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• Ora de iarnă. începând cu data de 30octombrie a acestui an se trece la orarul de iarnă. Astfel, în noaptea de 29 spre 30 octombrie, sâmbătă spre duminică, acele ceasornicelor vor fi date înapoi cu o oră, ora 4 devenind ora 3. (D.l.)

„Timp de patru luni m-am chinuit să-l înlocuiesc pe Matei și apoi au apărut surprizele. Acesta a creat o societate, PRELMEC, despre care n-am știut nimic, și pe care s-a zbătut să o privatizeze înainte să fie schimbat din funcție. Practic, firme funcționează în interiorul UMO și cu utilajele performante ale acesteia, dar Uzina Mecanică Slătește chirie la PRELMEC.i plus, pentru privatizare ..... - nrma a fost foarte mult sub-
tfee,''hi incinft UMi •ifaflwMr’, a spus Of ist iai"Vladu.El a mai precizat că muncitorii angajați cu carte de muncă la Uzina Mecanică, ce funcționează doar ca o simplă secție, lucrau de fapt pentru respectiva firmă-căpușă. /p.8

■ Prefectul a cerut 
oprirea privatizării fir
mei PRELMEC, înființa
tă pe activele UMO.

Orăștie (D.l.) - Prefectul Cristian Vladu a declarat ieri că a cerut Ministerului Economiei și Comerțului, precum și vieepremierului Gheorghe Pogea blocarea privatizării firmei PRELMEC.Aceasta s-a constituit pe bazele și utilajele Uzinei
funcționează.De existența ei însă s-a aflat abia după recenta demitere din funcție a fostului director general, loan Matei, și numirea în post a lui Constantin Serafincean.

Telefonul dienților CL0801 03 03 03 este noul număr la care cititorii Cuvântul liber pot șolicita explicații sau ajutor. Dacă nu primiți ziarul la abonament, „ dacă nu găsiți CL la chioșcurisunați la 0801 03 03 O3.Dacă UBBr doriți să vă abonați sau aveți întrebări privitoare la concursurile cu premii organizate de CL sunați la 0801 03 03 03.

Țeapă cu mașini străine
Deva (M.T.) - Șase persoane au fost înșelate de administratorul unei societăți comerciale din Deva. Nelu C., de 31 de ani, din județul Teleorman, a înbheiat, în perioada iunie - septembrie 2005, șase contracte de vânzare-cumpă- rare, cu diferite persoane fizice din Hunedoara, Buzău și București. A încasat de la a-

cestea un avans de 22.400 euro, urmând ca, în momentul în care vor primi mașina, să plătească și diferența. Pentru sumele primite în vederea procurării unor autoturisme second-hand, aduse din străinătate, nu exista o evidență în contabilitate, iar bărbatul nu a reușit să-și onoreze contractele. /p.3

fâl la CirC! Pana Ia Sfârșitul săptămânii, Jhunedorenii pot urmări, Ia stadionul „Cetate" din Deva, un spectacol de circ 4n care evoluează trupe [Celebre ale Europei, /p.6 
L (Foto: TraianMaou)
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Premii la pictură
Deva (R.I.) - Inspectoratul Școlar va premia astăzi un număr de 75 de copii care au câștigat premii la Concursul Internațional de Pictură de la Tianjin, China. Tot atunci Annamaria Kiss va primi medalia de argint pe care a obținut-o la un alt concurs desfășurat la Shankar, India. La premiere va fi prezent și Adrian Brăescu, inspector de specialitate în minister.

Mineri pentru Africa
Deva (I.J.) - 50 de mineri și-au depus ieri CV-urile la agențiile locale ale AJOFM pentru un loc de muncă în Africa. Condițiile au fost dure, solicitările fiind pentru artificieri, sondori și mi- yneri de suprafață. Controalele medicale se vor efectua atât la București cât și în

Italia. „Societatea nu a luat comision de intermediere. Condițiile de muncă sunt diferite de la țară la țară, iar preselecția s-a efectuat pentru Sierra Leone, Zimbabwe, Etiopia, Maroc și Nigeria”, spunea Imre Ba- boczi, director adj. AJOFM Hunedoara.

Nemulțumiri
Deva (D.l.) - Petrică Toma, vicepreședinte PPCD Hunedoara, s-a declarat nemulțumit de modul în care se colectează gunoiul în Deva. „Practic se obligă agenții economici să plătească un serviciu ce nu e prestat, pentru că, deși Primăria nu poate ști exact ce cantitate de deșeuri produce un agent economic, acesta e obligat să plătească. Nu e permis așa ceva”, a spus Toma.

Valoarea exporturilor
Deficitul comercial s-a ridicat în primele nouă luni alinului, 

la 6,595 miliarde euro, în luna septembrie acesta 
depășind 776,5 milioane euro. ■ Mutarea Bibliotecii 

Județene într-un spațiu 
considerat impropriu, a 
generat proteste.

Deva (S.B.) - Ideea aparține intelectualilor și se prezintă după modelul oricărui referendum: o listă pentru semnături. Lista, semnată deja de persoane cu nume, sonore din județ, poate fi găsită la unitatea ce funcționează în Deva ca reprezentanță pentru editurile românești, situată lângă Cinematograful Patria.

Bibliotecătea mutării unei biblioteci ce deține aproape o jumătate de milion de volume” (prof. Mihai Cimbru) și care sunt revoltați de luarea acestei hotărâri pot să-și depună semnătura. Inspectorul-șef al Direcției Județene pentru Cultură, loan Sicoe, susține că „mutarea va dura peste doi ani, timp în care cititorii vor avea de suferit. Dacă tot trebuie ca această instituție, marcantă și respectată în orice urbe, să se mute, nu înseamnă că trebuie mutată într-un spațiu precum cel al

« Iu urma..| unui accidentde circulație, petrecut ieri «w, dimineață, în «ShfeȘț localitatea Peștișu Mare, .un bărbat de 64 de Pier" dut viața. /p,3
* (Foto: Miriada Tămaș)
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PE SCURT• Răpiți și uciși. Trei ingineri irakieni au fost răpiți, miercuri, împreună cu șoferul lor, la nord de Bagdad, cadavrele acestora fiind găsite câteva ore mai târziu pe marginea drumului. Cei trei ingineri lucrau la o bază a armatei irakiene din provincia Diyala.• Inculpați. Justiția din Beirut a inculpat, miercuri, doi cetățeni libanezi, membri ai sectei sunnite El-Ahbache, în cadrul anchetei referitoare la asasinarea fostului premier Rafie Hariri.
Peres riposteazăIerusalim (MF) - Vice- premierul israelian Shimon Peres a cerut, miercuri, eliminarea Iranm lui din Organizația Națiunilor Unite, în urma apelului lansat de președintele iranian, Mahmud Ahmadinejad, privind distrugerea statului evreu. „Acest apel contravine Cartei Națiunilor Unite și echivalează cu o crimă împotriva umanității”, a afirmat vicepremierul, în- tr-o scrisoare deschisă adresată primului-mi- nistru Ariel Sharon. „Trebuie să cerem clar și hotărât secretarului general al ONU și Consiliului de Securitate expulzarea Iranului din ONU”, a adăugat Peres. în opinia lui, „este de neconceput ca la conducerea unui stat membru ONU să se afle o persoană care instigă la acte de genocid”.

Shimon Peres (Foto: epa)

Jose Durao Barro
so (Foto:EPA)

Afirmații 
con
damnate
Londra (MEF) - Preșe
dintele Comisiei Eu- i
ropene, Jose Manuel i
Barroso, a condam- i
nat ieri afirmațiile :
președintelui iranian, i
Mahmud Ahmadine- :
jad, privind distruge- [
rea Israelului. „Este o ;
declarație absolut in- ț
acceptabilă. Con- :
damn categoric aces- ;
te afirmații", a spus 
Barroso. într-un dis- i
curs susținut mier- i
curi, Ahmadinejad a :;
afirmat că „așa cum j
a spus imamul. Kho- ' l 
meini, Israelul trebuie :
șters de pe hartă". j
Este pentru prima i
dată după mulți ani :
când un lider iranian ;
cu o funcție atât de ;
importantă susține I
public distrugerea Is
raelului, chiar dacă a- i
cest lucru face parte 
din propaganda regi
mului. i

Replica israeliană
Ierusalim (MF) - Armata israeliană a a- nunțat reluarea operațiunilor de eliminare a activiștilor palestinieni, ca reacție la atentatul sinucigaș comis, miercuri, în orașul Hadera (nord) și soldat cu moartea a cinci israelieni, relatează AFP.Ministrul Apărării, Shaul Mofaz, a dat undă verde începerii operațiunilor de lichidare în special a liderilor mișcării Jihadul Islamic, grupare radicală care a revendicat acest prim atentat sinucigaș de după retragerea israeliană din Fâșia Gaza.Armata va spori măsurile de securitate în jurul Cisiordaniei și Fâșiei Gaza prin închiderea punctelor de trecere către Israel. Mai mult, nordul Cisiordaniei, de unde a venit atentatorul, a fost izolat. Palestinienilor le este interzis, până la noi ordine, să circule cu autoturismele între localitățile din această regiune. Totodată, aviația israeliană își va intensifica operațiunile de survolare a Fâșiei Gaza.

Reprezentanți ai Jihadului Islamic, gruparea ca
re a revendicat atentatul din Hadera (Foto: epa)
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Liderii țârilor UE și cei ai României și Bulgariei s-au reunit ieri, lângă Londra, pentru a discuta despre viitorul Europei (Foto: epa)

•?

Summit al UE în Marea Britanie
■ Impactul globalizării 
se vrea principala temă 
a summit-ului UE de la 
Hampton Court.

Hampton Court (MF) - Liderii europeni s-au reunit ieri la Hampton Court, în apropiere de Londra, pentru a discuta despre viitorul Europei în contextul globalizării, evitând, probabil, subiectele de dispută, așa cum a solicitat premierul Tony Blair.

Premierul britanic le-a propus participanților la summit- ul informai să discute pe tema modului în care Europa poate depăși cel mai bine provocările impuse de globalizare.Tony Blair, a cărui țară asigură președinția semestrială a UE, a reafirmat miercuri, în fața Parlamentului European, obiectivele propuse, în condițiile în care statele membre împărtășesc două viziuni distincte în privința Europei - u- na liberală, iar cealaltă politi

că și socială. Potrivit premierului britanic, este iîhpor- tant de ajuns la un acord referitor la direcția economică potrivită Europei, care să permită ulterior definirea noilor priorități de acțiune.Blair nu dorește discutarea problemei bugetului european pentru perioada 2007-2013, care a fost subiectul unei controverse nesoluționate pe tema Politicii Agricole Comune (PAC) și a cecului britanic.Pentru a calma noile state

membre, care au devenit nerăbdătoare, Blair a promis totuși, miercuri, realizarea u- nui acord pe tema viitorului buget european până în luna decembrie.într-0 Europă aflată în criză după votul negativ acordat Tratatului constituțional eu^ ropean la referendumurik, din Franța și Olanda și după eșecul negocierilor pe tema viitorului buget european, e- xistă un ton care îndeamnă la unitate.
Vot condiționat

București (MF) - PC va vota Statutul minorităților doar în condițiile în care, măi înainte sau odată cu această inițiativă, va fi votat și proiectul legislativ al conservatorilor care vizează asigurarea reprezentării românilor, în zonele unde sunt minoritari, în structurile administrației locale.„Vom vota acest Statut numai în condiția în care, mai înainte sau odată cu Statutul, va fi sprijinit prin vot, adoptat, acel proiect legislativ care vizează drepturile românilor din Transilvania, pentru care ne vom bate, fără nici un dubiu, și nu-1 vom negocia”, a a- firmat, ieri, purtătorul de cuvânt al PC, deputatul Bogdan Ciucă. Potrivit lui, indiferent de jocurile și de presiunile politice care vor exista, PC are anumite subiecte pentru care nu negociază, unul dintre a- cestea fiind cel care vizează minoritatea română din Transilvania, care, în opinia conservatorilor, trebuie să fie reprezentată în structurile administrației publice locale.
Explozie Soldați irakieni și americani la locul exploziei unei mașini-capcană, explozie ce a avut loc ieri, într-un cartier al Bagdad-ului, și a vizat un convoi american. Doi civili au fost uciși. (Foto: epa)
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Au contestat Regulamentul la Curte
■ Opoziția a sesizat 
Curtea Constituțională în 
legătură cu Regulamen
tul Camerelor.

București (MF) - Mai mulți senatori PSD și PRM au sesizat Gurtea Constituțională în legătură cu articole din Regulamentul Senatului, inclusiv cel referitor la revocarea președintelui acestei Camere.Autorii sesizării apreciază că articolul 30, referitor la revocarea din funcție a președintelui Senatului, reglementează o soluție de revocare, „urmare a «jocurilor politice»

făcute după constituirea Senatului, adică, ca urmare a înțelegerilor politicianiste apărute ulterior, cu sfidarea principiului configurației politice a fiecărei Camere, consacrat de Constituție”.Ei invocă Decizia nr. 46/ 1994, precum și alte decizii ulterioare ale Curții Constituționale, atât legate de Regulamentul Senatului, cât și de Regulamentul Camerei Depu- taților, care au statutat că soluțiile din Regulamentul Camerelor, de revocare a președintelui, ca de altfel a oricărui membru, la diverse inițiative parlamentare, sunt ne

constituționale.Un grup format din 109 de- putați PSD și 25 ai PRM a sesizat Curtea Constituțională, considerând că sunt neconstituționale unele texte din noul Regulament al Camerei Depu- taților, în special art. 25 privind revocarea Președintelui Camerei.Articolul 25 din noul Regulament al Camerei, adoptat în această săptămână de către deputâți, precizează că președintele acestui for legislativ și orice alt membru al Biroului Permanent pot fi revocați înainte de expirarea mandatului, cu votul majorității .

Alerte cu bombă 
în Bulgaria

Sofia (MF) - Un bărbat necunoscut a telefonat, ieri, la poliția din Sofia, pentru a anunța că au fost amplasate dispozitive explozive la tribunalele din capitală, din o- rașul Plovdiv, al doilea ca mărime din Bulgaria, și în stațiunea Burgas, situată pe malul Mării Negre, relatează site-ul Novinite.com.O echipă de piroteh- niști cerceta, la ora emiterii știrii, zona din junii clădirilor situate în apropierea tribunalului din Sofia, a anunțat postul public de radio.în același timp, fostul secretar al Ministerului bulgar de Externe și candidatul la primăria Sofiei, Boiko Borisov, a anunțat, la postul privat de televiziune Nova TV, că ancheta asupra asasinării lui Emil Kyulev, u- nul dintre cei mai bo- gați și mai influenți bancheri din Bulgaria, ar putea să folosească un raport realizat în urmă cu trei sau patru ani, de Interpol.Bancherul Emil Kyulev a fost ucis de un necunoscut, miercuri dimineață, la Sofia, în propria mașina.Cotidianul britanic The Guardian remarca, ieri, că asasinatul a intervenit la o zi după ce Uniunea Europeană a- vertizase Bulgaria, în raportul anual al Corni- . siei Europene, să accele-^ reze reformele pentru aT pune capăt crimei organizate și corupției.
TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275,
212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMĂ: Laura Contra - int.8805
DISTRIBUȚIE: Sorina Sîrmai - int.8804
MICA PUBUCrTATE: 212157

Redactor șef: Adrian Sâlăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Cipnan Marinuț, Clara Pâs,
Daniel 1, lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atlla Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costâ 6,9 lei pentru o lunâ, 
13,80 lei pentru două luni, 19,90 Ier pentru trei luni, 37,90 lei 
pentru șase luni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la 

propriii distribuitori de presâ și 5,6 lei plus taxele poștale la 
factorii poștali și la oficiile poștele din teritoriu;

Reclamați)
privind

difuzarea
ziarului

la telefonul
0801 030303

Novinite.com


■CTOUiriTE /3vineri, 28 octombrie 2005
• Informatică pentru profesori. în aceste zile, 20 de profesori, de la 20 de școlidiferite, urmează un curs de instruire bazică în domeniul informatic, pregătire necesară pentru derularea programului SEI. Cursul are 35 de ore și se desfășoară la Casa Corpului Didactic și la Șc. Gen. Nr. 8 din municipiul Hunedoara. (R.l.)|b Centru Creștin. Mâine, 29 octombrie 2005, la Asociația Umanitară „Betel" din municipiul Hunedoara (Str. Trandafirilor, nr. 18), va avea loc, la ora 13.00, ceremonia oficială de deschidere a Centrului Creștin „Betleem". (S.B.)

Afaceri murdare cu

Tiberiu Stroia
tiberiu.sfroia@lnformmedia.ro

Trădare, tradare, 
da să știm și noi! 

■ Șase persoane care 
voiau mașini „tari", la 
prețuri mici, au fost 
trase pe sfoară.

Mihaela TăMAȘ__________________
mihaela.tamas@lnformmedia.ro

Deva - în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că administratorul a profitat de încrederea unei persoane din Deva pe care a determinat-o să înființeze o societate comercială, în care el era administrator și persoana respectivă asociat.I-a promis, în schimb, că vor dezvolta împreună o afacere bănoasă cu autoturisme second-hand pe care trebuia să le achiziționeze prin intermediul unui prieten din Germania, care, de asemenea, avea societate și pe 

care, ulterior, să le valorifice pe piața din România.Astfel, în perioada iunie - septembrie 2005, a reușit să încheie 6 contracte de vân- zare-cumpărare a unor autoturisme mărci occidentale, în valoare totală de 22.400 euro, avansul fiind achitat, restul de bani urmând a fi onorat în momentul livrării mașinilor. Societatea din Germania nu a trimis în țară nici o mașină, pentru că reprezentantul acesteia a realizat la timp că este vorba de o escrocherie și nicidecum de o afacere onorabilă.
Fiți cu ochii-n patruAdministratorul societății din Deva este cercetat în stare de libertate pentru evaziune fiscală și înșelăciune. Polițiștii hunedoreni atrag atenția asupra pericolului

Valoarea falsei afaceri era de 22.400 de euro (Foto: arhivă)încheierii unor asemenea contracte, mai ales când este vorba de un avans, iar restul de bani urmează a fi achitat în momentul livrării mașinii 
și adresează rugămintea ca persoanele care au fost înșelate cu acest mod de operare să li se adreseze în cel mai scurt timp.
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Nici bine n-a terminat PD-ul și PNL-ul să 
repare corabia Alianței și să pornească 
la drum pe apele tulburi ale politichiei dâm- 

bovițene, că partidul lui Voiculescu s-a și 
apucat de meșterit pe la busolă. De s-au trezit 
cu toții eșuați pe țărmul Opoziției, având în 
brațe Legea minorităților, motiv pentru care 
UDMR-ul s-a îmbarcat pe vas. Spre insatis
facția matelotului Frunda care, alături de 
echipa sa, le-a bătut obrazul conservatorilor, 
numindu-i trădători. Astfel s-a dovedit încă o 
dată că, dincolo de declarațiile politice, în 
Alianță lucrurile nu stau bine deloc.

