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Lucrările La două dintre cele opt săli 
de operație din cadrul Spitalului Județean 
Deva s-au finalizat în urmă cu două zile, 
primele operații efectuându-se ieri. /|».12

(Foto: Traian Mânu)

Mărunțiș de... miliarde? vorbirile telefonice. Și totuși, majoritatea au plecat „cu coada-ntre picioare”, nemulțumiți de explicațiile pompoase ale omului de la ghișeu, dar incapabili să riposteze. Un caz aparte este cel al lui Francisc Brăneți, din localitatea Uroi. Povestea lui începe în urmă cu câteva luni

■ Un hunedorean a 
demonstrat în premieră 
că Romtelecom a 
umblat cu ocaua mică.

Deva (T.S.) - Cu siguranță că mulți hunedoreni au avut nelămuriri privind modul în care le-au fost facturate con-

Am făcut o plângere și am primit un răspuns din care, în afara faptului că mi se vorbea despre creșterea euro, nu am înțeles mare lucru. între timp, în luna iulie primesc o factură încărcată cu 400 de lei. Ea fel au pățit si alți

când, nemulțumit de modul în care i se facturau minutele incluse în abonament, face o plângere către Romtelecom Deva. „Odată cu intrarea în vigoare a noului tip de abonament <Confort 35> am început să fiu nemulțumit de modul în .... . .care mi s-au tarifat minutele cunoscuți de-ai mei”, susține incluse, povestește Francisc. Francisc. /p.3

Traversare periculoasă
Deva (M.T.) - O femeie a fost grav rănită în urma unui accident de circulație produs, joi, în jurul orei 23:20, pe D.N.7, în zona restaurantului „Izvorul Decebal”. Conducătorul unui autoturism VW Caravelle, țtelu O., de 39 de ani, din Brașov, a surprins și accidentat grav o femeie care s-a angajat în traversarea șoselei prin loc nepermis și fără să se asigure. Femeia nu a putut fi identificată, iar cercetările continuă.

Un dar de ziua ta!
Deva (V.R.) - Ești tânără, simpatică, arăți bine și vrei să fii cunoscută? Vino la „Cuvântul liber” și visul tău de a deveni ve-

CUWHHL
detă se realizează. Sunt așteptate mai ales tinerele care au cel puțin 16 ani și simt născute în noiembrie și decembrie. De

Halloween. Dovlecii și bostanii au luat forme de capete care se vor plimba, în această seară, luminate, pe străzi. Este seara aparițiilor stranii și a dovlecilor felinare, adică seara de Halloween. Zp.7
(Foto: Traian Mani

“ 1A JH

ziua lor vor avea parte de un dar de neuitat - o poză color pe ultima pagină a ziarului. Tot ce trebuie să facă este să ia legătura cu foto-reporterul Traian Mânu, la sediul redacției - Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Cepromin, parter) - sau la tel. 0720-400448.
Braconajul - sport vânătoresc!

CUVÂNTUL LIBER
IS Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
(D (0254) 211275

■ Un număr de opt 
cazuri de braconaj a 
fost descoperit în acest 
an în județ.

Deva (C.P.) - Fenomenul a cunoscut o ușoară creștere comparativ cu anii precedent. „Aceasta din cauza tergiversării soluționării rapide

a cazurilor ori darea de Soluții incorecte de către instanțele de judecată. Pe de altă parte, unii gestionari ai fondurilor de vânătoare nu-și respectă obligația de a-i exclude din asociații pe braconieri”, a declarat Grigore Run- can, inspector vânătoare în cadrul ITRSV. Majoritatea celor prinși la braconaj sunt

vânători, dar și un paznic al fondului de vânătoare. Prinderea lor s-a făcut prin acțiuni comune ale ITRSV și Poliției, pe baza informațiilor primite. în acest an, în județ au fost vânați ilegal mistreți, căprioare și cerbi. Un caz aparte a fost descoperit luna aceasta în zona Hațegului, unde s- a eliberat un urs prins în laț.

-

Spații ruinate |
Călan (L.L.) - Majoritatea spațiilor fostului IAS Călan au ajuns într- o avansată stare de degradare. Ea sesizarea Di recției Agricole, lichidatorul judiciar a solicitat „proprietarilor” acestor spații să prezinte situația actuală a fermelor, /p.6.

Obiectiv social finalizatSituația infracțiunilor din domeniul 
investigațiilor criminale

C J 9 luni 2004 ■■ 9 luni 2005 ■ Centrul de îngrijire și 
Asistență Brad a fost i- 
naugurat, în prezența 
consilierilor județeni.

Brad (D.I.) - Finanțat de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap, Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Local al Municipiului Brad, Centrul de îngrijire și Asistență este o unitate care asigură găzduire, îngrijire, recuperare etc., pentru persoanele adulte cu handicap din județul Hunedoara. Centrul poate adăposti în cele zece ca

mere un număr de 34 de persoane. Pentru construcția lui, care a început în anul 2002, au fost alocate aproximativ 13 miliarde de lei, sumă la care CJ a contribuit cu cinci miliarde de lei vechi, în special pentru a se asigura racordările la utilități, precum și pentru procurarea centralei termice și a unei părți din mobilierul necesar. „Am dorit ca și consilierii județeni să fie prezenți la inaugurare, pentru a se convinge că banii alocați în ședințele CJ simt folosiți cum trebuie”, a spus președintele CJ, Mircea Moloț.
cu o oră înapoi, ora 4 urmând să devină 3. în felul acesta se va face trecerea la ora oficială de iarnă. Ziua! de duminică va avea 25 de ore. Trenurile din țară vor circula după același orar, iar cele internaționale vor fi corelate cu trenurile din țările vecine.
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• Versiune modificată. SUA, Franța și Marea Britanie au prezentat în CS al QNU o nouă versiune modificată a proiectului de rezoluție pe tema Siriei, care include amendamente de fond, rectificări de formă și o amenințare cu sancțiuni economice.• Acord crucial. Un acord asupra bugetului european este „crucial", dar va fi „foarte dificil" de realizat, a declarat premierul britanic Tony Blair. „Bugetul face parte din planul de a aduce Europa pe calea cea bună", a spus Blair.

In pofida tuturor

Greu cu acordul
Ierusalim (MF) - Ministrul israelian al Apărării, Shaul Mofaz, a declarat că exclude posibilitatea încheierii unui a- cord cu actuala conducere palestiniană, apreciind că statul evreu trebuie să aștepte „următoarea generație”, conform presei israeliene. „Am îndoieli serioase că vom putea ajunge, într-o zi, la un acord de pace cu actuala conducere palestiniană. Va trebui să așteptăm generația următoare. Am putea încheia, cel mult, acorduri interimare și nu cred că în următorii ani va putea fi creat un stat palestinian”, a spus Mofaz. „îmi doresc foarte mult să ajungem la un acord, însă trebuie să recunoaștem că partenerul palestinian nu este la înălțime”, a precizat el.

Shaul Mofaz (Foto: EPA)

Mircea Geoană 
(Foto: arhivă) 

Mulțumit 
de gestSibiu (MF) - Președintele PSD Mircea Geoană a declarat, ieri, că scrisoarea pe care i-a, adresat-o Ion Iliescu reflectă dorința de a avea un dialog constructiv și înțelegerea că ierarhia și disciplina partidului trebuie respectată. „Este o scrisoare care conține opinia domnului președinte Ion Iliescu, care reflectă dorința noastră de a‘ avea un dialog constructiv, care și înțelege să respecte ierarhia și disciplina partidului, care eun lucru important și consider că este un gest care ne va permite să lucrăm mult mai constructiv împreună în perioada următoare", a spus Geoană.

SI Președintele iranian își 
menține declarațiile prin 
care solicită „ștergerea 
Israelului de pe hartă".

Teheran (MF) - Președintele iranian, Mahmud Ahmadinejad, își menține declarațiile prin care solicită „ștergerea Israelului de pe hartă” și contestă valul de indignare suscitat în Occident de afirmațiile lui, pe care le consideră „corecte și îndreptățite”, relatează AFP.„Sunt liberi să vorbească, dar cuvintele lor nu au nici o autenticitate. Este evident că dacă o declarație este corectă și îndreptățită va provoca reacții”, a spus Ahmadinejad, citat de agenția oficială IRNA.„Cuvintele mele sunt exact cuvintele poporului iranian”, a afirmat el.De altfel, liderul iranian a criticat „sionismul internațional și politica expansionistă a aroganței mondiale”, termeni care desemnează, de o- bicei, Israelul și Statele Unite.„Sunt ființe obraznice și cred că lumea întreagă trebuie să li se supună. Distrug familiile palestiniene și se așteaptă ca nimeni să nu li se

opună”, a continuat Ahmadinejad.
„Moarte Israelului”în paralel, zeci de mii de iranieni au participat, ieri, la o manifestație desfășurată la Teheran cu ocazia Zilei Ierusalimului, lansând sloganuri precum „moarte Israelului”.„Ziua Qods” (Ierusalimului), instituită de Ruhollah Khomeiny, fondatorul Republicii islamice, a dobândit, in acest an, un aspect deosebit, după afirmațiile noului președinte la adresa Israelului.Manifestanții, bărbați, femei și copii, au ars drapelul israelian în fața Universității din Teheran înainte de rugăciunea săptămânală, dar și un portret al premierului israelian Ariel Sharon și steagurile SUA și Marii Britanii.„Candidații la martiriu” (o- perațiuni sinucigașe) au defilat purtând pe piepturi false centuri de dinamită, sub o pancartă pe care se putea citi „Ierusalimul ne aparține”.„Suntem total de acord cu ceea ce a spus Ahmadinejad, deoarece este opinia religioasă definitivă a imamului Khomeiny și a Ghidului Aii Khamenei”, susține declarația finală a manifestației, citită cu voce tare de protestatari. Iranienii au ars Ieri, la Teheran, drapelul național al Israelului

(Foto: EPA)

Serghei îvâ- 

nOV (Foto: EPA)

Forțele ruse rămân în 
Republica Moldova

Chișinău (MF) - Forțele ruse de menținere a păcii vor rămâne în regiunea separatistă transnistreană până la adoptarea unei decizii politice de schimbare a statutului lor, a declarat ministrul rus al Apărării, Serghei Ivanov, citat de BA- SA-press.Ministrul rus a adăugat că țara sa nu insistă să dețină dreptul exclusiv asupra misiunii de menținere a păcii în regiune. Ivanov a precizat că la misiune pot lua parte zecisau chiar sute de state.Pe de altă parte, solicitările anterioare ale Chișinăului de schimbare a formatului operațiunii nu au fost susținute și nu vor fi luate în discuție la negocierile din Moldova pentru soluționarea problemei transnis- trene, a spus oficialul rus.întrebat ce părere are despre declarațiile de joi ale premierului Republicii Modova Vasile Tarlev, privind comerțul cu armament din regiunea transnistreană către Ce- cenia, Ivanov a declarat că este răspunzător de bazele ruse din Republica Moldova, iar de acolo nu se vând aripe» în plus, a spus el, Transnistria dispune de propria sa ar
mată, care asigură o pază bună depozitelor proprii de armament.
««ta»
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Raid israelian
Gaza (MF) - Aviația israeliană a atacat, joi seara, în orașul Gaza, un vehicul în care se a- flau militanți palestinieni, omorând cel puțin șapte persoane, între care un lider local al Jiha- dului Islamic și trei membri ai grupării isla- miste, au anunțat surse palestiniene și israeliene. Trei civili au fost u- ciși, alți 14 au fost răniți. Raidul a survenit la câteva ore după ce premierul israelian, Ariei Sharon, a anunțat măsuri dure împotriva teroriștilor, ca reacție la atacul sinucigaș comis miercuri, la Hadera.

Premierul, dezamăgit de parteneri i
■ Călin Popescu Tăricea
nu: S-ar putea să ne 
săturăm de atitudinea 
partenerilor din coaliție.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu s-a declarat „foarte dezamăgit” de votul negativ al majorității din Parlament asupra proiectului de buget al educației, precizând că membrii PNL s-ar putea sătura de acest comportament, iar el ar putea să pună „frână” unor inițiative ale partenerilor de coaliție.„Văzând ce s-a întâmplat la Comisia de învățământ, unde doar patru deputați PNL au a- vut curajul să susțină punctul de vedere al Guvernului, îmi pun încă o dată întreba

rea: oare ceilalți care au votat împotrivă din partea majorității consideră că bugetul este numai al Ministerului Finanțelor sau al PNL? S-ar putea ca ai mei colegi din PNL să înceapă să se sature de aceste atitudini - care, uneori, în-
Aceste atitudini 
încep aă ne ridice 
probleme asupra 
încrederii pe care 
o putem avea in 
partenerii de 
guvernare.
Premierul TAriceanu

................................... M cep să ne ridice probleme asupra încrederii pe care o putem avea în partenerii de guvernare - și s-ar putea să în

ceapă să adopte și ei același stil de comportament”, a declarat, ieri, premierul Tăriceanu. 1El a arătat că un buget propus de Guvernul majorității parlamentare ar trebui susținut de către membrii acestei i majorități. $„îi las pe ei să decidă ce măsuri de sancționare ar trebui luate, deoarece eu nu pot juca permanent rolul celuioa- re prezintă argumente pentru; a-i împăca ori de câte ori se află în situații dificile, ca să constat, în final, că tot ei tre- ~ buie să tragă consecințele neplăcute. Au suficiente inițiative de care s-ar putea, la un moment dat, ca nici eu să nu mai fiu interesat, să le pun frână”, a spus Tăriceanu.
Kofi Annan, consternat
■ Secretarul general al 
ONU este indignat de 
declarațiile președintelui 
iranian cu privire la Israel

New York (MF) - Secretarul general al ONU, Kofi Annan, și-a exprimat, joi, consternarea provocată de declarațiile președintelui iranian Mahmud Ahma’dinejad, care a făcut apel la ștergerea Israelului de pe hartă.„Secretarul general a aflat cu consternare despre declarațiile privind Israelul atribuite lui Mahmud Ahmadinejad”, se arată într-un comuni-

Kofi Annan (Foto: epa)

cat difuzat de purtătorul de cuvânt al lui Annan.Annan a reamintit tuturor statelor membre că Israelul este membru al organizației de mulți ani și are „aceleași drepturi și aceleași obligații ca toți ceilalți membri”, se a- daugă în comunicat. Secretarul general al Națiunilor Unite „reamintește în special că, potrivit Cartei Națiunilor Unite, toți membrii organizației și-au luat angajamentul de a nu recurge la amenințări sau la forță împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a unui alt stat”.Reamintind că intenționează să efectueze o vizită în I- ran în următoarele săptămâni, Annan a subliniat că a- ceasta va avea pe ordinea pe zi „procesul de pace din Orientul Mijlociu și dreptul tuturor statelor din regiune de a trăi în pace, de a avea frontiere sigure și de a nu fi supuse unei amenințări sau acțiuni de forță”.

Sute de israelieni, membri ai unei mișcări pacifiste, au protestat ieri față de decizia autorităților de evacuare a coloniilor evreiești din orașul Hebron.
Sfaturile Greciei către Turcia

Atena (MF) - Președintele grec, Carolos Papoulias, a recomandat Turciei „să revizuiască pozițiile fundamentale ale politicii sale”, dacă dorește să devină membru cu drepturi depline al UE. „Dacă Turcia a decis să urmeze calea europeană, trebuie să revi

zuiască pozițiile fundamentale ale politicii sale”, a declarat ieri Papoulias. „Noțiunile de perspectivă europeană și de politică de casus belli nu pot coabita, iar acquis-ul ccr munitar și armata de ocupație sunt două realități incompatibile”, a adăugat el.
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• Săcărâmb. Aniversarea a 170 de ani de la înființarea Școlii Tehnice Superioare de Minerit din satul Săcărâmb, comuna Certeju de Sus, va prilejui, duminică, organizarea unor festivități la căminul cultural și dezvelirea unei plăci din marmură. (M.T.)
• Accident. O tânără de 15 ani a fost grav rănită în urma unui accident de circulație produs, joi seară, pe D.J.687, în Hășdat. Conducătorul unei Dacii, Marin S., de 51 de ani, din județul Dolj, nu a redus viteza într-o curbă, părăsind partea carosabilă și izbindu- se de un versant. Minora, pasageră în autoturism, a fost grav rănită. (M.T.)

Greșeala care face miliarde
A

Tiberiu Stroia
tlberiu.stroia3lrrfom1medla.ro

Și totuși, de ce 
vă plătim?

