzare
M 48 miliarde de lei 
este noul preț cu care 
va fi scos la licitație 
hotelul Onix Petroșani.

Ina Jurcone
jna.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Prețul de pornire a licitației este cu 25% mai mic comparativ cu cel de la prima licitație care a avut loc în urmă cu două săptămâni, adică 64 miliarde de lei. Hotelul este scos la mezat de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara în contul miliardelor datorie pe care le are Compania Națională a Huilei Petroșani către bugetul statului.

Noua licitație va avea loc joi, 28 octombrie a.c., la DJFP Hunedoara cu sediul în municipiul Deva.

Interior de cameră de hotel
(Foto: arhivă)

Imobilul se află sub sechestru de aproape doi ani, însă hotelul nu a fost vândut până la finalizarea procesului intentat de companie Finanțelor în primăvara anului trecut.
Datorii imenseCompania a apreciat că prețul de pornire a licitației, 10,4 miliarde de lei, este prea mic. „Datoriile Companiei Naționale a Huilei Petroșani către bugetul de stat și al asigurărilor sociale se cifrau în 2004 la suma de 7.074 miliarde de lei, din care 2.980 miliarde de lei debite și 4.094 miliarde de lei penalități de întârziere”, declară Mihaela Boldor, purtător de cuvânt al DGFP Hunedoara.

Contribuție
Deva (I.J.) - Angajatorii vor plăti, începând din 2005, mai puțini bani la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Guvernul a a- doptat o ordonanță de urgență ce prevede redu- f- cerea contribuțiilor dato- ’ rate de angajatori de la 3% la 2,5%. Actul stabilește o nouă modalitate de calcul al indemnizației de șomaj, introducând și facilități pentru angajatorii care încadrează absolvenți ai institutelor de învățământ preuniversi- tar și universitar, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, părinți susținători ai ?: familiilor monoparentale.

Tinerii primesc finanțare
Deva (I.J.) - Cele 16 organizații de tineret din județ vor putea accesa fonduri pentru proiecte, anunță Direcția Județeană de Tineret Hunedoara. Cele 100 de milioane primite pentru următoarele două luni vor fi acordate tinerilor care vor depune proiecte pentru licitația care se va desfășura pentru mai multe activități. „Prioritățile pentru acordarea finanțării vor fi pentru dezvoltarea aptitudinilor an- trenrenoriale la tineri Rtimn-

larea asociativității tinerilor, optimizarea fluxului informațional privind politicile de tineret, dezvoltarea de parte- neriate și implicarea tinerilor în viața comunității, dar și pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei educaționale nonformale pentru tineri, cum ar fi formarea de formatori în prevenirea acțiunii factorilor de risc ce conduc la margi- nalizare și excludere SQcială”, susține Lbrincz Szell, director TYTT TJn nod novo

O femeie tibetană lucrează la strângerea paielor după terminarea recoltării în regiunea Mozhugong- ka. (Foto: EPA)

lna.jurconeQinforfTimedia.ro
mailto:jna.jurcone@informmedia.ro
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Câștigă 
biblioteca 
din 
Cuvântul 
Mb liber!

Ai ratat biblioteca? Nu fi supărat, îți oferim o nouă șansă!
Biblioteca din imagine își așteaptă câștigătorul! Ai o șansă în plus 
dacă te abonezi la Cuvântul Liber pe luna noiembrie cu doar 6,9 lei!

Citește Cuvântul liber în continuare!
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Jiul, tot fără victorie acasa
■ Antrenorul lonuț 
Chirilă acuză arbitrajul, 
iar patronul Alin Simo- 
ta îi critică pe jucători.

ha MhA

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ro

• Două victorii. Dava Deva și-a continuat seria succeselor în Divizia C de futsal, câști-r gând ambele partide disputate în cadrul turneului de la Deva. Sâmbătă, în primul joc Dava a învins cu 7-1 pe Vulturii Dej, iar ieri a dispus cu 14-6 de Acvila lași, ocupanta locului I în clasament. Azi, de la 12.30, la Sala Sporturilor, Dava joacă cu Silvanus II Reșița. (C.M.)
• Autocar pentru suporteri. MarianMuntean, președintele clubului Cetate, pune la dispoziția suporterilor un autocar pentru a însoți echipa la partida de miercuri, de la Sânnicolau Mare, cu HCF Piatra Neamț. Persoanele interesate să meargă la meci sunt invitate să contacteze redacția sport de la Cuvântul liber pentru detalii. (C.M.)

Petroșani - Jiul n-a reușit să spargă ghinionul nici la al V-lea meci acasă, deși a avut ca adversară tot o nou-pro- movată, obținând doar o remiză în fața celor de la Pandurii Tg. Jiu. Soarta partidei a stat sub semnul întrebării până la final, ambele echipe putând în aceeași măsură să și câștige, dar să și piardă jocul.
Joc de Divizia B

Golul lui Mircea Gheorghe și paradele lui Mulțescu n-au fost suficiente pentru victoria minerilor

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a X-a. 21-23 octombrie:
CFR Cluj - Poli lași 0-0; Sportul - Dinamo 0-2; Jiul Petroșani
- Pandurii Tg. Jiu 1 -1; FC Vas ui — Oțelul 0-0; FC Argeș -
Poli Timișoara 1-1; FC Național - Farul 1-0; Gloria - FCM
Bacău 2-1. Partida Rapid - Steaua s-a disputat după
închiderea ediției.
Clasamentul
1. Dinamo 10 8 1 1 30-7 25
2. Steaua 9 7 2 0 19-4 23
3. Farul Constanța 10 5 2 3 13-13 17
4. FC Național 10 5 2 3 7-10 15
5. Sportul 10 4 4 2 16-8 16
6. CFR Cluj 10 4 4 2 14-10 16
7. FC Argeș 10 4 4 2 11-9 16
8. Rapid 9 4 3 2 12-10 15
9. Poli Timișoara 10 3 5 2 11-5 14
10. Poli lași 1Q 3 2 5 6-10 11
11. Gloria Bistrița 10 2 3 5 8-15 9
12. Jiul Petroșani 10 1 5 4 6-11 8
12. FCM Bacău 10 2 2 6 4-13 8
14. Oțelul Galați 10 1 5 4 5-16 8
13. Pandurii 10 2 1 7. 7-16 7
16. FC Vaslui 10 0 3 7 3-15 3
Etapa a Xl-a, sâmbătă, 28-30 octombrie: .Dinamo - Jiul
Petroșani.

v .... . .

Meciul a fost modest în privința calității, dar n-a fost lipsit de evenimente controversate. După 40 de minute de secetă, Popete (Pandurii) a reușit să înscrie, dar golul a fost anulat, pe motiv de ofsaid, în aceeași situație aflându-se, în minutul 50, Mircea Gheorghe de la Jiul. Apoi, Perisici (64) a primit

cartonașul roșu, deoarece l-a lovit pe Cl. Drăgan cu cotul în față. Jiul a profitat și a deschis scorul prin Mircea Gheorghe (70), care a tras de la marginea careului peste portarul Pustinjakovici. în minutul 77, Pâcleșan a primit al doilea cartonaș galben, fiind eliminat de pe teren. Și Pandurii au speculat șocul psihic al adversarilor și au reușit să egaleze prin Robert Niță (80) care a pătruns în careu, a avansat până la 6 m de unde l-a executat. pe Mulțescu. Antrenorul Jiului, lonuț Chirilă, a criticat arbi-

trajul, apreciind că rezultatul a fost viciat prin anularea golului înscris de Mircea Gheorghe. „Trebuia să câștigăm. A fost viciere de rezultat. M-au sunat mai multe persoane care au văzut meciul la televizor și mi-au spus că a fost gol perfect valabil”,

a spus Chirilă. Supărat, patronul clubului Jiul, Alin Simo- ta, i-a atacat dur pe jucători și nu a exclus posibilitatea înlocuirii antrenorului lonuț Chirilă. „în prima repriză am jucat penibil. Dacă continuăm așa, sigur retrogradăm”, a spus Simota.
Stadion: Jiul, Spectatori: 5.000.

scorului: 1-0, min. 70: Mircea Gheorghe; 1-1, min. 80: Robert Niță.
Jiul: Mulțescu - ilădoiu, Mihart, Kalai, Perenyi (46 I. Voicu) - M. Gheorghe, 
Pâcleșan, llin (46 Vezan), C. Petre - Movilă. CI. Drăgan (73 Drida). Antrenor: 
lonuț Chirilă.