De altfel, exceptând partidul denumit de 
Băsescii „soluția imorală", cei trei aliați s-au 
mai aflat o dată la putere. într-o încercare de 
guvernare care a sfârșit lamentabil, călcată în 
picioare de grupurile de interese invocate și 
astăzi de președintele României.

Interesant este înșă faptul că,'spMFdeose
bire de Convenția din 1996-2000, în 
Alianța D.A jocurile mari sunt făcute de par

tide cu procente mici. De aceea, plecând de 
la ideea că politica e curvă și pentru a evita 
crizele de isterie din sânul Alianței, ar fi cazul 
ca aceștia să-l angajeze consilier pe renumitul 
Bebe sexologu1. Care să le explice cu calm 
PD-iștilor și PNL-iștilor că și ăștia cu procen
tul mic pot face politica fericită. Și asta pentru 
că au comisionul mare.

Hunedoreniî premiați la arte
■ Dintre cei 6 premi- 
anți ai concursului de 
animație, trei au fost 
hunedoreni.

Deva (R.l.) - Concursul de animație Cartoon Network le- a cerut participanților să creeze un personaj cât mai original alături de o povestioară amuzantă, relatată prin imagini. Personajul animat descris putea fi un supererou, un prieten amuzant, un animal straniu sau un extraterestru. Elevii trebuiaudeseneze instantaneele povestirii, între 12 - 20 de casete, care să fie acompaniate de dialog. Concurenții au fost împărțiți pe două categorii de vârstă? 6-12 ani și 13-16 ani.

Pe urmele lui Disney (Foto: Traian Mânu)Doi dintre câștigători sunt elevi, în clasa a Vl-â, ai Liceului de Muzică și Arte Plasticesă „Sigismund Toduță”: OtiliaBocaniciu a fost răsplătită cu mențiune și Cosmin Moga a câștigat premiul II, cel de-al treilea câștigător fiind elev al - Colegiului Agricol „Alexandru Borza” din Geoagiu. Profe

soarele care i-au pregătit pe micuții câștigători sunt Adriana Popa și Adriana Rugescu; ele au ținut să precizeze că elevii liceului au trimis 15 lucrări în total. Acestea nu sunt singurele premii pe care elevii de la Arte le-au primit în ultimul timp în cadrul unor concursuri internaționale.

Pregătiri de 
alegeri

Deva (D.I.) - Organizațiile locale ale PC pregătesc desfășurarea alegerilor, după cum a declarat ieri Simion Molnar, vicepreședintele filialei județene a PC. „Au fost stabilite noile structuri de conducere în mai multe organizații locale. Acum facem pregătirile pentru alegerile din filiala Deva, care vor avea loc până la jumătatea lunii ppiembrie, urmând ca păSS la sfârșitul acestui an să fie organizată și conferința județeană de alegeri”, a spus Simion Molnar.

Nimeni nu vrea „Onix"
Deva (M.S.) - Hotelul „Onix”, care aparține Companiei Naționale a Huilei Petroșani, va fi scos astăzi, pentru a doua oară, la vânzare prin licitație publică, în contul datoriilor acumulate de acest agent economic către stat. Cu toate acestea, până ieri la amiază, la Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara nu fusese depusă nici o garanție de participare la licitație din partea unui eventual cumpărător. Prețul de pornire a licitației ya fi de 48 de miliarde de lei vechi.

Inaugurare
Brad (I.J.) - Centrul de îngrijire și Asistență DIN Brad își va deschide azi porțile pentru 34 de persoane cu handicap. Centrul a fost construit'din finanțări din partea ANPH, terenul fiind pus la dispoziție de către CL Brad. „Acesta este primul centru pentru persoane cu handicap adulte din județ și oferă servicii de găzduire, îngrijire personală, Recuperare, socializare, asistență, educație, dar și de supraveghere și menținere a sănătății”, subliniază Viorica Popescu, director al DGASP Hunedoara.

■ Un bărbat de 64 de 
ani și-a pierdut viața în 
timp ce traversa strada 
fără să se asigure.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.rc

Deva - Un bărbat de 64 de ani, din Hunedoara, și-a pierdut viața în timp ce traversa strada, în localitatea Peștișu Mare, prin loc nepermis și fără să se asigure. în jurul orei 11:15, conducătorul unui autoturism Opel Vectra, Gheorghe Dreghiciu, de 30 de ani, din Hunedoara, l-a surprins și accidentat mortal pe bătrân. Din spusele martorilor, Ion Vâlcu a traversat

strada până la jumătate, a crezut, probabil, că mașina va încetini și-i va acorda prioritate și a traversat. în acel moment șoferul a frânat, dar prea târziu, nu a mai reușit să-l evite pe bărbat și l-a aruncat în șanțul de pe marginea șoselei. în același loc a ajuns și autoturismul condus

de Dre-ghiciu. Nici unul din pa-sagerii mașinii nu a suferit leziuni.Conducătorului mașinii îi va fi întocmit dosar penal și va fi cercetat pentru omor din culpă. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la doi la șapte ani.

(Foto: Mihaela Tămaș)Victima a murit pe loc
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1492 - Cristofor Columb, în prima sa călătorie spre Ame
rica, descoperă Cuba.
1886 - A fost inaugurată „Statuia Libertății" din New York. 
1899 - A murit inventatorul american de origine ger

mană Ottmar Mergentaler care a creat, în 1884, o mgM 
tipografică linotip, principiile căreia stau la baza tipografi
ilor contemporane.
1967 - S-a născut actrița americană Julia Roberts.
1991 - Osemintele Eroului Necunoscut sunt duse de la 
Mărășești șl înhumate în Parcul Carol din București.

Calendar religios
28 octombrie - Sf. Mucenici: Terentie, 

soția sa Neonila și cei 7 fii; Cuv. Firmiliăn 
episcopul

Deva (S.B.) - Acești sfinți fiind în casa, închinându-se și slujind lui Dumnezeu pururea, au fost pârâți și duși la judecată. Ei au mărturisit pe Hristos Dumnezeu adevărat și pe idoli îi batjocoreau. Pentru aceasta au fost spânzurați, crestați pe corp și udați pe răni cu oțet iute și cu sare. Pe lângă aceste cazne, în același timp erau pârjoliți dedesubt cu foc. Cu toate acestea ei continuau să se roage lui Dumnezeu în tăcere, îndemnându-se unul pe altul la mucenicie. Și nu a trecut Dumnezeu cu vederea ruga lor și îngeri nevăzuți i-au slobozit din legături și le-au dat tămăduire. Păgânii s-au înfricoșat și s-au spăimântat și i-au legat pe roți, bătându-i. însă pe cât li se părea acelora că-i bat, ei nici un râu la nici un chin nu pătimeau. Au fost apoi aruncați fiarelor să-i mănânce. Nu au fost însă sfâșiați, fiarele neatingându-i. Drept urmare, i-au băgat în niște căldări cu smoală clocotind pe foc. Smoala s-a prefăcut atunci în apă. în final păgânii le-au tăiat capetele.

Căile 
trenului 1 In orice 

sară
Voriîă de 

curios
► 1 Aibore 

melifer

Folds 
parai»

Vechi-■j -X----LrWnWT
■ț La vagond 

de dormit
■K

«•

f în vedl 
Ochi de 
pește

► V

GUsdelo- 
comotivl

Oecul*» 
toamna

Șarpe... 
metalic

f f
Teren 
sorufet

Ultimul 
«agonl 

In hatnacl

Căile 
trenului
5ta^ 

feroviare

1 de 
geniul 
Făcute 

cu trenul

► f în fată!
Pământ 
și apă

►

____

Cert» 
Trenuiet 
. Meu 

cooita

~Y- f

f în loco
motivă! 
Precum

► Doar un
ceas

Strâns
U Piept ► Obsesia 

ardelea
nului

1
Venerat Coș goli

1 Un păun... 
feroviar

A fugi de 
undeva

▼

fierbinte
Zăe

V Vert>... tn 
sala de 

așteptare
►

**

morccvr
Mediu 

de plutire

Capăt 
de gamă 
Sparatfică ►

Tren

A despica

HOROSCOP
> J J S-s J j j + -J J J J w W M -« w fclr’v WWWW.W W b Vfe* WW VW „V W V V* * v I

21 mart.-20 apr.__

Chiar dacă uneori ambițiile sunt prea mari, primiți încu
rajări mai ales din partea celor din familie Se recomandă 
moderație în cheltuieli.

21 apr.-20 mai ______

^4*

utiutAti 4

Energie electrică _______ ______
Nu se întrerupe furnizarea energiei electrice.

Gaz metan__________________________
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan.

Apă_______ _________  ,__________ ■
Se întrerupe furnizarea apei potabile în Deva, între orele: 
09.00- 12.00, Str. A. Vlaicu, Crângului, Merilor, Livezilor, 
Călugăreni, Eroilor, Viilor și pe străzile care sunt alimen
tate de la Rezervorul 2x300.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: H - B - BIS - SĂRĂCI

- AB - MOȘI - OCA - BABE - 

GRAS - LATERAL - TIC - BA - IP

- A - EU - VS - 0 - CN - DA - 

IOV - EH - VORBA - AMARAT - ER

- ILAR - UZA - AȘTRI - CE - T - 

PARTI - TARE

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Elecțrlca ‘‘■'•<«29

Dispecerat '227091

Informații GFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Politie* 955
OJ.P.G. HD 214971

Deranjamente lift 235090

Este un climat promițător. Dar dvs. sunteți îngrijorați de 
pretențiile rudelor și ale părinților. Mai mult, în orice dia- ., 
log aveți ceva de comentat.

21 mai-20 iun. v ___ _

Comunicarea cu ființa iubita evoluează armonios, ceea ce 
vă îmbunătățește starea de spirit. Mare atenție însă spre 
sfârșitul zilei!

21 iun.-20 iul.

încercați să vă faceți din parteneri niște prieteni și astăzi 
șansele chiar există dacă totul se întâmplă lent. Nu faceți 
impresie bună și încercați să vă impuneți punctul de vedere.

21 iul.-20 aug. - . - — I
Probleme noi, dis-de-dimineâță. Până la prânz realizați că | 
în tot răul este și un bine. Persoanele utile și practice din | 
anturaj vă oferă o nouă lecție de viață.

21 aug.-20 sept.

Reflectați mai bine asupra urgențelor și chiar și pe aces- ț 
tea puneți-le în ordinea priorității absolute, căci sunteți i 
prea împrăștiat astăzi pentru a îndeplini cu succes prea I 
multe sarcini.

21 sept.-20 oct.___

>4,

în general este o zi cu rezultate pozitive. în tot ce între
prindeți veți ține cont de inițiative similare din trecut. Aces
te comparații vă ajută în evoluția dvs. profesională și finan
ciară.

21 oct.-20 nov.

Puteți avea uriele probleme în culise care vă fac și mai 
taciturn. Aveți energie pe care o consumați constructiv la 
serviciu.

21 nov.-20 dec.

Vă propuneți să mergeți la o sală de sport fiindcă vă simțiți 
tensionat și obosit. O persoană apropiată va apela la dvs. 
pentru o sumă de bani.

21 dec.-20 ian.

Sunteți prea grăbit în a vă ouce proiectele la îndeplinire și 
puteți avea o surpriză neplăcută dacă veți alege calea 
improvizației.
21 ian.-20 febr. ______ ......

Nu sunteți în cea mai bună dispoziție și aveți tendința să 
exagerați. încercați să nu vă susțineți cu încăpățânare punc
tul de vedere!

21 febr.-2O mart. ______ __________ ____ _

în sfârșit aveți ocazia să vă realizați un vis mai vechi, fie 
că este vorba de un succes profesional, fie de’ unul per
sonal.

i

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

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

iubirii
8:55 Prieteni 

la masă
9:30 Teleshopping 

10:00 Cealaltă
Românie (r) 

11:00 Reflector (r) 
11:30 Memorialul

durerii
1230 Garantat 

100% (r) 
1330 Desene 

inanimate:
Madeline 

14:00 Jurnalul TVR Sport
Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Parlamentul

României 
16:00 Mark 
T EJTwain 

16:55 Istoria Imperiului Bri- 
[jjtanic

18:00 Interes general 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

2030 Școala vedetelor 
21 .*00 Stele... de cinci stele 
22:00 Lost Naufragiații 
2330 Jurnal TVR Sport Meteo 
2330 Travelling circular

I '0 'ubiri și câini (dramă, 
‘-‘’Mexic, 2000) Cu: Emilio 

Echevarria, Gael Garda 
Bernal, Vanessa Bauche. 
Regia Alejandro Gonza
lez Inarritu. Premiul 
BAFTA 2002 pentru cel 
mâi bun film străin al 
anului. 10 Premii Silver 
Ariei 2001 ale Acade
miei de Arte și Cinema 
din Mexic pentru: debut 

’ cinematografic, cel mai 
bun actor in rol princi
pal- Gael Garda Bemal, 
cel mai bun actor in rol 
secundar- Gustavo 
Sănchez Parra 

3:10 Jurnalul TVR Sport 
4-an ArMnl mwrfr IA

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

9:10 Omul care 
aduce cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
gEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Doctorul
Eide suflete

, 11:15 Mama mia 
(reluare) 

12:15 la Bloc (r) 
13:00 Știrile PRO TV 
13:45 Pas to doi (dramă,

«România, 1985) Cu: 
Claudiu Bleonț, Petre 
Nicolae, Ecaterina 
Nazare, Anda Onesa 

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

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

17:00 Știrile PRO TV 
17:45 Teol Emisiune de diver

tisment
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

20*30 Minți diabolice (thriller, 
< I3SUA, 2002). Cu: Sandra 

Bullock, Ben Chaplin, 
Michael Pitt, Ryan 
Gosling. Trupul unei 
tinere femei este 
descoperit într-un șanț 
în pădurile din micuțul 
oraș califomian de 
coastă, San Benito. San
dra Bullock o inter
pretează pe Cassie 
Mayweather, detectiv 
experimentat care se 
ocupă de omucideri, 
care împreună cu noul 
ei partener Sam 
Kennedy este desem
nată să se ocupe de 
acest caz

2330 Bune și nebune 
00 Minți diabolice (thriller, 

SUA 2002). Cu: Sandra 
Bullock

; 30 Doctoral
al* «ooflullu tr\

630 în gura 

presei
7:00 Observator Sport Cu: 

Sanda Nicola Cele mai 
proaspete știri din (ară 
și de peste hotare

8:00 Canalul de 
știri 

1030 In gura 
presei (r) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
t* 13:00 Observator 

13:45 Revanșa 
starurilor

1530 Vivere - A trăi cu pasi- 
Blune

1630 Observator 
1645 Anastasia.

0Cu: Elena Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

1745 9595 - 
Te învață 
ce să fad

18:50 Sport
1930 Observator. Sport Cu: 

Sanda Nicola. Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare

20'30 Detectiv fără voie
< «(comeide, SUA, 1999). 

Cu: Martin Lawrence, 
Luke Wilson, William 
Forsythe, Dave Chap-, 
pelle, Peter Greene. 
Miles Logan este un hoț 
de bijuterii ce are o sin
gură dorință: să-și recu- 

. pereze valorosul dia
mant pe care pusese 
mâna cu ceva timp în 
urmă. Iar pentru acest 
lucru ar face orice 

2230 Fidelitate (thriller, SUA, 
► 131999). Cu: Joseph 

Fiennes, Ray Liotta, 
Gtretchen Mol, Vincent 
Laresca

1:00 Dădaca (r) 
130 Concurs interactiv 

> 230 Observator (r)
3:15 Detectiv fără voie 

; I2(comedie, SUA, 1999)
530 Vivere (r)
ctm m

630 Fereastra de vizavi 
Mdramă, Italia, 2003) 

7:45 Ce-i cu Bob? (comedie, 
HSUA, 1991). Cu: Bill

Murray, Richard Drey
fuss, Charlie Korsmo, 
Julie Hagerty, Kathryn 
Erbe. Regia: Frank Oz 

9:25 încredere înșelată 

ISțdramă, Canada, 2003).
Cu: Cavan Cunningham, 
David Geiss

11:00 Reconstituirea unei
‘.iubiri (dramă, Danemar

ca, 2003). Cu: Nikolaj 
Lie Kaas

1230 Dans to lumina lunii
H(dramă, SUA, 2004). Cu: 

Mary Mara, Mario 
Schugel, Alan Young 

14:20 Băiatul și lupul (dramă, 
î Germania, 2002). Cu: 

Burt Reynolds
15:50 South Kensington 

S(comedie, Anglia, 2001)

17:45 Fereastra de vizavi
Mdramă, Italia, 2003). 