■ De la 4,3 mil. abo
nați, 400 de lei prele
vați ar înseamnă două 
miliarde lei vechi.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.strolaeinformmedla.ro

Deva - Nemulțumit de răspunsul sucursalei societății Romtelecom de la Deva și considerând-se înșelat cu 400 de lei, Francisc trimite o plângere la București. Aici precizează că, dacă nu i se va da un răspuns favorabil, se va adresa Oficiului pentru Protecția Consumatorului.Și, surpriză! De la compartimentul central de massmarketing al Romtelcom domnul Brăneți primește, în scurt timp, scuze din partea companiei care își recunoaște greșeala și se obligă să-i scadă

cei 400 de lei luați cu japca de operatorul de telefonie din factura următoare.
Sunt un om corect„Nu cei 400 de lei vechi m- au deranjat, declară bătrânul. E o chestie de principiu. Am cheltuit mult mai mulți bani ca să mi se facă dreptate. De exemplu, numai trimiterea recomandatei la București m- â costat 70.000 de lei. Dar sunt un om corect și vreau să fiu tratat ca atare. Nu mai vorbesc de faptul că, în aceeași lună, vecinului meu i s-au facturat în plus 1.000 de lei vechi. Un calcul simplu arată că, dacă fiecare din cei 4,3 milioane de abonați este „păcălit” cu 400 de lei vechi, Romtelecomul bagă în buzunar 1,7 miliarde. Ori ăsta e jaf la drumul mare”, susține Francisc. Nea Feri nu dă bacșiș la Romtelecom (Foto: Traian Mânu)Atunci când nu se scobesc artistic în nas, când nu citesc presa sau nu moțăie -'liniștiți în fotolii, senatorii României chiulesc.Joi, spre exemplu, Senatul României s-a închis pentru că senatorii n-au catadicsit să vină la muncă. Când pe mese îi așteptau mai multe proiecte urgente de legi, necesare integrării în UE. Și dacă sunteți obsedați de cifre, pentru o zi de nemuncă a senatorilor, plătitorii de impozite scot din buzunare aproape 350 de milioane de lei vechi. Cu banii ăștia, aruncați în vânt, am putea plăti ajutoarele sociale, pe o lună, pentru 700 de persoane cu handicap. Dar ce le pasă lor de amărâții țării?De aceea mă gândesc că președintele Băsescu nu avea dreptate atunci când ne-a spus nouă să muncim ca cehii, dacă vrem să trăim ca cehii. Putea să-și regleze un pic privirea și să observe cum și cine a făcut reforma economică în Cehia. Cine a dat legile, cine a făcut privatizările și cine a avut grijă să creeze un mediu corect de afaceri. Și ar fi observat că nu este vorba de popor. Oricum, până una alta, având în vedere că România este condusă prin Ordonanțe de Urgență, puteți absenta nemotivat cât vreți, domnilor senatori și deputății Dar aveți măcar bunul-simț și nu vă prezentați nici atunci când trebuie să vă încasați banii pentru nemuncă.

Pogea a fost înlocuit
Brad (D.I.) - Consiliul Județean Hunedoara a decis ieri să ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al lui Gheorghe Pogea. Acesta și-a depus demisia pe data de 23 august a.c., ca urmare a incompatibilității cu funcția de ministru de stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic. în locul lui Gheorghe Pogea a fost validat următorul membru al Partidului Democrat aflat pe lista de supleanți, și anume Marin loan Stan.

Gusturi... de Revelion
■ Hunedorenii solicită 
agențiilor de turism 
oferte pentru petre
cerea Revelionului.

Deva (C.P.) - Interesul se manifestă pentru ofertele de Revelion din stațiunile montane și cele pentru destinațiile exotice. „Am avut cereri pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă în Poiana Brașov sau Predeal, dar și în străinătate în paradisuri exotice - Thailanda, Venezuela - ori în stațiuni de ski din Austria și Elveția”, a declarat

Zenaida Moșneag, administratorul agenției de turism Nexus Travel Deva.
Costul petreceriiPentru un Revelion pe Valea Prahovei hunedorenii trebuie să plătească între 260 și 600 de euro de persoană. Un pachet spre o destinație externă „mai aparte” poate ajunge la 2000 de euro. Cu 500 de euro poți să fii la cumpăna dintre ani în Malta sau în Cipru, în vreme ce pachetul oferit de gazdele elene este de 200 euro/persoână. „Anul trecut cele mai multe bilete vân

dute au fost pentru Băile Felix, Austria, Grecia, Egipt, Praga sau Viena. Cam 
W..................................

jumătate dintre clienții noștri au ales să rămână în țară de sărbători”, a mai spus Zenaida Moșneag.

Paintball
Deva (S.B.) - Prima ediție a Cupei Liceelor la Paintball are loc astăzi, de la ora 9.00, pe terenul special amenajat în Deva, str. Sântuhalm 70E (vizavi de Petrom Sântuhalm). La competiție participă echipe cu câte trei jucători (băieți sau fete), cu vârsta minimă de 16 ani. Echipele trebuie să includă cel puțin doi membri din liceul pe care îl reprezintă. Un liceu poate participa cu una sau două echipe.

Dascălii pichetează Parlamentul
■ Profesorii solicită 
alocarea unei sume 
echivalente cu 5% din 
PIB pentru educație.

Deva (M.S.) - Federația Sindicatelor din învățământ „Spiru Haret” va picheta, începând de săptămâna viitoare, sediul Parlamentului, pentru a susține alocarea a 5 la sută din Produsul Intern Brut (PIB) către bugetul educației. Președintele executiv al Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat ieri, la Deva, că sindicaliștii intenționează să

declanșeze și o grevă generală în perioada în care bugetul de stat pe 2006 va fi discutat în plenul celor două Camere.Liderul sindical a explicat că învățământul mai are nevoie de 28.000 de miliarde lei vechi pentru atingerea unei sume echivalente cu 5 la sută din PIB. El a arătat că suplimentarea bugetului educației cu 1000 de miliarde lei vechi este insuficientă pentru lansarea proiectelor concepute de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu federațiile sindicale din învățământ.
LuniFoștii șoimi ai patriei, actualmente tineretul neutecist de astăzi, își aduc aminte de patrimoniul UTC-iștilor de ieri. Care asemeni stelei la care se benocla Eminescu, azi îl vedem și... nu e! Uimit de fenomenul paranormal, președintele Agenției Naționale de Tineret, Ka- roly Borbely, își pune întrebarea, nefirească pentru vremurile în care trăim, unde a dispărut, dom'le, patrimoniul ăsta? Iată un mister la care nici măcar Copperfield nu poate răspunde.

Cine a palmat patrimoniul?

Sărbătoare la școala 
„Dominic Stanca"

Orăștie (D.I.) - Imobilul a fost construit cu ajutorul unor fonduri europene, aportul Consiliului Local al Municipiului Orăștie fiind de aproximativ 800 de milioane de lei vechi, sumă necesară pentru executarea racordurilor la utilități. Noul corp de clădire cuprinde 7 săli de clasă a câte 25 de locuri, lucrările fiind terminate intr-un an de zile. Inaugurarea obiec

tivului, la care a participat, din partea IȘJ Hunedoara, inspectorul general adjunct Simion Molnar, a coincis cu aniversarea a patru ani de când școlii generale i-a fost atribuit numele scriitorului Dominic Stanca. Actuala conducere a invitat la manifestare toți profesorii pensionari care au predat de-a lungul timpului în această unitate de învățământ.

Datoriile execută sănătatea

MarțiAerele pe care și le dă Bodu prin fața cluburilor de fotbal au ajuns și la noi. Unde societăți precum CNH Petroșani și Minvest sunt pregătite de executare silită pentru neplata datoriilor la fondul de Sănătate Publică. Asta deși reprezentanții Finanțelor recunosc că, în cazul CNH Petroșani, spre exemplu, n-a mai rămas ninyc de executat. în aceste condiții este de așteptat ca, pentru a-i scăpa de boli, minerii din Vale să-i alerge zilnic pe hune- doreni prin orașe.

MiercuriSupărare mare în tabăra rromilor din județ. în primul rând, pentru că din cifra neoficială de 12.000, doar 6.000 și-au declarat etnia. Apoi, pentru că sunt foarte puțini patroni dispuși să-i angajeze. Cel puțin așa afirmă Marian Daragiu, președintele ANR. Culmea e că nici măcar rromii care au ajuns patroni, mânca-ți-aș, nu își doresc angajați de această etnie prin fabrică. Adică, cum ar veni vorba, rrom la rrom nu-și scoate ochii, dar nici nu-1 angajează.

Romii nu fac afaceri cu romi

Inișconi caută nume de bloc

JoiCa și cum s-ar fi terminat numerele din Univers, 9 blocuri din Deva se numesc 15, 17 și 19. Spre disperarea locatarilor care sunt puși în situația de a citi alte scrisori sau de a strânge din dinți în fața altor facturi. Și pentru că treaba durează de ceva vreme, viceprima- rul Inișconi este hotărât să ia taurul de coarne și să găsească 6 numere care să nu fie 15, 17 sau 19. Sperăm să nu primească indicative de genul alt bloc decât 15 sau aici nu e blocul 15!

VineriAtunci când dai jos un director general, ai mari șanse să descoperi și o firmă căpușă. Câm asta a descoperit și prefectul Vladu când l-a evacuat din scaun pe directorul de la PROM- LEC. Care a căpușat atât de bine UMO, încât Vladu nu mai înțelegea cine e acum căpușa și care e fabrica. Adevărul e că, la câte căpușe simt în județ, cu greu mai deosebești fabricile de ele. Și dacă nimeni nu va face nimic, vom ajunge în situația în care căpușele strigă fabricii: uite, căpușa!

tlberiu.stroia3lrrfom1medla.ro
tiberiu.strolaeinformmedla.ro
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i656 - S-a născut astronomi și gefcleianul englez 
Edmond Halley (foto). A întocmit primul catalog al stelelor 
din Emisfera de Sud și a descoperit prima cometă peri

odică, cometa Halley (1682).
1875 - Se naște regina Maria (de Edin- 
burgh). soția regelui Ferdinand I ai 
României (1914-1927) (m. 193® 
1885 - S-a născut Jean Alexandru Ster 
riade, pictor $1 grafician român, mem
bru titular onorific al Academiei 
Române,

1911 - A murit publicistul și editorul american Joseph 
Rulitzer, fondator al Premiului Pulitzer, ©in 1917, acest 
premiu s I acoroă anual pentru realizări remarcabile în jur
nalism, literatură și muzică.
1957 - A murit scriitorul grec Nikos Kazanzakis.

Păstrăv cu legume
Ingrediente:Un păstrăv mare, 200 g unt, un litru de vin alb sec, două fire de praz, felină verde, doi morcovi, 300 g fasole păstăi, cimbru, o foaie de dafin, o lămâie, două linguri cu oțet, trei gălbenușuri, 300 g orez, sare, piper, cartofi natur.
Mod de preparare:Legumele se curăță, se spală, se taie în bucăți mici, apoi se călesc într-o tigaie, cu puțin unt, la foc domol, timp de 5 minute. Se adaugă un pahar cu apă, oțetul, sare, piper, cimbru, o foaie de dafin și vin. Se fierbe totul 30 de minute. Se așază în acest vas și păstrăvul, lăsându-1 să se pătrundă pe ambele părți.Separat se fierbe orezul, se adaugă restul de unt, iar când s-a răcit se încorporează gălbenușurile crude amestecând continuu. Se adăugă zeama de lămâie, se sărează și se piperează după gust. Păstrăvul se așază pe un platou, asezonat cu legumele fierte și orez. Se stropește totul cu sosul fierbinte. Se servește cu garnitură de cartofi natur, iar băutura potrivită este vinul alb de buturugă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Energie electrică_____________ __________
în acest sfârșit de săptămână și luni, 31 octombrie, nu 
sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan________
Se întrerupe furnizarea gazului metan, luni, 31 octombrie, 
în Deva:
09.00- 15.00 B-dul N. Bălcescu, bl.29A, sc.A-B

. Aleea Armatei, bl.21
Str. Minerului, bl. 37
Str. M. Eminescu, bl.D

Apă__________________________ :
Astăzi și în următoarele două zile nu se întrerupe 
furnizarea apei.

1 dolar_________________________________ 2,9842 lei_____ j
1 euro__________________________________ 3,6255 lei_____ j

1 liră ____________________________5,3133 lei ■
100 forinți 1,4436 lei

s........................... ....... -z>

nanicpi
J -i j j j s j J J J j .1 J J j J J j .J j j J J J J J J -t s j J J J .f .t J J s s J ..

Societatea Preț Variație
închidere (lei/actX%)

1, SNPPETROM 0,4110 ' -4,86
2- SP1 BANAT-CR6ANA 1,8500 -2,12
3. TIV 1,1300 -2,59
4. BRD 12,9000 -0,77
5. IMPACT 0,4340 +0,93
6. AZOMUREȘ 0,2820 -2,42
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9800 -1,51
8. ROMPETRGi 

RAFINARE (RRQ
0,1180 ■4,07

9. HABER 0,3410 -2,57
10. BCCARPAT1CA 0,5500 -2,65
11. ECEBAL 0,0102 -4,67
RuHGi realizata de MM IFB HMKST SA DEVA, 
b-dui Decebal bl R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.
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21 mart.-20 apr.

& Depășiți-vă propriile limite, uitați-vă complexele și păstrați- vă tonusul ridicat. Este o zi în care se pare că absolut totul

&

este r, sibil de realizat.
21 apr.-20maiQ zi oună, nu că s-ar întâmpla ceva deosebit în sens pozitiv. Astăzi nimeni nu vă stresează, nu sunt presiuni sau constrângeri din partea nimănui.
21 mai-20 iun.Sunteți preocupat de unele evenimente mai vechi, a căror semnificație vă frământă. Lucrurile se vor limpezi spre sfârșitul zilei.
21 iun.-20 iul.Sunteți ceva mai melanolic și mai visător. Aveți în perspectivă o inițiativă legată de casă sau familie pe care nu o puteți amâna.
21 iul.-2O aug.IMu este ușor să vă asumați răspunderi de care alții nici nu vor să audă. Dacă vă menajați sănătatea șl deciziile dvs.. vor fi eficiente și profitabile.
21 aug.-20 sept. ______ ' ___ _Oboseala acumulată vă face să fiți foarte agitat. Ar trebui să vă odihniți mai mult. S-ar putea să izbucnească o ceartă cu o persoană mai în vârstă din familie.
21 sept.-20 oct.Ar fi bine să dați dovadă de prudență în ceea ce priveștecheltuielile și, mai ales, evitați să luați bani cu împrumut.
21 oct.-20 nov.

Soluția integrantei din nu
mărul precedent: S - P - 
CAT - BILETE - EC - NORA
- TIU - RECOLTA - S - 0 
-ON - RUTE - DAM - GE 
-AT - MOCAN ITA - CATAR
- MO - A - ILIC - NO - 
LAVA - ACAR - DATE - STA
- DO - OV - RARA - RAPID
- TAIA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica______ 929
Dispecerat gaz_______ 227091
Informații CFR________ 212725
Urgențe__________________ 112
Pompieri__________________981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD _________214971
Deranjamente lift 235090

O zi în care trebuie să vă menajați și să vă răstățați, nu să vă terorizați cu diete severe. Sportul, plimbările în aer liber sunt exact ceea ce vă trebuie.
21 nov.-20 dec.Va trebui să dați dovadă de calm și înțelegere față de î partener. Sunteți un pic amândoi bulversați dar, în partea a doua a zilei, astrele vă deschid inimile.
21 dec.-20 ian.Dacă nu rezistați tentației de a face cumpărături, încercați măcar să le limitați, chiar dacă ar fi să vă lăsați, intenționat, acasă o parte din bani.
21 ian,-20 febr.O ieșire la un film sau la un teatru va fi- de buh augur astăzi. Faceți promisiuni pe care nu le puteți onora. Cine-va din familie apelează la dvs.
21 febr.-20 mart.Relațiile cu partenerul de viață sunt foarte bune. După- famiază depănați amintiri. Vă sfătuim să evitați excesele alimentare.

Găleții de i ta
Deva: Galeria” de" Artă 
„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 plas
tice și culoare ce 
creează un ambient 
relaxant pentru vizitator.

Hunedoara: Galeria de 
Arte prezintă expoziția 
de pictură a artiștilor 
plastici Aurel Nedel și 
Vladimir Nedel.