Rămân pe locul 2

Dublă victorie pentru 
România la popice

Hunedoara (N.G.) - Echipele naționale de juniori și junioare ale României au câștigat întâlnirile cu formațiile similare ale Poloniei, disputate la finalul acestei săptămâni la arena de popice a CS Siderurgica din Hunedoara. La feminin, echipa alcătuită din Nina Răileanu (523 pd), Daniela Iordan (534 pd), Mirabela Mureșan (554 pd), Adriana Axinte (547 pd), Gina Dănăilă (500 pd) și Ioana Vaidahazan (532 pd) a reușit o victorie clară cu 3190 pd la 2921 pd. La masculin, selecționata României a totalizat 3257 pd față de 3124 pd ale polonezilor, câștigând detașat. Pentru naționala tricoloră au evoluat: Bogdan Tomulescu (559 pd, de la Siderurgica), Dan Florea (525 pd), Arpad Gyogy (519 pd), loan Cercel (559 pd), Alin Vreavu (514 pd) și Dan Mihailă (572 pd). Secretarul general al federației, loan Novac, ne-a declarat că este foarte mulțumit de modul în care juniorii români s-au prezentat la această partidă amicală de verificare și că sunt șanse ca aceștia să reprezinte cu succes România la competițiile internaționale de anul viitor.

■ FC CIP Deva n-a 
reușit decât o remiză în 
derby-ul din deplasare 
cu Silvanus Reșița.

Reșița (C.M., C.G.) - Planurile FC CIP de a prelua șefia clasamentului după meciul direct cu surprinzătoarea lideră, Silvanus Reșița, au fost amânate. Vicecampioana națională n-a confirmat așteptările suporterilor care își doreau o victorie, obținând doar o remiză (3-3) în meciul disputat sâmbătă la Reșița contra singurei echipe neînvinse a Diviziei A.Dincolo de rezultatul care ne nemulțumește, partida și-a onorat statutul de derby;

oferind un bun spectacol fotbalistic. FC CIP și-a asumat rolul de favorită, fiind preocupată de ofensivă, dar miza partidei și intervențiile uneori supărătoare ale arbitrilor au turnat plumb în picioarele devenilor.Așa se face că Silvanus a „destrămat” majoritatea atacurilor devene prin faulturi repetate și a punctat pe contraatac, reușind' să conducă de trei ori. FC CIP a egalat greu, pe filial, după o fază în care a renunțat la portar și a trimis în teren cinci jucători de câmp. „Am marcat cinci goluri din șase, dar n-am scos decât o remiză”, comenta supărat Marius Rupacici, antrenorul devenilor.

Jucătorilor deveni le-a lipsit luciditatea (Foto: Timpul Reșița)„N-am prins o zi tocmai fastă. Ne-a incomodat foarte mult apărarea lor arțăgoasă și faptul că arbitrii le-au permis să joace, mai dur. în plus, gafele portarilor noștri la două dintre golurile lor au cântărit decisiv asupra rezultatului”, preciza tehnicianul devean.De remarcat că în minutul șase, meciul a fost întrerupt patru minute pentru evacuarea din sală a unui spectator recalcitrant.

Sala: Polivalentă Reșița. Specta
tori: 1000_______________________
Ab marțat: 1-0 MăW(min.4); 1- 
1 Âl-loani (min. 5)Ș 2-1 Bîrcean 
(min. 13), 2-2 Matei (17, din lovi
tură de la 10 m); 3-2 Mălăin (19); 

' 3-3 Sotîrcâ (39).
FC CIP: lancu, Bejinariu - Matei, 
Lupu, Măgurean, Al Igani, To- 
mescu, Șotârcă, Dobre, Molomfă- 
lean, Vișan, Gherman. ,

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vll-a, sâmbătă, 22 
octombrie: CSM Sibiu - Dunărea Brăila 18 35; CSM Baia 
Mare - Cetate Deva 27-27, HCF Piatra Neamț - HCM 
Roman 26-31; Oțelul Galați - Tomis Constanța 23-23; 
Rapid CFR București - Oltchim Rm. Vâlcea 21-27; Astral 
Poșta Gâlnău - Rulmentul Brașov 26-33; Silcotub Zalău 
- Univ. Jolidon Cluj 31-19.
Clasamentul

Etapa a Vlll-a, miercuri 26 octombrie: Cetate Deva - HCF 
Piatra Neamț (se joacă la Sânnicolau Mare, ora 17.00).

1. Rulmentul Brașov 7 7 0 0 214-139 14
2. Silcotub Zalău 7 0 ? 0 204-162 14
3. HCM Roman 7 6 0 1 180-156 12
4. Tomis Constanța ■-TiZS- 1 1. 203-168 11.
5. Oltchim Rm. V. 7 : 5 1 î. 190-158 11
6. U. Jolidon Cluj 7 4 190-181 10
7. Astral P. Câlnău -Ti. 3 i <:3Z 206-193 7
8. Dunărea Brăila >7- 3 O13':: 185-176 7
9. C ate Deva T Ti ■ :.L-iTi 4 181-176 4
10. Oțelul Galați 7 2 4 166-176 2.4
11. CSM B. Mare 1 -■2;' ■'W< 163-182 -4
12. Rapid CFR :7.? 0 7Z 153-207 0
13 HCF P. Neamț 0 0 7 187-248 0
14, CSM Sibiu Z7.. 0 0 7 118-218 0

Renata Tătăran, autoarea a 7 
goluri la Baia Mare (Foto: T.Manu)

Din nou „faultată" de arbitraj
■ Cetate a dominat 
meciul cu CSM Baia 
Mare, dar n-a câștigat 
din cauza fluierașilor.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@infomimedla.ro

Baia Mare - Nici noul antrenor Dumitru Berbece n-a reușit să o scape pe Cetate de „blestemul” arbitrajelor defavorabile și al ratărilor incredibile. Echipa deveană a reușit un joc bun în partida din deplasare cu CSM Baia Mare, la

prima apariție sub comanda fostului internațional stelist, dar s-a împiedicat pe final de „șicanele” fluierașilor și propriile slăbiciuni. „Am avut meciul în mână, pentru că am condus cu 16-13 la pauză și neam păstrat avantajul de 3-4 goluri până înainte cu cinci minute de final.” Pe parcursul reprizei secunde și în special în ultimele minute maniera de arbitraj s-a schimbat. De câteva ori am fost amenințați și a- poi sancționați cu joc pasiv chiar de la reluarea jocului de la centru, iar golul egalizator

al gazdelor, din ultimul minut, s-a înscris după ce marca- toarea comisese pași”, afirma Marian Muntean, președintele clubului devean.„Am dominat clar jocul, jucătoarele dovedind caracter și potențial extraordinar. Nu vreau să acuz numai arbitrajul, pentru că avem și noi partea noastră de vină la ratarea victoriei. Am irosit ocazii clare pe care o echipă care se respectă le-ar fi transformat și ar fi câștigat”, comenta Dumitru Berbece, antrenorul devencelor.
Mai bine, dar nu suficient
■ Corvinul a jucat mai 
bine față de etapa an
terioară, dar a scăpat 
victoria printre degete.

Sânnicolau Mare (C.M.) - Dușul rece constituit de înfrângerea de-acasă cu CFR Timișoara și criticile conducerii clubului i-au readus pe jucătorii echipei Corvinul 2005 cu picioarele pe pământ, dar nu i-au scăpat de ghinion. Hune- dorenii au fost aproape de un succes „reparator” în partida din deplasare cu Unirea Sânnicolau Mare, după ce au condus cu 1-0 prin golul lui Pepe- nar (min. 88), dar au încasat un gol în prelungiri care le-a „distrus” munca. „A fost un meci de luptă, echilibrat, pe care puteam în aceeași măsură să-l câștigăm sau să-l

ne-am zbătut pentru a deschide scorul, am încasat un gol stupid la ultima fază a meciului. O victorie la Sânnicolau ne-ar fi dat încredere, dar nici așa nu renunțăm la luptă. Chiar dacă n-am avut startul pe care-1 doream, sper ca până la finalul turului să realizăm Cele 12 puncte pe care le avem

Pepenar, marcatorul Corvinului

FOTBAL / Bivhcia B - Suia IO
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 10-a, sâmbătă, 22 octombrie: FCM 
Reșița- FC Bihor Oradea 1-0; Unirea Dej - Liberty Salonta 1-3; CFR Timișoara 
- ISC Turzii 1-0; Unirea Sânnicolau M. - Corvinul 2005 1-1; U. Cluj - UTA 
Arad 1-0; Gloria II Bistrița - Minerul Lupeni 3-0; Apulum A.l. - Olimpia S.M 
2-0; Gaz Metan Mediaș a stat.

Clasamentul

late.