Cu: Giovanna Mezzo- 
giomo, Massimo Girotti 

1930 Cinema, dnema, cine
ma Episodul 44

20:00 Declarația (thriller, 
IJCariada, 2003). Cu: 

Michael Caine, Tilda 
Swinton, Alan Bates, 
Jeremy Northam, Alan 
Bates, Charlotte Ram
pling. Regia: Norman 
Jewison

2230 Kill Bill: vol. 1 (acțiune, 
ISSUA, 2003). Cu: Uma 

Thurman, Lucy Liu
23:50 Consecințe (thriller, 

^Germania, 2003). Cu: 
Armand Assante, Lola 
Glaudini, Rick Schroder, 
Danny Keogh

1:25 Donnie Brasco (dramă, 
I.3SUA, 1997). Cu: Al Paci

no, Johnny Depp
330 Casa de vis (dramă, 

OSUA 2002). Cu: Portia 
de Rossi, Hal Linden, 
Dina Merrill

; 5:00 Vedete la Hollywood: 
Halle Berry 
flnamn rfaoma rmn-

07:00 Maria Bonita (s) 07:55 
Teleshopping 08:25 Euro-Dis 
pecer 0830 CeZar și tipar 0930 
Rebelii (s, r) 10:00.Tonomatul 
DP 2 1140 Euro-dispecer 1240 
Verdict: Crimă (s) 13:30 Tele
shopping 1430 Desene animate 
1430 încurcăturile lui Zack (s) 
1530 împreună to Europa 1630 
Expediție în necunoscut 16:35 
Jurnalul TVR 17:00 Rebelii (s) 
1830 Jurnalul Euronews 18:15 
Zoom/2 1830 Auto Club 1930 
Moștenitoarea (s) 2030 Trăsniții 
din Queens (s) 2030 Washing
ton în spatele ușilor închise (s) 

2130 Jurnalul TVR 22:00 Jur
nalul Euronews 22:15 D'ale Iu' 
Mitică 23:15 Polițiștii din LA. (s) 
00:15 Al șaselea simț (dramă, 
SUA 1999) 02:15 Euro-dispecer 
02:20 Trăsniții din Queens (r) 
02:50 Aparențe (dramă, SUA, 
2001) 0435 Moștenitoarea (s) 
0530 Expres TV 0630 Expediție 
în necunoscut 0630 Jurnal TV

07:00 Teleshopping 0730 Pet 
Show 0830 Sport cu Florenti
na 08:05 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele (s) 
09:40 Sunset Beach (s) 10:30 
Oamenii vorbesc 1130 Tele 
RON 1230 Teleshopping 13:05 
Garito (I) 14:05 Teleshopping 
14:20 Garito (II) 1635 Dragoste 
și putere (s) 16:40 Guiness - 
Lumea recordurilor 1725 Farse
le lui Jugaru 18:00 Focus 19:00 
Camera de râs 19:30 Hugo 
20:00 Film artistic 22:30 
Săptămâna nebună 23:15 Da 
sau iu. Cu Virgil lanțu 00:00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
0130 Focus

0630 Micuțul Frijolito (s, r) 0830 
Trupul dorit (s, r) 09:15 De 3X 
femeie (r) 1130 Amazoana (s) 
12:00 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă 1430 Legături de fa
milie (s) 1530 Micuțul Frijolito 
(s) 1720 Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate - Emisiune 
cu povești reale despre viață 
18:25 Vremea de Acasă 1830 
Inocență furată (s) 20:30 La
crimi de iubire (s) 2130 Trupul 
dorit (s) 2230 Lori 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (s, r) 0230 Lori 
(r) 03:15 Legături de familie (s, 
r) 04:15 Amazoana (s, r)

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshopping 10:15 
Icstrim Tivi (s, r) 1035 ProMo- 
tor 11:00 Misterele planetei 
albastre (d) 12:00 Mega-star: 
Jeff Bridges (d) 1330 Pokemon 
(s) 1430 Cleopatra 2525 (s, r) 
14:45 Monk (s, r) 1545 
Teleshopping 16:00 Monk (s) 
1730 Atac împotriva Romei 
19:00 Cleopatra 2525 20:00 
Corupți de libertate 22:00 
Stigmata 1999) 00:15 Corupți 
de libertate

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 1130 
Căminul de cinci stele (r) 1230 
Teleshopping 13:00 Ochi negri 
(s, r) 14:00 Jurnalul de prânz 
1430 Jara Iu' Papură Vouă. în 
această lume colorată vă veți 
întâlni cu câteva personaje, 
devenite deja celebre: polițistul, 
șoferul, camionagiul, precupeața, 
soțul și soția. 1530 Miezul pro
blemei 1630 Pariul N24 1730 
Super sport 1730 Naționala de 
bere 1830 Jurnalul de seară 
19:45 Tara Iu' Papură Vouă 
2030 Film artistic 2230 FBI - în 

prima linie (s) 2330 Cronid para
normale (s) 0030 Clubbing

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 1030 Lumea cărților 
10:15 Carol (d) 12:15 Calendar 
ecumenic 12:30 Teleshopping 
13:05 Euromaxx 13:55 Fan X 
1350 Jet Set 14*00 Teleshopping 
1430 fabricat în Germania 1530 
Teleshopping 1535 Călătorii în 
China (r) 1630 Jurnal de credință 
1730 Vis de vacanță. Emisiune 
de turism 1730 Pasul Fortunei 
1930 Știrile B1 TV Cu: Adriana 
Muraru și Radu Soviani 19:20 
0 casă de nebuni (s) Cu: Jason 
Schwartzman, Molly Shannon 
2030 Film artistic 2230 High 
Life 22:45 Trenul vieții 0030 
Știri

12.15 Alegerea lui Christy 
(dramă, SUA, 2001) - 
partea a doua

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 Prințul fermecat (fan

tastic, SUA 2001, r)
1630 Walter și Henry 

(dramă, coprod., 
2001, r)

18.15 By Down's Early Light 
(dramă, SUA 2000, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Dragoste și Război 

(dramă romantică, 
SUA, 2001)

2245 Imperiul (dramă, SUA, 
2005) - partea întâi

10:00 Rechinul-bivol prezen
tat de Nlgel Marven

1130 Mistere

1230 Vânătorii de mituri

06:50 Răsărit de soare 10:00 
îngerul păzitor (s) 11:00 Știri 
1135 Mozaicul zilei 1330 Ora 
de știri 1430 Magazine terito
riale 1530 Ora de audiențe 
1630 Vară aventuroasă 1730 
Știri 17:05 Piaza 18:00 12+ 
1830 Știri 1838 Știri regionale 
18:50 Discuții între generații 
19:25 Povești 19:55 Vecinii 
20:30 Știri 21:05 Delicat 2130 
Viața starurilor din Ungaria 
2235 Copacul dorințelor 2330 
\/îneri tain C/-tifaini

07:00 Struț - magazinul 
șanselor egale 07:25 Bună 
dimineața, Ungaria! 07:55 
Mokka 10:00 Sodă - joc tele
fonic 11:00 Teleshop 12:25 
Salome (s) 13:10 Joc telefonic 
14:10 Burlesc (f) 15:50 Cărările 
Iubirii (s) 16:20 Anita (s) 16:55 
Charlie (s) 17:55 Al șaptelea cer 
(s) 18:55 Multimilionar 19:30 
Știri, meteo 20:00 La bine și la 
rău (s) 2030 Activ 21:10 Să ne 
tocmim I 22:50 Sâcâiala 23:50 
Mântuitorul ucigaș (polițist, 
Anglia, 2001). Partea 1. Cu: 
Kieran O'Brien, Juliet Diamond 
M’Vl Riinâ caara I Inna ria I

1045 Bani europeni 1130 Rea
litatea de la 11:00 11:15 
Deschide lumea 1130 Reali
tatea bursieră 12:00 Realitatea 
de la 12:001240 No Comment 
13:00 Realitatea de la 13:00 
13:15 Deschide lumea 1445 
Școli în lume 1630 Realitatea 
de la 16:00 16:45 Filiere 1730 
Realitatea de la 17:00 17:15 
Realitatea media 1745 Editorii 
realității 1830 Realitatea de la 
18:00 18:45 Realitatea zilei 
19:15 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
Dincolo de Realitate 2130 Rea
litatea rip la 2130 2230 7pro

13.00 Atlantis
14.00 Lumi dispărute
15.00 Mașini de viteză A
16.00 Avioanele generației 

secolului 21
17.00 Mașini pe alese
18.00 Competiția 

mașinăriilor
19.00 Motociclete nericane 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Cele mai mari 

superlative 
j 22.00 Mașini pe alese

2330 S-a născut un 4x4 
; 0030 Motociclete americane 

0130 Gioantui aerului: Air-

http://WWW.W
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• Finanțare. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii va finanța activitatea IMM-urilor și prin acordarea biletelor la ordin, cambiilor și altor titluri de valoare. Măsura va permite firmelor să aibă acces și la alte surse de finanțare decât creditele bancare. (C.P.)• Recăsători©. Văduvele care se recăsătoresc după ce soțul a fost declarat oficial mort, iar răposatul le face surpriza de a reapărea în viață, vor putea să se căsătorească. Trei deputați PSD au propus o modificare a Codului Familiei, din 1953, pentru evitarea confuziilor provocate de anularea unor hotărâri declarative de deces. (IJ.)

Rezervațiile salvează pădurile

Pro Registru 
la Justiție

Deva (C.P.) - Ministerul Justiției a formulat argumentele pentru respingerea propunerii legislative prin care Registrul Comerțului să treacă din nou sub jurisdicția Camerelor de Comerț, a declarat Viorica Vălean, directorul ORC Hunedoara. în documentul aflat pe site-ul Ministerului Justiției se arată că actuala organizare respectă acquis-ul comunitar și a permis punerea în aplicare a legii în cazul firmelor care nu aveau depuse bilanțurile anuale, în sensul dizolvării lor. în plus, colaborarea între Ministerul Justiției și Oficiul Național al Registrului Comerțului este absolut necesară în ceea ce privește apucarea legii falimentului, „în perioada anilor 1990- 2002 funcționarea Registrului sub jurisdicția CCI a fost defectuoasă, constatându-se întârzieri semnificative în înregistrarea firmelor (20 - 60 zile în medie), funcționarea defectuoasă a birourilor unice, investiții reduse în special în sistemul informatic, taxe diferite de la un județ la altul - unele abuzive”, se arată în document.

| Oprirea 
î căldurii 
i Deva (C.P.) - Lumi

nița Radu din Deva a 
; sunat la redacție 
: nemulțumită de fap

tul că, deși este cald 
i afară, nu se sistează 

furnizarea agentului 
; termic: „locuiesc în 
; blocul ERE de pe 
i strada George Enes- 

• cu și nu înțeleg de
î ce Calor trebuie să

; ne dea căldură în 
I condițiile în care 

; afară nu este frig. Va
j trebui să plătim

; acest .agent termic, j
; deși nu se justifică 
j furnizarea lui". Deve- 
j nii care sunt racor

dați la sistemul cen- 
I tralizat de distribuție

î a energiei termice
I pot dispune de două 

i modalități de sistare 
i a furnizării acestei 

I utilități, precizează 
I loan Cristea, direc- 

i torul Calor Deva.
„Fie aleg să închidă 

robinetele termosta- 
tice montate pe ca
loriferele din locuin
ță, fie pot să dispună 
oprirea căldurii de la 
branșamentul imo
bilului", a adăugat 
directorul Calor.

■ Din pădurile județului 
se exploatează jumătate 
din cantitatea ce se tăia 
înainte de '89.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnfc rmmedia.ro

Deva - Anul trecut, din pădurile hunedorene s-au exploatat aproximativ 525000 de metri cubi de masă lemnoasă. „Această cantitate reprezintă jumătate din cota lemnoasă alocată în anul 1989, când de aici s-a tăiat aproape un milion de metri cubi de lemn. Valoarea actuală a cotei este una apropiată de posibilitățile de exploatare. Aceasta pentru că, deși județul se află pe locul trei la nivel național în ceea ce privește întinderile de pădure, posibilitățile de recoltare sunt reduse. Iar acolo unde se fac tăieri, trebuie executate lucrări de reîmpădurire, pen
Brutari romani, vi se 
pregătește ceva!
■ Pentru a opri evazi
unea din panificație, de 
la 1 ianuarie 2006, 
pâinea va fi ștanțată.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedla.ro

Deva - Potrivit datelor Institutului Județean de Statistică, în 1997, un hunedore- an consuma aproximativ 100 de kilograme de pâine pe an. Anul trecut, oficial, același hunedorean a ajuns să consume circa 23 de kilograme de pâine. Statistic, asta ar însemna că, procentual, consumul de pâine a scăzut în șapte ani cu aproximativ 75%. Lucru imposibil în condițiile în care sărăcia determină o creștere

AprOXIITIclIIV douăzeci de nave de pescuit au blocat intrarea în portul spaniol Castelon, proprietarii lor protestând astfelîmpotriva creșterii prețurilor la combustibili. (Foto: EPA)

i

931 prin Internet
Deva (I.J.) - Cei care vor să afle un număr de telefon fix o vor putea face și prin intermediul Internatului. Rom Telecom a lansat un nou serviciu gratuit: 931 și în variantă electronică. Căutarea numărului de telefon se face după nume sau adresă, solicitantul pu-tând alege între categoriile de persoană fizică sau juridică. De noul serviciu vor putea beneficia și românii aflați în afara granițelor țării.

11. DECEBAL 0,0107 +2,88

TRANMCTU BURSIERE
< - -4 iJ 4 > w w J vw J J 4 J 4 J 4 4 ■+ J J J wț

Variație 
(lei/acț)(%) 

-0,691.

Societatea 

SNP PETROM

Preț 
închidere
0,4320

2. SIF1 BANAT-CR1SANA 1,8900 -1,56
3. TLV 1,1600 -1,69
4. BRD 13,0000 0
5. IMPACT 0,4300 -0,69
6. AZOMUREȘ 0,2890 -2,69
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9950 -0,5
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,1230 -3,15

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5650 -2,59

12. ARGUS CT 3,2500 0
Rubrică realizată de SVM 1FB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Dețebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), țel.: 221277.

Buni de platăDeva (C.P.) - Aproximativ o treime dintre cei 6656 hune- doreni care trebuie să se prezinte la fisc pentru a-și plăti diferențele de impozit pe anul trecut sunt din municipiul Deva. Ei trebuie să scoată din buzunar circa 1,13 milioane de lei noi, a precizat Mihaela Boldor, purtător de cuvânt al DGFP Hunedoara. Aceștia sunt obligați ca în termen de 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere să-și achite datoria către stat. La Deva, fiscul mai are de returnat circa 500 de mii de lei noi celor care au de primit bani ca diferență de impozit.

în rezervații, tăierea pădurilor este restrânsă drastic (Foto: arhivă)tru că în domeniul forestier un ciclu de producție durează 100-120 de ani. Cam atât este nevoie de regenerarea pădurii”, declară loan Faur, inspec- tor-șef al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vâ

a vânzării produselor de panificație. Concluzia: diferența de pâine se regăsește în vânzările la negru. Soluția Ministerului Agriculturii: de la 1 ianuarie pâinea va fi ștanțată, iar morile de făină vor avea contoare speciale care vor înregistra cantitatea de făină procesată. în felul acesta, fiscul va avea o evidență clară a cantității de pâine ieșită de pe porțile brutăriilor.
Unii da, alții ba!Cuvântul Liber a contactat administratorii unor firme de panificație din județ pentru a afla părerea acestora privind noile hotărâri ale Ministerului Agriculturii. „Era și timpul ca o astfel de lege să apară, susține Nicolae
URGENTE
HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm”", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ®-> 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd.
Republicii, nr. 8.®-» 748199.

Farmacia „Amica", str. George Enes
cu, nr. 7. ®-» 713045.

DEVA
Farmacia „Sehsiblu", non stop, str.
Victoriei, nr. 1. ®-» 222380.

Locuri do muncă

Nr. crt. Postul Total Localitatea

1. lucrător comercial 15 Hunedoara 3 Lupem 8

2. muncitor necalificat 20 Orăștie 20
3. agent de oază 71 Hunedoara 40 Brad 30

4. confecționer-asamblor ■ 150 Deva 63 Hunedoara 50 Brad 15

5. cusător piele 32 Deva 30 Hunedoara 2

6. muncitor necalificat aaricultură 54 Deva 14 Hunedoara 24 Lupeni 7

7. manipulant mărfuri 31 Deva 3 Orăștie 12 Brad 16

8. necalificat ambalaie 76 Hunedoara 1 Simeria 74 Brad 1

9. operator răsucitor fire 100 Hunedoara 50 Orăștie 50

COTATE VALUTARE
Cursul de referință al BNR în d ata de 28 octombrie 2005Valută euro dolar liră sterlină
bnR 3,6184 2,9854 5,3310
Cursul valutar practicat de băncile din Deva

Valută euro dolar liră sterlină
CVC V C V

Banc Post 3,5950 3,6400 2,9650 3,0100 5,2850 5,3700
BRD 3,5740 3,6440 2,9450 3,0250 5,2370 5,3840
Banca Transilv. 3,5775 3,6350 2,9554 3,0129 5,2672 5,3497
Raiffeisen Bank 3,5600 3,6400 2,9200 3,0100 5,2000 5,3800

' .Cursul. valutar -.practicat .te. casele, te sdiaib. valutei din. Deva.
Star Exchange 3,5800 3,6100 2,9600 3,0000 5,0700 5,3000
Herdan Exchange 3,5850 3,6100 2,9600 3,0000

nătoare. Reducerea cantității de lemn ce poate fi tăiată se explică prin aceea că 66 la sută din suprafața de pădure se află în grupa de protecție, adică arborii sunt în Parcul Național Retezat, în arii cu

Jumătate din pâinea hunedorenilor e vândută la negru (Foto: arhivă)Țandrău administratorul Bionatural România. Pe de altă parte, cred că cea mai bună soluție ar fi reducerea TVA-ului pe produsele alimentare. Așa cum se procedează în foarte multe state occidentale, în care TVA-ul pentru astfel de produse este cuprins între 0 și 10 la sută”,
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ®-» 211616, 
224488.
Farmacia „facomi - Humanitas II", 

str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-> 
211949
ORĂȘTIE.

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

res-tricții sau pe pante a- brupte.Pe circa 30 la sută din această suprafață de pădure tăierea copacilor este interzisă, iar pe restul exploatarea este mult restrânsă.

susține Nicolae Țandrău. „Nu așa se va reduce evaziunea din panificație. Cei mici nu vor avea capacitatea de a implementa noile norme. Așa că vor fi obligați să-și închidă firmele. Vom deveni o națiune de șomeri”, este de părere administratorul unei brutării din Simeria.
Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Kogălniceanu, Zilnic 8-20____________
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde- 
pendenței, 18Ă. ®-> 731509._________

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Eiena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ®-» 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr, 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ®-> 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ®-> 242461.

rmmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedla.ro
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• Linie anticorupție. Direcția Generală Anticorupție a anunțat că, începând cu 1 noiembrie, va înființa o linie verde 080 080 6806, la care orice persoană poate sesiza fapte de corupție în rândul Ministerului Administrației și Internelor. (T.S.)
• Praf de cărbune. Philippe Alloin, responsabilul pentru dezvoltare al firmei belgiene Carbonnetta, s-a declarat interesat de încheierea unui contract comercial privind achiziționarea prafului de cărbune depozitat în haldele de steril din Valea Jiului. Astfel, firma belgiană dorește să cumpere praful de cărbune printr-o ofertă publică. (D.l.)

Viata între 2 salturi mortale
5

Prefectura Județului Hunedoara:__________
Cristian Vladu, prefect - 11.00-14 00

Primăria Municipiului Deva:
Laura Sârbii, secretar - 08.00-10.00

Primăria Municipiului Orăștie:__
losif Blaga, primar - 14.00-16.00

■ în 26 de ani de circ, 
Gheorghe Chirilă a tre
cut prin î0.000 de 
orașe și 46 de capitale.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.strola@informmedia.ro

Deva - Tineri și bătrâni laolaltă suntem fascinați de lumea circului. O lume aparte care își dezvăluie numai partea frumoasă privirilor uimite ale spectatorilor. Pentru că, în realitate, viața unui artist de circ nu este deloc ușoară.Dincolo de numerele de iluzionism, dresură de animale sau exerciții spectaculoase la trapez se ascund mii de ore de muncă. Acesta este și unul dintre motivele pentru care foarte puțini sunt cei Dresorii de ponei prezenți la Deva provin din Germania și Spania (Foto: Traian Mânu)

Proiect contestat
București (M.F) - Proiectul de lege a farmaciilor dar și cel de modificare a Codului Fiscal sunt aspru criticate de președintele Consiliului Concurenței, Mihai Berinde. Acesta a declarat că respectivele proiecte conțin prevederi de natură anticon curențială și din această cauză instituția pe care o conduce nu le va da aviz favorabil. „Noi am precizat în nenumărate rânduri că orice restricție bazată pe criterii geografice sau demografice încalcă legea Concurenței”, a spus Mihai Berinde. Potrivit proiectului de lege elaborat de Ministerul Sănătății, lanțurile de farmacii pot avea cel mult o farmacie la 100.000 de locuitori. Dacă numărul de farmacii dintr-o rețea depășește proporția menționată, acestea vor fî închise sau cesionate.