Petroșani. Teatrul „I.D. 
Sârbu” va susține, azi, 
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.

Vidso-DVD

Magazinul „Cip Audio 
Video Him' Deva, situ
at la etajul I din Com
plexul Comercial Ulpia, 
deschis inclusiv dumini
ca până la amiază oferă 
cele mai noi și căutate

CD-uri cu muzică pentru 
toate gusturile și casete 
cu filme de ultimă oră. 
Acestea se pot achi
ziționa sau închiria pen
tru ca timpul liber să fie 
petrecut confortant, 
după alegerea fiecăruia, 
indiferent de vârstă.

Ctaema

Deva, Cinema „Patria”, 
în perioada 28 oc
tombrie - 3 noiembrie 
2005 rulează filmul 
românesc „15”. Prețul 
biletului: 45.000 lei 
vechi lunea și 35.U00 
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 (proba
bil, 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". Sce
nariștii Nicolaescu și 
D.R. Popescu au vrut să 
facă o poveste zgudui
toare despre idealurile 
pentru care s-au jertfit 
tinerii în 1989 și care- 
au ajuns terfelite de 
corupție, uitare și 
indiferență.
Hunedoara, Cinema 
„Hacăra", de la orele 
13-16-19 doar în zilele 
de sâmbătă și dumi
nică.

Spoit
Hunedoara ” Stadionul 
„Michael Klein". Azi, 
ora 11.00, fotbal: Cor- 
vinul Hunedoara - Uni
versitatea Cluj Napoca 
Deva. Sala Sporturilor. 
Duminică, 30 octom
brie, ora 18.00: fuțsal: 
F.C. Cip Deva - Euro- 
lines București. Prețul 
biletului: 20.000 lei.

Ciotaifl

,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 
mai savuroasă cafea și

satisfacție deplină. Re
zervări: 0254/221220. 
„Aristocrat” - club de 
noapte cu locații în 
Deva; Str. Pescărușului, 
nr. 42, și Simeria, str. 
Gheorghe Doja, nr. 39. 
Tel. 004-1723121382 
„John's Cate”. Cocktail- 
bar din Deva, deschis, 
zilnic, între orele 08.00 
- 02.00, pe str. Mihai 
Eminescu, nr.2. Tel. 
0254/233511.
„Zinc Club”, la parterul 
Hotelului „Deva", oferă 
tot ceea ce poate face 
o seară plăcută. Peri
odic, organizează petre
ceri și spectacole cu 
tineri soliști îndrăgiți de 
publicul tânăr.

Spectacole
Brad. Astăzi municipiul 
găzduiește, în piața cen
trală, „Serbările Toam
nei’’- ediția a ll-a. Va 
avea loc și un spectacol 
de muzică populară 
susținut de „Doina 
Crișului”. Seara este 
organizat un program de 
discotecă.

Petroșani. în piața ce"*” 
trală se va derula, azf, 
29 octombrie, „Ziua 
Recoltei” unde, pe 
lângă prezentarea măr
furilor de sezon, este 
pregătit un ambient de 
sărbătoare folclorică. 
Crișan, comuna Ribița. 
Manifestare comemora
tivă „Omagiu lui Cri
șan”. în data de 30 
octombrie, la Casa 
Memorială Crișan, cu 
începere de la ora 
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 și 
un spectacol folcloric.

Tmism
Munții Retezat Au unele 
din cele mai frumoase 
priveliști din Europa sud- 
estică. Masivul este tra
versat de multe poteci 
turistice marcate pentru 
amatorii de drumeții. 
Pentru cei bine pregățiti 
există și câteva trasee 
de cățărare. Locurile de 
campare amenajate și 
cabanele turistice din



CTWBfflf PR06HAME TV /5sâmbătă, 29 octombrie 2005
PROGRAME TW

iv/x fu nm

7:00 Ceasul 
deșteptător. 
Emisiune interactivă 
de divertisment și 
informații

8:20 Teleshopping
830 Desene 

□animate: 
Clubul Disney

930 Mic, da‘ 
voinici 

10:00 Portativul 
pitidlor 

11:00 Satul românesc, sat 
european 

124X3 Lumea-n 
care trăim 

13430 Orizont
2007

144)0 Jurnalul TVR.
Sport 
Meteo 

14:15 O vedetă...
' populară 

164X3 Parteneri 
de week-end 

1630 Cu Irina 
la cafea

184X3 Teleenddopedia 
194)0 Jurnalul TVR.

Meteo. Sport

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

i.

i

7:00 Doctoral de suflete (r) 
8:00 Zâmbete Intr-o pastilă

(r)
830 Uriașul Hany (s) 
9:00 Baby Looney Tunes 

0(d.a.)
930 Invadarea Americii 

EKd.a.) 
10:00 Lecția de supraviețuire
▼ I3(r)

12:00 Promotor. Emisiune
auto 

12:30 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Bucătăria lui Radu.

Emisiune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 
descoperiri turistice. 

14:00 Un sălbatic la New
▼ «York (acțiune, SUA

2003) 
15:00 Singuraticul (comedie, 
* ftdSUA 1995) 

174X3 Tu ești, tu câștigil 
18:00 Stilul Oana

Cuzino 
1830 Te vezi la Știrile ProTv 
18:55 Știri sportive 
194)0 Știrile Pro Tv. Sport

Vremea

7:30 Gillette 
World Sport

8:00 Jim Button
830 Desene

EJanimate: 
Vânătorii de fantome. 
Astro Boy 

9:00 Desene 
inanimate: 

Bill și Aldo 
945 Casa de 

piatră 
10:15 Roata 

de rezervă 
11:00 Nava spațială

S Odyssey 
12:15 Incredibil,

Sdar adevărat 
13:00 Știri 
13:15 lama leului 
v «(istoric,

SUA, 2003) 
1530 S V.I.P. 
16:30 Divertisment

Cei mai 
frumoși ani 

18:30 Săptămâna financiară.
Prezintă: Gabriela 
Vrânceanu-Firea 

19:00 Observator. Sport
Meteo

204)0 Surprize, surprize. Pri
ma parte

234)0 Jurnalul 
TVR

2330 Profesioniștii 
030 Facerea 
j^de bine '

(thriller, coprod., 
2002) Cu: Samuel L 
Jackson, Milla Jovovich, 
Stellan Skarsgard. Regia 
Bob Rafelson. Film 
inspirat după o pove
stire a scriitorului de lit
eratură polițistă Dashiell 
Hammett. Detectivul 
Jack are o misiune pre
cisă: găsirea fetei unui 
prieten, fugite de acasă. 
Din întâmplare, el 
descoperă o bandă ciu
dată de hoți care jefui
esc o bancă

2:10 Jurnalul TVR
(reluare)

3:10 Orizont 2007
(reluare)

2030 Wild Wild West (come- 
► «die western, SUA, 1999)

Cu: Will Smith. Salma 
Hayek, Kevin Kline, 
Kenneth Branagh. 

2245 Afaceri necurate
(acțiune, SUA, 1998) 

ISCu: Jean Claude Van
Damme, Rob Schneider, 
Leia Rochon, Paul Sorvi- 
no. Carman Lee. 
Acțiunea din Knock Off 
se desfășoară pe fun
dalul pregătirilor de 
retrocedare a Hong 
Kong-ului către China.1 

045 Wild Wild

West(r) 
230 Afaceri necurate (r) 
430 Chestiunea

zilei (r)
5.4X3 Te vezi la Știrile Pro TV

(reluare)

5430 Stilul Oana Cuzino (r) 
64X3 ProMotor (r) 
630 Tu ești, tu câștigil (r)

2030 Divertisment Animat 
Planet

21:00 Divertisment Gogo
manii

2130 Alertă de gradul zero
► «(acțiune, SUA 2000) 

, Cu: Treat Williams, 
Hannes Jaenicke, Gary 
Hudson. Colecționarul 
Maurice Hunter și 
Nadia, fiica lui, sunt în 
Siberia, însoțiți de un 
ghid rus, în căutarea 
legendarei Tesla, raza 
mortală.

2330 Clubul Inimilor zdrobite 
î^dramă, SUA, 2000) Cu: 

Nia Long, Timothy 
Olyphant.ș

130 Concurs 
interactiv

230 Observator
3:15 V.I.P. (r)

(s, r)
64X) Incredibil dar 

adevărat! (r)

6:00 Prizonierii npulul 
I J(fantastic, SUA 2003). 

Cu: Paul Walker
7:55 Pinocchio (comedie, 

Stalia, 2002). Cu: Rober
to Benigni

945 întoarcerea familiei 
ț ^Seavers (comedie, SUA 
*2004). Cu: Alan Thicke 

11:10 Antwone Fisher 
șj(dramă, SUA 2002). Cu: 

Derek Luke 
13:10 Reuniunea (comedie, 

fjSUA 2003). Cu: Eugene 
Levy, Catherine O'Hara 

j 14:45 St ky șl Hutch 
(acțiune, SUA 2004).

*^Cu: Owen Wilson

1630 Pop star - Lizzie
_ McGuire (comedie, SUA 

13^003). Cu: Adam Lam
berg, Hilary Duff, Hallie 
Todd, Robert Carradine, 
Jake Thomas, Ashlie 
Brillault Clayton Snyder. 
Regia: Jim Fall 

18:05 Prizonierii timpului 
(fantastic, SUA, 2003).

EftCu: Paul Walker, 
Frances O'Connor, Ger
ard Butler, Billy Connol
ly

204)0 Șarlatanii (dramă, SUA 
Q2003). Cu: Nicolas 

Cage, Sam Rockwell, 
Alison Lohman, Bruce 
Altman, Bruce McGill, 
Jenny O'Hara, Steve 
Eastin. Regia: Ridley 
Scott

224X3 Kill Bill: vol. 2 (acțiune, 
,.^UA, 2004). Cu: Uma 

^Thurman, David Carra

dine, Lucy Uu 
0:15 Veronica Guerin 

(biografic, SUA 2003).
•ACu: Gerard McSorley

150 Obsesia (dramă, SUA, 
2002). Cu: Robin 

•^Williams, Connie 

Nielsen, Gary Cole, 
Michael Vartan, Erin 
Daniels

225 Destine încrucișate 
I3(comedie, SUA 2004). 

Cu: Michael Leydon 
Campbell

44X3 La limită (dramă, SUA 

132002). Cu: Gina Ger- 
shon

07:00 Pescar hoinar (reluare) 
’ 0730 Top sport 07:55 Teleshop

ping 0825 Euro-Dlspecer 0830 
Universul cunoașterii 094X3 Arca 
lui Noe 0930 împreună pentru 
natură 10430 Natură și aventură 
1030 Oala sub presiune 124)0 
Televiziunea, dargostea meal 
134)0 Agenția de plasare 144)5 
:asdnațra modei 1425 Aventuri 

* secrete (s) 15:00 Fotbal: FCM 
! Bacău - CFR Cluj, meci din

Divizia A 17:00 Via sacra 184X3 
Miracole (s, Statele Unite ale 
Americii) 19:00 Alexandria, 
Imperiul regăsit (d) 20:00 
Țrăsniții din Queens (s) 2030 
Amy (s) 21:30 Jurnalul TVR 
224X3 Petru cel Mare (dramă 
istorică, Statele Unite ale 
Americii, 1986) Partea întâi 
234)0 Tenebrele nopții (thriller, 
Statele Unite ale Americii, 1982) 
00:45 Albastrul oceanului (s) 
0140 Muzica la maxim 0240 
Fotbal (reluare) 03:30 Televiz
iunea, dragostea mea (reluare)
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09:15 Pokâmon 104X3 Pokâmon 
10:30 Descoperă România 
11:15 Misterele planetei albas
tre 124)0 Teleshopping 12:15 
Cupluri celebre la Hollywood 
134X3 Atac împotriva lui Rom
mel 154» Cleopatra 2525164X3 
Cheers 174X3 Fiul Panterei Roz 
194X3 Telefonul de la miezul 
nopții 20:00 Liceenii în alertă 
22 430 Mintea unui bărbat

ft
¥

însurat 23:15 Saturday Night
00:15 Prima invazie

07430 Telesh ping 37:30 
Desene animate 0830 Aventuri 
cu Bob (s) 094X3 Un taxi numit 
dreptate (s) 10:00 Orizonturi 
europene 1030 News Radio (s) 
11:00 Sport, dietă și o vedetă 
1130 Tele RON 134X3 Viață de 
vedetă 1330 Cele mai intere
sante 101 cupluri celebre (d) 
14:30 Săptămâna nebună (r) 
15:30 Schimb de mame (r) 
17;00r Aventurile familiei Vijelie 
(r) 184X3 Focus 19.430 Camera 
de râs 193 20:00 Ram
bo III Poliția în
acțiune23:15 Trădați în dragoste 
00:00 Plăceri secrete 02:00 
Focus (r) 03:00 Guinness

04:00 Ultima mutare (r) 0545 
Naționala de Sere 06:45 Jara lu1 
Papură Vouă 07:00 Teleshop
ping 08:00 Jurnal de dimineață 
0830 Denver - ultimul dinoza
ur 09:00 Legenda inorogului 
11:00 Totul despre casa mea 
11:30 Agenția de turism 12:00 
Raven (s) 1230 Rebelii (s) 13:00 
A treia planetă de la Soare (s) 
1330 Un partener fantomă (s) 
1430 Oglinda spartă 16:30 
Taxi Driver 1730 Cuscrele 1830 
Jurnal de seară 19:45 Jara Iu 
Papură Vouă 20:00 Divizia A 
Burger Dinamo - Jiul Petroșani 
22:00 în numele tatălui 00:30 
Emmanuelle 01:30 în numele 

tatălui

05:00 Poveștiri adevărate (r) 
06:00 Micuțul Frijolito (r) 08:00 
Trupul dorit (r) 09:15 Uzurpa- 
toarea (s) 11:00 Amazoana (s) 
12:00 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 13:00 Sărmana 
Maria (r) 15:15 Micuțul Frijolito 
(s) 17:20 Rețeta de acasă 1730 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 18:30 Inocență 
furată (s, Statele Unite ale 
Americii) 20:30 Trupul dorit (s, 
Statele Unite ale Americii) 22:30 
Aracely Arambula la Otro rollo 
004X) Uzurpatoarea (r) 01:45 Po
veștiri adevărate (r) 0245 Arace
ly Arambula la Otro rollo (r)

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

Mmnmw
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074X3 Euromaxx (d) 0730 Eurob
iitz - Fabricat în Germania (r) 
08:00 Calendar ecumenic 0830 
Teleshopping 094X3 Marș forțat 
(r) 104X3 La limită 1030 Vis de 
vacanță 11:00 Eurobiitz - Jurnal 
European 1130 Jet set - best of 
12:00 Fan X 13:00 Economia în 
60 de minute 14:00 O casă de 
nebuni (r) 1430 Pasul Fortunei 
(r) 16:00 Folclor de Aur 17:00 
Highlife (r) 184)0 Briefing. Știrile 
săptămânii cu Adriana Muraru 
19:00 Știri 19:30 Cocoon: 
întoarcerea (S.F., SUA, 1988) 
21:30 Forbal II Calcio: Milan - 
Juventus 23:30 Pețitoarea (s) 
0030 Eurobiitz - Automotor (r) 
014X3 Călătorii în China

07:001001 de nopți (aventură 
fantastică, SUA, 2000) Prima 
parte 08:45 Cinci prieteni în 
Viața de Apoi (dramă, SUA, 
2004) 11:00 Mânzul (dramă, 
SUA, 2005) 12:15 Dinastia: în 

culisele serialului (dramă, 
coprod., 2004) 14:00 Echipa de 
intervenții (s) 14:45 1001 de 
nopți (aventură fantastică, 
SUA, 2000, r) Prima parte 
16:30 Cinci prieteni în Viața 
de Apoi (dramă, SUA, 2004, 
r) 18:45 Mânzul 204X3 Echipa 
de intervenții (s) 21:00 
Dragostea învinge totul 2245 
Imperiul 00:15 O mamă în plus 
02:00 Dragostea învinge totul