1. CFR 1 ișoara 10 6 .■ ,T- 3 12-13 19
2. U. Cluj 9 ■ 3;</Zi- '■ 10-2 18
3. Gaz Metan 9 5 2 15-7 17
4. Liberty Salonta 9 5- 2 11-6 17
5. ISC Turzii 9 4 .4- 1 12-6 16
6. FC Bihor 10 -V 15-10 13
7. Minerul Lupeni 9 " 3'" Z3Z- 3 7-7 12
8. Unirea Dej 10 3 : 3. Z 12-13 12
9. Gloria II 9 :■ 3 3 6-7 12
10. fCM Reșița 10 3 3 4 8-10 12
11. U. Sânnicolau 9 Z^Z z.z...: 4 8-14 11
12. U.T. Arad 9 2 3 4 9-11 9
13. Unirea A.l. " ■ 9 2 ?3 : ■ 4 6-9 9
14. Olimpia S.M. 10 2 : '2'./ 6 8-17 8
15. Corvinul 9 1 3 5 9-16 6

Armătura Zalău s-a retras din campionat, iar rezultatele i-au fost anu-

Etapa i 1 sâmbătă, 29 octombrie: Olimpia S.M.- FCM Reșița; FC Bihor Oradea 
- Armătura Zalău; Gaz Metan Mediaș - Unirea Dej; Liberty Salonta ■ CFR 
Timișo--r ISC Turzii - Unirea Sânnicolau M.; CoF/l’-f ' ‘ :\ ;Efuj; UTA
Arad ■ a II Bistrița; Minerul Lupeni - Apulum A...

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@infomimedla.ro
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PE SCURT
• Automobilism. Pilotul francez Sebastien Loeb a câștigat, duminică, Raliul Corsicii, în a 14-a etapă a Campionatului Mondial de Raliuri. Loeb (Citrben Xsara) a fost urmat de finlandezul Toni Gardemeister (Ford Focus) și de norvegianul Petter Solberg (Subaru Impreza). (M.F.)
• Opoziție. Președintele Asociației Fotbaliștilor Profesioniști (PFA) din Anglia, Gordon Taylor, a declarat că se opune ca jucătorii să fie supuși unor controale antidoping inopinate, în afara competiției și la antrenamente, informează duminică, publicația News of the World, citată de AFP. (M.F.)
Antrenorul Lucescu, preferat

București (MF) - Tehnicianul echipei Șahtior Donețk, Mircea Lucescu, ocupă primul loc în preferințele participantilor la un sondaj realizat de site-ul spor3.com, privind viitorul antrenor al formației Beșik- taș, la care evoluează Daniel Panou. Lucescu a fost votat de 1379 (30 la sută) din cele 4501 de persoane care au răspuns la întrebarea: „Cine credeți că ar trebui să fie noul antrenor al echipei Beșiktaș?". 22 la sută (1031 persoane), din totalul participantilor la sondaj, a optat pentru francezul Paul Le Guen. Alți tehnicieni menționați în sondaj sunt: Morten Olsen (13 la sută), Klaus Topp- moller (8 la sută), Luis Felipe Scolari (7 la sută) și Winfred Schaefer (5 la sută). 527 de persoane au ales opțiunea „alt antrenor".

(Foto: EPA)

Adi Mutu contestă
■ Atacantul român spe
ră să obțină anularea de
ciziei Comisiei de Apel 
a Federației Engleze.

Eusebio Ferreira da Silva (stânga). (Foto: epa)

Eusebio, iertat de siovaci
Bratislava (MF) - Slovacia l-a iertat, in mod oficial, prin intermediul ministrului slovac al Afacerilor Externe, Eduard Kukan, pe fostul atacant portughez Eusebio, autorul golului în urma căruia naționala Cehoslovaciei a ratat calificarea la Cupa Mondială din 1966, informează AFP. „Noi nu putem uita, că golul lui Eusebio a întristat 15 milioane de locuitori (populația fostei Cehoslovacii).în pofida acestui lucru, am decis, în calitate de ministru Slovac al Afacerilor Externe, să-l iert, în mod oficial, pe Eusebio, pentru acest gol", a declarat Eduard Kukan, în timpul unei conferințe de presă, susținută alături de Eusebio. De asemenea, Eduard Kukan l-a invitat pe Eusebio la Bratislava.

București (MF) - Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) va judeca, luni, apelul jucătorului echipei Juventus Tori- țp Adrian Mutu, bare contests hotărârea Federației Englez țe de Fotbal (F.A), prin care jîubul Chelsea are dreptul de a-i solicita compensații financiare atacantului român, din cauza comportamentului său.
Cere anularea deciziei„Fostul atacant al echipei Chelsea va încerca să își salveze mai mult decât reputația, mâine, când va apărea în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Românul se luptă pentru a evita ruina financiară", notează cotidianul The Daily Telegraph. Jur-
Supervizor pentru Uruguay - Australia

București Fostul tehnician englez,

■ FIFA va trimite, la 
Montevideo, un repre
zentant însărcinat cu 
supervizarea meciului.

Sydney (M.F.) - Partida-tur, contând pentru calificarea la CM-2006, dintre Uruguay și Australia este prevăzută pentru data de 12 noiembrie a.c.Delegația australiană a a- vut o deplasare cu probleme la precedentul meci de baraj,

Bobby Robson a declarat că a venit în 
România pentru a vedea fotbalul care se

Ronaldo, eliberat
București (MF) - Jucătorul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, care a fost acuzat de viol dedouă femei, a spus poliției că aceste tinere au consimțit să întrețină relații sexuale cu el, susține publicația News of the World. Publicația prezintă detalii din noaptea în care cele două femei susțin că ar fi fost violate de fotbalist și de vărul acestuia în hotelul londonez Sanderson. „Drama a început sâmbătă, 1 octombrie, după ce fotbalistul portughez a luat cina în oraș, împreună 

eu vărul său și doi prieteni, pentru a sărbători victoria obținută de Manchester United în meciul cu Fulham, scor 3-2. Ronaldo a fost arestat miercuri și a petrecut în arest aproape nouă ore, după

nalul britanic menționează că Mutu speră să obțină, la Lausanne, anularea deciziei Comisiei de Apel a Federației En- 
în 2001, pentru calificarea la CM-20O2, tot în Uruguay. Potrivit mai multor jurnaliști australieni din acea vreme, jucătorii naționalei Australiei au fost scuipați, loviți cu pumnii și picioarele, iar la adresa lor au fost făcute gesturi de amenințare.
Solicitarte justificatăJucătorii australieni au ră mas în hotelul lor în zilele ce au precedat meciul și au fost
Titlu de campioană, până la... Crăciun
■ Chelsea Londra, pe 
primul loc in clasament, 
la opt puncte diferență 
de urmăritoare.

Londra (M.F.) - Antrenorul echipei Ghelsea, Jose Mourinho, este convins că formația londoneză își va asigura titlul în Anglia până la Crăciun, a anunțat publicația News of the World.„Vom câștiga titlul până la Crăciun. încă nouă victorii și. ?om deveni campioni. Credeți că glumesc? Deja am obținut nouă victorii și ce înseamnă dacă vom mai înregistra 18 victorii consecutive?", a spus Mourinho.
Puncte, nu recorduriJose Mourinho a precizat că nu îl interesează să egaleze recordul de 49 de meciuri fără înfrângere deținut de echipa Arsenal. „Nu vreau recorduri, vraaii niinH-p“ a adăupat Mnil- 

gleze de Fotbal (FA), care a hotărât, pe 20 aprilie, că gruparea Chelsea Londra este îndreptățită să îi ceară com- 
învinși cu scorul de 3-0.Un purtător de cuvânt al FIFA a afirmat, pentru Sun- Herald, un cotidian din Sydney, că forul mondial va trimite un oficial la Montevideo. Directorul executiv al Federației Australiene de Fotbal, John O'Neill, a solicitat trimiterea unui oficial, pentru a nu se repeta astfel de incidente. Purtătorul de cuvânt al FIFA' a apreciat solicitarea forului australian drept „justificată".

nicianul portughez a prezis că timii trei ani, am spus că voi Chelsea va deveni campioană câștiga titlul și nu m-am în-

Campion, puo tul spaniol Fernando Alonso, campion monuial în 2005, a fost sărbătorit sâmbătă, la Oviedo, orașul său natal, .... devenind primul pilot spaniol campi- on mondial de Formula 1, după ce a terminat pe locul al treilea în Grand Prix-ul Braziliei. De asemenea, el a devenit, la 24 de ani, cel mai tânăr campion mondial din Fl. (MF)

pensații financiare. „Staff-ul legal al jucătorului susține că fotbalistul nu trebuie să plătească nici un fel de compensație deoarece clubul Chelsea a fost cel care a decis să îi rezilieze contractul de 60.000 de lire sterline. Totuși, Chelsea insistă că Mutu, practic, și-a rupt contractul nerespectân du-și datoria față de club".
Contract reziliatContractul lui Mutu cu Chelsea a fost reziliat de gruparea engleză, după ce atacantul român a fost depistat pozitiv, în urma unui control antidoping.Pentru Mutu miza apelului la TAS este foarte mare. „Dacă pierde apelul, cazul va ajunge la FIFA, care va lua o de> cizie în privința valorii compensației. Chelsea a plătit clubului Parma 15,8 milioane de lire sterline pentru jucător, în anul 2003“.