W........... •••
Cel mai de preț 
“animal” din 
spectacolul 
circului este 
omul

Gheorghe Chirilă

care reușesc să facă față acestei vieți. Practic, în esența ei, în afara spectacolului, lumea circului este o lume închisă neavizaților. De aceea, profitând de prezența Circului Columbia în Deva, Cuvântul Liber a încercat să pătrundă în culisele circului pentru a vă oferi detalii despre omul din spatele artistului. După 26 de ani de circ, Gheorghe

Chirilă s-a pensionat. Munca sa a fost pe deplin răsplătită prin câștigarea trofeului Clownul de Aur de la Monte Carlo și a Premiului Oscar pentru circ la a șaptea ediție a Festivalului Mondial de la Madrid. Premiul i-a fost oferit de însuși regele Spaniei Juan Carlos.
“Averea mea e o rulotă!”în plus, este deținător al unei Plachete Papale și este consemnat în Cartea Recordurilor. La ora actuală, Gh. Chirilă este consilier al Circului Columbia București. „Averea mea este o rulotă. Și sute de mii de amintiri culese din cele peste 10 000 de orașe din lumea întreagă. Am crescut în București și am co

pilărit alături de Toma Cara- giu, Alexandru Bocăneț și alți mari artiști ai țării. în 1976, în Germania, în timpul unui exercițiu am suferit o dublă fractură de coloană. Medicii
W.................
Nici un iluzionist 
nu își face cunos
cute secretele.
David Copper- 
field are magii 
foarte scumpe.

Alexandru Iosif..................................................  w mi au recomandat să renunț la circ. Nu am făcut-o și astăzi cred că a fost cea mai bună alegere a mea”, afirmă Chirilă. Un alt component al circului Columbia este losif

Alexandru, nepotul marelui maestru Iosefini. Trupa sa numără opt oameni. Prezintă numere de magie și acrobații. Trupa sa este prezentă de două ori în Cartea Recordurilor. „L-am cunoscut pe David Copperfield cu ocazia unor spectacole de iluzionism prezentate în Mexic. Este un tip plăcut care prezintă numere de iluzionism foarte scumpe. Am rămas impresionat de circul Ringhing Bros and Barnum Bailey din America. Are o capacitate de 200.000 de locuri. Cât despre trucurile cu cărțile de joc ale iluzioniștilor pot să vă spun un singur secret. Ești sigur că aia’a’fost cartea pe care ai vrut s-o alegi?” întreabă retoric Alexandru.

• Depozit materiale de construcții

• Instalații termice ;i sanitare (cen
trale termice, cazane pe lemne, 
calorifere, boilere pe gaz și electrice, 
țeava multistrat Henco)

ExecutârhToricej

% ww.maximalcom.ro

€CO KRAFT
INSTALAȚII ^>AUTO

SC INSTANT 
INTERNATIONAL SRL 

A

INSTANT INTERNAȚIONAL vă 
oferă garanția unei munci bine 
făcute, atât în proiectare cât și în 
execuție. Echipamentele furnizate 
de noi poartă cu ele garanția 
calitâții, iar numele mărcilor, pe 

care le reprezentăm cu cinste, sunt
nume sonore în domeniu, ceea ce este dovada standardelor la care ne ridicăm.SC INSTANT INTERNATIONAL SRL 

Deva: sir. M. Kogâlniceanu, bl. 14, parter, 
tel./fax: 0254/229090

Si mor ia: str. A. lancu, bl. B7, tel. 0254/263216 — 
Str. 1 Decembrie, bl. 104, tel. 0722/469113 gj

Scopul nostru este de a furniza clienților noștri materiale cu un raport n1 eț/calitate com
petitiv dintr-un portofoliu complet de produse, avantajele căruia sunt, pe de o parte, con
formitatea cu tendințele generate ale nieței de instalații, iar pe de altă parte, partenerii 
de afaceri se not aproviziona cu diverse produse de la un singur furnizor, economisind 
astfel Dani, timp și energie.

Obiectivele noastre sunt: * crienți și furnizori care ne preferă
* angajați care sunt mândri dc succesul lor în cadrul echipei 
« competitori care ne respectă.

Ne puteți găsi- în Deva; str. M. Kogâlniceanu, bl. 14, parter, tel. 0254/229090. 
*-Simeria, str. A. lancu, hl. B7, tei. 0254/263216.
'-Simeria, Str. 1 Decembrie, bl. 104, tel. 0722/469113.

Soluția dv. în construcții, instalații și 
achiziționare/montare centrale teripice!

Devit CrlKur, 330 
&Producător direct 
||KU03MJM.»t 

'■MMAMOJII 
■Fwr1744,7»1.HI

«CALITATE
I EXCEPȚIONALĂ
LLA PREȚ MIC . C9854)

FERESTRE Șl UȘI 
DIN PVC Șl 
ALUMINIU

DCVA. «tr22 Decembrie, 
nr TI,
T»Wwx:21Ja«>
MoMl:07M/S95.234

Ccnund* ACUM .1 RABA 
pini te 25% la preț.

nu te CALITATE.

ALUMINIU GRECIA 
flPVCREHAy] 

GERMANIA 
, I*r a»

/nO^lP^
o Itnwrl «»> iwnlM

■KT

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

E-mail: nexustravelOrdslinlcro

TURISM DE LA A LA Z (29905)

Ferestre și uși din lemn 
stratificat cu geam termopan

Obloane din lemn 
cu lamele mobile sau fixe

SC CONSSER SRL DEVA
Str.Victor Șulagn. nr. 22
Tel/fnx. 0254/230.431 
Mobil: 0744/219.348 (29851)

mailto:tiberiu.strola@informmedia.ro
ww.maximalcom.ro
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44444444 444 4 4 4 444444444444444444444444444444444• Serbările toamnei. Municipiul Brad va găzdui, sâmbătă, a doua ediție a manifestării „Serbările toamnei". Cu acest prilej, în Piața centrală a municipiului va avea loc un soec- tacol folcloric susținut de ansamblul de cântece și dansuri „Doina Crișului" al Case de Cultură din Brad. (L.L.) ' • ••• Festival. A Vl-a ediție a „Festivalafai Internațional de Poezie", organizat de Asociația Culturală „Emia", va avea loc, în perioada 4- 6 noiembrie 2005, la Deva. în acesVan, manifestarea va purta genericul „Pcffîzîa și Puterea" și a fost sprijinită financiar de Consiliul Local Deva, care a alocat, ieri, suma de 2000 RON. (S.B.)

La mâna intermediarilor
■ în timp ce prețul 
animalelor a scăzut în 
ultimele luni, numărul 
intermediarilor crește.

Loreoana Leah_______________
loredana.leah@informmedia.ro

Balșa - Orice erescător de animale știe că în târg prețul de vânzare al animalelor este stabilit de intermediari. Chiar dacă vin de la Bihor, Cluj sau Arad, sunt prezenți la orice târg de animale. Pentru că oamenii nu sunt constituiți în asociații, procesatorii nu sunt interesați să cumpere animale din târg și crescătorii de animale, nevoiți să le vândă, acceptă prețul mic oferit de intermediari.De la târgul de animale de la Balșa au plecat nu mai puțin de trei camioane încărcate cu animale tinere.
(Foto:Loredana Leah)

Este sezonul producerii rachiurilor

Țuică numai cu autorizație
Deva (L.L.) - Gospodăriile individuale care produc bere, vinuri și băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, pot vinde aceste produse numai pe baza autorizației de producător individual emisă de autoritatea fiscală teritorială și numai către un antrepozit fiscal de producție. Prin autoritate fiscală teritorială se înțelege DGFP Hunedoara, în această situație, vânzarea produselor accizabile poate fi făcută numai de către un antrepozit fiscal de producție. Obținerea autorizației se face în baza unei cereri adresate autorității fiscale teritoriale (DGFP Hunedoara). Gospodăriile individuale care produc țuică și rachiuri din fructe pentru consum propriu, deci care nu vând produsul finit, au obligația, de asemenea, de a se înregistra la Administrația Finanțelor Publice în raza căreia își au domiciliul. înregistrarea se face în baza unei Declarații pe proprie răspundere. în ambele cazuri, gospodăriile individuale sunt considerate acele gospodării care nu efectuează operațiuni în sistem de prestări servicii.

Pentru că nici chiar intermediarii nu cumpără animale bătrâne.
Alții plătesc mai bine„Prefer să vând la intermediarii din alte județe. Prețul pe care-1 oferă ei este mai mare decât cel pe care-1 primim de la cei de pe-aici. în primăvară au venit niște

Cu producătorii 
prin... târgIon Simion, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara a fbsț. prezent miercuri la târgul de mărfuri și animale de la Balșa. El le-a prezentat crescătorilor de animale modalitatea prin care, beneficiind de subvențiile acordate de statul român, pot cumpăra utilaje agricole plătind doar 40% din valoarea acestora.

Tranzacțiile cu animale se fac numai însoțite de acte de originecumpărători de la Bihor și pentru că prețul pe care l-au oferit ei era mai mare, ceilalți
W
Crescătorii de 
animale vor de- 
ține controlul 
pieței și vor im
pune prețul de 
achiziție dacă se
ver consumi în 
asociații

Ion Simion

primit pe ei este prea mic și mai bine nu-i vând. Prețul care mi-ar acoperi cheltuielile și mi-ar permite să și rămân cu un profit minim, ar fi cam de 7 milioane. Am primit doar șase milioane! Un milion face diferența la preț”, spune sursa citată.
Nu există asociații!în comuna Balșa sunt aproximativ 170 de crescători de animale și... nici o asociație. Chiar dacă zona nu a fost niciodată colectivizată,

cuvântul „asociație” sperie. „Vreau să înființăm o asociație a crescătorilor de animale și am și făcut demersurile legale necesare”, spune inginerul agricol din Balșa. Un procesator nu va merge niciodată din poartă în poartă pentru a discuta cu fiecare crescător de animale prețul de achiziție al animalelor. El are nevoie de contracte ferme de livrare care nu pot fi încheiate dacă crescătorii de animale nu au reprezentare juridică.nu au mai luat nimic. Cei de •/ pe-aici complotează împotriva noastră. Vine unul și oferă un preț; ți se pare că te înțelegi cu el la preț și vine alt intermediar care oferă alt preț și totul cade. Interesul lor este să cumpere la un preț cât mai mic”, spiine Petru J. din Poiana.
Prețul scade continuu„S-a oprit exportul, a scăzut și prețul. Am venit în târg cu 10 viței. Prețul pe care l-am Crescătorii de animale sunt nemulțumiți de prețuri

galerii de artă
Deva:" ” Galeria" de” "Ârtă” 

„Forma". Expoziția artis
tului plastic Torino 
Bocaniciu ce cuprinde 
lucrări de pictură, tera

cotă și metal. Este o 

expoziție personală ce 
aduce pe simezele 
galeriei devene noutate 
pe plan județean în 
domeniul artelor plastice 
și culoare ce creează un 
ambient relaxant pentru 
vizitator.
Hunedoara: Galeria de 
Arte a municipiului pre
zintă celor care îi trec 
pragul expoziția de pic
tură a artiștilor plastici 
Aurel Nedel și Vladimir 
Nedel, tată și fiu, 
recunoscuți ca maeștri ai 
culorii și peisajului sti
lizat.

Teatru

Petroșani. Teatrul „I.D. 
Sârbu” va susține, sâm
bătă, 29 octombrie, la 
ora 18.00, la sediul 
teatrului, spectacolul 
„Față-n față", de Francis 
Joffe. Duminică, ora 
12.30, în cadrul progra
mului destinat poeților 
Văii Jiului, va avea loc 

prezentarea poetului 
Mircea Bujorescu.

Carta

Librăria „Emia”- Deva, 
str. Mareșal Averescu, bl. 
20, parter, oferă cititorilor 

pasionați de istorie, celor 
care cunosc sau vor să 
afle mai multe despre 
Napoleon, volumul „Na
poleon. Cele o-suță-de- 
zile sau spiritul de sacri
ficiu”, semnat de Domi
nique de Villepin.

Dacă sunteți preocupați 
de a aprofunda dome
niul artei culinare, nu ezi
tați să vă procurați pen
tru week-end, cartea 
„Bucate, vinuri și obi
ceiuri românești", scrisă 
de renumitul Radu Anton 
Roman. Volumul poate fi 
achiziționat din librării. 
Autorul spunea despre 
acest volum că are un 
caracter „monografic, 
atotcuprinzător, în acest 
rotofei volum ăm deschis, 
pedant și pofticios, ușile 
tuturor cămărilor româ
nești, în paginile iul au 
pătruns toate miresmele 
cotloanelor, cuhniilor șl 
cuDtoarelor naționale”.

Video-0V0
Magazinul „Cip Audio 
Video Film’ Deva, situat 
la etajul I din Complexul 
Comercial Ulpia, deschis 
inclusiv duminica până la 
amiază oferă cele mai noi 
și căutate CD-uri cu mu
zică pentru toate gus
turile și casete cu filme 
de ultimă oră. Acestea se 
pot achiziționa sau 
închiria, după alegerea 
fiecăruia, indiferent de 
vârstă.

Clnama

Deva, Cinema „Patria*. în 

perioada 28 octombrie - 
3 noiembrie 2005 

filmul rntmÎAarr'

„15". Prețul biletului: 
45.000 lei vechi lunea și 
35.000 lei în restul 
zilelor. Joia este închis.
- „15”. Film în regia lui 
Sergiu Nicolaescu. Cu 
Mihaela Rădulescu într-un 
Trabant. Sigur, există și 
alte lucruri - în primul 
rând patrupede (probabil, 
o ofertă de la „Vier 
pfoten”), un marinar pe 
nume Marinică, o naștere 
în Catedrala din 
Timișoara, o jurnalistă 
franceză venită să facă 

poze din elicopter și să-i 
întrebe pe copiii străzii 
cum stau cu „Credința în 
Dumnezeu”. Scenariștii 
Nicolaescu și D.R. Popes
cu au vrut să facă o 
poveste zguduitoare 
despre Idealurile pentru 
care s-au jertfit tinerii în 
1989 și care-au ajuns 
terfelite de corupție, 
uitare și indiferență. A 
ieșit o poveste cu cân
tece la chitară care sună 
rusește și se pronunță 
turcește („Duru-duru, dai 
cu curu’.cu un șofer 
de TIR frigorific care 
parcă tot aude ceva în 

containerul plin de ca
davre, cu un ofițer, Clucă, 
întâlnindu-se cu șoferul 
de TIR, Cioacă (cel mai 
bun gag al filmuluil), si - 
mai ales - cu un vls-în- 
film de mare excepție, 
care ne readuce în 
veșnica lui pomenire.
UiinAHnaro f'lnamo 

„Flacăra”, de la orele 13- 
16-19 doar în zilele de 
sâmbătă și duminică”.

Parcuri
Deva. în Parcul „Cetății” 

puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 
perrpite, reprezintă un 
preambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 

poate urca cu telecabina 
de la poalele monumen

tului istoric. Stația de ple
care este lângă Stadionul 
„Cetate".
Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere 
totală. Aproape de aces
ta se află Villa Dorr care 
oferă hotel, restaurant și 
bar, punând la dispoziție 
diverse forme de agre
ment: călărie, plimbări cu 
barca, planorism (para- 
pantism), drumeții și 
excursii la monumentele 
din împreiurimi.

Sport
Hunedoara. Stadionul 
„Michael Klein”. Sâm
bătă, 29 octombrie, ora 
11.00, fotbal: Corvinul 
Hunedoara - Universi
tatea Cluj Napoca
Deva. Sala Sporturilor. 
Duminică, 30 octombrie, 
ora 18.00, futsal: FC Cip 
Deva - Eurollnes Bu
curești. Prețul biletului: 
20.000 lei.

Cluburi

„Night Club Latino* din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club" din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică, aer con
diționat și ventilație, cea 
mal savuroasă cafea și 
satisfacție deplină. Rez
ervări: 0254/221220.
Aristnnrat” - nluh rip 

noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42, 
și Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004- 
1723121382.
„Zinc Club”, la parterul 
Hotelului „Deva”, oferă 
tot ceea ce poate face o 
seară plăcută. Periodic, 
organizează petreceri și 
spectacole cu tineri 
soliști îndrăgiți de pu
blicul tânăr.

Spectacole

Brad. Sâmbătă, 29 

octombrie, municipiul 
găzduiește, în piața cen
trală, „Serbările Toam
nei” - ediția a If-a. Va 

avea loc și un spectacol 
de muzică popplară 
susținut de „Doina 
Crișului”. Seara este 
Organizat un program de 
discotecă.
Petroșani. în piața cen

trală se va derula, 
sâmbătă, 29 octombrie, 
„Ziua Recoltei’ unde, pe 
lângă prezentarea 
mărfurilor de sezon, este 
pregătit un ambient de 
sărbătoare folclorică.
Crlșan, comuna Rlblța. 
Manifestarea comemora
tivă „Omagiu lui Crișan". 
în data de 30 octombrie, 

la Casa Memprială 
Crișan, cu începere de la 
oră 14.00. Manifestarea 
cuprinde un simpozion 
științific ce marchează 
împlinirea a 220 de ani 
de la moartea lui Crișan, 
depuneri de coroane și 
jerbe de flori la bustul 
eroului moților, vizitarea 
casei muzeu șl un spec- 
ta/'nl fnlH/irlr

mailto:loredana.leah@informmedia.ro
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Cine plătește pentru UMO?• Lansare de carte. Teodora Idvorean, redactor la Radio Timișoara, va lansa astăzi, la ora 17.00, în incinta Casei de Cultură din Orăștie, cel de-al doilea volum personal, intitulat „Amintiri din cotidian". Despre autoare și carte, ce a apărut la Editura Marineasa, vor vorbi conf. univ. Gheorghe Secheșan din Timișoara și poetul și publicistul loan Vasiu din Orăștie. (D.l.)

întâlnire la Prefectură (Foto: Traian Mânu)

Creștere moderată la 
gigacalorie

Deva (M.S.) - Termocentrala Mintia va crește prețul Gcal pentru agentul termic livrat în Deva cu numai 5%, față de 20% cât s-a stabilit la nivel național. Anunțul a fost făcut ieri, la Prefectura Hunedoara, de către directorul general al Termocentralei, Victor Bucaleț (foto centru). Prețul de producție ajunge astfel la 1.075.000 lei pe gigacalorie, adică aproape egal cu prețul național de referință. Populația din Deva va achita, ca și până acum, prețul național de referință. Performanța economică reușită de Termocentrala Mintia a fost posibilă în urma retehnologizării grupului numărul 3, care a fost prevăzut și cu echipamente de cogenerare, prin care prețul agentului termic scade. Din păcate, jumătate dintre proprietarii apartamentelor din Deva au renunțat Ia serviciile de încălzire centralizată și au preferat centralele termice proprii.

■ Fostul director al 
UMO, loan Matei, refu
ză să facă comentarii 
la acuzele prefectului.