07:00 Submarinul 0800 Super- 
structuri 09:00 Mega con
structori 10:00 Cu undița la 
drum 11:00 Planeta dinozau
rilor 12:00 Vânătorii de mituri 
13:00 Submarinul 14:00 
Superstructuri 15:00 Mega 
constructori 16:00 Portavionul 
17:00 Construirea imposibilu
lui 184)0 Lecții de supraviețuire 
cu Ray Mears 19:00 Cu undița 
la drum 20:00 Khubilai Han 
214)0 Tu alegi azi! 004X3 Radi
ografia unui dezastru 
01:00 Discovery despre 5ex 
Cele mai importante lucruri 
legate de viața sexuală 02:00 

Procurorii

06:00 Realitatea de ia 06:00 
0645 Ziarul realității 11:15 Din
colo de realitate 12:45 Job-uri 
europene 1300 Realitatea de la 
13:0013:15 Autoshow (r) 14:45 
Bani europeni 15:15 Deschide 
România! 16:45 Școli în 
lume/Români/Orașe/ ani de 
buzunar 18:00 Realitatea de la 
18:0018:45 Deschide România! 
19:00 Realitatea de la 19:00 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 Deschide România! 21:45 
Job-uri europene22:00 Reali
tatea de la 22:00 22:15 Am o 
știre pentru tine! 23:00 Reali
tatea de la 23:00 00:00 Reali
tatea de la 00

07:00 Matineu TV2 10:50 Așa 
s-a realizat (werkfilm) 11:15 
Dinozaurii, stăpânii Pământului1 
12:15 Sfatul casei 12:50 Total- 
Car (magazin) 13:25 Trăiește ți 
viața încă o dată! (SUA) 14:20 
îngerii păzitori ai șoselelor (SUA) 
15:25 Eddie(SUA) 16:25 
Vrăjitoare fermecătoare (SUA) 
17:25 Stargate (SUA) 18:25 
Comisarul Rex (Austria) 19:30 
Știri, meteo 20:00 Magellan. 
Călătorie științifică îrv jurul 
Pământului 20:30 Activity show 
21:10 TV2 Ring: Box 0045 Hal
loween 2 (horror SUA 1981) Cu: 
Jamie Lee Curtis, Donald 
Pleasence, 02:35 Fastlane 
(SUA)

Emisiuni pentru copii 12:05 
Telesport - Corner 12:30 Ce, 
unde? 134X3 Știri, meteo 13435 
Să gătim ușori 13:35 Elice 
(magazin) 14:00 Delta (maga
zin) 14:30 Secolul nostru (doc. 
Ung.) 15:00 Să iubim! 17:00 
Știri 174)5 Telesport Pick Domi
no BHSE - TEVA Vasas Plaket, 
polo masculin 19:05 Marea 
Carte 204X3 Luxor-show 2030 
Jurnal, sporț meteo 21435 Loto 
21:15 L... ca și Latabăr 22:15 
Terminator 004X) Știrile serii

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

74)0 Universul credinței 
830 Desene animate Clubul 

HDisney
925 Școala vedetelor (r) 
9:55 Stele...

de 5 stele (r) 
11:00 Ulița spre

Europa 
11:30 Viața satului 
13:00 Agenda politică 
14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
14:15 Dănutz s.r.l. Cu Dan

Bitman. Proaspătul 
patron Dan Bittman 
alege prin concurs VIP- 
uri, pentru a vinde cele 
mai bune momente 
artistice. Vizitați super- 
market-ul! Ofertă spe
cială, marfă de calitate! 
Coproducție TVR și 
Mondofilm

16:00 Minutul 91 
16:15 Fotbal:

Farul Constanța - Rapid
Meci din Divizia A Burg- ‘ 
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er (live)
18:50 Tragerile loto 6-49 și 

Noroc; Omologarea 
19:00 Jurnalul

TVR

430 Cheitiunea 
zilei (r)

54X3 Te vezi șa Știrile ProTV
(r)

530 Stilul Oana 
Cuzino (r)

6:00 Promotor (r)
6:30 Tu ești, tu câștigil (r) 
7.4X) Singuraticul (comedie, 

rasuA) (r)
830 Uriașul Hany
94X3 Baby Looney Tunes
930 Invadarea 

Americii 
10:00 Provest 
11:00 Parte de carte 
12:00 Profeții 

despre trecut 
134X) Știrile ProTv 
13:05 Xena,
▼ prințesa 

războinică
14:00 Apropo Tv 
15:00 Hoțul și 
vr^uștiui

(comedie, SUA 1993) 

17:15 Mama Mia 
18:15 La senrid 
18:55 Știri

sportive
19:00 Știrile Pro Tv

ft
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5:15 Nava spațială Odyssey 
El(r)

6:00 Incredibil, dar adevărat
(r)

7:00 Concurs interactiv
8:00 Slimer și prietenii. 

Karate Kia. Aventurile 
lui Jadde Chan. Spider
man 

10:00 Rața de milioane 
(comedie, SUA, 1971) 

1Cu: Dean Jones, Sandy 
Duncan, Tony Roberts. 
Ca s-o salveze de la 
tăiere, prof. Albert Doo
ley ia acasă o rață ce 
fusese expusă, din 
greșeală, razelor X. A 
doua zi, cu uimire, 
Albert descoperă că rața 
făcea ouă de aur.

12:00 Dispariții 
13430 Știri 
13:15 Misiunea casa 
14:00 Febra împerecherii 
1430 V.I.P.
15:30 Duminica in familie.

Cu: Mihaela Rădulescu 
1830 7 zile. Cu: Alessandra 

Stoicescu 
19:00 Observator.

Sport Meteo
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6:00 Eu sunt David (Dramă, 
I3I5UA 2003)

7:30 Fachirul din Bilbao 
«(Aventuri, Danemarca, 

2004)
9:00 Tandrețea cailor 

s sălbatici (Dramă, Cana
da, 2002) Cu: Jane Sey
mour, Mark Rendall

1035 Cinema, cinema, dne-
Sna Episodul 44

11:05 Prăbușirea zborului 323 
▼I «(Dramă, SUA, 2004) 

12:35 Scooby-Doo 2: Monștrii 
dezlănțuiți (Comedie, 
SUA, 2004) Cu: Sarah 
Michelle Gellar, Freddie 
Prinze Jr, Linda Cardelli- 
ni, Matthew Lillard, 
Seth Green

144)5 Cei trei mușchetari 
«(Aventuri, SUA, 1993) 

Cu: Kiefer Sutherland, 
Charlie Sheen, Chris 
O'Donnell, Tim Cuny

15:50 Jaf în stil italian
«(Acțiune, SUA, 2003)

17:40 Pe platourile de filmare 
SEpisodul 43

18:10 Școala de rock (Come- 
Hdie, SUA, 2003)

0440 Polițiștii din L.A. (r) 0530 
Expres TV 06:00 Zestrea 
românilor (r) 0630 Jurnalul TVR
(r) 07:00 Moracole (r) 07:55 
Teleshopping 08:25 Euro-Dis- 
pecer 0830 Medalion folcloric 
09:00 Ferma 10:00 Pescar 
hoinar 1030 Info baza în direct 
11:00 H... ora Prichindeilor 
12:00 Două roți 12:30 Maga-

. zin IT 134X3 Atenție, se cântă!
14:00 Casa mea 14:35 Poftă 
bună! (d) 15:15 Lois și Clark - 
noile aventuri ale lui Superman
(s) 16:20 Femei fatale 17:00 
Verdict: Crimă (d) 18:00 
Farmece (d) 194X3 Cine l-a ucis 
pe Rasputin? (d) 20:05 Atlas 
20:30 COOLmea distracției 
2130 Jurnalul TVR 22430 Lege 
și ordine (s) 23:00 Sclavul din 
vis (dramă, SUA, 1995) 00:50 
Agenția de plasare (r) 01:55 
Tenebrele nopții (thriller, SUA, 
1982, r) 0300 Albastrul ocean
ului (s, r) 0435 Lois și Clartc - 
noile aventuri ale lui Superman

074X3 Teleshopping 07:30 De
sene animate 0830 Aventuri cu 
Bob (s) 094X3 Un taxi numit drep
tate (s) 104X3 Casa noastră 1030 
Teleshoping 114X3 Levintza 
prezintă 1130 Tele RON 13:00 
Viață de vedetă 1330 Pet Show 
14:00 Mereu prieteni (r) 1530 
Farsele lui Jugaru (r) 16430 Cran 
ica cârcotașilor (r) 184X3 Focus. 
Primele știri ale serii! 194X3 Cam 
era de râs 19:30 Hugo 20:00 
Aventurile familiei Vijelie 214X3 
Super Nanny. Reality show cu Iri

na Petrea 2230 Chemarea 
străbunilor (polițist, SUA 1992) 
0030 Focus (r)

064X3 Micuțul Frijolito (r) 08:00 
Rețeta de Acasă 09:15 Uzurpa
toarea (s) 11:00 Al șaptelea cer 
(s) 12:00 Acasă în bucătărie 
13:00 Sărmana Maria (r) 15:00 
Cristina Show 16:00 Corazon 
latino 1730 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 18:30 
Inocență furată (s) 2030 Fetele 
Gilmore (s) 2130 Posesiune 
(film romantic, SUA, 2002) Cu: 
Gwyneth Paltrow, Aaron Eck
hart, Jeremy Northam, Jennifer 
Ehle, Trevor Eve 00:00 Uzurpa
toarea 01:45 Poveștiri adevărate 
0245 Cristina Show (r) 03:45 
Corazon latino (reluare)

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

%

204» Milady (aventură, 
«Ș Hcoprod., 2004)

2225 Superstaruri la Holly
wood - Leonardo di 
Caprio

23:00 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

2330 Garantat 100% 
030 Numărul câștigător 

(comedie, SUA, 2003) 
Cu: Julian Sands, 
Katharine Towne, John 
Savage, James Belushi, 
Fisher Stevens. Packard 
Schmidt este un profe: 
sor plictisit de viață. La 
cursurile lui sala e 
goală, în viața lui nu 
există nimeni drag, 
până când un prieten îl 
trimite la fiica sa, pen
tru a o convinge să vină 
acasă, neștiind că 
aceasta este prostituată.

2:00 Jurnalul TVR (r) 
34X3 Stele... de 5 stele 
350 Școala vedetelor (r)
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20:15 Nașul stresat (comedie, 
®UA, 2002) Cu: Robert 

De Niro, Billy Crystal, 
Lisa Kudrow, Joe 
Viterelli, Cathy Moriarty. 
Echipa de la „Cu nașul 
la psihiatru" se întoarce 
cu o comedie nouă. 
Dacă vă mai amintiți, 
celălalt film se termina 
cu prinderea și încarcer
area lui Paul Vitti, 
temutul naș mafiot. 
Acum el e eliberat con
diționat în custodia fos
tului său psihoterapeut, 
Ben Sobol. Iar calvarul 
doctorului reîncepe. Ca 
să aibe liniște în casă și 
să își împace soția 
furioasă din cauza neo
bișnuitului oaspete.

22:15 Vacanța Mare 
23:30 Fete cu lipici (16) 
00:15 Apropo Tv (r) 
01:15 Nașul stresat (r)
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20:15 Piața Diverts 
2130 Vizitatorii 1h America 

(comedie, Franța, 2001) 
. QCu: Jean Reno, Christian 

Clavier, Christina Apple
gate, Matt Ross, Tara 
Reid, Bridgette Wilson, 

, Malcolm McDowell.
„Vizitatorii în America" 
este varianta americană 
a comediei franceze 
„Vizitatorii (Culoarele 
timpului)" din 1993, 

care a cunoscut un 
enorm succes la ea 
acasă, stârnind astfel în 
Hollywood interesul 
pentru o adaptare la 
gustul publicului de 

peste ocean.
2330 Observator 
00:00 Recursul 

etapei
024X) Moștenirea

Răului (thriller, Canada, 
1995)

03:30 Observator (r)

r
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20:00 La graniță (Dramă, 
QSUA 2003) Cu: Angeli

na Jolie, Clive Owen, 
Teri Polo, Linus Roache, 
Noah Emmerich, Timo
thy West Kate Trotter 

224)5 Deadwood Ep. 8: 
EKuferin'a copiilor

23:05 Pirații din Caralbe: 
f Blestemul Periei Negre 

(Aventuri, SUA 2003) 
Cu: Johnny Depp, Keira 
Knightley, Orlando 
Bloom, Geoffrey Rush, 
Jack Davenport 

125 Talismanul viselor 
Whriller, SUA 2003) Cu: 

Morgan Freeman, 
Thomas Jane

3:40 Dacă aș fi bogat..
î ^Comedie, Franța, 2002) 

Cu: Jean-Pierre Dar- 
roussin, Valeria Bruni 
Tedeschi, Richard Berry, 
Francois Morel

525 Cinema, dnema, cine
ma Episodul 43

09:15 Pokemon (r) 09:45 
Teleshopping 10:15 Fiul PAn- 
terei Roz 12:00 Teleshopping 
12:15 ProMotor 12:45 Teleshop
ping 13:00 Liceenii în alertă 
154)0 Lumea Pro Cinema 164X3 
Verdict: Crimă (s) 17:00 
Lawrence al Arabiei 19:00 Tele 
fonul de la miezul nopții (s) 
20430 Rocky V 22:15 Mintea 
unui bărbat însurat 2330 Prima 
invazie (s) 00:30 Mintea unui 
bărbat însurat (r)

0545 Un partener fantomă (r) 
06:45 Teleshopping 08430 Jurnal 
de dimineață 08:30 Denver - 
ultimul dinozaur 09:00 Conan 
Luptătorul 104X3 în căutarea unui 

răspuns 114X3 Căminul de 5 stele 
1130 Automobile 1230 Sare și 
piper cu Stela și Arșinel 14:00 
Albumul Național 16:00 Tot 
înainte. India (comedie, Anglia, 
1968) 18:00 Divizia A Burger: 
Poli Timișoara - FC Național (live) 
20:00 Cele trei zile ale con
dorului (thriller, SUA, 1975) 
224X3 Maratonul norocului 0030 
Foamea (horror, coprod., 1997) 
0130 Cele trei zile ale condoru
lui (thriller. SUA, 1975)

07:00 Cum s-a făcut Marea 
Unire (d) 08:00 Calendar ecu
menic 08:30 Jet Set - best of 
09:00 Teleshopping 09:30 La 
limită (r) 104)0 Economia în 60 
de minute (r) 11:00 Upgrade. 
Emisiune IT 11:30 Fashion (r) 
12:00 Top Fan X 13:00 Un nou 
început (d) 13:30 Emisiune reli
gioasă 14:00 Cocoon: 
întoarcerea (SF, SUA, 1988, r) 
16:00 Forbal II Calcio 18:00 
Pețitoarea (r) 19:00 Lumea în 
10.000 de minute 20:00 Misi
une imposibilă 20:30 NYPD 
Blue (s) 21:30 Foibai II Calcio 
23:30 Fashion. Emisiune de 
modă 00:00 Trenul vieții. Gaz
da emisiunii Liana Stanciu (r)

i

07:00 1001 de nopți (aventuri, 
SUA, 2000) 08:45 Despărțirea 
de casă (dramă, SUA, 1987) 
10:30 Da, dar mai degrabă 
ba (comedie romantică. Cana
da, 2004) 12:15 Cadavrul din 
piscină (polițist, SUA, 2004) 
14:00 Echipa de intervenții (s) 
14:45 1001 de nopți (aven
turi, SUA, 2000, r) 16:30 Des
părțirea de casă 18:15 Da, dar 
mai degrabă ba (comedie 
romantică, Canada, 2004, r) 
20:00 Echipa de intervenții (s) 
21:00 Necunoscuta: Până 
când moartea ne va sta în cale 
22:45 Imperiul (s) 00:15 Nu 
privi în jos 02:00 Necunoscu

ta

1030 Momentan 114X) Slujbă 
religioasă reformată 124X3 
Mesajul Bibliei 124)5 Așa s-a 
relizat 1235 Bunica porumbel 
134X3 Știri 13:10 Piața centrală 
15:00 Emisiune religioasă 
evanghelică 1530 Dispăruți de 
acasă 15:55 Muntele Somlyo 
1625 Nici nepoții noștri nu-l vor 
mai vedea 174X) Știri 17:10 Prim
ii maghiari 1730 Stil 18:05 
Marea Carte 1820 Fetele 
Gilmore 194)5 Planeta albastră 
204X) Știri 224)5 Friderikusz 
23:10 Telesport 0040 Știri