Jivan, „argint"Stuttgart (MF.) - Gimnastul român Alin Jivan, legitimat la Clubul Sportiv Școlar-Clubul Sportiv Municipal Reșița, a ocupat locul al doilea, sâmbătă, 22 octombrie a.c., în proba de sărituri din cadrul Cupei Mondiale de la Stuttgart, informează AFP. Jivan, care a obținut 9,543 puncte, a fost devansat doar de sportivul rus Anatoli Vasiliev.

spor3.com
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Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând ap. 2 camere (03)

»apartament plus două uscătorii, parter, zona 
Magazinul Tineretului. Tel. 0723/514133 sau 
□5570, după ora 19.
> Brad, Sir. Libertății, nr. 14, bl. A5, etaj L Relații 
atei. 612734, orele 8-18
> parter, centrală termică, îmbunătățiri, bloc 
șrămidă, vedere în ambele părți, bun pentru
toinete etc., accept schimb, în zonele 
andafirnor, Magnoliei, Al. Patriei. Tel. 220211, 

117888.
> urgent, Smeria, multiple îmbunătățiri, 
•entrală termică parchet, faianță, gresie, etaj 
intermediar. Tel.0722/601892,0744/861809.
nana AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă, modernă. Oca- 
kie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
Uzona Dada, bloc cărămidă contorizări, par

chet, gresie, faianță, apartament foarte îngrijit, 
fes mil, neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

«zonă centrală, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
P35208,0721/744514. (Rocan 3000).

ca: .na piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000)
■zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
nr are, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
Idi, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et L decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
1620358 (Rocan 3000)

• zona Horea, dec., et. 3 din 4, balcon închis, 
Contorizări apă 56 mp, bloc BCA și cărămidă 
ipreț 13 mid., tel. 0745/1596oa (Mimason)
• zona Mul Decebal, dec., et. 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou, termopane, ct 
>5 mp, 135 mid., tel. 0740/173103. (Mimason)

l» zona contrai vechi, et 3, sdec., fără 
[îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
Itermic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii., tel. 
0’45/640725. (Mimason)
I» zona B-dul Bălcescu, et 1, sdec., parchet 
{gresie, faianță conțorizări apă gaz, liber, 50 mp, 
B45 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona Uaoâă dec., et 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mid., tel. 0745/253413. (Mimason) 

p zona Goldu, sdec., et. 4, acoperit cu tablă 
gresie, faianță contorizări, balcon închis, beci, 
paie cu geam, parchet stejar, liber, 860 mii., tel. 
206003,230324. (Mimason)
Șe zona luiortța, parter cu balcon închis, bed, baie 
leu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• AL Moților, et. 1, bloc cărămidă bucătărie 

.modificată baie amenajată contorizări, liber, 
B20 mii., tel. 0745/640725. (Mimason) 
^ZanAoraț doc, parchet contorizări, balcon, 

6t 4,845 mit, tel. 0745/253413. (Mimason)
• greșit + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
{parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
Spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
B723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906 ; 0723/829060. (Agenția 
Imobiliară Iris)

• dac, parchet bucătărie modificată totul 
tontorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Dacubal, etaj intermediar, decomandate, 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
presie, faianță modificări, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
^723-251498232808. (Fiesta Nora)

I* zonaZamtkescu, circuit balcon închis, vedere 
In 2 părți, apometre, gaz contorizat parchet 
gresie, faianță tel. 0726/685654,232808. (Fiesta 
Nora)

• zonnCroangă decomandate, vedere 1n2 părți, 
balcon închis, boxă contorizări, parchet preț 
95.000 RON, tel. 0723-251498,232808 (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 apartament3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona Man, 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.qărți, 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, tel. 0788/165703,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit vedere la 
bulevard sau schimb cu ap. 3 camere în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență tel. 
0788/165703,232808 (Fiesta Nora)
• zona UlaciAă dec., contorizări, ocupabil 
imediat preț 990 mii., neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, con
torizărl, Ideal pt. birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii, 

neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dunărea - Hunedoara, bucătărie mare, 
parchet, gresie, preț 390 mii, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Licro 4 ■ Hunedoara, et intermediar, 
parchet, contorizări, preț 520 mii, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)

• zona Embiescu ■ Deva, semidec, apometre, 
gaz contorizat balcon închis, mobilat preț 800 
mii, neg, tel. 745374,0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• urgerrt, zona Al. Streiului, contorizări, dec, 
parchet gresie, faianță parter, preț 460 mii. neg, 
tel. 211075, 0726/130557, 0745/666447.(Mondial 
Casa)
• dac, contorizat et intermediar, zonă centrală 
fără îmbunătățiri, urgent, preț 12 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)
• decomandate, st 55 mp, balcon închis, 
contorizări, parchet Zamfirescu, preț 85.000 
RON, tel. 223400,0741/120722,0721/436384. (Casa 
Betania)
• etaj 2, proaspăt renovat balcon mare la 
bucătărie, parchet contorizări, Bălcescu, preț 
77.000 lei, tel. 223400,0741/120722,0724/169303. 
(Casa Betania)

• decomandate, st 60 mp, balcon, parchet 
contorizări, gresie, faianță Al. Neptun, zonă 
ultracentrală preț 96.000 lei, tel. 223400, 
0741/120722. (Casa Betania)

• contorizări, repartitoare, balcon, parchet, 
merită văzut Minerului, preț 70000 lei, neg, tel. 

223400,0741/120722. (Casa Betania)
• decomandate, 66 mp, 2 balcoane, etaj 2, 
parchet contorizări, 22 Decembrie, zona Cecului, 
preț 110.000 RON, tel. 223400, 0740/914688 
0721/577366. (Casa Betania)
•etajă balcon închis, contorizări, str. Bejan, 
zona Orizont, preț 57.000 RON, tel. 223400, 

0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• zona Scărișoara, sdec., contorizări, uși, 
geamuri noi, inst sanitare noi, gresie, faianță 
parchet, preț 79.000 Ron. Tel. 224296, 
0788/361.782. (Garant Consulting)

• zona Decebal etaj bun, dec, CT, 2 balcoane, 1 
baie, gresie, faianță parchet preț 120.000 RON. 
Tel. 224298 0788/361.782. (Garant Consulting)
• dec, bucătărie, baie, faianță balcon, conto
rizări, bd-ul Decebal, preț 103.000 Ron, 0741/ 
154401. (Garant Consulting)
• Sdec, buc, baie, balcon, zona Gojdu, preț 
104000 Ron, 07417154401(Garant Consulting)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

• wgent 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 Procesul, dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 23Ș208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescși 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 14 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)
• Ubadid, parter înalt, cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid, neg, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
■ zona Carpati, parter, dec, balcon, contorizări, 
stare bună 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• zona CarpațL bloc de cărămidă decoman
date, 90 mp, boxă balcon mare, parchet, 
contorizări, preț 150.000 RON, tel. 0723-251498 
232808 (Fiesta Nora)
■ zona Dorobanți etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă 2 băi, 2 balcoane închise, centrală 
termică parchet bine întreținut preț negociabil, 
teL 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)

• zona Ufaadid, etaj intermediar, decoman
date, 2 bă, centrală termică termopane, balcon 
închis, parchet, gresie, preț 155.000 RON sau 
SCHIMB cu apartament 2 camere, fără 
amenajări fn zonă centrală cu diferență tel. 
0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona LMactful 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 IMatuM, modificat din ap. 4 camere, 
dec., amenajat, 2 balcoane, bine întreținut, preț 
46.000 euro, tel. 0788/165703, 232808 (Fiestă 
Nora)
• toarta ugenl et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parfihet 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, băe superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)

• zonal Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
■ zona Mkro 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)
• irgent 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, contorizărl balcon închis cu teFmopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 1 
mid, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• logeirt, 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)
• decomandate, contorizări, parchet gresie, 
faianță vedere în 2 părți, Eminescu, preț 185.000 
RON, neg, tel. 223400,0721/436384,0741/120722G 
Casa Betania)
• decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, parchet laminat, modificări 
interioare, gresie, faianță totul nou, Gojdu, 
132.000 RON, neg, tel. 223400,0742/0052. (Casa 
Betania)
• sta. Be|an, et. 1, gresie, faianță 2 focuri, sau 
schimb cu ap. 2 cam. ori casă în Brănișca sau 
Șoimuș. Preț 820.000.000 Rol, neg. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• zona Micro 7 - Hunedoara, et intermediar, gaz, 
parchet, preț 420 nul, neg, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zonă excelentă contorizări, termopane, garaj, 
boxă o cameră la mansardă preț 72.000 euro, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• etaj 2, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță contorizări, Zamfirescu, preț 170.000 
RON, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)

• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
st 100 mp, gresie, faianță parchet laminat, 22 
Decembrie, preț 55,000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)

Vând case, vile (13)
Cumpăr ap. 3 camere (06)

• în . ța, zonă bună dec, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent decomandate, etaj 1,2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, st 112 mp, fără intermediari. 
Tel. 0788/497895,228775.
• zona diacului dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, fel. 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 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona 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 IMacuhil etaj intermediar, decomanda
te, 2 balcoane, 2 băi, vedere în 3 părți, apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare, parchet preț 150.000 
RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 13 mid. 
lei (220.000 ran ). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728.
• Deva, Călugăreni, 3 camere, bucătărie, hol 
central, cămară beci, curent trifazic, gaz metan 
4 focuri, sobe teracotă grădină preț negociabil. 
Tel. 0727/439632,0723/149344.