Damiel I. Iancu_______________
danlel.lancu^informmedla.ro

Orăștie - Cristian Vladu, prefectul județului Hunedoara, a afirmat că a cerut ca cei responsabili de neregulile de la Uzina Mecanică Orăștie să fie trași la răspundere. „Vom încerca, să aflăm cine a avut interes ca firma PRELMEG să fie subevaluată1 și cine e răspunzător de situația de azi a Uzinei, care a ajuns de la 4.500 de salariați la 150, în condițiile în care investiția de la turnătoria de tuburi de fontă ductilă nu a funcționat decât trei săptămâni”, a spus prefectul.
Vom rămâne fără spitale?
■ Membrii PSD spun 
că nici un spital din 
județ nu îndeplinește 
criteriile din noua lege.

Deva (D.l.) - Departamentul de Sănătate din cadrul organizației județene a PSD a analizat starea de sănătate a populației din județ. S-a apreciat că situația nu diferă prea mult de cea la nivel național, cu toate că există unele aspecte specifice. „Deocamdată am rugat colegii să culeagă date despre starea de sănătate a populației din zonele din care provin și sperăm ca în apro-ximativ o săptămână să le putem centraliza”, a decla

Fostul director general, loan Matei, a refuzat să facă orice fel de comentarii la declarațiile prefectului.„Aștept să văd articolul și apoi mai discutăm”, ne-a declarat telefonic loan Matei. Actualul director, Constantin Serafincean, a confirmat unele dintre afirmațiile prefectului, însă s-a abținut să facă declarații tranșante. „Sunt multe lucruri care trebuie cercetate cu atenție pentru că situația este destul de complicată, iar eu sunt în funcție doar de câteva zile. Nu am avut timp să mă ocup încă de toate aspectele, dar o să o fac în perioada următoare”, a spus Serafincean.
Interes străinCristian Vladu a mai declarat că, în urma depunerii ofertei de privatizare a tur
rat doctorul Ion Ilieșcu. Membrii DS au mai făcut aprecieri asupra pachetului de legi privind reforma în sănătate, pe care ministrul Eugen Nico- lăescu vrea să le impună prin răspundere guvernamentală și va duce la o hipercentralizare a sistemului.Ș „Ceea ce vrea să facă actuala conducere a Ministerului Sănătății este deosebit de grav. Potrivit noilot norme de acreditare a unităților sanitare, nici un spital din județ nu îndeplinește criteriile. Chiar didp nu vor fi desființate, nicWun spital nu va rămâne cu toate secțiile”, a spus și medicul Gabriel Sa- moilescu.

Uzina Mecanică Orăștienătoriei de tuburi din fontă ductilă de la UMO la 22 de ambasade, prefectura a primit răspunsuri serioase din parteâ reprezentanțelor diplomatice ale Chinei, Croației, Austriei, Spaniei și Egiptului. „Cea mai interesată s-a arătat partea egipteană,-care
Angajări pe un an
■ Consiliul local Deva 
răspunde programu
lui de lucrări comu- : 
nitare al AJOFM.

Deva (M.S.) - Consiliul local Deva a aprobat ieri ca 60 de șomeri să fie angajați, pe o perioadă de un an, în cadrul Serviciului public de întreținere și gospodărie comunală, în baza unui program al Agenției Județene pteMțru; Ocuparea Forței de Muiică-țAJOFM) Hunedoara. Persoanele în cauză vor desfășura acti

ne-a răspuns că Egiptul are în derulare un program enorm de deșertificare și este dispus să cumpere toată producția de tuburi din fontă ductilă a României. Din păcate, noi nu producem încă nimic”, a mai declarat prefectul județului Hunedoara.

vități edilitar-gospodărești, de igienizare și ecologizare a domeniului public, începând cu data de 1 noiembrie.Contractul între Primăria Municipiului Deva și AJOFM Hunedoara, referitor la angajarea celor 60 de șomeri, prevede că cheltuielile salariale vor fi suportate integral de AJOFM Hunedoara până în 31 martie 2006. După această dată AJOFM va plăti 70 la sută Tffir sâTarii, diferența urmând să fie asigurată de bugetul local.

INTERCAR

Descoperiți cu noi SKODA
service-ul Intorcar «sigură piesele de schimb șl reparațiile pentru autoturismele Skoda.

Vă stăm la dispoziție cu o gamă diversă de pro
duse electrice, de uz gospodăresc și electrocasnice

Totodată vă anunțăm că s-a redesȘfțis magazinul 
ABC „UTIL" din str. D. Zamfirescu, unde găsiți, 

pe lângă produse alimentare și detergenți, 
și renumitele vinuri de la cramele RECAf.

Cele două magazine sunt create în folosul dv. 
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asupra problemelor reale, fiindcă societatea noastră se 
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VIzbașa
A

■ Tripla campioană 
națională și-a confirmat 
talentul și la concursul 
din țara cantoanelor.

aur la Cupa Elveției

ClPRIAN MARIMUȚ
clprian.marinutciinformmedia.ro

• Amendă. Pentru că a lovit adversarul cu oiciorul fără ca acesta să posede mingea, ■Llarius Bozeșan, de la Retezatul Hațeg, a Tost suspendat pentru două etape și amen dat cu două milioane de lei. Acest lucru s-a petrecut la meciul dintre divizionarele D 
Retezatul Hațeg și CFR Marmosim Simeria. (V.N.)
• Aviz favorabil. Gimnastele Steliana Nis- tor (dublă campioană europeană la junioare), Andreea Munteanu (fostă componentă a lotului olimpic) și Loredana Șucar au primit, luni, avizul medical al INMS București și își pot relua antrenamentele, Toate speră să prindă un loc în echipa care va participa în primăvară la CE. (C.M.)
Arbitrii și observatorii, etapei a Vlll-a, duminică, 30 
octombrie
Gloria Geoagiu - Metalul Crișdor Daniel Ttiirt - centru. 
Alexandru Belgun (ambii Călan) și Ramses Stanca (Hune
doara) - asistenți. Observator - Zoltan Gergely (Hune
doara)^__________________________________________ ____________
Retezatul Hațeg - L'niv. Petroșani: Florin Danciu (Simeria) 
- centru. Constantin Dănilă și Florentin Văcaru (ambii 
Hunedoara) - asistenț Observator - Petru Sperios (Hune 

J doara). ________________________________ .__________ .________

2- ’ Victoria Călan - Ponorul Vața: Florin Anca - centra, Cris- 
tian Măluțan (ambii Deva) și Constantin lordache (Sime- 
ria) - asistenți. Observator - Marian Dima (Deva).

Aurul Brad - CFR Marmosim: Alin Cîrstoiu (Deva) - cen
tru, Cristinei Pascal și Florin Vefea (ambii Hunedoara) - 

asistenți. Observate - Do •! Tîrsa (Hunedoara).

Dada Orăștie - Minerul Anlncasa: Sorin Ciotlăuș - cen
tra, Cristian Petrean și Cosmin Danciu (toți Deva) - asis- 

tenți. Observator - Stan Hanzi (Deva)._____________________

CS Deva Certej - Constructorul Hd.: Daniel Dudaș - cen
tru, Ionel Cîrstea și Adrian Nițe (toți Petroșani) - asis
tenți. Observator - Mirel Birtș (Deva).

,-r ’....-«i „ -4

Petroșani (C.M.) - Partida dintre Dinamo și Jiul o să fie cundusă la centru de Marius Martiș. Focșăneanul o să fie ajutat la cele două linii de Sebastian Stoianov (Craiova) și Eduard Crîngașu (Ploiești). Observatori au fost delegați Florin Gîtejan șiiun au iusl ueiegaj.1 riurui uiiejan și Patrițiu Abrudan. Partida Dinamo - Jiul se joacă sâmbătă, de la ora 20:00, In direct pe Național TV, cu porțile închise,

Deva - învingătoare a Cătălinei Ponor la Campionatele Naționale desfășurate recent la Bacău, Sandra Izbașa, cea mai în formă junioară a momentului, continuă să surprindă prin evoluții excelente. Gimnasta antrenată de Ni- colae Forminte în cadrul lotului de junioare de la Deva a reușit un concurs excelent, miercuri, în prima zi a concursului internațional „Cupa Elveției”, clasându-se pe locul I în competiția de la individual compus.„Sandra a primit cele mai mari note din concurs, fiind răsplătită cu 9,35 la sărituri și bârnă și cu 9,40 la sol, rezultate care i-au adus locul I, întrucât la paralele nu s-a concurat. Performanța e cu a- tât mai strălucită cu cât a fost

obținută în fața unor adversare de top din 10 țări, toate senioare, între care se remarcă franțuzoaica Isabelle Se- verină, campioană europeană la sol”, preciza Lili Cozma, antrenoare în cadrul lotului olimpic de junioare de la Deva, condus de Nicolae Forminte.
Va reprezenta RomâniaSandra Izbașa își va continua evoluția Ia Cupa Elveției, duminică, când va reprezenta România alături de - Răzvan Șelariu în concursul pe perechi, având ocazia să câștige ceasuri elvețiene și importante sume de bani în cazul în care urcă din nou pe podium.■ Evoluțiile extrem de promițătoare din ultima perioadă ale Sandrei Izbașa o impun pe junioara de doar 15 ani și jumătate, care va avea drept de a concura oficial la senioare doar din ianuarie 2006, ca .fiind cea mai mare speranță a României pentru următoarele competiții de anvergură ale gimnasticii mondiale. (Foto: Traian Mânu)

Sandra Izbașa poate deveni principala vedetă a lotului olimpic 
al României

„Suntem destul de buni
■ O echipă adunată 
din ce a mai rămas din 
fotbalul județean se 
zbate în Divizia C.

Valentin Neagu
valentln.neagu@infonnmedla.ro

Deva - Nu este nici o noutate, fotbalul din reședința județului se joacă doar cti ■■ piciorul stâng. Și nu de azi, de ieri. Sunt ani buni de când pe stadionul de sub Cetate nu s-a mai văzut un adevărat meci de fotbal.Acum se încearcă ceva, loan Alexoi, proaspătul antrenor al CS Deva, spune că „suntem destul de buni pen- . .«ă, echipa merge cu câteva tru a ne despărți de coada cla- indisponibilități. Călugărița și samentului. Mai ales că avem de acum două meciuri pe teren propriu”.în meciul de la sfârșitul săptămânii, care se va desfă-
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Antrenorul Titi Alexoi a exersat noi scheme ofensive
(Foto: Traian Mânu) șura la Deva, și în care ele- și ee trebuie să facem. Ar fi vii lui Alexoi vor întâlni mare păcat să nu ne realizăm fotbaliștii de la Moldova No- obiectivul”.Important este acum ca și jucătorii să înțeleagă acest lucru. Mai ales că „dacă am câștiga punctele de pe teren propriu, am ajunge acolo unde trebuie” - mai preciza Alexoi.

Lincaru ar fi doar două dintre ele.„Mă bucur că am început să ne cunoaștem și că elevii mei au cam priceput ce vrem

Adio, rugby?
Petroșani (V.N.) - Nu cu multă vreme în urmă „minerii” făceau legea în Cupa României la rugby, Știinta Petroșani câștigând un astfel de trofeu. Cele două reprezentante ale județului, Știința Petroșani și Minerul Lu- peni, sunt la un pas de prăbușire din cauza lipsei de rezultate. Lupeniul a retrogradat din Divizia Națională și se pare că și Știința va avea aceeași soartă în condițiile în care abia a reușit să ia primul punct din actualul sezon. Cele două echipe speră să se revanșeze în Cupa României, dar din păcate sorții nu le-au fost deloc favorabili, pentru că Minerul va juca cu Dinamo, iar Știința cu Bucovina Suceava.

DECLAMA

Sena Valea Mureșului
Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii etapei a Vl-a, 
duminică, ’.0 octombrie, ora 15.00 ________ _____
Victorii Brad - Streiul Simeria Veche: Daniel Roman cen
tru, Aurelian BăleanU și Florin Cibian (toți Deva) - asis- 
tenți. Observator - Emil Munteanu (Deva),________________
Casino lib - Guler Deva: Daniel Marinescu (Huriedoara) - 
ceritru, itobert Pop și Marius Necșutescu (ambii Deva) - 

asistenți. Observator - Adrian Radu (Deva).__________
Olimpia Ribița - Moții Buceș: Valentin Gavrilă - cen i 
Nlcolae Albulescu și Stefian Chiriță (toți Brad) - isistenți. 
Observator - Bogdan Sever (Deva).
Victoria Dobra - Zarandul Crișdor: Daniel Haidinet - cen
tru, Robert Roșea și Dan Colesniu< oț Hunedoara) - asis

tenți. Observator - Călin Orbonăș (Deva). 
Aqrocompany Băcia - stă.

Seria Valea Streiului

Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii etapei a Vl-a, duminică, 30 
octombrie, ora 15.00__________ _________
Unirea General Berthelot - AS Boșorod: Marius Konicika - centru, Gavril 
Tamaș și Emilia Lazea (toți Petroșani) - asistenți. Observator - Eugen Ambruș 
(Deva).________________________________ .■ ________
Cerna Toplița - Streiul Baru Mare: Victor Cojocari - centru, Cornel Damian 
(ambii Hunedoara) și loan Hrițcu (Orăștie) - asistenți. Observator - Tiberiu 

Nistor (Simeria)._________________________________________________________________
Gloria Bretea - Minerul Teliuc: Claudiu Kremer - centru, Adrian Popa și 
Aurelian Panaite (toți Lupeni) - asistenți: Observator - Cornel Cărare 

(Petroșani). ________________________________________________________________
AS Sântămăria - Știința lăncii de Hd: Vlad Biriș - centru, Petru Voica și 
Bogdan Ardelean (toți Deva) - asistenți. Observator - Sorin Popa (Deva).
Viitorul Păclișa - Cerna Lunca Cernii: Adrian lina - centru, Florin Bulgaru 
și Mihăi Vancea (toți Lupeni) - asistenți. Observator - Petru Zlate (Lupeni).

clprian.marinutciinformmedia.ro
mailto:valentln.neagu@infonnmedla.ro
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• Gol și eliminare. Jucătorul Giani Kiriță a înscris un gol și a fost eliminat în meciul pe care echipa Gazinatepspor l-a câștigat, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), în fața formației Kayseri Erciyesspor, în grupa B a turului trei din Cupa Turciei. Kiriță a marcat în minutul 37 și a fost eliminat în același minut. (MF)
• Fiscul atacă și Divizia B. Bunurile clubului de fotbal Gloria Buzău, echipă aflată în Divizia B, vor fi scoase la vânzare din cauza datoriilor acumulate la bugetul de stat, care se ridică la circa 13 miliarde de lei vechi. Procedura de executare silită a clubului Gloria va fi demarată în cel mult trei zile. (MF)
Propunere de lege a 
eșalonării datoriilor în sport

București (MF) - Un grup de 11 deputați a inițiat un proiect de lege prin care propune posibilitatea eșalonării datoriilor pe care le au cluburile sportive. Inițiatorii proiectului de lege susțin, în acest sens, modificarea Legii educației fizice și sportului, arătând că acest lucru ar reprezenta o soluție legislativă atât pentru autoritățile fiscale, cât și pentru cluburile sportive care au datorii. Deputatul Victor Ponta a declarat, joi, că proiectul nu se referă doar la fotbal, ci la toate ramurile sportive. „Nu se pune problema ștergerii unor datorii, ci Să existe un sistem eșalonat ca aceste datorii să fie plătite și cluburile sportive să supraviețuiască”, a explicat Ponta.

Busturi poleite cu aur 
pentru Belu și Bitang

Craiova (MF) - Consiliul Local Craiova a oferit, miercuri, diplome de excelentă antrenorilor Mariana Bitang și Octavian Belu. Cei doi antrenori au primit și câte un bust poleit cu aur de 14 carate, realizat de caricaturistul Ștefan Popa Popas. „Are mai putină importantă că ni s-a făcut bust, nu are o semnificație deosebită, dar o să-l pun la trofee”, a declarat Belu, în timp ce Mariana Bitang consideră acest gest drept unul de considerație.

Belu și Bitang când erau premiați la Deva

Test de securitate pentru 
JO de iarnă 2006

Roma (MF) - Autoritățile italiene au efectuat, joi, simularea a două atentate la Torino, oraș care va organiza JO de iarnă din 2006, informează AFP. Exercițiul a început la ora locală 10.00, cu provocarea exploziei unui dispozitiv la bordul unui tren regional, iar după 20 de minute, o a doua explozie a avut loc pe o stradă din apropierea gării. Simularea celor două atentate a necesitat mobilizarea a 728 de persoane (polițiști, medici, pompieri și membri ai protecției civile) și a avut ca scop testarea capacității de reacție și a timpului necesar pentru intervenția în cazul unui atentat.
Extremiști islamiștiPotrivit estimărilor serviciilor de informații italiene, există în Italia între 300 și 400 de extremiști islamiști, care locuiesc în zece orașe, în special din nordul țării. Atentatele simulate la Torino reprezintă al patrulea exercițiu de acest tip realizat în Italia de la sfârșitul lunii septembrie. Aproximativ 2.500 de sportivi din 70 de țări vor participa la JO de iarnă de la Torino.

cwâhb.

Mutu strălucește la Juventus
9

■ „Briliantul" a fost 
desemnat de presă cel 
mai bun jucător al 
meciului cu Sampdoria.

București (MF) - Mijlocașul Adrian Mutu a fost considerat de agenția Datasport cel mai bun jucător al echipei Juventus Torino în partida câștigată, miercuri, pe teren propriu, cu 2-0, în fata formației Sampdoria Genova, în etapa a IX-a din Seria A. Internaționalul român a marcat golul doi al torinezilor și a dat pasa decisivă la reușita lui Trezeguet. „Folosit pe partea dreaptă, Mutu a evoluat în fapt ca atacant. A apărut în toate pozițiile și a marcat un gol frumos care a liniștit trupa antrenată de Fabio Capello”, a scris Datasport.

Mutu a declarat lă sfârșitul meciului că e fericit că face parte din familia Juventus. „Golul înscris de mine a venit în urma unei frumoase acțiuni colective, dar când joci la o echipă cum este
După golurile reușite la naționala 

României,, sunt fericit că reușesc să 
marchez constant și în campionat

Adrian Mutu

..... ...............................MJuve, acest lucru e normal După golurile reușite la naționala României, sunt fericit că reușesc să marchez constant și în campionat”, a spus el.
Lăudat de CapelloAntrenorul Fabio Capello a spus că este mulțumit de revenirea lui Mutu. „Am

Adrian Mutu felicitat de coechipieri după golul marcatcâștigat un mare jucător. Noi l-am ajutat într-un moment greu, iar el s-a schimbat mult și a confirmat că este un campion”, a precizat tehnicianul torinezilor.
încă un candidat la șefia FRF
■ în cursa pentru pos
tul deținut de Mircea 
Sandu a intrat și profe
sorul Paul Zarna.