07:15 Mecanică distractivă (d. a.) 
07:45 Matineu TV2 10:55 Pas cu 
pas (corn. SUA) 11:25 Viața cu 
familia ta (corn. SUA) 11:55 
Bucătăria lui Stahl 1230 Conan 
(av. SUA) 13:25 Sliders (SUA) 
1425 Knight Rider (SUA) 1525 
Noile aventuri ale lui Flipper 
(SUA) 1625 Vipera zburătoare 
(SUA) 1725 Walker (SUA) 1825 
J.A.G. (SUA/Ger.) 19:30 Știri 
20:00 Jurnal 21:00 Irigy 
Hbnaljmirigy Show 22.00 Arena 
terorii (acț. SUA 2002) Cu: Ben 
Affleck, Morgan Freeman, Jamie 
Harrold, Liev Schreiber, James 
Cromwell 0100 American Beau
ty (satiră SUA 1999)

08:45 Job-uri europene 11:05 
România literară cu Alex Ste- 
fanescu 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:15 Exist, deci mă
nânci 15:15 Arhitectonic 16:00 
Realitatea de la 16:00 16:40 No 
comment 16:45 Școli în lume 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:45 Planeta politică 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:45 
Spectacolul meteo 19:15 Lista 
lui Carol 20:00 Realitatea de ia 
20:00 20:15 Capital TV 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:45 
Job-uri europene 22:00 Reali
tatea de la 22:00 22:15 Reali
tatea sportivă 00:00 Realitatea 
de la 00:00

06:00 Vânătorii de mituri 
07:00 China 08:00 Un nou 
Seoul 094X3 Manevre pe scară 
mare 10:00 Cu undița la drum 
1030 Cu undița la drum 11 4X3 
înainte să devenim stăpânii 

Pământului 124X3 Vânătorii de 
mituri 13:00 China • Minuni 
făcute de mâna omului 14.4X3 
Un nou Seoul 154X3 Manevre 
pe scară mare 16:00 Manevre 
pe scară mare 17:00 Manevre 
pe scară mare 18:00 Planeta 
Albastră 19:00 Cu undița la 
drum 1930 Cu undița la drum 
20:00 Arta războiului pe câm
pul de luptă 21:00 Ramses 
234X3 Ora Zero 00:00 Riscul ca 
profesie

în suplimentul „Jurnal TV“ vineri ai 20 de programe, în 16 pagini!



sâmbătă, 29 octombrie 2005
• Retrocedare parțială. Imobilele cu adăugiri mai mari de 50% din suprafața inițială nu se vor retroceda, iar atunci când restituirea în natură nu se mai poate face din diverse motive se păstrează principiile justei despăgubiri, la prețul de piață, stabilit potrivit legii. (L.L.).
• Proiecte noi. 10 proiecte SAPARD au fost finalizate și 17 noi proiecte SAPARD se află în lucru la consultanții SAPARD din cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. (L.L.)

Perioada 29.10.2005 - 30.10.2005
29 octombrie Vulcan, târg de animale

Crișclor, piață alimentară 
Hunedoara, târg auto-moto-velo 
Ghelari, târg de animale și mărfuri

30 octombrie Blăjeni, târg de mărfuri și animale
Ghelari, târg de animale și mărfuri 
Crișcior, piață alimentară Spații zootehnice ruinate

Sămânța certificată - 
garanția calității

Deva (L.L.) - Beneficiarii sprijinului direct al statului, în valoare de 175 lei RON/ha pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, au obligația să respecte verigile tehnologice specifice fiecărei culturi. Sprijinul se acordă numai în condițiile utilizării semințelor certificate, care să asigure o densitate optimă la răsărire, iar lucrările pentru înființarea culturilor trebuie executate în perioadele optime, impuse de tehnologia fiecărei culturi. Fiecare zi de întârziere a semănatului grâului aduce cu sine o pierdere din noua recoltă de 60 kg/ha în luna octombrie, iar fiecare zi din lima noiembrie conduce spre o pierdere de peste 100 kg/ha/zi.

Sămânța de calitate asigură producții mari

■ Fermele fostului IAS 
- Călan au fost deva
lizate în urma atribuirii 
lor unor "investitori".

Lorepaha Leah_______________
loredana.leah@informmedia.ro

Călan - Fiecare fermă a fostului IAS-Călan avea în componență, pe lângă întinse suprafețe de teren, 3-4 ferme, saivane de oi și 5 - 6 grajduri. Fermele aveau ca obiect de activitate creșterea bovinelor.în urma sesizărilor, lichidatorul judiciar însoțit de reprezentanți ai Direcției Agricole Hunedoara s-au deplasat ieri la fața locului pentru a constata care este situația actuală a fermelor. Un singur investitor a făcut
Dascălii școliți de guvern
■ Un număr de 69 de 
dascăli din mediul rural 
vor urma cursuri de 
perfecționare.

Raluca Iovescu
r al uca.|o vescu@lnformmedia.ro

Lucrări agricole în noiembrie
Deva (L.L.) - Luna noiembrie, hotarul dintre toamnă și iarnă, păstrează în prima parte caracterul autumnal, însă în cea de- a doua parte, iarna începe să domine meleagurile noastre. Recoltatul rădăcinoa- selor și a vărzoaselor trebuie să fie la final, iar în solarii trebuie administrate în- grășămintele minerale și organice pentru a pregăti pământul pentru săpatul manual și cu plugul (la o adâncime de 28-30 cm). O preocupare deosebită în această lună o constituie depozitarea fructelor, crearea condițiilor de păstrare și punerea la adăpost. Păstrarea fructelor ar trebui să se facă pe soiuri, în celule diferite sau în cel mai rău caz în cutii diferite. Temperaturile din încăperile de păstrare trebuie reglate astfel încât să nu existe pericolul umezirii fructelor pentru că acest lucru ar favoriza reactivarea unor ciuperci care se află în stare latentă pe suprafața acestora.

Deva - Deschiderea oficială a cursurilor de formare pentru cadrele didactice din mediul rural va avea loc în data de 30 octombrie în aproape toate centrele universitare care organizează astfel de cursuri.De la noi din județ s-au înscris 69 de cadre didactice la Universitatea „Babeș- Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timișoara și Universitatea București. „Cei

Fructele trebuie culese cu mâna (Foto: arhivă)

Composesoratele 
au un președinte

Deva (L.L.) - Proprietarii de păduri din județul Hunedoara au reprezentanți în cadrul Asociației Proprietarilor de Păduri din România. Ieri, a avut loc Adunarea Generală a composesoratelor din județ, prilej cu care a fost înființată filiala Asociației Proprietarilor de Păduri din județul Hunedoara și au fost alese organele de conducere: președinte, Marin Feneș, și președinte executiv, Nistor Mihăiță. La adunarea de ieri au fost invitați să participe primarii comunelor, președinții și reprezentanții tuturor composesoratelor din județ, reprezentanți ai Inspectoratului Silvic și ai Direcției Silvice Hunedoara.

A fost cândva o. fermă la Călan (Foto: Loredana Leah)investițiile prevă-zute în contract chiar dacă este vorba despre o schimbare a obiectului de activitate. „A făcut investiții și a adaptat spațiile 
ihai mulți au optat pentru „învățământ primar” (44) și „Tehnologia informației (11)” precizează Sorin Cercea, expert în educație la Unitatea Județeană de Implementare a Proiectului pentru învățământul Rural.
învățământ la distanță„Cursurile sunt de nivel universitar pentru învățământul primar și postuniversitar pentru celelalte și se vor desfășura în sistem „învățământ deschis la distanță”, având durata cuprinsă între 3 și 6 semestre.Finanțarea studiilor se face de către Proiectul pentru învățământul Rural (PIR), în cadrul subcomponentei 1.2: „Oportunități de pregătire 

Patru pensiuni din localitatea Blăjeni, care oferă 16 I locuri de cazare, vor fi înscrise în circuitul turistichunedorean. Pagina de Internet a comunei Blăjeni va cuprinde informații despre serviciile oferite de aceste i pensiuni. (Foto: arhivă)

respective pentru desfășurarea unei activități de creștere a păsărilor.Este singura persoană care a investit în acele spații”, 

"Domnu Trandafir", versiunea 2005 (Foto: arhivă)profesională pentru cadrele didactice din mediul rural”. PIR este un proiect cofinanțat de Banca Mondială și Guver

Sculptorul. Avram I 
Raț este cel mai cunos
cut sculptor în lemn 
de pe valea Crișului 
Alb. Pentru că în 
lumea țărănească 
sculptura în înțelesul 
ei predominant de 
înfățișare - cioplită a 
ființelor se întâlnește 
foarte rar, lucrările 
realizate de Avram Raț 
sunt cu atât mai va
loroase. Pentru mode
larea lemnului ai 
nevoie și de câteva 
unelte: cuțite, dălți, 
pile, șmirghel, usten
sile de desen și 
ferăstraie pentru 
că în rest totul 
depinde de talent.

(Foto: Traian Mânu)

spune directorul Direcției Agricole Hunedoara, Ion Simion.
Obligații nerespectateSpațiile fostului IAS au intrat în folosința gratuită a unor srl-uri, atribuirea făcân- du-se pe baza unor contracte prin care societățile care primeau fermele își luau angajamentul că vor face investiții pentru reparații, modernizări, dotări cu utilaje și punerea în funcțiune. „Am discutat cu cei implicați și le-am pus în vedere ce prevede legea. Toți cei care nu au respectat prevederile contractului vor avea de su-portat consecințele. Vom cere rezilierea și desfacerea contractelor pentru ca în cel mai scurt timp, spațiile să poată fi scoase la vânzare”, spune sursa citată.

nul României și are ca beneficiari elevii și cadrele didactice din mediul rural, precum și comunitățile rurale.
Vânătoare de 
mistreți

Deva (C.P.) - Aproximativ 500 de mistreți pot fi vânați în acest sezon de vânătoare în județul Hunedoara. Numărul a fost aprobat pentru a se menține un echilibru agro-sil- vo-cinegetic și pentru prevenirea distrugerii culturilor agricole de către aceste animale sălbatice. Numărul total de exemplare existent în fondurile de vânătoare din județj se ridică la circa 2200, a declarat Grigore Runcan, inspector vânătoare în cadrul ITRSV. Ca specific pentru județul nostru este faptul că mistrețul reprezintă cel mai vânat animal, urmat fiind de căprior, cerb comun, capră neagră, urs și lup.

mailto:loredana.leah@informmedia.ro
mailto:vescu@lnformmedia.ro


ÎNVĂȚĂMÂNT - CULTURĂ /7sâmbătă, 29 octombrie 2005
• Școala activă. IȘJ Hunedoara organizează, în colaborare cu Universitatea „Vasile

INTERVIU tN EXCLUSIV 'y
% - v ?

hi 5 j j j”'j îi

Maestră la șah, la 17 aniGoldiș" din Arad, programul Școala activă. Acesta are 3 module constând în 90 de credite transferabile. La cursurile organizate pe structura anului universitar vor participa 82 de învățători și 56 de educatori. (R.l,)• Program dezvoltat. Mâine se încheie ,»4j cele 7 module pe care le-au parcurs cei 54 ’ * de directori și alți responsabili din învățământ care au implementat componentele noi din cadrul Programului Phare „Accesul la educație al grupurilor defavorizate cu focalizare pe rromi". (R.l.)
Vacanța pentru școlariDeva (R.l.) - Elevii din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi pentru o săptămână în vacanță, din 31 octombrie ■ 6 noiembrie. Anul școlar 2005- 2006 are 36 de săptămâni de școală (177 de zile lucrătoare) și este organizat pe două semestre. Primul semestru se încheie în 23 decembrie 2005, după care, în perioada 24 decembrie 2005 - 8 ianuarie 2006, elevii vor fi în vacanță. Cursurile semestrului I se vor relua în 9 ianuarie 2006, și se finalizează cu o vacanță intersemestrială, programată între 4 februarie 2006 și 12 februarie 2006. Cursurile semestrului II vor începe luni,13 februarie 2006, și vor dura până vineri,14 aprilie 2006. Vacanța este programată în perioada 15 aprilie 2006 -24 aprilie 2006.

Raluca Iovescu_______________
ralu ta. Io veccutilnformmedla.ro

Deva - Joacă șah de la patru ani, iar de la șase ani par- țicipă la competiții. Ondina are acum 17 ani și se pregătește să acceadă la statutul de maestră, nivel până la care trebuie trecute cinci etape de inițiere. Ca să ajungă aici s- a antrenat câteva ore zilnic și ca să continue are nevoie de toată pasiunea și entuziasmul ei, pe care le are din plin, pentru că din șah nu ies bani prea mulți. E convinsă că „șahul îți deschide mintea” și se pregătește să le împărtășească și altora din experiența sa.
C.L.: Cum împaci șahul cu 
școala?O.S.: Nu am timp foarte mult pentru școală. în Occident, de exemplu, șahul e materie obligatorie în programa școlară; ar fi un lucru foarte

ieri a avut loc, la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sabin Drăgoi”, premierea câștigătorilor concursurilor internaționale de pictură

J5

C.L.: Care sunt cele mai bune 
performante ale tale?

O.S.: în țară am câștigat
Kovacs One

Data nașterii: 5 ianuarie 1988, 
Ocupația: elevă la Liceul efe Muzică 
Arte Plastice „Sigismund Tbdață" 

Activitate sportivă: - lei 
Clubul CS5 Timișoara 
- participări la competiții și 
naționale și internaționale de șah

din Shankar, India și Tianjin, China.
(Foto; Traian Mânu)

In memoriamDeva (S.B.)-- „Omagiu lui Crișan” este manifestarea care are loc duminică în satul în Care s-a născut eroul moților. Crișan, cel de-al treilea căpitan al răscoalei țăranilor români, din 1784, conduși de Horea, Cloșca și Crișan, s-a născut în satul care-i poartă astăzi numele, comuna Ribița, județul Hunedoara. Situat în Țara Zarandului, satul lui Crișan a fost atestat pentru prima dată în documentele istorice, în anul 1439, sub numele de Vaca. Satul avea atunci 25 de familii de iobagi. în decursul evului mediu, localitatea a trecut în proprietatea diverșilor stăpâni feudali. Eroul moților Gheor- ghe Crișan s-a născut în anul 1732 și a murit prin frângerea pe roată, odată cu HoreaCloșca. La răscoală au participat, alături ■ ide căpitanul din satul lor, mai mulți țărani, revoltați pentru că erau asupriți. în memoria lui Crișan și a martirilor căzuți în răscoală, locuitorii satului au ridicat, în anul 1979, Casa memorială Crișan.

Premieră la Deva
Deva (R.l.) - Pentru prima oară, România va fi gazda unei Conferințe Internaționale a Profesorilor din Europa (A.E.D.E). Evenimentul va avea loc la Deva, în perioada 4 - 6 noiembrie 2005, și va fi organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara.Organizația europeană a luat ființă în 1956 și ea reunește în prezent un număr foarte mare de profesori, printe ei numărându-se în prezent și profesori hune- doreni. Bugetul total al acțiunii este de 213 mii. ROL, din care 10.000 de RON reprezintă contribuția Consiliului Județean.

Halloween - prilej 
de distracție

Casa memorială Crișan (Foto: arhivă)

B O sărbătoare venită 
de peste ocean, Hallo- 
ween-ul este așteptat 
pentru distracție.

Deva (S.B) - Costumația caracteristică pe care o pregătesc și în România, în special tinerii, dovleacul, bomboanele, sunt elemente de tradiție incluse în ritualul sărbătorii originare din America.Toate au fost preluate de români, care în scurt timp au reușit să transfere Halloween- ul din America în școlile, cafenelele, barurile și pe străzile de la noi.Pe meleagurile mioritice au început să apară, în fiecare an, în ultimul week-end al lunii octombrie, draci și 

bun dacă s-ar putea introduce și la noi. Directoarea școlii unde învăț eu, Ana Fodor, a înțeles cât e de important, așa că voi face câteva lecții cu ceî de la grădiniță. Poate la început le va fi mai greu, vom încerca, prin intermediul poveștilor, ca să-i atragem.
C.L.: Te tentează și o postură 
mai „didactică"?O.S.: Da. Anul viitor, după ce voi împlini 18 ani, voi merge la școala de antrenori. îmi doresc să pot fi și jucător și antrenor și arbitru. Cât mai am posibilitatea să joc, voi juca! E un joc superb, îți deschide mintea și mie mi-a deschis și porțile „lumii”. Am călătorit foarte mult: Spania, Olanda, Germania, Franța, Ungaria, nici nu le mai știu pe toate.