• 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.
•zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
milioane, telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 
3000)
• zona piață - Hunedoara, 2 camere, gaz 2 
focuri, apă curentă pivniță 180 mp, 600 mit, tel. 
745374,0720542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva, 4 camere, bucătărie, baie, garaj, 700 mp, 
teren, apă gaz, canalizare, preț 80.000 euro, neg., 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 6 camere, centrală termică proprie, baie, 
canalizare, zonă semicentrală, Deva, preț 
115.000 euro, neg., tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)

• casă 2 camere, centrală termică proprie, 
bucătărie, baie, cămară curte, zona liceelor, 
Deva, preț 72.000 euro neg., tel. 223400, 
0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• casă 3 camere, curte+grădină st 1800 mp, 
baie, instalații de apă în casă șosea asfaltată la 
15 km de Deva, preț 39.000 euro neg., tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)

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 modern și sigur
• Posibilitate de training și perspective de avansare

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

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A. 
persoană de contact Sorina Sîrmai, E-mail: 
sorina.sirmai@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8804 sau 0720/400454.

A- CUVÂIB I

Advertising ;

Una pentru trei!

De astăzi suntem mult mai generoși cu clienții noștri! Pentru3 luni contractate, primești încă UNA...gratuit! ș
ntare la tel: 219

Calitate în drumul tău - MOL

în orașul nostru s-a deschis o 
nouă benzinărie MOL pe 
calea Zaranduhii, acolo unde 
se afla o stație Shell. Pentru a 
afla mai multe despre avanta* 
jele oferite de benzinăriile 
MOL, am stat de vorbă cu dl. 
Karoly Robak. directorul 
executiv al companiei MOL 
România (foto mic).

R: Cine este MOL și de ce 
investește ta România?

IC R.: Grupul MOL este una 
din principalele companii de 
petrol și gaze din Europa
Centrală și Răsăriteană, iar acționarii săi sunt ta cea mai mare 
parte instituții internaționale. împreună cu partenerii săi strate
gici. MOL administrează peste 1000 de benzinării în 11 țări. Noi 
am venit fa România fa 1995, considerând că această piață are o 
importanță strategică și un mure potențial. Până în prezent, am 
investit aici peste I5O de milioane de Euro. Anul trecut, am 
achiziționat Shell România, iar după ce finalizăm integrarea 
companiei respective intr-a noastră, vom deține peste 1OO de 
benzinării pe întreaga suprafață a țării.

R: Unde se plasează produsele și serviciile dumneavoastră?

K. R.: în vârful gamei. Produsele noastre au corespuns standardelor europene cu mult înainte de a se impune acest lucru. Carburanții noștri sunt Tempo Plus 
98, Tempo Plus 95, Tempo Plus Euro Diesel și Eco Premitfin 95. Aditivii din Tempo Plus 98, de exemplu, prelungesc viața motorului și a mașinii. Și gama 
de lubrifianți MOL răspunde cerințelor automobilelor de astăzi. Toate aceste produse sânt puse în vânzare la benzjnăfii non-stop dotate cu magazine cu aer 
condiționat care oferă, de asemenea, alimente, produse de patiserie, băuturi calde și reci: Gratuit, conducătorii auto își pot umfla cauciucurile, pot spăla par
brizele, pot verifica nivelul acidului din baterii și al lichidului de răcire, iar contra cost îșt pot curăța atât interiorul cât și exteriorul mașinii, Plata o pot face 
fie cu hani gheață, fie prin carturi VISA, MASTERCARD/EUROCARD, MAESTRO. Carturile de carburanți MOL Gold și MOL Silver oferă companiilor 
beneficii suplimentare.

R: Cum se explică succesul MOL?

K. R.: Noi ne concentrăm asupra calității în fiecare detaliu, și asta contează. De asemenea, considerăm că sănătatea, siguranța și protecția mediului sunt tot 
atât de importante ca oricare alt aspect esențial în afaceri. Și nu în ultimă instanță, credem că avem o răspundere socială. De exemplu, după inundațiile din 
această primăvară. Grupul MOL a donat două miliarde de lei și a inițiat o campanie la benzinăriile sale pentru a,oferi un plus de ajutor sinislrațitor. Compania 
noastră este puternică și corectă, aspecte subliniate de poziția pe care o deținem fa regiune ți de partenerii noștri.

mailto:sorina.sirmai@informmedia.ro
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• cui 2 camere, garaj, curte, grădină, sf 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 lei neg., tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Deva, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi și 1 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, zona Călugăreni, 3 camere, bucătărie, 
pivniță centrală termică beci, curte betonată 
fără grădină an construcție 1983, s 100 mp, 
grădină Preț 200.000 Ron, neg. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• P+l, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grăaină Deva 
Preț 2.200.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

• urgent, cu grădină Deva sau Simeria plata 
imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)

ORADEA, MATEI CORVIN’28
TEL.: +40/ 259/468 113
FAX :+40 / 259 / 475 851
E-MAIL: defend@rdslink.ro

• folie pentru 
solarii și siloz, la 
preț de 
importator.

• piese pentru 
Class, Case, 
John Deere și 
Fortschrltt.

• organe active 
pentru 
combinatoare

(32457)

• ugert, Bătascu, 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)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, bucătărie, baie, sobe teracotă 
dependințe, anexe, 1500 mp teren, gaz la poartă 
vie pe spaliere, urgent. Tel. 262941,0722/249579, 
0722/361394
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

Vând garsoniere (19)

• 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.
• Deva, zona Zamfirescu, etaj 1, decomandate, 
contorizări, balcon închis, preț 750 milioane lei. 
Tel. 0745/159573.
• vând iau schimb urgent, garsonieră Deva, 
Kogălniceanu, 56, ap. 8 cu Timișoara și cande
labra antic. Relații tel. 0254/232905,220997.
•zona Zamflrescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 milJei. 235208,0721/985256. (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 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măristl, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoan 35208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• 2 camere, semidec., parchet, baie cu gresie 
+faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată (cameră 
■Hiving), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

•zona Mărăsti, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei'. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță, termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modern, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• apartament 1 cameră în Deva, bloc de 
cărămidă vedere la stradă. 40 mp, balcon mare, 
contorizări, amenajată modificată foarte bine 
întreținută zonă bună tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
■ zona Dada, etaj 2, semidec., apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet gresie, faianță 
lavabil, ușă intrare nouă preț 58.000 RON, tel. 
0723-251498,232809. (Fiesta Nora)
• zona 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. (Fieșta Nora)
• zona MârășH, etaj 3, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet gaz contorizat, apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Noră)

• zona Mărăștiul Nou, et 2, decomandată 
contorizări, parchet, preț 65.000 RON, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
parchet, ocupabilă imediat preț 50.000 RON, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)

■ zona Eminescu, decomandată balcon închis, 
parchet faianță, contorizări, preț 52.000 RON,tel. 
0788/165702,232809. (Fiesta Nora)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et. 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Mfcro 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)
• inert, zona Lido, dec., 38 mp, balcon închis, 
parchet gresie, faianță contorizări, repartitoare, 
preț 680 mii, neg., tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• cort. 1, dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/154401. (Garant Consulting)
• sdec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON, 0741/154401. (Garant Consulting)
• confort 1, dec, buc., baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima, 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• etaj 2, balcon închis, contorizări, Eminescu, 
preț 47.000 RON, neg., tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)

• etaj 1, parchet, contorizări, balcon închis, 
Mărăști, preț 65.000 RON, neg., tel. 223400, 
0740/914688,0721/436384. (Casa Betania)
• etaj Irtennedlar, contorizări, balcon mare, 
Decebal, preț 25.000 euro, neg., tel. 223400, 
0741/120722,0721/577366 rcasa Betania)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 10parceleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.
• intravilan 20 ari, preț 2 euro mp, și extravilan 
16 ari cu 1 euro mp, în Șoimuș, negociabil. Tel. 
0740/021237.
• Intravilan 500 - 1000 mp, zonă neinundabilă. 
Simeria, Str. Ciocârliei. Tei. 260412