București (MF) - Profesorul Paul Zarna și-a anunțat, ieri, candidatura la funcția de președinte al FRF. Zarna s-a stabilit din 1962 în SUA, unde a practicat fotbalul, iar apoi a fost consultant al antrenorului Universității din Indiana. Născut la Beliu, județul Arad, Zarna a revenit în țară și predă limba spaniolă la Universitatea din Oradea, Până acum au depus cereri de a
Antrenorii 
avertizați

București (MF) - Școala Federală de Antrenori le recomandă tehnicienilor să nu contribuie cu declarații ironice sau jigniri la escaladarea violentelor de pe stadioanele din România, în caz contrar urmând să fie reclamați la Comisia de Disciplină a FRF. Antrenorilor li se recomandă eliminarea din programul de pregătire a oricăror idei, expresii sau cuvinte care pot avea ca efect încălcarea regulamentului de joc și favorizarea durităților sau a diferitelor manifestări de indisciplină. De asemenea, tehnicienii sunt somați să evite declarațiile în presă care au tentă de jignire a adversarului, de amenințări mascate, de ironii provocatoare, care pot declanșa în teren ambiții sau răzbunări sub diferite forme nesportive.
Faliment în F1

Liege (MF) - Firma Didier Defourny GFP1, organizatoare a Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei, s-a declarat falimentară, joi, în fata unui tribunal comercial din Liege, a anunțat agenția de presă Belga, citată de AFP. Falimentul acestei firme, care s-a confruntat de mai multe săptămâni cu mari probleme financiare, urmează să fie înregistrat în cursul zilei de luni, printr-o decizie a tribunalului din Liege.

candida la șefia FRF actualul președinte Mircea Sandu, fostul international Gheorghe Popescu, avocatul George Vlaicu, precum și fostul internațional Ionut Lupescu. Comitetul Executiv al FRF nu i-a acordat lui Lupescu derogarea de studii necesară pentru a-și putea depune candidatura. Profesorul Zarna a susținut că, în 1994, l-a consiliat pe selecționerul Anghel Iordănescu în timpul CM din SUA, însă varianta a fost infirmată de actualul tehnician de la Al-Ittih^tnSttrna a spus că l-a consiliat pe iordănescu Ia două dintre partidele

disputate de naționala României în cadrul turneului final al CM 1994 - la cea cu selecționata țării gazdă și la cea cu reprezentativa Argentinei, ambele câștigate de tricolori cu scorul de 1-0, respectiv 3-2.„în cazul în care Iordănescu mi-ar fi acceptat sfaturile și la următoarele întâlniri, România ar fi ajuns campioană mondială...”, afirma,în 2003, Paul Zarna.Deși și-a anunțat candidatura., fictuvian gguespu.tineret a României, nu a depus încă cererea la FRF.
Vă așteptăm la 

depozitul nostru:
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TIMISOARAStr. Ion Ionesco de la Brad nr. 29
Tel: 0256-400774Fax: 0256-400777
instaltm@melinda.ro

Microcentrale murale JEMRRD

Demrad Bithermic puteri termice de 24, 28 kW versiune basic cu tiraj natural sau forțat schimbător de căldură bitermică aprindere electronică și modulare automată a arzătorului compact, dimensiuni reduse panou de comandă cu afișaj LED sistem anti-blocare pompă protecție contra înghețului by-pass automat silențios instalare ușoară certificate CE, ISCIR, UK Certeiec, Rostest
un radiator'Ekorad (dimensiune 22x600x800)
Cumpătă o microcentrală murală Demad și primești
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Continuitate în inovației!
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Cuvântul

■
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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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Felicitări (67)
• Pentru cea mai scumpă soție, mamă și 
prietenă Viorica Pușa, din Deva, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere un călduros „La mulți 
ani”, sănătate și multa binecuvântare din partea 
Domnului.

Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, 55 mp, etaj 1, zona Liliacului, 
balcon, repartitoare, baie, bucătărie, fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid. lei, negociabil. Tel. 
0724/620358.
• decomandate, contorizări, balcon, etaj 1, fără 
îmbunătățiri, zona Liliacului, preț 1,05 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780.
• decomandate, contorizări, repartitoare, 55 
mp, 2 balcoane, etaj intermediar, Deva, zonă 
centrală, preț 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0727/885561.
• decomandate, modificări, termopan, centrală 
termică, etaj 3,1. Maniu, Deva Tel. 0723/320945, 
218796.
• Deva, Dada bloc decent etaj intermediar, 
ocupabil imediat ușă metalică, parchet gresie, 
faianță moderne, preț 650 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/815781.
• semidecomandate, Al. Armatei, etaj 1, balcon, 
contorizări,. preț 71.000 ron. Tel. 0745/367893.
• semidecomandate, parchet, bun pentru priva
tizare, Al. Armatei, contorizări, preț 73.000 ron. 
Tel. 0745/367893.
• urgent Deva Al. Streiului, bl. 66, sc. 1, ap. 62, 
decomandate, centrală, calorifere, instalați 
sanitare noi, termopan, spoturi, ușă schimbata 
gresie, faianță, parchet 410 milioane, neg. Relații 
la adresă.
• urgent semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, balcon închis, bloc 
acoperit cu tablă Deva Gojdu, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0740/210780.
• urgent semidecomandate, gresie, faianță, 
contorizări, Deva zonă bună, preț 600 milioane 
lei, negociabil. Tel. 223555,0742/290024.
• urgent zonă ultracentrală, etaj intermediar, 
56 mp, decomandate, contorizări, preț 970 
milioane lei. Tel. 0721/815781.
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada bloc cărămidă, contorizări, par
chet, gresie, faianță, apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. TelL 235208,0721/985256. (Rooan 
3000)
•zonă centrată, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazia zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
■zona Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță, 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722'209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)..
• dec, parchet bucătărie modificată, totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie, 
faianță, apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață, se oferă 
diferență, tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona L Maniu, parter, vedere în 2 părți, ideal 
pt. birouri - sediu firmă, cu centrală termică, 
bine întreținut, preț negociabil sau schimb cu ap. 
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, etaj 1, decomandate, 55 mp, 
apartament tip standard, preț 105.000 RON, tel. 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)

• zona Decebal, etaj 2, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, parchet, faianță, apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, tel. 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, 2 balcoane, 
60 mp, vedere în 2 părți, etaj Intermediar, modi
ficat la bucătărie cu living, preț 123.000 RON, tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona DecabaL decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit, vedere la 
bulevard, sau schimb cu apartament 3 camere, 
în zonă bună, fără amenajări, ofer diferență, tel. 
0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Micro, decomandate, centrală termică, 
modificări, parchet laminat, gresie, faianță, 
rigips, spoturi, balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• zonâ idbacenbală, decomandate, vedere în 2 
părți„balcon închis, boxă, contorizări, parchet, 
preț 95.000 RON, tel. 0723/251498 232808 (Fiesta 
Nora)
o zona piața centrală, zonă liniștită, cu alei, etaj 
1, interfon ia scară, balcon mare, apometre, gaz 
2 focuri, apartament tip standard, ocupabil în 24 
ore, -urgent-, tel. 0788/165703,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona macuM, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresd, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (EVrika)
• urgent, zona Al. Straiului, centrală termică, et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg„ tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
■ oferim ap, în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
■ zona Gojdu, et 2, din cărămidă, bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dunărea ■ Hunedoara, bucătărie mare, 
parchet gresie, preț 390 mii., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Micro 4 - Hunedoara, et. intermediar, 
parchet, contorizări, preț 520 mii., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Eminescu - Deva, semidec., apometre, 
gaz contorizat, balcon închis, mobilat, preț 800 
mii., neg., tel. 745374, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• zona DecebaL etaj bun, dec., CT, 2 balcoane,! 
baie, gresie, faianță parchet, preț 120.000 RON. 
Tel. 224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdec., contorizări, uși, 
geamuri noi, inst. sanitare noi, gresie, faianță 
parchet, preț 79.000 Ron. Tel. 224296, 
0788/361.782. (Garant Consulting)
• dec, bucătărie, baie, faianță balcon, 
contorizări, bd-ul Decebal, preț 103.000 Ron, 
0741/154.401. (Garant Consulting)
• Sdec, buc, baie, balcon, zona Gojdu, preț 
104.000 Ron, 0741/154.401(Garant Consulting)
• etaj 3, centrală termică proprie, 2 geamuri 
termopan, zona Scărișoara, preț 85.000 RON, 
neg., tel. 223400,0721/577368 0742/005228 (Casa 
Betania'
• dec, st 55 mp, balcon închis, contorizări, 
parchet, Zamfirescu, preț 85.000 RON, tel. 223400, 
0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• dec, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță et. 1, 
preț 1 mid., neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, et 2, parchet, balcon mare închis, 
complet contorizat, preț 840 mit, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent L Maniu, et 3, dec., 54 mp, termopane, 
centrală mobilă bucătărie, preț 1,15 mid., tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, contorizări, et. intermediar, central, 
ocupabil imediat preț 1,2 mid., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bulă, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent 2-3 camere, în zona licee, str. Titu 
Maiorescu, blocurile L, P, se oferă preț bun, cu 
plata imediat tel. 0745/302200,232808. (Fiesta 
Nora)
• urgent zona Gojdu, parter, etaj 1, cu sau fără 
amenajări, cu plata imediat se oferă maxim 950 
milioane lei. vechi, tel. 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
• urgent zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Bălcescu, etaj 4 din 4, acoperit, 
contorizări, gresie, faianță ocupabil imediat, 
preț 770 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/985256.
• Deva, împărații Traian, centrală termică 2 
băi, balcon închis, gresie, faianță Tel. 216491, 
după ora 16.

Sisteme informatice integrate de gestiune (ERP) 
- instrument modern de conducere a afacerilor

LASTING System enuntâ organizarea în Deva, începând cu data dt? 28.10.2005, 
la Sala Romteiecom; Str. 22 Decembrie ar. 1tO,
a programului de pregătire în sisteme informatice integrate de gestiune.

Cursurile sunt gratuite și se adresează managerilor și personalului operativ, 
precum inginerttor de sistem și atiahștilor programa lori,

Pentru informații suplimentare și însenert. contactețî-ne ia:
Tel: 0256.201.279
E-fflaH: Dffice@iasting,ro
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• Deva, zonă bună etaj Intermediar, ocupabil 
imediat, preț 750 milioane lei. Tel. 0721/815781.
o semidecomandate, zona Bălcescu, parchet, 
lavabil, contorizări, balcon închis, etaj 3, preț 
negociabil. Tel. 262728 0722/763678 0724/241465. 
•zona Progresul, dec., ușă metalică apometre. 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona G. Enesai, bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă balcon mare 
închis, centrală termică parchet bine întreținut 
ocupabil imediat, preț 130.000 RON, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Dorobanț, etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă 2 bai, 2 balcoane închise, centrală 
termică parchet bine întreținut preț negociabil, 
tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, etaj intermediar, decoman
date, 2 băi, centrală termică termopane, balcon 
închis, parchet, gresie, preț 155.000 RON sau 
SCHIMB cu apartament 2 camere, fără 
amenajări în zonă centrală cu diferență tel. 
0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, modificat din ap. 4 camere, 
decomandate, amenajat 2 balcoane, bine 
întreținut preț 46.000 euro, tel. 0788/165703, 
232808 (Fiesta Nora)
• foarte urgent et 3, zonâ Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajatăicu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg„ tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Eriescu, et. 1,98 mp, bine împărțit 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• zona Micro 6 - Hunedoara, bloc cărămidă gaz 
2 focuri, parchet, preț 220 mii., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Micro 2 - Hunedoara, et. intermediar, 
dec., 2 băi. 2 balcoane, preț 850 mii., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• zonă 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. 223400,0721/436384,0741/120722. 
(Casa Betania)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brânișca 
sau Șoimuș. Preț 820.000.000 ROL, negociabil. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• urgent, zonă bună et. 3, balcon, centrală 
termică preț 790 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• hi Deva, zonă bună dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)
• zona MacuM, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
•zona Gojdu, dec. centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, telefoane 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• se oferă ap. 3 camere, zona I. Maniu, utilat, 
mobilat amenajat recent pentru pretențioși, 
preț 250 euro/lună tel. 0745/302200,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Mfcro 7 - Hunedoara, et intermediar, gaz. 
parchet, preț 420 mii., neg., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță contorizări, Zamfirescu, preț 170.000 
RON, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)
• zona Bălcescu, et 1, amenajat frumos, parțial 
termopan, semimobilat bucătărie mobilată la 
comandă garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Eminescu (pol. jud.), et 1, dec., 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48000 euro, ■ 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Banca Transilvania, et 3, parchet 
laminat, gresie, faianță, termopan, 2 băi. 2 
balcoane, amenajat modern recent, preț 55.000 
euro, neg., tel. 0745/159608 (Mimason)
• lagent, L Maniu, et 2, dec., centrală 3 
balcoane, parchet 105 mp, preț 25 mid., neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent dec, 2 băi, 2 balcoane, 127 mp, 
parchet gresie, faianță zona Quasar, preț 
216.000 RON, neg., tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)

Vând case, vile (13)

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală pentru locuit sau afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmalfismart.ro

Mobilier de apartament,
Mobilier de birou, 

uși PORTA ------------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(30990)

•zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona piață ■ Hunedoara, 2 camere, gaz 2 
focuri, apă curentă pivniță 180 mp, 600 mii., tel. 
745374,0720542223. (Partener-Hunedoara)
• 6 camere, centrală termică proprie, baie, 
canalizare, zonă semicentraiă Deva, preț 
115.000 euro, neg., tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• zona CeangăL necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă canalizare, 
construcție modestă, preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mimason)
• vilă construcție 2000, pe 2 nivele, p+ 
bucâtărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, etî 
cu baie, bucătărie, 3 dormitoare, hol, cț, curte, 
garaj, grădină zona Vulcan, merită văzută preț 
230.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• la 7 km de Deva, recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+e+m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală, fosă septică hidrofor, 
fântână teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg., tel. 
0745/253413. (Mimason)
• in Simeria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 

■living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină, sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și moderne. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Mărăști, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere+ diferență preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona peste linie, construcție nouă parter, et, 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct, termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• zona Măgura Certejului, construcție modestă 
cărămidă 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână curent curte, grădină 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță camere podite, 
preț 500 mii., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• Certei, casă bătrânească 2 camere, grajd, 
șură, fântână curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• Boholt, construcție 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică 
curte, grădină garaj, 5000 mp, preț 1,05 mld„ tel: 
0745/253413. (Mimason)
• 4 camere, bucătărie, baie, curte, zonă exce
lentă Deva, preț 85.000 euro, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• Dobra, sir. M. Eminescu, nr. 19, preț 750 
milioane lei, negociabil. Tel. 283274,0745/515325.
• urgent, casă recent renovată (2003), 3 camere, 
baie, bucătărie, gaz la poartă sobe de teracotă 
1500 mp teren aferent (livadă vie). Tel. 262941, 
0722/361394,0722/249579.
• 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)
• urgent, Bârsău, 3 camere, bucătărie, baie, 
anexe, curte+grădină 1800 mp, preț 850 mii., 
neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

Vând garsoniere (19)

Cumpăr casă (14)

• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• zona CăkigăranL 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

• casă de vacanță zonă pitorească la 14 km de 
Deva, fundație de piatră P-2 cam., M-2 cam., 
mobilată utilată totul nou, lamelar, teren st 5000 
mp, curent, preț 11.000 euro, neg., tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)
• 3 camere, hol, cămară bucătărie vară terasă 
sobe teracotă fântână în curte, curte 5 ari, 
grădină 5 ari, Baia de Criș (Rișculița). Tel. 682068
• casă nouă Boholt, 3 camere,, bucătărie vară 
încălzire centrală canalizare, fosă septică garaj, 
pomi fructiferi, 2 fântâni, una minerală teren 
5000 mp, preț negociabil. Tel. 229256, 0720/ 
677035,0721/329064.
• casă curte, grădină, bucătărie, baie, garaj, 
încălzire centrală în Zlaști, nr. 38 Tel. 
0254/717278.
• urgent, casă locuibilă satul Sântandrei, nr. 113 
A, 2 camere, bucătărie, hol, terasă grajd, diferite 
anexe, st 800 mp, preț 880 milioane lei. Tel. 
236655,0742/218376.

• decomandată contorizări, etaj 4, Dacia, preț
400 milioane lei, negociabil. Tel. 0740/210780.
• decomandate, svrafață de peste 35 mp, 
ocupabilă imediat, Deva, Bdul Decebal. Tel. 
0741/154401.'
• Deva, efaf 3, preț 450 milioane lei. Tel. 215212.
• vând sau schimb urgent, garsonieră Deva, 
Kogălniceanu, 56, ap. 8 cu Timișoara și cande
labra antic. Relații tel. 0254/232905,220997.
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 2352080721/985256.  (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei, Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tei. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mărăști, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000)
• 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 
tliving), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
■ zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță, ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență tel. 0723- 
251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, poliția județ, confort 1, etaj 2, 
vedere la stradă balcon mare, parchet, gresie, 
faianță modificată contorizări, ocupabilă 
imediat preț 79.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandată etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam 
noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788/165702, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj 3, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, gaz contorizat, apometre, preț 
55.000 RON,tel. 0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Dada, dec., amenajări, contorizări, 
parchet gresie, faianță este liberă preț 44.000 
RON, tel. 0788/165702,232808 (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 Micro 2 ■ Hunedoara, dec, gresie, faianță 
gaz 2 focuri, parchet, preț 340 mii., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• conf. 1, dec, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/154.401. (Garant Consulting)
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• 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 2, decomandate, gresie, faianță apo
metre, Dada, Deva, preț 58.000 RON, tel. 223400, 
0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• urgent sdec, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608,215113. (Mimason) ,
• zona MărăștU Nou, et 2, dec., liberă 27A 
balcon, preț 748 mil., neg., tel. 0745/163W. 
(Mimason)
• zonă centrală, et intermediar, 35 mp, parchet, 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dec, contorizări, balcon, et 2, zona Eminescu, 
preț 550 mii., neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)

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

Vând terenuri (21)

• 10 penele teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
211124.
• 1000 mp pădure salcâm, în satul Lunca dram 
acces cu tractorul, și parcelă de teren pentru 
case de vacanță dealul Bejan, 100 m de la asfalt. 
Tel. 213053,211664.
• ZMOmpteren intravilan,în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren agricultură și 6000 mp teren 
pentru cbnstracții sau agricultură ambele local
itatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 9000 mp teren vizavi de Macon. Tel. 
0720/066187.
• extravilan 90 ari, preț 1 euro mp, în Bejan, 
comunaȘoimuș. Tel. 0740/021237.
• extravilan, cu ieșire pe DN, localitatea Ruși, 
2000 mp, respectiv 3500 mp, și extravilan 2370 
mp, negodabil. Tel. 0254/734564.
• intravfian pentru construcție casă în șoimuș,
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Informații, zilnic, tel. 220269,0746/029058 duojS 
orală n
• krtravlan, 1250 mp, la ieșirea din Deva w 
Sântuhalm, cu toate facilitățile, 15 euro mp (mai 
multe parcele). Tel. 0743/011772.
• inbavflan, 20 ari, preț 2 euro mp, extravilan 16 
ari, preț 1 euro mp. Tel. 0740/021237.
• Mravfian, Brad, Str. Morii, nr. 13, CF 257 N; NC 
767, S 826 mp, fs 28,5 m, apă curent, preț nego
ciabil. Tel. 0254/611812.
• IntravBan, zonă rezidențială acces auto, apă 
curent, gaz, ideal construcție casă preț 30 euro 
mp. Tel. 0724/620358
• teren phis 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 toat&utiEtățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Tel. 0721/560918 0721/948212,0741/135659.
• urgent, In Archia, ideal pentru casă sau
cabană cu posibilitate utilități apă gaz, curent, 
cca 50 ari și teren pentru agricultură cea 15 arijjț 
preț negociabil. Tel,215868 ȘL
• urgent, Inbavfian, 1080 mp, fs 35 m, apă gaz, 
curent zona Boholt, ideal pentra casă preț 220 
milioane lei, negociabil. Tel. 223555,0742/290024
• 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 ZăvoL st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, dram asfaltat, preăp 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000) Q

• 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)'

• intravilan, 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)
• intravilan, st 20000 mp, fslOOmp.zonăbună 
apă curent canalizare, ideal pentra 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, ioeal pt construcții 
ae case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp. toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587.0745/253662. (Evrika)
• zona Cristur, 1800 mp, teren drept zonă bună 
preț 10 euro/mp, tel. 745374, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• intravilan intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• inbavfian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

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 
Claas, Case, 
John Deere și 
Fortschrltt.