Un volum „criminal"
Deva (S.B.) - „Crima și criminalul. Geneza crimelor și descoperirea criminalilor” - este un volum semnat de conf. dr. Tiberiu-Con- stantin Medeanu - prim- procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara care dezbate tematica afișată încă în titlu. Cartea, o operă complexă de specialitate, prezintă, celui interesat de astfel de subiecte, fenomenul de „creștere alarmantă a violenței, la nivel individual și colectiv, ce reprezintă una din problemele

vrăjitoare, scheleți și mumii, figuri înspăimântătoare care trebuie neapărat să sperie măcar o persoană.Românii au preluat, din păcate, prea multe părți negative sau generatoare de negativ ale Halloween-ului și mai puține dintre cele bune. Pe străzi, în noaptea aceasta, tinerii deghizați în îngeri sau prințese sunt o raritate!Partea bună din preluarea acestei sărbători occidentale este faptul că în toate instituțiile de învățământ, începând cu grădinițele, se lucrează pe această tematică.Poate pentru că sculptatul dovlecilor - materie primă abundentă în toamnă - este considerat o activitate de imaginație și abilitate practică.

Ondina Kovacs este pasionată de șah și calculatoaretoate medaliile. Cel mai bun an a fost 2003. Fiecare an e altfel, fiecare concurs e diferit - într-un an e mai greu, în altul mai ușor. Anul acesta am luat bronzul la naționale și locul 12 la Campionatul European din Munte- negru; a fost un concurs foarte dificil.
C.L.: Pentru ce club con
curezi?O.S.: Sunt legitimată în prezent la două cluburi în România, la unul din Timișoara și la unul din Arad, și la un 

mari ale sfârșitului de mileniu...” (T. Medeanu)

Copii din clasa a IV-a C de la Școala „Andrei Șaguna" Deva au 
pregătit dovlecii pentru distracție (Foto: Traian Mânu)Apoi, pentru că este o sărbătoare a costumelor, copiii se distrează în serbări 

club din Ungaria. Cât timp ești junioară, ai dreptul să concurezi pentru mai multe cluburi. Sunt în relații bune și cu clubul de șah din Deva și cu domnul Hotăran.
C.L.: Se câștigă din șah?

O.S.: Sunt premii în bani, dar puțini, față de cât ne costă un concurs, nu rămâi cu mare lucru. Tata se ocupă de găsirea sponsorilor. Meda- liații de la națională sunt trimiși la europene și mondiale, în funcție de locul pe care îl ocupă în ierarhie.
Săptămâna 
studențească

Petroșani (R.I.) ■ Municipiul Petroșani găzduiește, între 7-12 noiembrie, „Săptămâna sportului și divertismentului studențesc”. Acțiunea se va orienta, pe de o parte, pe felul cum este privit spectacolul de divertisment și sala de spectacol ca spațiu de petrecere a timpului liber, iar pe de altă parte, pe sport și mediu ca alternative recreative. Manifestarea este organizată cu sprijinul Autorității Naționale pentru Tineret și al Agenției pentru Sprijinirea Studenților, în parteneriat cu organizații studențești din Universitatea Petroșani.

școlare, deghizați pentru a produce noi amintiri peste ani!...

veccutilnformmedla.ro
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• Cadavru identificat. Cadavrul cu identitate necunoscută, găsit în 16 noiembrie 2001, în pădurea din apropiere; Carierei Pojoga, a fost identificat. Este vorpa de Groh Ladislau, de 55 de ani, din Arad, dispărut de la domiciliu la începutul lunii septembrie 2001. (M.T.)
• După gratii. Mardare Marian, din Deva, care are de executat 10 luni închisoare pentru vătămare corporală, și Obreja Mihai, din comuna Racova, județul Bacău, recidivist, care are de executat 6 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, au fost închiși în Penitenciarul Bârcea. (M.T.)
Comisie de analiză

Deva (M.S.) - Consiliul Local (CL) Deva a stabilit componența comisiei care va analiza ofertele referitoare la contractarea unui împrumut de 400 miliarde lei vechi pentru executarea unor lucrări de investiții programate pentru anii viitori. Municipiul Deva se află, pentru a doua oară, în situația de a realiza lucrări de investiții prin contractarea de credite. După cum se cunoaște, municipalitatea a mai lansat o emisiune de obligațiuni prin care s-a împrumutat de fondurile necesare construirii telecabinei de pe Dealul Cetății.
Bani pentru iarnă

Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a aprobat ca o parte din banii rămași în fondul de rulment al municipalității să fie folosiți pentru activitățile de deszăpezire, în perioada iernii care vine. Astfel, 220 de milioane lei vechi au fost alocați Serviciului Public de întreținere și Gospodărie pentru cumpărarea de materiale antiderapante și combustibil. Fondul de rulment aprobat în bugetul local din acest an s-a cifrat la 1 miliard de lei vechi, din care s-a consumat, până la aprobarea hotărârii Consiliului Local, o sumă de 780 milioane lei vechi.

In ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni, în urma controalelor efectuate, au aplicat 121 amenzi la legea circulației. & ia constatat 172 încălcări ale diferitelos acb normative, sancționate cu amenzi în valoare de 10.550 lei RON. (Fota: Traian Mânu)
Magazin cu obiecte 
tradiționale

Deva (D.I.) - Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, a declarat ieri că s-a luat decizia deschiderii, la Deva, a unui magazin cu produse tradiționale, avându-se în vedere pentru început produse de olărit și produse cioplite în lemn. Ideea a apărut ca urmare a discuțiilor avute în timpul recentei vizite a delegației maghiare din județul Vas, delegație în care a fost prezent și Laszlo Laczo, primarul comunei Magyarszombafta din Ungaria, ai cărei locuitori se ocupă în principal cu olăritul. „Am găsit deja locația și, în cel mai scurt timp, vom inaugura acest magazin, pentru că dorim să punem în valoare cultura tradițională a județului”, a precizat Mircea Moloț.

Bataie pe 
olandezi
■ Primarul Orăștiei e 
nemulțumit că 
autoritățile județene 
nu-i recunosc meritele.

Daniel I. Iancu____________ _
danlel.iancu0informmedla.ro

Orăștie - Primarul Orăștiei s-a declarat supărat că autoritățile județene nu au prea recunoscut faptul că prezența oaspeților olandezi în județul Hunedoara se datorează în principal relațiilor de înfrățire existente între Orăștie și Sliedrecht. „Până și ideea cu dragarea Mureșului pentru a deveni navigabil îmi aparține mie. Eu am fost primul care ani făcut această propunere dar, din păcate, cei de la județ au anunțat în presă ca și cum ideea le-ar fi aparținut”, a spus Iosif Blaga.Recent, o numeroasă delegație, printre care s-au numărat și reprezentanții a 11

firme olandeze, a avut o serie de întâlniri de afaceri ce au vizat colaborarea economică în domenii precum infrastructura drumurilor, încălzire electrică, turism și agricultură.
Prefectul e optimist„Credem că este posibil să fie realizate colaborări sau chiar investiții directe ale olandezilor în județul Hunedoara”, a declarat, joi, prefectul Cristian Vladu.El a mai spus că partea olandeză este deosebit de interesată de proiectul privind dragarea râului Mureș, pentru a deveni navigabil. „Am primit răspuns și din partea Ambasadei Olandei la București, prin care ni se comunică că patru firme doresc deja detalii suplimentare, fiind interesate de proiect”, a afirmat și secretarul Prefecturii Hunedoara, Attila Dezsi.

NOUl sediu al Centrului de îngrijire si Asistență Brad 
a fost inaugurat, ieri, în prezența consilierilor județeni, 
începând de astăzi, el va adăposti 34 de. persoane 
vârstnice. ' (Foto: ©antei 1.1*004

1»

Este o soluție de moment. Fiecare procedează după cum crede că-i mai bine pentru el și familie, dar că este foarte ten tant să lucrezi pentru un salariu aproape de zece ori mai mare decât primeai în România. Nimeni nu ar pleca dacă aici ar câștiga mai bine. 
Florin TăMAȘ, 
Tehnician, Deva

Nu este o soluție, dar nu avem ce face. Salariul lunar din România nu îți ajunge pentru a trăi decent și atunci majoritatea tinerilor aleg calea străinătății, chiar dacă asta înseamnă să pleci de lângă familie și să te acomodezi cu un alt stil de viață.
Elena, 
Croitor, Deva

Nu este o soluție, dar în străinătate se câștigă mult mai bine decât în țară. Prea puțini sunt cei care-și permit să ducă un trai decent din salariile pe care le primesc în România. Sărăcia și nevoia îi împing pe români să- și caute de lucru în străinătate.
Ana-Maria MăGUREAN, 
ELEvă, Deva

Nu. Locurile de muncă ar trebui create aici în țară, nu să-i adunăm pe români și să le oferim locuri în străinătate. Dacă salariile oferite de angajatorii români ar fi mai mari și near permite să trăim decent, nimeni nu ar mai pleca în străinătate.
Sofica Marin, 
VĂNZâTOARE, ORăȘTIE

NU poate fi o soluție. Contractele sunt pe o perioadă determinată , și după întoarcerea în ’, țară începe calvarul : căutării unui loc de ' muncă. Pentru mulți tineri, calea străinătății este singura soluție pentru a-și i putea întemeia o familie și a trăi decent. i 
Cristiana,
Deva

Transportul se relicitează
■ Concesionarea trans
portului în comun din 
municipiul Hunedoara 
mai așteaptă.

Hunedoara (M.S.) - Concesionarea serviciului de transport în comun din municipiul Hunedoara are nevoie de o nouă licitație, a declarat primarul Nicolae Schiau.El a explicat că, la prima licitație organizată de Primăria Hunedoara, au fost depuse doar două oferte, iar unul dintre solicitanți, cu datorii la bugetul de stat, nu a îndeplinit condițiile din ca

ietele de sarcini. Prin urmare, a rămas un singur ofertant, iar licitația de concesiune nu a mai avut obiect.De aceea, procedura se va relua, anunțurile de licitație fiind deja lansate de autoritățile locale.
Batem pasul pe loc„Deocamdată, batem pasul pe loc în ceea ce privește concesionarea serviciului public de transport local. Acum mai sunt necesare alte 30 de zile pentru o nouă licitație”, a mai afirmat primarul municipiului Hunedoara, Nicolae Schiau.

Concurs puzzle în 
Cuvântul liber

T

I

UE - șansa ecologizării

Caută și decupează cele 6 piese puzzle, apărute îh Cuvântul Liber, îh perioa
da 29 octombrie - 5 noiembrie

Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 
indicând numele, adresa, vârsta, numărul de tele
fon și răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat la 
Cuvântul Liber?" Trimite plicul prin poștă la O.P. 
1 C.P. 3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvân
tul Liber sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie nr. 37 A, până în data de 16 noiem
brie (data poștei). Participă și tu!

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 

acceptarea condițiilor de participare la concurs. 
Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media SRL 
și nici rudele acestora de gradele I și II.

Hunedoara (M.S.) - Fondurile europene nerambursabile reprezintă singura posibilitate prin care ar putea fi ecologizat perimetrul fostei platforme siderurgice de la Hunedoara, susține primarul localității, Nicolae Schiau. De activitatea de ecologizare se ocupă societatea EcoSid, aflată în subordinea CL Hunedoara. Autoritățile locale au depus un proiect de finanțare Phare, prin care speră să râetiap «ț milioane de euro.

fonduri nerambursabile. La această sumă s-ar mai adăuga alte 3 milioane de euro din finanțări interne. Banii vor fi destinați lucrărilor de ecologizare a terenurilor ce erau ocupate de clădirile și echipamentele fostului flux primar de producție de la Siderurgica Hunedoara, închis operațional înainte de anul 2000. Documentația proiectului se află la Ministerul Integrării Europene, în comisiile de evaluare.

Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data de 18 noiembrie.
Numele câștigătorului va fi publicat, în paginile ziarului, în data 

de 19 noiembrie.

CONCU

danlel.iancu0informmedla.ro


SPORT
Adversar amcii

• Poczo ratează C.M. Pugilistul hunedorean Florin Poczo nu a fost reținut în lotul care va reprezenta România la Campionatul Mondial din China. Antrenorul lotului național de box, Francisc Vaștag, a declarat, ieri, că obiectivul tricolorilor la Mondialele care vor avea loc în China, între 11-21 noiembrie, este obținerea a minimum două medali. (C.M.)

■ Echipa deveană pri
mește vizita unei for
mații neînvinse în de
plasare de două etape.

ClPRIAN MARINUȚ____________________

ciprian.marlnut@informmedia.ro

Deva - FC CIP nu-șî mai permite pași greșiți în lupta pentru titlu, după semieșecul de la Reșița din cauza căruia n-a reușit să urce pe locul I. Marius Rupacici, antrenorul FC CIP, trăiește la intensitate maximă meciurile echipei sale

Cetate la ora reabilitării
Deva (C.M.) - Cetate Deva a reușit în ultimele etape să revină pe linia de plutire, „depășind” arbitrajele defavorabile dictate de

Dumitru Berbece

FRH și are ca obiectiv să-și continue ascensiunea și în meciul cu Oțelul Galați programat sâmbătă în deplasare. Noul antrenor, Dumitru Berbece, care a obținut după instalarea pe banca tehnică o victorie și o remiză, s-a declarat optimist în privința înfruntării cu e- chipa de la Dunăre, afirmând că echipa sa are resurse pentru un rezultat

4

□

Echipa deveană e obligată să câștige partida cu Eurolines București, programată duminică, de la ora 18.00, la SalaSporturilor, și să se concentreze la maximum în ultimele partide rămase până la finalul turului. „Nu ne permitem nici un moment de relaxare, ci a- bordăm toate meciurile cu seriozitate maximă indiferent de locul ocupat în clasament de adversar, pentru a nu avea surprize neplăcute. Chiar dacă
Mai bine

Eurolines e penultima în topul Diviziei A, e un adversar foarte incomod în deplasare carea învins pe MGA și a remizat la Sebeș”, preciza Marius Rupacici, antrenorul devenilor. Dincolo de motivarea psihologică impusă de obiectiv, tehnicianul FC CIP a precizat că la fiecare antrenament urmărește eliminarea greșelilor de la partidele anterioare. „încercăm să învățăm din greșeli ca

la capitolul eficiență în ofensivă pentru că rătăm foarte mult”, afirma Rupacici.să nu mai repetăm erorile din meciurile pe care le-am disputat deja. Lucrăm foarte mult
Etapa a 8-a
Silvanus - FC CIP 3-3

Etapa a 6-a
FC CIP - ACS 3 București 6-4

Eurolines - Poli G. Tim. 2-6 Eurolines - Enerqo. Craiova 3-6
Etapa a 7-a
FC CIP - Poli G. Tim. 10-4

Etapa a 5-a
Mulbach Sebeș - Eurolines 1-1

MGA Domnești - Eurolines 4-5 MGA Domnești - FC CIP 2-5

bun. „Timpul de pregătire a jocului a fost destul de scurt, dar echipa are potențial pentru a face un joc bun și a obține un rezultat favorabil”, preciza Berbece. Considerând partida de la Galați drept momentul perfect al reabilitării, Marian Muntean, președintele clubului, le-a anunțat pe jucătoare că în cazul unui rezultat bun vor fi recompensate conform regulamentului de premiere 'Stabilit Ia startul campionatului, deși echipa e departe de obiectivul fixat.

■ Singura soluție a lui 
Andone este campio
natul. Jiul va avea meci 
greu la București.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.ra

București - După victoria din Cupă împotriva fotbaliștilor din Bacău, Jiul pare destul de optimistă în privința partidei de astăzi de pe Stadionul Dinamo. Chestiunea este că „minerii” vor juca cu o echipă motivată. După cum se știe, Dinamo a fost eliminată din Cupa României, așa că Andone va trebui să facă orice pentru a rămâne în cărți pentru câștigarea campionatului. Este în joc viitorul lui la Dinamo. De cealaltă parte, jucătorii lui Ionul Chi-

La București se joacă fără spectatori. Aceștia sunt susținătorii 
„minerilor" (Foto: Traian Mânu)rilă vor să scape neapărat de coada clasamentului. Ei au dovedit în meciurile din deplasare că pot scoate puncte. Ce va fi astăzi vom vedea. Din disfcuția avută aseară cu Dumitru Mar cu, directorul tehnic al Jiului, am reținut că, deși sunt câteva indisponibilități, Perenyi, Drăgan și Voinea, „băieții vor să facă o

figură frumoasă la București. Mai ales că meciul va fi televizat, iar Dinamo nu este orice echipă. Oricum, va fi foarte greu și, chiar dacă luăm bătaie,* nu ne-a bătut oricine, ci Dinamo” - a mai spus Marcu.Până una-alta, Jiul are de rezolvat problema meciurilor de pe teren propriu.