• Intravilan la DN 7, Sântuhalm, Mintia și Vețel, 
2200 ■ 8000 mp, prețuri până la 17 euro mp. Tel. 
0720/670305.
• intravlan, pentni construcții, 1700 mp, preț 7 
euro mp, zona Bretea Română. Tel. 749242, 
0745/047444.
• 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)
• intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă, gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă, preț 26000 euro, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• intravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• intravlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună, 
apă, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• in Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253652. (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 Cristur, 1800 mp, teren drept zonă bună, 
preț 10 euro/mp, tel. 745374, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• intravlan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• 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 Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Intravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• Eminescu, 900 mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt. firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
• zona Depozitelor, intravilan, 1500 mp, fs 25 m, 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• zona Ceangăi s 715 m, fs 10 m, loc de casă, 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, tel. 
206003. (Mimason)

• DN7, intre Magrilap și calea ferată, s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• intravilan, 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)
• Intravlan, Zăvoi, M. Sadoveanu, S.T. 3700 mp., 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă, curent, ideal construcție case, preț 25 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• B-dul 22 Decembrie, zona Dacia Service, S.T. 
3300 mp, F.S. 52 m, bun pt. orice activitate, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, zona drumul spre Hunedoara, st. 
1000 mp., fs 15 m., acces din 2 străzi, bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială, preț 
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, zona prelungirea Vulcan, st. 5000 
mp, fs 30 m, facilități în apropiere, posibilități 
construcție casă, preț 8 euro/mp, neg., tei. 

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- 
lnvest)
• urgent, st 10.000 mp, fs mare, la DN 7, toate 
utilitățile, preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• IntravRaui, Sântuhalm, între case, st 2.500 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 5 euro/mp, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• Intravlan, Bretea Mureșană, curent electric în 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel. 
224296,0788/361.782.(Garant Consulting)

• intravlan In zonă industrială, st 7860 mp, front 
stradal 41 metri, gaz metan, curent electric pe 
teren, stație trafo la 150 metri, apă curentă, în 
spatele fabricii de biciclete, preț 6 euro/mp, neg., 
tel. 223400, 0740/914688, 0721/577366. (Casa 
Betania)
• Simeria, st 2900 mp, utilități, gaz, curent, apă la 
150 metri distanță. Preț 4 euro/mp. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, Sir. Livezilor, st 850 mp, utilități, curent, 
gaz, apă potabilă, poziție superba pentru 
construit casă Se vinde și parcelat, 425 mp, preț 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa 
Majestic)

Cumpăr teren (22)

• extravilan, arabil, oriunde tn jud. Hunedoara 
sau în România, cu suprafață minimă de 10 ha. 
Tel. 0746-225726:0254-213050 (Casa Maiestic)

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. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925.  
(Imob Eurobusiness) . 1

• in Deva, 42 mp, apă gaz, curent, 6.000
neg., tel. 0722/564004. îPrima-Invest) -v.

Imobile chirii (29)

• închiriez urgent apartament 2 camere, 
centrală termita parțial mobilat, în Simeria sau 
schimb cu garsonieră plus diferență Tel. 
0722/582097,0744/861809,0720/505771.
• Indwiez vilă P+l, zona cetate, 4 camere, scară 
interioară living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță 
garaj încălzit, curte, grădină bucătărie vară 
ideal locuință sau sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere 
decomandate, zona Ulpia, mobilat, contorizări, 
etaj intermediar, preț 140 euro/lună Tel. 
0726/710903.
• 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 spațiu comercial 
amenajat, în Hațeg, Str. Progresului, nr. 1,70 mp, 
preț negociabil. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• primesc in gazdă o fată nefumătoare, 
serioasă preț 15 milioane lei, taxe incluse. Tel. 
0723/702557,0724/373664
• primesc tn gazdă una sau două fete, preț 
negociabil, apartament complet contorizat Tel. 
0740/469228,228046.
• 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 vilă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

|
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Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,

www.slmal.ro,slmal0smart.ro

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

tineret
(30990)

Vă așteptăm la 

depozitul nostru:
anunț ANGAJARE.

TIMIȘOARA
Str. Ion tonescu de la Brad nr. 29
Tel.: 0256-400774
Fax: 0256-400777
mstaltm@mehnda.ro

Microcentrale murale "Deiv *RO

Demrad Standard

Cumpără.o microcentrală 
murată Demrad si primești în

CADOU
un radiator Ekorad(dimensiune 22x600x800)

• puteri termice de 20, 24, 30 kW• versiune basic și digital• aprindere electronică și modulare automată a arzătorului• cu tiraj natural sau fortat• 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 ia 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, UK Certelec, Rostest
Continuitate în inovație!-

MITTAL
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 engleză
c) Cunoștințe operare calculator - Excel, Word, PowerPoint. 
Cunoștințele SAP prezintă un avantaj
d) Până la 5 ani de experiență relevantă în Finanțe și/sau 
Contabilitate, preferabil la o companie multinațională. Tineri 
absolvenți de Facultate cu educație și cunoștințe relevante sunt 
bine veniți
e) Motivați și dispuși să învețe

Aplicările / CV-urile trebuie trimise la urmâtoarea adresă, în 10 
zile:

« " n Steel Hunedoara
Director Economic

Blocul Tehnic
Piața lancu de Hunedoara nr. 1 

Hunedoara
E-mail: recruitment©mittalsteelhunedoara.ro 

Fax: 0254/715311

(32786)
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• 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 garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer 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 pentru închiriere garsonieră dec, com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec., mobilat 
modern, utilat tv color, frigider, aragaz, pt. 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• In blocurile Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat, utilat tv, frigider, aragaz, calculator, ct, 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• garsonieră 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 semlmobilată, 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, modem, 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) mobi lat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• sesofidtăf. urgentcasă-vilăP+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 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 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 garsonieră, zona Progresul, mobilată 
utilată complet, frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, coltar, 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 ap. 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 pentru închiriat garsonieră mobilată 
contorizări, zonă centrală preț 100 euro/lună 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pențni închiriat ap. 2 cam. mobilat utilat, 
contorizări, preț 3000 RON/lună tel. 
0740/013971.(Garant Consulting)
• ofer pentni închiriat ap. 2 cam, zona Gării, 
decomandate, mobilat și utilat modem, centrală 
termică preț 250 euro/lună 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer pentru 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 0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer pentru închiriat garsonieră Deva, 
Dorobanți, mobilată și utilată contorizări (repar
titoare, gaz. apometre). st 37 mp, Dret 100 
euro/lună 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)
• ap. 2 camere, complet mobilat modern și utilat 
cu aragaz, frigider, contorizări, tv color nou, 
Gojdu, preț 150 euro, neg., tel. 223400. 
0721/436384,0740/914688. (Casa Betania)
• ap. 3 camere, modificări interioare, în living 
mobilă modernă 2 dormitoare mobilate 
modem, tv. color nou, centrală termică proprie, 
aragaz, frigider, totul modern, Gojdu, preț 270 
euro, tel.223400. (Casa Betania)
• ap. 3 camere decomandate, centrală termică 
proprie, proaspăt renovat, mobilat modern și 
utilat cu aragaz, frigider, tv. color nou. situat în 
spatele pieței centrale, preț 220 euro/lună tel. 
223400,0721/436384,0742/005228 (Casa Betania)
• închiriez ap. 2 cam. dec., zona Minerului, et. 2, 
CT, mobilat, preț 100 euro/lună. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• închiriez garaj, str. Mihai Viteazul, apă curentă 
și curent electric, preț 60 euro/lună. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

• vând 150 bucăți cărămizi de fabrică grinzi lun
gime 4 și 6 m, grosime 15/15 cm, lațuri pentru 
prins țigle, buloane M20 pentru legat coșoroabe, 
5 butoaie din tablă de 200 litri, lemne de foc. Tel. 
229444.
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.
• vând ieftin 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă garaj, cabană etc. Tel. 
260412.
• vând distantieri pentru fier-beton (pureci). Tel. 
214664.0723/727569

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr ilustrate și monede vechi, dinainte de 
1954. Tel. 222579.
• vând timbre filatelice România cu reducere 
față de lista de prețuri 2005. Tel. 222579.

Electrocasnice (56)

• vând congelator Arctic, 4 sertare plus sertar 
congelare rapidă preț 3,5 milioane lei, nego
ciabil Tel. 216259.

Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet familia anunță împlinirea a 6 luni de când scumpa noastră mamă, soție, soacră, bunică și străbunică
MARGARETA CORNEAnu mai este printre noi. Te vom purta mereu în sufletele noastre.

Decese (75)

Imobile schimb (30)
Plante și animale, 
agroalimentare (57)

O moarte fulgerătoare și nedreaptă l-a răpit dintre noi pe „ dragul nostru
IOVAN DORINAmintirea lui va rămâne veșnic în sufletele noastre! Ceremonia de înhumare va avea loc luni, 24 oct., ora 14,00, la Cimitirul din Crișcior.