• organe active 
pentru 
comblnatoare
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• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• Intravilan, Deva, str. Vulcan, apă gaz în 
apropiere, st 2870 mp, preț 6 euro/mp, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• Intravilan, Bretea Mureșană curent electric în 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel. 
224296,0788/361.782.(Garant Consulting)
• intravilan, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 8 m, 
apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 5 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan Zâwi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent, ideal construcție casă preț 25

< euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557. 
-„T (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)
• intravlan, zona Prelungirea Vulcan, st 5000 
mp, fs 30 m, facilități în apropiere, posibilități 
construcție casă preț 8 euro/mp, neg., tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• intravilan, in zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, 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)
• intravilan, in Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, In zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile; preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, to zonă industrială (zona Macon), 

> st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile,
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 

r 0724/169303. (Casa Betania)

• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303.0742/005228. (Casa Betania)
• intravlan la DN7,în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa

. Betania).................................................. ...
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zena de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• urgent, intravilan, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• loc de casă la preț fără concurență 570 mp, 
preț 300 mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
• Pe DN7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• in Tâmpa, 1450 mp, fs 30 m, intravilan, cu o 
construcție veche pe teren, toate facilitățile, apă 
curent în curte, gaz la poartă preț 9 euro/mp, 
tel. 0745/163445. (Mimason)
• loc de casă 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)
• Simeria,st 2900 mp, utilități, gaz, curent, apă la 
150 metri distanță Preț 4 euro/ mp. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, Str. 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)
• intravilan, loc de casă în Deva, zonă bună 917 
mp, fs 18 m, toate utilitățile în apropiere, preț 
28.000 euro, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• intravilan, 5200 mp, fs 25 mp, posibilități apă, 
gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 12 euro/mp, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Macon, 4300 mp, fs 25 m, preț 12 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)
• arabil, oriunde în județul Hunedoara sau în 
România cu suprafața minimă de 10 ha. Tel. 
0746-225726,0254-213050 (Casa Majestic)
• extravian, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp. Ofer prețul pieței. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Maiestir'

Vând spații comerciale (25)

• front stradal, termopan, totul nou, 
amenajat occidental, preț 26.000 euro, 
negociabil, Brad, Str. Libertății, bl. A7.

• hali 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)
• zona piață etaj 1, st 75 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 47.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
o zona L Creangă st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit, încălzire, preț48.000 euro, 
neg., tel. 211075, 0726/130557, 0747/779751. 
(Mondial Casa)
• chioșc de aluminiu, zona Bălcescu, st 4 mp, la 
stradă acces auto, apă gaz, curent, preț 160 
mii., neg., tel. 211075, 0726/130557,0745/666447. 
(Mondial Casa)
• spațiu producție, 42 mp, Deva, apă gaz, 
curent, preț 6.000, neg., tel. 0722/564004. (Prima- 
Invest)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• Deva, central, zonă cu vad comercial (even
tual închiriez), ofer preț bun. Tel. 218796, seara, 
0723/320945.

Vând alte imobile (27)

• chioșc amplasat în piața Bejan „la ruși”, autor
izat, srl aferent, preț 3000 ron și srl înființat 2005, 
fără activitate, 700 ron. Tel. 218399.

imobile chirii (29)

• caut pentru închiriere apartament 3 camere, 
nemobilat, termen lung, 400 ron/lună Tel. 
0745/367893.
• închiriez garsonieră zonă centrală 2 camere, 
bucătărie, prefer pereche tânără preț 100 euro. 
Tel. 215487.
• inchifez vilă P+l, zona cetate, 4 camere, scară 
interioară living 45 mp, 2 bă, bucătărie, pivniță 
garaj încălzit, curte, grădină bucătărie vară 
ideal locuință sau sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
aragaz, frigider, contorizări, Deva zona 
Dorobanți, preț 100 euro/lună Tel. 223555, 
0742/290024.
• 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.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală 250 mp, preț 8 euro mp. Tel. 
0721/985256.

Vinzi
Cumperi

închiriezi

Schimbi

Cauți

Auto românești (36)

Cerințe:
I
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»■ FERESTRE PRIN CARE VIITORUL SE VEDE MAI CLAR
* TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU PENTRU:

SPAȚII COMERCIALE; SPAȚII INDUSTRIALE; CASA TA 
•• EXECUTĂM CU UTILAJE GERMANE DE ULTIMĂ 
GENERAȚIE:UȘI ȘI FERESTRE; VITRINE MAGAZINE
* OFERIM BONUSURI ȘI REDUCERI ÎN FUNCȚIE DE 
COMENZI!

Deva, str. I. Creangă, PT 28, Tel./fax 0254/233243
(33525)

Se vinde la licitație publică, în data de 31 octombrie 2005, ora 11,00, apartament cu două camere, bucătărie, cămară, baie, două holuri, balcon, cu suprafața de 41,10 mp, situat în Deva, Al. Jiului, bl. F, et. 4, ap. 28, jud. Hunedoara.Licitația are loc la Biroul Executorului Judecătoresc Barboni Eugen, din Deva, str. A. lancu, bl. H3, sc. A, parter.Prețul de strigare s-a stabilit la suma de 52.5OO RON.Ofertanții au obligația să depună la CEC pe recipisa la dispoziția executorului judecătoresc o cauțiune, reprezentând 10% din prețul de strigare.

1.211 mc; 
56.021 mc;

6.761 mc;
1.920 mc;
1.093 mc.

• ofer spre închiriere casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări, curenttrifazic, ideal sediu 
firmă depozit, prestări servicii Deva, Str. Cemei, 
nr. 10. Tel. 0723/288282.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilâ mobilată, garaj, piscină preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca) y
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioara, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supere- 
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 pentra închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• garsonieră, conferi 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră semlmoblată 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 imo
biliară 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 vilâ supermobilatâ, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp,
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness) ț
• 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 pentru închiriat garsonieră mobilată, 
contorizări, zonă centrală preț 100 euro/lună 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat garsonieră Deva, 
Dorobanți, mobilată și utilată contorizări (repar
titoare, gaz, apometre), st 37 mp, preț 100 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam. mobilat, utilat, 
contorizări, preț 3000 RON/lună tel. 
0740/013971.(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam., zona Gării, 
decomandate, mobilat și utilat modern, centrală 
termică, preț 250 euro/lună 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer 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/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. nemobilat, 
zorră centrală et intermediar, contorizări, preț 
140 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)
• ofer sp. corn., 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. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Str. Minerului, decomandate, 2 camere, etaj 2, 
centrală termică, mobilat. Preț 100 euro/lună. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• ofer spațiu, zona Astoria, amenajat cu 
termopane, 2 intrări din bulevard, 60 mp, 40 mp 
expunere, preț 7 euro/mp, neg., tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
• ofer urgent, în Deva, et. 3, cu balcon, 30 mp, 
preț 450 mii., tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, complet mobilat și contor- 
izat, preț 100 euro/lună tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă asigurare, stare bună preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• vând Dada 1310 TX, acte la zi, af 1990, stare 
foarte bună preț 1200 euro, negociabil. Tel. 
0723/215316.
• vând Dada break, 5 trepte, VT 2007, rovignetă 
asigurare, stare bună preț negociabil. Tel. 
0744/700235.0254/219780.

Shell Gas Iși aezvoltă rețeaua naționali cte revân mtru dlstHbuna sau 
produsului AutoGas destinat vehiculelor care funcționează cu Instalație GPL.

Ce îți cdșrimrsus|iiiere'|nanclarâ pentru investiție, asistență tehnică și legislativă 
know-how și suport pentru obținerea autorizațiilor.

... : •<> :: '• ' '■ < ! •• 1 < ■'*X

oci

ide la fine: spirit antreprenorial, ex
minim 400 mp,

Rații Cerneștean Tel: 0722 303 398; email: cli wshell.com.

• vând Dada Solenza Confort, af 2004, august, 
garanție, vopsea originală roșu pasion, unic 
proprietar, 17,000 km, mașină de garaj. Tel. 
0723/270348.

Auto străine (37)

• vând Ford Granada, 2000 cmc, închidere 
centralizată servodirecție, cd Sony, cauciucuri 
noi, stare foarte bună preț 1200 euro, negociabil. 
Tel. 218399.

Microbuze. Dube (38)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând culegătoare porumb știuleți „Smaj”. Tel. 
0741/018068,0745/077088,0254/242574.
• vând distanțieri pentru fier-beton (pureci). Tel. 
214664 sau 0723/227569.
o vând gater tip banzig. Relații la tel. 
0745/537771.
• vând plug 3 brazde, semănătoare păioase 2 m 
și presă balotat Tel. mimw.
• vând presă de struguri nouă mașină de cusut 
mecanică marca Union, stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 233084.

Moto-velo (41)

• vând motoretă Mobra Turist, stare bună Tel. 
0745/260135.

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 punctul de lucru din Deva

minimum studii medii
capacitate pentru muncă în echipă 
cunoștințe temeinice de operare 
Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop 
rezistență la stres

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

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

Piese, accesorii (42)

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dacia 1300, toate noi în țiplă 
și caroserie VW break, 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând set plăcuțe frână Espero, preț 500.000 lei 
și 4 cauciucuri iarnă Brigestone 185/65/14 plus 
jantă oțel, preț 500.000 lei/ bucata. Tel. 
0720/000515.

Vând garaje (43)

• Deva, zona Liceul Minier, la parterul blocului, 
are apă curentă Preț 42.000 RON, negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr garaje (44)
• Deva, str. Carpați, zona Liliacului, imp. Traian,
Ofer 420.000.000 ROL. Tel. 0746-225726, 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Chirii garaje (45)

• str, Mihai Viteazul, apă curentă și curent elec
tric. Preț 60 euro/lună Tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Mobilier si interioare (47)

• vând mobilă second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mebilă bucătărie, 
prețuri negcciabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.
• vând mobilă combinată dulap 2 uși, dulap 
vitrină canapea extensibilă, oglindă masă cu 
scaune. Tel. 770017.

DIRECȚIA SILVICA DEVA
’ organizează

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ” 
producția anului 2006

Licitația este de tip deschis și va avea loc Ia sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai 
Viteazul, nr.10, în data de 30 noiembrie 2005, ora 10,00, pentru masă lemnoasă pe picior și 
prestări de exploatare.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație este de 67.006 mc, aparținând 
următoarelor grupe de specii:

- Rășinoase
-Fag
- Cvercinee
- Diverse tari
- Diverse moi

Volumul de masă lemnoasă oferit pentru prestări servicii de exploatare este de 36 mii mc. 
Lista partizilor care se licitează, prețul de începere a licitației și treapta de licitare pentru 

fiecare partidă pot fi consultate la sediul D.S. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine 
și pe Internet la adresele: www.roșilva.ro și www.silvahd.ro.

Preșelecția agenților economici va avea loc la sediul D.S. Deva, în data de 25 noiembrie 
2005, între orele 8,00 - 14,00.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, fax: 0254/224599, 
0254/222481 și la ocoalele silvice. (33305)

.4

wshell.com
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
ww.ro%25c8%2599ilva.ro
http://www.silvahd.ro
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• tatu In magazin

• vând colțar neextensibil, imitație de piele, 
format din 3 piese șl un fotoliu mare, model 
superb, adus din Germania la jumătate preț față 
de magazin. Tel. 212242, seara, 213998
• vând pâtuț pentru copii, cu saltea Tel. 222579.
• vând moNâ de sufragerie, dulap 2 uși, 
bibliotecă cu vitrină, măsuță, preț negociabil, la 
vedere. Tel. 0740/317313.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator P III, 800 MHz, 256 MB RAM, 
placă video, CD-Rom, tastatură Multimedia PS2, 
mouse, boxe, monitor 17 inch, preț 700 Ron. Tel. 
0740-415-959.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr lustrate vechi, până în anul 1950, 
monede, insigne, medalii. Tel. 222579.
• vând timbre filatelice cu temele: pictură 
sport faună floră cosmos, România 1946 -1993 
și străine Tel. 222579.

Electrocasnice (56)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând DVD cu Divix, marca Orion, adus dir 
străinătate, 2 bucăți, preț 230 ran, negociabil. Tel. 
0720/013998,0722/147015.
• vând stație amplificare auto, 800 W, model 
american, preț 75 euro, negociabil. Tel, 
0743/139599.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând frigider Arctic cu congelator și aragaz 4 
ochiuri, preț avantajos. Tel. 210900,0744/611145.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 220 
ron, negociabil. Tel. 211441.
• vând mașină de cusut Singer V1317914. Tel. 
0254/283390.
• vând mașină de spălat de Cugir, preț nego
ciabil. Tel. 0740/317313.
• vând 2 frigidere Arctic, model mare, stare 
bună ae funcționare, preț 300 ron, ambele. Tel. 
0745/260135.
• vând combină frigorifică Electrostar 320 I, 
stare de funcționare, 35 milioane lei, masă de 
bucătărie cu 2 scaune, preț 1 milion lei. Tel. 
714814.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând cărucior persoane cu handicap loco
motor, pliabil și ușor, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0720/677035,229256,226352.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică, stare excelentă și 
fustă piele, nouă nr. 38-40, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• atetiend de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează tapițerie auto (uși, 
huse), pentru Logan, Solenza, Peugeot, Renault, 
Skoda, Cielo, Opel, BMW. Informații la telefon' 
0727/756681.

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

• porii, gankai, balustrade, scări iiterioare 
orice model, din fier forjat Tel 0254/237533, 
orele 8-18

ROFINANȚARE

ZAA Ly ! LM W LT1 S.A.
Deva, str. M. Kogălniceanu, nr.4, teIJfax: 0254 219112,0254/219510, www.aurora.com.ro Capital social: 175.000 RON 

CU.L- • 13014211, Registrul Comerțului: J20/154W2005, Cont: RQ»79RDE2205V1647tM2200, Alta Deva

IMPORTAUT
începând cu data da 06.102005, in baza Legii nr.240/2005, a luat ființă 

Societatea Comerciali da MlrraHm-fare AURORA S.A-, având ca acționari

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
■ vând Nolda 3410, SIM cu 4 dolari credit, preț 
15 milioane lei. Tel. 0722/161644.
• vând telefon Nokia 6610, stare foarte bună 
preț 280 ron, negociabil. Tel. 0726/199378.

• cumpăr țigle și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). Tel. 260651
• vând Ieftin 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă, garaj, cabană etc. Tel. 

.260412.
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.
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FUJITSU
SIEMENS

Amllo L-1300
Intel Celeron M370 (Dothan 15 GHz) 

t L2 Cache: 1024 kB s
W I RAM: 512 MB DDR333 »

Ș HDD: 60 GB/DVDRW DL =
MS-Sound compatible

y Placa video: Intel 852GM UMA 64 MB 
P f Display 15,4" WXGATFT

CADOU

• cumpăr oi și capre. Tel. 0742/214971.
• vând pord mari pentru sacrificare și purcel 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând porumb boabe uscat preț 4000 lei kg, și 
porumb știuleți, preț 2000 lei kg. Tel, 0722/570218
• vând purcei 3 luni, Bărcea Mică nr. 48. Tel. 
236871, orele 19-21.
• vând purcel foarte bine întreținuți, vârsta 4 
luni. Relații tel. 0720/451897.
• vând ridichi de lună preț minim 3000 lei 
legătura (7 bucăți). Tel. 262069.
• vând grâu și orzoaică preț avantajos. Tel. 
0722/524983,212081

Instrumente muzicale (60)

• vând orgă Keyboard Roland E15, putere 2x5 
W, difuzoare încorporate, secție ritmică acom
paniament pian excelent strings, brass și efecte 
excelente, convenabil, începători, avansați. Tel. 
0747/223733.

Altele (61)

• cumpăr ouropaloțl.Tel.0726/379220.
• curs profesional de Shiatsu - masaj corporal 
complet pe 2 DVD - uri, preț 650.000 lei și carte, 
vol. 1, preț 150.000 lei. Tel. 0740/315520, 
0720/818048
• vând candelabra de cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
negociabil. Tel. 212272 0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080 x 080 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând detectoare radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980. ,
• vând mese de masaj pliabile, din lemn, cu 
suport de cap și înălțime reglabilă Tel. 
0740/315520,0720/818048
• vând convector tiraj forțat, preț bun. Tel. 
220894.
• vând urgent boiler gaz Instant, ferestre cu 
rolete, Deva, Cloșca, nr. 1. Tel. 222141,232905.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Suciu Maria. Se declară nulă

Prestări servicii (72)

• Centrul de recuperare și întreținere a 
sănătății, dr. Barb Maria, Deva, efectuează 
tratamente avizate de Ministerul Sănătății, 
pentru 40 afecțiuni cu aparatele .Ener- 
gostat”, Bioptron - reflexoterapie, infiltrații, 
tens. Tel. 0720/275259. Tel. fix 228028 și 
224924.

(ffi) EUROCLINICA
DR. FRANCOIS PINORI de la Spitalul Nisa (Franjo) va fi prezent în clinica timișoreană EURO- 
CLJN1CA, unde va efectua CONSULTAȘI Șl INTERVENI CU LASER, în intervalul O3.-O7.11.2005, în 

domeniul ortopediei și neurochirurgiei pentru pacienfii cu hernie de disc, menise, gonartroză, sd. de tunel 
carpian, pinten calcaneean, cefalee, spondiloza cervicală, periartrită scapulo-humemlă, boala Dupuytren.