Crăcîunescu 
„avertizat"

București (C.M.) -Membrii Comisiei Centrale a Arbitrilor au votat, ieri, pentru înlocuirea din funcție a președintelui acestui for, Ion Crăcîunescu. Pentru înlocuire au votat 10 persoane, în timp ce una singură s-a pronunțat în favoarea actualului șef al CCA, iar două s-au abținut. Crăciunescu nu a a- vut drept de vot, în timp ce finanțatorul clubului FC Vaslui, Adrian Po- rumboiu, nu a dorit să voteze. Votul reprezintă o recomandare pentru Comitetul Executiv al FRF, singurul abilitat să-l schimbe pe Crăciunescu.
J _ > w w w w w U w v w w w w w w w > sZ w W w W v O w .

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vlll-a, miercuri, 26 
octombrie: Dunărea Brăila - Univ. Jolidon Cluj 27-28; Rul
mentul Brașov - Silcotub Zalău 32-26; Oltchim Rm. Vâl
cea - Astral Poșta Câlnău 24-19; Tomis Constanța - Rapid 
CFR București 30-25; HCM Roman - Oțelul Galați 28-21; 
Cetate Deva - HCF Piatra Neamț 29-20; CSM Sibiu - CSM 
Baia Mare 20-37.
Clasamentul

Vor victoria cu orice preț
Deva (C.M.) - Programul etapei a 11a, sâmbătă, 29 octombrie, ora 11.00: 
Olimpia S.M. - FCM Reșița; FC Bihor Oradea - Armătura Zalău; Gaz Metan 
Mediaș - Unirea Dej; Liberty Salonta - CFR Timișoara; ISC Turzii - Unirea Sân- 
nicolau M.; Corvinul 2005 - U. Cluj; UTA Arad ■ Gloria II Bistrița; Minerul 
Lupem - Apulum A.l.
Clasamentul

Etapa a IX-a, sâmbătă, 29 octombrie: HCM Baia Mare - 
Dunărea Brăila; HCF Piatra Neamț - CSM Sibiu; Oțelul Galați 
- Cetate Deva; Rapid CFR București - HCM Roman; Astral 
Poșta Câlnău - Tomis Constanța; Silcotub Zalău - Oltchim 
Rm. Vâlcea; Univ. Jolidon Cluj - Rulmentul Brașov.

1. Rulmentul Brașov 8 8 0 0 246-165 16
2. Silcotub Zalău 8 7 0 1: 230-194 14
3. HCM Roman 8 7 0 1 208-177 14
4. Tomis Constanța 8 6 1 1 233-193 13
5. Oltchim Rm. V. 8 6 1 1 214-177 13
6. U. Jolidon Cluj 8 5 2 1 218-208 12
7. Astral P. Câlnău 8 3 1 4 225-217 7
8. Dunărea Brăila 8 3 1 4 212-204 7
9. Cetate Deva 8 2 2 4 210-196 6
10. CSM B. Mare 8 2 2 4 200-202 6
11. Oțelul Galați 8 1 2 5 187-204 4
12. Rapid CFR 8 'o 0 8 178-237 0
13. HCF P. Neamț 8 0 0 8 207-277 0
14. CSM Sibiu 8 0 0 8 138-255 0

Hunedoara (C.M.) - Corvi- nul 2005 mai are de „adunat” 11 puncte în ultimele cinci e- tape ale turului, pentru a îndeplini baremul impus de conducerea clubului, așa că hunedorenii vor să scoată maximum posibil din dificilul joc de sâmbătă cu U. Cluj. „Ne dorim victoria cu orice preț. Sperăm să spargem gheața și să obținem primul succes acasă, chiar dacă adversara e foarte puternică. Strategia de bază va fi ofensiva, dar vom fi și foarte precauți în apărare, pentru a nu avea surprize”, afirma loan Petcu, antrenorul Corvinului. Tehnicianul hunedorean nu va putea conta pe atacantul Țîrlea, accidentat. Chestionat asupra punctelor forte ale adversarilor, loan Petcu a demonstrat

că și-a făcut bine lecțiile pentru acest joc. „Am remarcat că au o defensivă foarte solidă și un joc colectiv bine pus la punct. în plus, dispun de trei atacanți de clasă, Jula, M. Popescu și Szekeley, care pot decide singuri soarta partidei”, afirma Petcu.

Armătura Zalău s-a retras din campionat, iar rezultatele i-au fost anulate. 
Etapa a 12-a, sâmbătă, 5 noiembrie: Armătura Zalău - FCM Reșița; Unirea 
Dej - FC Bihor; CFR Timișoara - Gaz Metan Mediaș; Unirea Sânnicolau M. - 
Liberty Salonta; U. Cluj - ISC Turzii; Gloria II Bistrița - Corvinul 2005; Apu
lum A.l. - UTA Arad; Minerul tupeni - Olimpia S.M.

1. CFR Timișoara 10 6 1 3 12-13 19
2. U. Cluj ■ 9 5 3 I 10-2 18
3. Gaz Metan 9 5 2 2 15-7 17
4. Liberty Salonta 9 5 2 2 11-6 17
5. ISC Turzii 9 4 4 1 12-6 16
6. FC Bihor 10 4 1 5 15-10 13
7. Minerul Lupenl ./**SteMSȘj'" 3 3 . 7-7 12
8. Unirea Dej 10 ' ,->.3 3 4 12-13 12
9. Gloria II 9 3 3 3 6-7 12
10. FCM Reșița 10 3 3 4 8-10 12
11. U. Sânnicolau 9 3 2 4 8-14 11
12. U.T. Arad 9 2 3 4 9-11 9
13. Unirea A.l. 9 2 3 4 6-9 9
14. Olimpia S.M. 10 2 2 6 8-17 8
15. Corvinul 9 1 3 5 9-16 6

53% Reducere
Economisește cu abonamentul

A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
cel mai complet supliment 
de televiziune.

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

CUM TE ABONEZI? ;Decupează și completează talonul. iDepune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau [ trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 iDecembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, CP. 3. j o- Vei fi contactat în cel mult 5 zile. iPentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03(tarif local). I
i

...........- — ■■ I
Abonamente

1 lună 6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi) 1
3 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi) 1

12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Numele_________________________________________________________Prenumele_____________________________________________________
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada___________________________________________________________Nr.____________ Bl.____________________ Sc._________ Ap.______Localitatea_______________________________Telefon (opțional)____________________ cuvâib
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• Nu pleacă. Căpitanul reprezentativei de fotbal a României, Cristian Chivu, a anunțat că nu dorește să părăsească actuala sa for- mație, AS Roma. „Nu intenționez să plec de 
la AS Roma", a spus Chivu, c^J ocazia unei serate în beneficiul fundației „Football for Children". (MF)
• Interviu. Maradona a declarat, la o emisiune a televiziunii cubaneze, că l-a intervievat pe șeful acestei țări. Fidel Castro, pentru emisiunea pe care Maradona o are la televiziunea argentiniană Canal 13. Interviul va fi transmis în ediția de luni a emisiunii „La Noche del 10", denumită după numărul pe care l-a purtat fostul căpitan. (MF)
• întâlnire. Selecționerul echipei de fotbal a Franței, Raymond Domenech, s-a întâlnit cu antrenorul formației italiene Juventus Torino, Fabio Capello, și cu directorul general al clubului, Luciano Moggi, pentru a discuta despre internaționalii francezi. (MF)

Programul etapei a Xl-a, 28-30 octombrie: Farul - Răpiri; 
Steaua - Gloria; FCM Bacău - CFR Cluj; Poli lași - Sportul; 
Dinamo -M Petroșani (sâmbătă, 29 octombrie, ora 20.00,

* raHK'J<
Recuperarea datoriilor

Steaua; Sportul - FCM Bacău; 3lul Petroșani - Poli lași; FC 
Vaslui - Dinamo; FC Argeș - Pandurii Tg. Jiu; FC National 
- Oțelul; Boli Timișoara - FațuL

Național TV); Pandurii Tg. Jiu - FC Vaslui; 
Poli Timisoara - FC Național.

Oțelul - FC Argg;

Clasamentul
2. Dinamo 10 8 1 1 30-7 25
2. Steaua w 7 3 0 13-4 '24
3. Farul Constanța 10 5 2 3 13-13 17
4. FC Național 10 5 2 3 7-10 15
5. Sportul 10 4 4 2 ‘ 16-8 16
6. CFR CM 10 4 4 2 14-10 16
7. Rapid 10 4 3 2 12-10 16
8. FC Argeș 10 ■ 4 4 2 11-9 16
9. Poli Timișoara 10 3 5 2 11-5 14
10. Boli lași 10 3 2 S 6-iO 11
11. Gloria Bistrița 10 2 3 5 8-1S 9
12. Jiul Petroșani 10 1 5 4 6-11 8
12. FCM Bacău 10 2 2 6 4-13 8
14. Oțelul Galați w 1 5 4 5-16 8
13. Pandurii 10 2 1 7 7-16 7
ÎS. FC Vaslui • AIU 0 a “» / Aer-

_ .2'*3, 3
Etapa a 12-a, 4-6 noiembrie: iGlorila - Rapid; CFR Cluj -

Stranieri pentru Iran
București (MF) - Selecționerul Victor Pițurcă a anunțat, vineri, că opt jucători legitimați la cluburile din străinătate au fost convocați pentru meciurile din cadrul turneului „LG Gup”, care se va desfășura în perioada 11-13 noiembrie, în Iran. Cei opt stranieri convocați sunt: Bogdan Lobonț (Ajax Amsterdam) - portar; Flavius Stoican, Răzvan Raț (amândoi, Șahtior Donețk), Adrian leneși (Spartak Moscova), Cristian Chivu (AS Roma) - fundași; Răzvan Cociș (Șerif Tiraspol), Laurențiu Roșu (Recreati- vo Huelva) - mijlocași; Adrian Mutu (Juventus Torino) - atacant. Reunirea lotului va avea loc pe 7 noiembrie, la ora 12.00, la Centrul Național și Academia de Fotbal Mogoșoaia.

Reprezentative calificateLa această întrecere vor fi prezente patru reprezentative: Iran, Paraguay, Togo (toate calificate la turneul final al Cupei Mondi- ale-2006) și România. Pe 11 octombrie, se vor disputa 2 meciuri, în urma unei trageri la sorți, urmând ca pe 13 noiembrie să aibă loc finala mică, între echipele învinse în prima zi, Și finala mare, între cele două selecționate învingătoare în primele meciuri.

■ „Nu poate el să 
închidă cluburile. Ce, e 
recuperator, sau ce e? 
Să ne împuște domne".

București (MF) - Președintele FR Baschet, Carmen Bră- nișteanu, a declarat, vineri, că Agenția Națională pentru Sport a făcut propuneri Ministerului Finanțelor pentru elaborarea unei Ordonanțe de Urgențe privind recuperarea arieratelor bugetare din activitatea sportivă.Brănișteanu a precizat că ANS a înaintat aceste propuneri privind plata datoriilor instituțiilor sportive la întâlnirea care a avut loc vineri între ministrul Finanțelor Publice, Sebastian Vlă-
Un milion de dolari în pauză
■ Un spectator canadi
an a devenit milionar 
după ce a transformat 
o lovitură de la 45 m.Toronto (MF) - Brian Dies- bourg, un spectator canadian și iubitor al fotbalului /soccer/, a câștigat un milion de dolari după ce a reușit să transforme o lovitură de la 50 de yarzi, în pauza meciului din liga profesionistă canadiană de fotbal american /Cfl/ dintre echipele Toronto Argonauts și Hamilton Tiger- Cats.

descu, și reprezentanți ai câtorva federații și ai unor cluburi de fotbal.Agenția Națională pentru Sport a înaintat un proiect pentru recuperarea ariera- h............*...............
Grupările de 
fotbal din 
România își rar plăti 
latoriUe 
în etape

Dumitru Dragomir

............................... Htelor bugetare din activitatea sportivă și s-a ajuns la un acord cU (nțe-lor care prevede ca datoriile să fie achițaîe în urma.jmei

Diesbourg, un inginer mecanic de 25 de ani, a reușit lovitura norocoasă în cadrul campaniei de promovare lansată de liga canadiană și a pus în umbră victoria echipei gazdă, cu 34-11, în fața formației Tiger-Cats, prin care echipa din Toronto a urcat pe primul loc în clasament.
Cel mai bine plătitDupă ce a ratat șuturile de la 20, 30, respectiv, 40 de yarzi, care valorau mai puțini bani, Diesbourg a așezat mingea pe lipia de 50 de yarzi /aproximativ 45 metri/ și a 

convenții încheiate între administrațiile financiare teritoriale și debitori.Un alt participant la întâlnire, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat că grupările de fotbal își vor plăti datoriile în etape, susținând în același timp că nu s-a pronunțat cuvântul eșalonare.
Nu totul dintr-o dată„Nu am vorbit strict despre fotbal, ci despre sport, pentru că au fost prezenți reprezentanți de la mai multe federații și instituții. Pentru mine au fost o surpriză plăcută atât ministrul Muncii, cât și ministrul Finanțelor. Dânșii au înțeles că noi, cei 

trimis-o printre buturile porții, ridicându-i în picioare pe cei 40.000 de spectatori prezenți pe arena „Rogers Centre”.Astfel, norocosul fan a devenit, peste noapte, unul dintre cei mai bine plătiți .jucători” de fotbal american din Canada, plafonul salariat din liga Cfl ridicându-se la 2,5 milioane dolari pe echipă.„încă nu îmi vine să cred că am reușit șutul. Nu am fost niciodată mai emoționat, dar știam că trebuie să îmi păstrez concentrarea”, a declarat Diesbourg.

111 Superli- ga masculină de handbal care se desfășoară la Magdeburg și la care par- 
palmares titluri mondiale,europene sau olimpice, Rusia a învins Germania cu scorul de 36-84.

(Foto: EPA)

din fotbal, ne zbatem atât pen-*, tru lucruri corecte, noi nu* vrem să fim scutiți de plată. Datoriile vor fi plătite, dar așa cum s-a întâmplat și în Franța, și în Italia, și ; în Spania, și peste tot. Nu s-a pronunțat cuvântul eșalonare, dar se va plăti în etape. Nimeni din fotbal nu vrea să nu plătească, dar nu se poate totul dintr-o dată”, a spus Dragomir.„Nu poate el să închidă cluburile. Ce, e recuperator, sau ce e? Să ne și împuște • domne, să ne pună sechestru pe tot și vedem noi după âia dacă rezistăm, dacă ne închidem sau nu. Dar gata,; îi ajunge publicitatea pe care și- a făcut-o pe spatele fotbalului”, a spus președintele LPF.ț
Antrenament 
de noapte

București (MF) - Tehnicianul echipei Bayem, Felix Magath, și-a pedepsit jucătorii cu un antrenament la ora 3.30 pentru evoluția slabă avută, miercuri, în meciul câștigat, în deplasare, cu scorul de 1-0, în fața formației Erzgebirge AUE, în turul doi al Cupei Germaniei. La finalul partidei, Magath a afirmat că doar Ballack și Sagnol „au jucat la un nivel acceptabil”.

f Cehul• Tomasr Berduch ' returnând I o mingeîn partida | disputată i cu Andy | Murray, I în turneul de tenis de la Basel ; dotat cu• premii în 
j valoare| de 850.000de euro.

(Foto: EPA)

Michelin critică FIAParis (MF) - Compania Michelin a calificat drept „incoerentă” decizia Consiliului Mondial al Federației Internaționale de Automobilism de a reintroduce schimbul de pneuri la Marile Premii de Formula 1 în sezonul 2006. „Michelin nu înțelege acest pas înapoi al regulamentului referitor la pneuri, incoerent față de politica afișată de FIA în privința reducerii costurilor”, a subliniat fabricantul francez într- un comunicat dat publicității joi. Această măsură va avea drept consecință imediată „creșterea cu 15 la sută a costurilor de dezvoltare, de pro

ducție și de logistică”, adaugă Michelin. în comunicatul său, compania cu sediul la Clermont-Ferrand precizează că această hotărâre îi anulează „toate beneficiile cercetărilor făcute pe parcursul anului 2005”, întrebându-se totodată care este sensul unei astfel de decizii și dacă nu cumva aceasta conține „motivații ascunse ale FIA”.Michelin s-a aflat în conflict cu FIA în acest sezon, după scandalul declanșat cu ocazia Marelui Premiu de la Indianapolis, la care echipele dotate cu pneuri produse de compania din Hexagon nu s- au prezentat la start.