• apartament 2 camere în Deva cu similar în 
Cluj, ofer diferența, eventual vând, preț 80.000 
ron. Tel. 0723/335189.

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1986, stare foarte bună, 
preț 30 milioane lei, negociabil. Tel. 0727/374838, 
orele 8 -15, satul Fizeș, comuna Băița.
• 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. i
• vând Dada Logan, af 2005, culoare albastru 
metalizat, 9000 km, garanție 3 ani, preț 7400 euro, 
negociabil, variante. Tel. 0722/369529.

• cumpăr oi. Tel. 0742/214971..
• vând grâu și orzoaică preț avantajos. Tel. 
0722/524983,212083.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând porumb știuleți la prețul de 2000 lei kg, 
cantitate 20 - 30 tone. Tel. 0722/570218.
• vând stniguri pentru vin. Tei, 216028.

• vindem purcei, scrofițe de prăsi lă, scroafe 
gestante. Tel. 0726/504625.

Instrumente muzicale (60)

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

Auto străine (37) Altele (61)
• 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, Cielo etc. Tel. 0722/369529.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând cositoare laterală 140 cm, pentru tractor, 
stare perfectă preț 14 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0726/022417.
• vând motor trifazat de 5,6 kW, redresor cu 
comutator, preț negociabil. Tel. 218186.

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

• vând ugent tractor M 650, stare foarte bună 
cu disc, plug și remorcă multe piese de schimb, 
preț 5000 euro, negociabil. Tel. 282979.

• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând convector măre, tiraj forțat, preț conve
nabil. Tel. 220894.

• vând detectoare radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.
• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând ceas de perete cu pendulă, bate ora 
exactă, preț 100 euro. Tel. 0743/029593.

• vând convenabil robineți termostatici (repar
titoare) pentru calorifere. Deva, telefon 
0254/213754.
• vând linie pentru fabricarea sticlei termopan, 
marca Szilanc, import Ungaria, în stare perfectă 
preț accesibil. Relații la telefoanele 0744/280691, 
0788/280691.

Moto-velo (41)

• vând Chooper Harley Dawidson, motor 4 
timpi, 49 cmc, nou, pornire buton, disc frână, 
jertți aluminiu, consum 1,5%, preț negociabil. Tel. 
0254/228841.

Piese, accesorii (42)

TRIDENT TRANS TEX S.R.L.
Angajează în vederea deschiderii 

unui HYPERMARKET în Deva:

AGENJ1 DE PAZĂ

• vând 4 bucăți cauciucuri de iarnă Brigestone 
185/65/14 plus (antă oțel, preț 800.000 lei bucata 
Tel. 0720/000515.
• vând lunetă. cutie de viteză cu 4 trepte, punte 
spate Dacia 1300. Tel. 260412.

Garaje (43)

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

OFERIM: pachet salarial molivant, mediu de lucru 
dinamic și modern.

Mobilier și interioare (47)

CV-urile se trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr.42, Sibiu, prin 
fax la 0269/219338 sau e-mail ru@tridenttranstex.ro. 
Informații suplimentare la telefonul 0269/241311. (329671

Direcția Medicală a Ministerului Administrației 
și Internelor - București

organizează, în data de 24.11.2005, CONCURS pentru 
ocuparea unei funcții vacante de agent asistent medical din 
rețeauașsanitară proprie.
Relații la Centrul Medical Județean Hunedoara, cu sediul în 
Deva, str. M. Eminescu, nr. 130, tel. 0254-213694, și la 
Direcție Medicală cu sediul în str. Mihai Vodă, nr. 17, sector 
5, București, telefon 021/303.70.80/11516. (32979)

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

• vând uși: interioare, cămară, debara; geam: 
bucătărie, cămară cuier fier forjaț negru, mobilă 
cameră masă dulap cu vitrină canapea, vas wc 
plus bazin, etajeră baie, piese Skoda noi. Tel. 
0723/673644,0720/056909.
• 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 mobilă sufragerie Lengyel, din anul 1900, 
stare foarte bună, preț 1900 euro. Tel. 749242, 
0746/047444.

<• vând mobilă combinată dulap 2 uși, dulap 
vitrină canapea extensibilă oglindă masă cu 
scaune. Tel. 770017.
• 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. Telefon 
215325.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

Familia îndoliată anunță încetarea din viață a scumpului frate și cumnat
ing. RĂILEANU BORISCorpul neînsuflețit este depus la capela Bisericii ortodoxe din Micro 15 Deva. înmormântarea va avea loc la Cimitirul Deva 4, în data de'24 octombrie 2005, ora 13,00.

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru ajutor la îngrijirea unei 
persoane bolnave. Rog seriozitate. Tel. 211649.

Prestări servicii (72)

• SC Catem Into Consult SRL Orășlfe, unic 
distribuitor pe judel Hunedoara al Soft 
Consulting, lizăm șl configurăm
soft economic (ex.Wh Mentor, Hamor soft) 
și legislativ (Legis). TeL 0788/723155.

• Fundația Muncii Deva organizează, în 
Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, Hațeg, 
cursuri de caHflcare In meseriile: operatori 
calculator Deva din 27.102005; operatori 
producție radio-tv Deva, ospătari, vânză
tori, măcelari, zidari, Instalatori, sudori, 
tâmplari, drumari, asistenți sodalL Relații: 
Petroșani 548553, Brad 0745/650830, Deva, 
Hunedoara, Călan 216138, Hațeg 0740/ 
107368.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0.7 tone, prețuri negociabile, și pe 
traseul Deva - Timișoara, doar dus. Tel. 
0740/420521.

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 caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru pdnctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Daca 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.

PUTERNIC SI CONVENABIL
♦

CV TEHNOLOGIE
JAPONEZĂ

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

• transport persoane România - Spania, cu 
mașină mică. TeL 0746/545421, 
0034666744062.

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

• porii, garduri, balustrade, scări interioare 
Orice model, din fier forjai TeL 0254/237533, 
orele 8-15.

• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: reglarea diabetului, digestie, 
insomnii, stres, spondiloză coxartroză, pareze, 
circulația sângelui, rinichi etc. Tel. 0723/503230.

• amenajări interioare, faianță gresie, parchet 
lamelar, zugrăveli de orice tip, prețuri foarte 
avantajoase. Tel. 0723/829060,0722/209906.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• asistent medical generalist caut loc de muncă 
în domeniu: medic de familie, laborator stoma
tologie sau alte variante; am lucrat la Spitalul 
Județean Deva, perioadă determinată Tel. 
222754.
• caut scări de măturat, ajut la încărcat - des
cărcat marfă, vând cartelă Connex reîncăr- 
cabilă, valabilă 40.000 lei, negociabil. Tei. 
0744/116494.
• inginer, proill forestier, industrializarea lem
nului, vechime 22 de ani, solicit angajare. TeL 
0254/215482,0722/239434.

• angajez asistentă stomatologie, DevaS 

TeL 228952, orefe 9 -17 sau 0722/552145.

ANUNȚ
Primăria Orașului Simeria

anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului 
vacant corespunzător funcției publice de conducere de 
Director Executiv în cadrul Direcției de Urbanism și 
Gospodărie Comunală din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului Local al orașului Simeria.

Concursul se va desfășura după următorul program:
- 7 noiembrie 2005, ora 10,00 - probă scrisă
- 8 noiembrie 2005, ora 15,00 - interviu
Actele necesare și informații privind desfășurarea concur

sului se obțin de la secretariatul Comisiei de Concurs aflat la 
Instituția Prefectului Județului Hunedoara - Deva, Str. 1 
Decembrie nr. 28, tel. 211850, 211851 - persoană de contact 
dna Szasz Manuela.

Termenul pentru depunerea dosarului de înscriere la 
concurs este 27 octombrie 2005, ora 15,00. 02980)

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Nokia 7650, foto blue tooth, modem, 
baterie rezervă CD, preț 2,7 milioane lei și Nokia 
3410 cu SIM, 4 dolari credit, preț 15 milioane lei. 
Tel. 0722/258401.
• vând telefon Motorola V220 nou, cameră foto, 
preț 300 ron. Tel. 0745/633373.