Toate intervențiile efectuate pentru afecțiunile de mai sus au avantajul că sunt realizate cu anestezie locală, 
nu impun internare, iar aparatura folosită este conform normelor UE și avizată de Oficiul Tehnic de Dispo
zitive Medicale București.
Programările se fac la telefonul 0255/308.908 sau la sediul din str. loan Pavlosin, nr.13, Timișoara.

(33235)

Calitate în drumul tău - MOL

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

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

K. R: Grupul MOL este unu 
din principalele companii de 
petrol și gaze din Europa
Centrală și Răsăriteană, iar acționarii săi spot în cea mai mare 
parte instituții internaționale. împreună cu partenerii săi strate
gici. MOI . administrează peste 1000 di benzinării în 11 țări. Noi
am venit în România în 1995, considerând că această piață arco
importanță strategică și un mare potențial. Până în prezent, am 
investit aici peste 150 de milioane de Euro. Anul trecut, am 
achiziționat Shell România, iar după ce finalizăm integrarea 
companiei respective, intr-a noastră, vom deține peste 100 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 europerx: cu mult înainte de a Se impune acest lucru. Carburanții noștri sunt Tempo Plus 
98, Tempo Plus 95. Tempo Plus Euro Diesel și Eco Premium °5. Aditivii din Tempo Plus 98, de exemplu, prelungesc viața motorului și a mașinii. Și gama 
de îubrifianți MOL răspunde cerințelor automobilelor de astăzi. Toate aceste produse sunt puse în vânzare la benzinării 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 își pot; curăța atât interiorul cât și (Exteriorul mașinii. Plata o pot face 
fie cu bani gheață, fie prin cârduri VISA, MASTER CARD/EUR OC ARD. M ARSȚRO. Cârdurile de. carburanți MOL Gold, și MOL S ilver oferă companii lor 
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 șt 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 simstraților. Compania 
noastră este puternică și corectă, aspecte subliniate de poziția pe care o deținem în regiune și de partenerii noștri.

(3
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• Teri Rag SRL organizează cursuri pentru 
utilizarea calculatorului la nivel european 
(ECDL), nivele diferite de pregătire pentru 
elevi, pensionari și adulți. înscrieri și 
informații suplimentare la sediul nostru: 
Deva, Boul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Ceprornin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070; fax 0254/218111.

• Aorâria RS vă aduce NOUL printr-o 
ggmâ toatei defiori și prin nota penonaiâ 
regâteâ to fiecare create. Așteptam >â na 
căutafi la adresa: Beta, Mul De«balM.n 
pater. Ungă stafia Opera. Primim comenzi 
și prin telefon: «254/235530,0722/01555.

• SC Catem Info Const* SRL Orăștie, unic 
(fistribufox pe județul Hunedoara al Soft 
Consc*fng, comeroaRzăm și configurăm 
soft economic (ex. Win Mentor, Hamor soft) 
și legislativ (legis). Tel 0788/723155.

• SC Cydev Internațional SRL oferi con
sultanță pentru locuri te muncă In striJ- 
nâtate. Deva, bloc CasU, st* X *• 7. Mafii 
suplimentare la tei. «254735211, «72V 
570219,0724309805.

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

• amenajări interioare, exterioare, comparti
mentări rigips, podele laminate, parchet, tavan 
fals, electrice, încălzire, izolații fonice, termice. 
Tel. 0727/657545.
• montez podele laminate, execut zugrăveli, 
preț avantajos. Tel. 0724/180482.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLIAnunțurile de mică publicitate pentru Cuvântul Liber pot fi depuse în cutiile speciale instalate în următoarele puncte- în gevji:1. Comtim;2. Stația de autobuz Orizont- Micro 15;3. Galeriile de Artă Forma;4. Alimentara Dacia;5. Intersecția Zamfirescu - B-dul Decebal;6. Ceprornin;7. Dobra - la Cooperativa de Consum;8. Ilia - Centrul de schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

Oferte locuri de munca (74)

• angajez urgent muncitori recalificați, pe 
durată determinată, Hunedoara, Deva. TeL 
230943, seara,0745/625759.

• Comporte austriacă angajează operatori | 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In • 
cadrul firmei, salarizare atractivă plus 
bonuri. Baateweat Așteptăm CV-uri cu 
poză In Deva, Btel 22 Decembrie, bl Dl + 
02. Informați la tel «254732747.

• SC Foricon SA, Sir. Dorobanțfior, nr. 28, 
angajează secretwă. Cerințe: experiență fo 
donatei, nȘpmra PC (Office - Word, navi
gare Interne». Relațfi la tel 0254'220763, 
220713.

• SC mfonte SA Deva, tel 213915,214433, 
214718, organizează. începând cu data de 
7412008, trasuri te operator calotelor.

• SC Pangram SA angajează șofer profe
sionist, cuexperiență mHm 8 anL CV-urile 
se primesc până la teta te 7JL2005 la 
tet/tax 0254234734

• societate te transport, cu sediul în Deva, 
angajează conducător auto, categ. C + E, 
pentru transport intern. Relații la tel. 
0254/221190.

• sodetale comercială angajează vânză
toare. Conteni vechime minimum 2 ani 
Informați la tel 0722/307874,230030.

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 șj în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
1 lunedoara, Arad și Satu Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
Care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități:
• Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei
• Să coordoneze echipa de conducere și să raporteze 

situația către directorul executiv (CEO)
• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale 

companiei
. -

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză
• Studii / cursuri de management (recomandat)
• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

CEO
• Abilități deosebite de comunicare: încrezător în sine, cu 

gândire flexibilă
• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres
• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri
• Gândite strategică, abilități de conducere și aptitudini 

pentru lucrul în echipă
• Excelente aptitudini pentru PC (MS Office, Outlook)
• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat. B

Ce oferim este, o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 
modern și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unică a dezvoltării profesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză la 
următoarele coordonate: Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu.

• caut ugent zidari,dulgheri,izolatori. Tel 
0726/157883.

Comemorări (76)

• angajez asistentă stomatologie, Deva. 1 
Tal 228952, orele 9 ■ 17 sau 0722'552145.

Cu profund respect aducem la cunoștință că la data de 26.10.1940 a decedat scumpul nostru tată ’
VINȚAN 

DUMITRUîn vârstă de 65 de ani și soția
SOFIAla 28.10.1965 la vârsta de 80 de ani. Veșnică pomenire. Fiul Victor, nepoții Victorița și Cornel, strănepoții Diana, Victor, Alin și Andreea

în 28 octombrie se împlinește un an de când a trecut în neființă dragul nostru soț, tată, socru și bunic
CORNEL CORNEASlujba de pomenire are loc sâmbătă 29 octombrie, ora 13, la Cimitirul Romano-Catolic din str. M. Eminescu Deva. Te vom păstra veșnic în inimile noastre. Familia

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU
I TINERET HUNEDOARA

Scoate la concurs 
un post de CONSILIER I 

responsabil cu activitatea de tineret 
Condiții de înscriere:

• Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență
• Cunoștințe operare PC

■ Cunoaștereajjpei limbi de circulație internațională
• Vecljfijne în muncă minimum un 1 an

Concursul va avea loc în data de 10.11.2005, la sediul Direcției 
Județene pentru Tineret Hunedoara, str. Andrei Șaguna nr.14. 

Deva, la ora 09.30.
Relații privind condițiile și documentele necesare pentru înscriere, 

precum și bibliografia pentru concurs se pot obține de la sediul - 
DJT Hunedoara, telefon: 214448.

RECLAMĂ

warn

Soția Eufinia, fiica Ligia, ginerele Alin și nepoatele Roxana și Grațiana anunță cu durere în suflet că se împlinesc 5 ani de la trecerea în neființă a celui care a fost un bun soț, tată și bunic
NICULA POMPILIUParastasul de pomenire are loc duminică 30 octombrie, la Biserica Ortodoxă din satul Gothatea. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Decese (75)

Suntem alături de familia Luminița și Nicolae Cean greu încercată de pierderea mamei
FLOAREA CEANSincere condoleanțe familiei îndoliate.Colectivul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1-3, din Deva, str. G. Barițiu

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 dezvoltarea echipei în 
Deva și Simeria

distribuitori de presă
Cerințe: .• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:

• ;.C •• experiență în relații cu publicul; .• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
-4. <» ■ -..4 ... , . ■< pi fcgfam de Iu ru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

INFORMAȚII DE UTILIZARE A TALONULUI
3

Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 

nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 

evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 
chenar+bold și chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 

trebuit decât să veniți la sediul rastru. Vă așteptăm 

într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 

impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 

adresa de e-mail laura.contra@informmedia.ro.

anunțurile GRATUITE
(varianta 1)

■ sunt valabile numai pentru persoanele 
FIZICE
• conțin maximum 25 cuvinte
• se pot depune la sediul nostru sau la 
cutiile noastre de mică publicitate 
amplasate în tot județul Hunedoara

ANUNȚURILE SPECIALE
(variantele 2,3,4)

* sunt valabile atât pentru -persoanele 
FIZICE cât $1 JURIDICE

* se pot achita la sediul nostru din Deva. 
Str.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

Sperăm.că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
not. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

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

DATE PfiRSlWALE
hume *' EwaniViE ' tplepoh

LOCATÎI CUTII POȘTALE „
• dr ziare tfe lângă t'oîntim;
• chioșcul (te ziare din stația tte autobus j 
Orizont Micro 15:
• eh ioșcul de ziare de lângă Galeriile de 
Artă Forma;
• chioșcul de âdare tte lângă Alimentara . 
hac ia;
• chioșcul de ziare intersecția
ZamOrescu - B-dul Decebal;
• Ceprornin;
• Cooperativa de consum Dobra:
• Centrul de schimbare a buteliilor Ilia, j

COTÂTO

1

Anunț Gratuit

2 : 4 - /I"/':

. l»parițfe*4W lutrartte-SW 1 ap»ri|to »10 tel
$$■■:«tetarițU»i«W< fiaperițfi. 20leh ' s*rtpț.40W, ....

TEXT PRIMA APARIȚIE —

Separtțfl« 40 tel

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 9 și 15 la sediul redacției șl se vor publica In pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică publicitate.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro


Avineri, 28 octombrie 2005
• Interzice importurile. Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătatea Animalelor din cadrul UE a adoptat un proiect de,decizie a Comisiei Europene privind interzicerea importurilor de păsări captive vii din afara organizației.
• Eșuate. Marina australiană a negat, miercuri, că ar fi responsabilă pentru moartea a circa 100 de cetacee, care au eșuat în mod misterios pe coastele Tasmaniei, dar au recunoscut că navele sale aflate în zonă au folosit un sonar de frecvență înaltă.
Marte, mai strălucitoare

București (MF) - Planeta Marte va fi timp de câteva săptămâni, începând cu noaptea de 29 spre 30 octombrie, cel mai strălucitor obiect ceresc. Marte s-a aflat în ultima perioadă într-o continuă apropiere față de * Pământ, urmând ca în noaptea de 29 spre 30 octombrie să fie la o distanță de 69,4 milioane de kilometri. Acest lucru va face ca planeta roșie să pară mult mai mare și mai strălucitoare, câteva săptămâni de acum încolo.

curi prezent la banchetul de la Guildhall, Londra. Familia regală norvegiană se află într-o vizită oficială de trei zile în Marea Britanie. (Foto: epa»

cuvw
Sateliți lansați
cu succes

Moscova (MF) ■ O rachetă rusească pentru lansarea sateliților, Kosmos-3M, a decolat ieri de pe cosmodromul militar din Plessetk, transportând un satelit rus și alți șapte străini, dintre care unul iranian, relatează serviciul de presă al forțelor spațiale ruse.Racheta Kosmos-3M a decolat la ora 06:52 GMT având la bord un satelit militar rus, Mojaiets-5, unul iranian, Sina- 1, unul chinez, China-DMC, unul britanic, Topsat, un satelit al ESA, Agenția Spațială Europeană, SSETI Express, unul norvegian, NCube, unul german, UVE-1 și unul japonez, XI-V, a precizat serviciul de presă, într-un comunicat.Lansarea a avut loc fără incidente. Potrivit presei iraniene, Sina-1 este primul satelit al acestei țări, telecomunicații și cercetare.
Plimbare 
obligatorie

Roma (MF),- Posesorii de câini din Roma care nu își scot animalele la plimbare cel puțin o dată pe zi vor fi amendați, conform unei noi legi intrate în vigoare. Noua lege este una dintre multiplele măsuri introduse de primăria orașului pentru asigurarea unui trai decent sptelor de mii de animale de companie. Legislația orașului mai prevede că este ilegală tăierea, din motive estetice, a cozilor și a urechilor câinilor, ca și a ghearelor pisicilor. Animalele nu mai pot fi expuse în vitrină și nici oferite ca premiu la târguri. E ilegală și așezarea peștișorilor aurii în acvarii rotunde, din sticlă.

Plimbați o dată pe zi

Hotelurile 
își schim
bă meniul
Berlin (MF) - Salată 
Cesar fără pui și fileul 
de porc în loc de 
friptură de porumbel 
sunt oferite acum de 
numeroase restau
rante și hoteluri din 
Germania, care și-au 
modificat meniurile 
din cauza gripei 
aviare.
„Efectul pozitiv" al 
temerilor privind gri
pa aviară este, potri
vit lui Ernst Fischer, 
președintele 
Federației hotelurilor 
și restaurantelor din 
Germania, faptul că 
furnizorii de came de 
pasăre'și-au micșorat 
prețurile înainte de 
sărbătoarea Sfântului 
Martin,‘care se cele
brează la 11 noiem
brie și care este ziua 
în care, potrivit 
tradiției, în locuințele 
germane se consumă 
came de pasăre. 
Unele hoteluri și-au 
modificat radical 
meniul, iar cel oferit 
pentru Crăciun nu 
include deloc came 
de pasăre.(Foto: EPA)

Echipă într-un nou film
București (MF) - Actorii de filme de acțiune Wesley Snipes și Jean-Claude Van Damme vor juca împreună într-o nouă producție de acest tip, ce se va turna în Canada și România începând din noiembrie. „The Hard Corps” este scris și va fi regizat de Sheldon Lettich, imul dintre scenariștii producției care l-a lansat pe Van Damme ca star al filmelor de acțiune - „Bloodsport” (1988). în „Hard Corps”, Van Damme va juca un combatant cu experiență, Patrick Sauvage, care și-a petrecut ultimii trei ani luptând în Afganistan și Irak. El e angajat ca bodyguard de un fost campion mondial de box, care are nevoie de protecție după ce a intrat în conflict cu lin mogul primejdios al muzicii rap.

Rușinat în fața plutonului
Londra (MF) - Prințul Harry (21 am) a fost obligat să își dea jos pantalonii în timpul unui exercițiu militar, pentru a dovedi că nu are tatuat pe posterior prenumele iubitei lui.Fiul cel mic al prințului Charles este elev la prestigioasa academie militară Sandhurst. Potrivit cotidianului, Harry, a fost obligat să își arate posteriorul în urma zvonurilor potrivit cărora și-ar fi tatuat prenumele de „Chelsy Davy”, al prietenei sale, născută în Zimbabwe.în timpul unui exercițiu, un ofițer i-a ordonat lui Harry: „Cadet Wales, dați-vă jos pantalonii și arătați-mi posteriorul

dumneavoastră!”. Harry, care se pare că nu era la curent cu zvonurile care circulau, a întrebat: „Vorbiți serios?”. „Dați-ijos, vreau să văd dacă este adevărat”, a ordonat ofițerul.Prințul șta dat jos pantalonii până la genunchi în fața întregului pluton, iar ofițerul a spus că totul „este OK”. Unul dintre cădeți a explicat că nimeni nu a îndrăznit să îl întrebe pe Harry dacă zvonurile erau adevărate. „Atunci, unul dintre ofițeri a decis să afle adevărul în fața întregului pluton. Ar fi trebuit să vedeți fața lui Harry. Am râs cu toții. El s-a înroșit, după care a început și el să râdă”.
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Noemi ■Are 20 ani, este pasionată de literatură, turism și muzica de bună calitate.

11 deținuți arși în incendiu
5 5 b

■ Gardienii de pe un 
aeroport din Amsterdam 
nu au luat în serios 
strigătele deținuților.Amsterdam (MF) - Un in cendiu izbucnit în cursul nopții de miercuri spre joi pe aeroportul Schiphol din Amsterdam s-a soldat cu moartea a 11 persoane, care urmau să fie expulzate și care erau deținute în celule speciale. Alte 15 persoane, rănite în același incident, au fost spitalizate, printre ele numărân- du-se și pompieri, a declarat Rob Stenakker, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei regale, adăugând că bilanțul vic

Deținuții sunt închiși in celule speciale (ftxo-. epajtimelor ar putea crește. Incendiul a izbucnit la scurt timp după miezul nopții, din motive necunoscute, iar pompierii au reușit să-l stingă în jurul orei locale 4:00. Celulele
adăpostesc în general trafi- canții de droguri și persoanele a căror intrare pe teritoriul olandez nu este permisă, fiind situate l’ntr-o clădire aflată la aproximativ

patru kilometri de terminalele aeroportului. Aproximativ 350 de persoane erau deținute în aceste celule, miercuri seara, dintre care 43 se aflau în zona unde a izbucnit incendiul. O treime dintre celule au fost distruse. Un supraviețuitor al incendiului a declarat într-un interviu difuzat ieri de postul public de radio olandez că gardienii nu au luat în serios alerta. „Am rămas închiși. Am strigat până ne-a durut gâtul”, a afirmat bărbatul, menționând că deținuții bateau în ușile celulelor. Circumstanțele incidentului vor fi elucidate în urma unei anchete.
Dame Judi Dench la Buckingham
M Actrița Dame Judi 
Dench a primit distincția 
regală pentru servicii de 
importanță națională.

Los Angeles (MF) - Dame Judi Dench, actriță care a câștigat un premiu Oscar pen tru rolul din filmul „Snake- speare in Love”, a primit din partea reginei Marii Britanii distincția „Companion of Honour”, în cadrul unei cere

monii care a avut loc la Palatul Buckingham. Dame Judi Dench (70 ani) a devenit una dintre cele 65 de personalități britanice care au primit o astfel de distincție, decernată de suveranii britanici pentru servicii de importanță națională.Actrița a jucat în numeroase piese de teatru, în patru filme din seria „James Bond” și în producția „Mrs Brown”. Dame Judi Dench a

fost nominalizată de pateu ori la premiile Oscar pe parcursul a cinci anî, între anul 1998 și 2003, și a câștigat cincl'pre- mii BAFTA pentru filmele „Iris”, „Shakespeare in Iove”, „Mrs Brown”, „A Itoo ț with a View” și „Four ir the Morning”. Dame Judi Dench s-a remarcat și pe micul ecran în serialul de comedie din anii ’80. „A .Fine Romance”, și în producția „As Time Goes By”.
Phil Collins a sus: ținut miercuri un concert la Budapesta. Duminică va cânta la București, la Romaero Bă- neasa. (Foto.- epa;