Materiale de construcții (53)
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• Gripa nu cedează. Gripa aviară ocupă tot mai mult teritoriu. Virusul H5 a fost descoperit și în Croația, Marea Britanie și Suedia. în Rusia a fost descoperit un nou focar de gripă aviară în regiunea Celiabinsk din Ural, potrivit declarațiilor responsabililor din serviciile de urgență.
• Călare pentru filmări. Madonna a călărit din nou, la New York, pentru prima oară după ce a fost rănită într-un accident de călărie pe care l-a suferit în urmă cu două luni. S-a întâmplat pe Strada 53 a citadelei americane, împreună cu prezentatorul american de televiziune David Letterman, în cadrul filmărilor pentru emisiunea acestuia.

cww
Atingeri cu efect asupra 
sexului masculin

Concert epocal; București (MF) - Trupa Manfred Mann’s Earth Band a susținut, ieri, un concert la Sala Palatului împreună cu ‘Global Deejays, prilejuit de împlinirea a 60 de ani de la înființarea ONU și a 50 de ani de când România a devenit membru al acestei organizații. Manfred Mann, una dintre marile figuri ale muzicii pop-rock britanice din ultimele patru decenii, a înregistrat, în anii '60, 18 hi- jturi, dintre care trei s- au situat pe primul loc In Regatul Unit. Grupul iManfred Mann’s Earth ÎBand, fondat la începu- Irul anilor '70, mai are în componența sa doi din- f!re membrii fondatori: ^lanfred Mann la clape [ji Mick Rogers, vocal și :hitară. După concertul le la București, grupul va susține până la sfârșitul anului nu mai puțin de 29 de concerte în Germania, Olanda și Norvegia.

Britney (Foto: epa)

■ Bărbații din Port-Gen- 
til (Gabon) au intrat în 
panică în urma unor 
semnale primejdioase.

Port-Gentil (MF) - Semnalele primite pe diverse căi indicau mai multe presupuse cazuri de micșorare sau chiar dispariție a penisului, după o simplă atingere a unui necunoscut. „Am trecut pe lângă un bărbat care m-a atins ușor, în acel moment am simțit o energie neobișnuită prin tot

Decizie de 
star
Los Angeles (MF) - 
Britney Spears a re
nunțat la înțelegerea 
pe care o avea cu o 
revistă americană, 
prin care își dădea 
acordul să fie publi
cate în exclusivitate 
poze ale fiului ei 
nou-născut, Sean 
Preston. Se pare că 
ea a realizat deja câ
teva poze împreună 
cu soțul Kevin Feder- 
line și cu bebelușul 
Sean Preston, pentru 
revista americană 
People, în schimbul 
câtorva milioane de 
dolari. Spears „s-ar fi 
speriat a dpua zi" 
după realizarea 
acestor poze și a 
încercat să anuleze 
contractul.

Sunt interzise atingerile

corpul, iar la nivelul bazinului nu am mai simțit prezența sexului”, povestește Yann, de 21 de ani. „Când m-am uitat spre șliț am fost șocat să constat că sexul meu nu mai avea mărimea obișnuită. Era de dimensiunile celui al unui copilaș”, adaugă el. „Cel care mi-a micșorat sexul era o persoană pe care nu o cunoșteam și care a reușit acest lucru după ce mi-a strâns mâna și m-a întrebat politicos cât este ora”, a explicat Jean-Pierre, de 33 de ani, o altă victimă. „Am simțit frisoane prin tot corpul. Mi s-a făcut frică și atunci când mi-am amintit de fenomenul furtului de organe genitale era prea târziu, pentru că al meu își pierduse deja dimensiunea sa normală”, a subliniat el. Cele două presupuse victime susțin că și-au recăpătat virilitatea datorită rugăciunilor. în total, șase cazuri similare au fost înregistrate de la începutul lunii, în acest oraș.
Affleck renunță la fumat

Los Angeles (MF) - Ben Affleck va merge la un hipnotizator care va încerca să îl ajute să renunțe la fumat, de dragul sănătății copilului pe care îl va naște în curând soția sa, Jennifer Garner. Actorul hollywoodian a primit ordine stricte de la Jennifer Garner să renunțe la acest viciu, pentru că nu vrea ca fetița lor încă nenăscută să fie expusă la fumul de țigară, înainte dar și imediat după naștere. Affleck plănuiește să meargă acum la cel mai bun

hipnotizator din Statele Unite, în încercarea sa de a renunța la nicotină. Acest doctor i-a fost recomandat de prietenul său, Matt Damon. „A renunțat o perioadă la fumat, la începutul sarcinii lui Jennifer, dar asta nu a durat prea mult”, a declarat un apropiat al cuplului Garner - Affleck. „Acum încearcă din nou și a fost de acord să se folosească de hipnoză, pentru că prietenul lui, Matt, a reușit să renunțe la fumat în acest fel”, a adăugat aceeași sursă.

La 40 km distanță de Nairobi (Kenya), țntr- o fermă de struți din Kitengela, a fost depistat, in 22 octombrie a.c., virusul gripei aviare. Se pare că acesta a fost adus de păsările migratoare ce veneau din Asia de Est și din Europa. ffoto tPA)

Avion
■ Un avion comercial, 
având la bord 116 per
soane, s-a prăbușit, în 
apropiere de Lagos.

Lagos (MF) - Epava a fost reperată în cursul amiezii zilei de ieri într-o regiune rurală, situată la aproximativ 400 de kilometri de Lagos. Chiar dacă la început informațiile privind această catastrofă aviatică au fost controversate și contradictorii, atât în ceea ce privea numărul exact al pasagerilor, cât și asupra posibilității existenței de supraviețuitori, au început să se contureze pe parcursul cercetărilor la fața locului. Astfel s-a ajuns la concluzia

nigerian prăbușit

Avionul făcea legătura între două orașe ale Nigeriei (Foto: epa)că în avion au fost 116 persoane, 110 pasageri și 6 membri ai echipajului. Dintre aceștia mai mult de jumătate au supraviețuit accidentului. Cursa trebuia să dureze 50 de

minute, însă avionul a dispărut de pe ecranele radar noaptea de sâmbătă, la 3 minute după decolare. Aparatul prăbușit este un aparat Boeing 737 cu 2 reactoare, aparținând companiei private „Bellview Airlines”, care efectua zbonll regulat din Lagos spre Abuja. Compania are o bună reputație și nu a înregistrat până acum accidente. Decolarea aeronavei a avut loc normal, la ora 21:50, ora României.Avionul a dispărut de pe ecranele radarelor deasupra Atlanticului, după ce efectuase o curbă la sud de Lagos, la câteva minute după stabilirea direcției de zbor către nord.
Sistem pentru trezit șoferii

Makuhari (MF) - Producătorul japonez de echipamente de automobile Denso a prezentat un sistem care trezește șoferii adormiți la volan, suflându-le brusc aer pe gât, transmite AFP. Sistemul - prezentat la salonul auto Tokyo Motor Show - este format dintr- o cameră video, integrată in habitaclul mașinii, care măsoară gradul de deschidere a pleoapelor șoferului. La cel mai mic semn de somnolență, un jet de aer este suflat direct în gâtul acestuia, pentru a-1 trezi. Mecanismul permite și programarea pauzelor în timpul șofatului, dar și difuzarea de muzică pentru a ține șoferul treaz. Echipamentul este dotat și cu un sistem de recunoaștere facială: j în cazul în care, potrivit datelor înregistrate în camera video, cel care se instalează la r volan este identificat drept șoferul obișnuit : al mașinii, scaunul se adaptează automat , preferințelor acestuia. Denso a pus, de asemenea, la punct un sistem pentru a ' măsura în permanență pulsul șoferului, cu ajutorul unor electrozi montați pe volan.

Concert Phoenix, fără Covaci
■ Trupa Phoenix a 
umplut Sala Palatului 
până la refuz, strângând 
mii de spectatori.

București (MF) ■ Membrii formației au descins pe scenă unul câte unul, în acordurile piesei „Zori de zi”. Ovidiu Lipan „Țăndărică” a fost ultimul care a apărut, ridicând publicul în picioare cu ritmurile de baterie ale cunoscutului

imn „Phoenix”. Ceea ce a urmat, însă, a uimit spectatorii. Nicu Covaci i-a salutat pe cei din sală cu o voce răgușită, a- nunțând că nu își va putea folosi vocea. „Sper că vă veți bucura de spectacol și fără vocea mea. Câteva piese le va cânta Mircea (Baniciu) în locul meu”, a spus el cu vizibile eforturi. „Te iubim oricum!”, i-au strigat fanii aflați în sală. Phoenix, în formație de șapte - Nicu Covaci, Mircea

Baniciu, Josef Kappl, Ovidiu Lipan, Mani Neumann, Cristi Gram și Ionuț Contraș - au continuat concertul cu piese de pe noul album, dar și cu cele care au adus succesul trupei de-a lungul timpului: „Nunta”, „Strunga” sau „Mica Țiganiadă”. Foarte bine primite au fost și piesele de pe noul album, „Apocalipsa”, „Baba Novak” sau „Orujo”. Cea mai aclamată piesă din spectacol a fost „Mugur de fluier”. Dezastrul lăsat în < urma trecerii uraganului Wilma pe străzile orașului Cancun - Mexico. Wilma și-a continuat pe
riplul în week-end și în Peninsula Yucatan. Din această zonă au fost evacuate 72.000 de persoane. (Foto: ERA)