In cadrul etapei a Xl-a a Campionatului spaniol de fotbal, Real Sociedat a învins cu 3-0 pe fostul lider, Getafe. Românii Contra și Craioveanu (Getafe) nu au fost uti-' lizați.
(Foto; EPA)



sâmbătă, 29 octombrie 2005
Vinzi
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi 
Cauți

?•
Alege CL pentru anunțul tău

FUJITSU*™ M
SIEMENS garantulAmilo L-13OO

Intel Celeron M370 (Dothan 1,5 GHz)
12 Cache: 1024 kB
*AM: 512MBDDR333 
HDD: 60GB/DVDRWDL
Placa de sunet: MSSound compatible 
Placa Video: Intel B52GM UMA 64 MB 
Display: 1S,4'WXGATFT ;2W2i)

FLORIN 
speranței! 

Nu 
de a-ți

MARATONUL 
NOROCULUI

la Național TV,
a bucuriei și

irosi șansa

cea mai

Duminică,

înaltă 
zeci și

în
Biletul 

din Deva, 
ziare, iar 
volanți.

La MARATONUL NOROCULUI 
te așteaptă câștiguri la care n-ai visat vreodată!

de la sediul 
chioșcurile de 

de la vânzătorii

Oe vj : '.1

HIJ5C0C4' A

MAJEHTIC

AICI POATE
FI RECLAMATA!

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

CU NOI m CUMPERI TERENUL 
NOI ITS PROIECTAM CASA

Si! TOT CU NOI O CONSTRUIEȘTI

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

AGEMM IMOBSLiĂRA CAIA MAJEflIC 
mosw

■ IWO8E GWWM asistenta «osca, . 
ACTE iNREGIM DE CURGEA A WOOfeOR
ODASm INIABULARE) Cumpărați cu noi 

șl primiți

MAJESTIC

DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 14 
Qtagă Unhr. Ecologicii

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMASON

vă așteaptă în Deva
pe Aleea Salcâmilor,

bl. 41, parter
(lângă Lie. Auto) gj *

Tel. 230324, 206003.

Cumporand cu CASA MAJESTiC reducere 
de. 20$j perira cefatemreo cu 

EUROSTIL PROIECT » ALAN PROCONSTRUCT 
(proiiecme s enecufiei

AGENȚIA IMOBILIARĂ MONDIAL CASA
W i o

%OCAN3QG0J#
Agenție româno-canadiană**

Deva, Cuza * Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(29833)

Agenția Imobiliară
Deva, I.L Caragiale, nr.20 (in spate la U.M. Pompieri) 

223400
A 0723/020207

0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine” |
e-mail: casabetania@rdslink.ro “

“a | AGENȚIA IMOBILIARA 
fwl „PARTENER” 
jL/^sXj Hunedoara, Str. Victoriei,

nr. 9 Bis
Tel. 0254/718833; 745374 

0740/130413; 0720/542223 
email: oart^npr hrkgnpr^nnal rp

PARTENERUL DV. DE ÎNCREDERE!

CA.JA

NORA

LIDER IMOBILIAR
ATESTAT SI LICENȚIAT

ĂgMk Garant Consulting
ani de experiență

I

. - a

j
■i
1

!
i

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cei mai scurt timp! (2gS31)

http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro


sâmbătă, 29 octombrie 2005

• Agorafobie. Teama de a rămâne singur în locuri aglomerate poartă numele de agorafobie și este o afecțiune psihică. Este mai frecventă la femei și se manifestă prin amețeală, leȘin, bătăi puternice ale inimii. în stadii mai grave ajunge până la refuzul persoanelor de a-și mai părăsi locuința. (I.J.)
• Dureri. Durerile abdominale pot apărea din cauza unor probleme ale organelor interne, cum sunțsplina, ficatul, colecistul, pancreasul, stomacul, intestinele, apendicele. Dacă aceste suferințe se situează în partea inferioară a abdomenului,- pot fi semnul unor cistite sau anexite și necesită consult ginecologic. (IJ.)

Sindicaliștii de ia Federația „Solidaritatea Sanitară” critică actuala Lege a spitalelor și sunt nemulțumiți că ministrul Sănătății nu a acceptat în timpul discuțiilor amendamentele propuse de ei. Ei acuză actuala conducere a fi ministerului că dorește' să politizeze sectorul sanitar prin numirea pe criterii politice a directorilor de spitale. Potrivit acestora, nu se dorește ca spitalele să fie autonome, atât din punct de vedere al managementului, cât și al finanțării. Medicii amenință cu proteste de stradă, însă dacă o vor face, vor asigura serviciile de urgență și 30% cele din secții.
(Foto: Traian Mânu)

Standarde UE
Ultrasunetele 
și copiii

Deva (I.J.) - Ultrasunetele pot fi utilizate în diagnosticarea și tratarea diferitelor afecțiuni, cum sunt cele ale țesuturilor moi - mușchi, ligamente, tendoane. Tehnica reduce inflamațiile și îmbunătățește circulația locală în zonele afectate de durere. Principalele efecte benefice simt ameliorarea durerilor, relaxarea mușchilor, îndepărtarea cicatricilor, reconsolidarea zonelor cu fracturi recente. „Singurele contraindicații sunt la copii. Aplicate la nivelul oaselor și mai ales la extremitățile acestora, ultrasunetele pot perturba procesul de creștere”, spune Răzvan Drăghici, kinetoterapeut.

Investigații cu ultrasunete

dr. Dan Magheru

Concurs
Deva (IJ.) - înscrie
rile pentru concursul 
de rezidențiat în me
dicină generală prin 
Direcția de Sănătate 
Publică Hunedoara s- 
au încheiat în urmă 
cu trei zile. Ministe
rul Sănătății anunță 
examenul la 20 no
iembrie. „înscrierile 
s-au finalizat în urmă 
cu trei zile, la Direc
ția de Sănătate Pu
blică Hunedoara. La 
Deva s-au înscris 80 
de medici pentru re
zidențiat, dar teoretic 
ei pot fi mult mai 
mulți dacă au făcut- 
o direct în centrul u- 
niversitar ales pentru 
specialitatea dorită, 
între aceștia, 48 au 
ales specialități me
dicale, 23 chirurgi
cale, 5 medicină de 
familie, trei laborator 

•și unu medicină den
tară", precizează dr. 
Dan Magheru, direc
tor DSP Hunedoara.

■ Două săli de ope
rație au fost renovate 
la Spitalul Județean 
Deva la standarde UE.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone0informmedia.ro

Deva - Amenințat cu închiderea odată cu intrarea în UE pentru lipsa standardelor cerute, Spitalul Județean Deva a intrat în reparații capitale. Cele mai mari investiții s-au realizat la Blocul Operator unde două din cele opt săli de operație au suferit modificări radicale. în tot acest timp operațiile au fost efectuate în celelalte șase săli. „Este vorba de reno
Lipsă de medici specialiști

Trei întrebări de la tineri
Deva (I.J.) - Infecțiile cu transmitere sexuală (ITS) simt infecții transmise de la o persoană la alta prin contact sexual. Toate sunt transmise prin contact sexual neprotejat (fără prezervativ).

Cine se poate îmbolnăvi?Oricine are relații sexuale se poate îmbolnăvi de ITS. Dacă ai un contact sexual neprotejat cu cineva care are infecția, atunci o poți lua și tu. Cu cât ai mai mulți parteneri cu care ai relații sexuale, cu atât crește riscul de a lua o ITS.
Care sunt semnele?

La cabinet

■ Tomograful Spitalu
lui Județean Deva este 
administrat de un sin
gur medic specialist.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Dacă este plecat în concediu de odihnă, tomograful Spitalului Județean Deva „șomează”. Aceasta pentru că dr. Gabriel Samoilescu este singurul specialist în utilizarea și diagnosticarea bolilor identificate cu ajutorul aparatului care a costat spitalul peste 23 de miliarde de lei. „Avem un singur medic avizat să folosească tomograful
Probleme speciale ale 
adolescențilorScurgeri neobișnuite din vagin sau din uretră (din penis), bășicuțe sau bubițe lângă vagin, penis sau anus, mâncărime sau iri- tație lângă vagin, penis sau anus, dureri sau arsuri la urinare, urinare mai frecventă decât de obicei, durere la contactul sexual. 

Cum mă pot proteja de ITS?Cu cât reușești să respecți mai multe reguli, cu atât vei fi mai puțin expus riscului de a contacta ITS: abstinența îți poate asigura o protecție maximă, o relație fidelă cu un singur partener. în plus: limitează- ți numărul de parteneri, folosește prezervativul, comunică cu partenerul, ai grijă de igiena personală.
Contraceptive

Deva (I.J.) - Subiectele legate de avortul provocat septic sunt dintre cele mai importante, dar și cele mai neglijate în capitolul legat de sănătatea reproducerii și sexualitatea a- dolescentelor, afirmă dr. Simona Olteanu, specialist planning familial. Adolescentele gravide sunt mai expuse avortului spontan. Ele își provoacă avortul mai des decât femeile adulte. Motivele lor pornesc de la faptul că nu sunt căsătorie, pentru că rezistă mai greu la presiunile sau metodele coercitive ale bărbaților adulți și ajung la faptul că nu doresc să

varea unei săli de operație pentru chirurgie și una pentru ginecologie. Costurile de 
M...................................... •

Lucrarea s-a finalizat tu urmă cu 
două zile, de ieri deja operăm 

dr. Ion Iliescu,
ȘEF SECȚIE CHIRURGIE

............................................ nrenovare au fost substanțial reduse, astfel încât am ieșit la un preț bun raportat la calitate”, susține dr. Dan Florea, directorul spitalului.Până la construcția unei noi aripi a spitalului pentru secția de Neurologie, vechea aripă, cu o vechime de 100 de ani, a suferit operații de igi- enizare.
de la Deva. Am depus o cerere, alături de alți trei colegi, la Ministerul Sănătății, pentru a urmă cursuri de specializare, Am făcut acest demers în urmă cu doi ani și abia în aprilie va pleca primul medic la specializare. A- cestea se fac numai la Spi

Costuri SomoBraf

Nativ fără substanță 
de contrast (RON) .

IV cu substanță 
de contrast (RON)

CT membre 96 210
CT coloană vertebrală >• 96 210
CT abdomen ‘ 215 304
CT craniu 96 210
CT torace * 157 250
Cl pelvis 96 210

abandoneze școala pentru o sarcină nedorită. „Adolescentele primesc mai greu informații despre avort ca și resurse informative despre avortul provocat medical, acolo unde accesul este restrâns, cum este de exemplu în mediul rural”, precizează dr. Simona Olteanu.Specialiștii deveni recomandă dialogul între adolescente și medicul de planning familial, în special pentru evitarea stresului emoțional și izolării în absența sprijinului partenerului și al familiei în astfel de cazuri.

în chirurgie

Sala de operații pentru intervenții chirurgicale (Foto: Traian Mânu)„Urmează refacerea secției Pediatrie. Pentru că sursele financiare nu ne ajută prea mult, așteptăm 1 ianuarie când vom putea face noi 
talul Fundeni din București”, susține dr. Dan Florea, directorul spitalului.Zilnic, la spital se efectuează cca 12 tomografii programate. Pacienții spitalului beneficiază de tomografii gratuite, investigațiile la cerere se efectuează contra cost. 

Medicii pediatri recomandă alăptatul la sân, chiar șidupă vârsta de un an. Laptele de mamă întărește imuni
tatea copilului. (Foto: arhivă)

angajări în sectorul tehnic. Dacă lucrăm cu oamenii noștri, costurile ar fi reduse substanțial”, adaugă directorul Spitalului.
Hepatita B și C

București (I.J.) - A- proape 4% dintre români sunt infectați cu virușii hepatitici B și C, România deținând recordul privind afecțiunile ficatului, pe fondul deficiențelor de igienă și de sterilizare din anii 70. între 7 și 8% din populație suferă de hepatită B, iar între 8 și 12% de hepatită C, amândouă infecțiile având un punct comun, respectiv deficiențele de igienă și cele de sterilizare a instrumentelor medicale, din anii ’60 -70. Medicii susțin că infecțiile se datorează lipsei banilor.

ina.jurcone0informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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Felicitări (67)

• Cu ocazia aniversării zilei de naștere, pentru 
Alin Cârstoiu dorim multă sănătate, fericire, 
realizarea tuturor dorințelor, bună înțelegere și 
tradiționalul „La mulți ani”. Familia Cârstoiu
• Pentru tăticul meu scump și drag Alin Cârstoiu 
doresc multă sănătate, fericire, tradiționalul „La 
mulți ani" și promisiunea că voi fi cuminte. Fiul 
Corado

Vând ap. 1 cameră (01)

• 40 mp, Deva, zona Dorobanți, preț 785 milioane 
lei. Tel. 225622.
• vând cama* de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 non, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.
• cameră de cămin, p-ța Obor ■ Hunedoara, ușă 
metalică, apometre, zugrăvită, izolată, preț 
14.000 RON, neg„ tel. 718833, 0720/542223. 
(Partener-Hunedoara)

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Al Muncii, etaj 1, bloc de cărămidă 50 
mp, balcon mare, contorizări, 2 focuri gaz, preț 
negociabil. Tel. 0723/251498.
• Deva, Micro, etaj 4 din 4, mici îmbunătățiri, 
fără probleme la izolație, preț 800 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/52137&
• n novat, instalație pentru centrală preț 580 
milioane lei, negociabil, zona Micro 15. Tel. 
0744/835494,0745/393719.
• Deva, parter, amenajat pentru spațiu comer
cial și locuit sau schimb cu apartament sau 
garsonieră in Cluj, ofer diferență preț 85.000 ron. 
TeL 0723/335189.
• Hațeg, in Bucura 2, etaj 2, centrală termică 
amenajat Tel. 0254/777402.
• ■■■decomandate, amenajat recent, 
contorizări, balcon închis, parchet, Deva, AL 
Armatei, bl. 7, sc. 2, preț 70.000 ron, negociabil. 
TeL 0727/389936,0741/301548.
• senddecomandate, gresie, faianță parchet, 
contorizări, bucătărie modificată ușă metalică 
etaj 2 zona AL Lalelelor, ocupabil imediat. Tel. 
223555,0742/290024.
• semidecomandate, parchet, bun pentru priva
tizare, Al. Armatei, contorizări, preț 73.000 ron. 
TeL 0745/367893.
• Sbneria, zonă liniștită centrală termică 
parchet gresie, faianță preț 480 milioane lei. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• idtaacentral, semidecomandate, parchet, 
gresie, faianță centrală termică 60 mp, balcon 
733 m, preț 13 mid. lei. Tel. 0721/521378, 
0722/425292.,
• argent decomandate, etaj 1, Deva Liliacului, 
fără îmbunătățiri, contorizări, preț 1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0740/232043,211075.
• agent Deva, Al. Streiului, bl. 66, sc. 1, ap. 62, 
decomandate, centrală calorifere, instalați 
sanitare noi, termopan, spoturi, ușă schimbată 
gresie, faianță parchet 410 milioane, neg. Relații 
la adresă
• iar • ico nd , zona Banca Tran
silvania, etaj intermediar, ușă metalică parchet 
lamelar, gresie, faianță contorizări, ocupabil 
vnediat preț 650 milioane lei. Tel. 0721/815781.
• ui t, senedecmandate, etaj 4 din 4, izolație 
recentă contorizări. Deva, Scărișoara, preț 720 
milioane lei. TeL 0721/521378,0722/425292.
«ona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
«ana Dacia, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil„ neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•aad centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•acazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•ana Wcro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
yesie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mil„ neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
«ana N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
let neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•ană centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg.Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• aa Mrcro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
'întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zna 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)
• *ofe + faianță în bale, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără bnixn țhi, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dac, parchet bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
■ aa 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 LBaafefi, 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)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

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

Mobilier de apartament,
Mobilier de birou, 

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

tineret
(30990)

• zona piața centrală zonă liniștită cu alei, etaj 
1, interfon la scară balcon mare, apometre, gaz 
2 focuri, apartament tip standard, ocupabil în 24 
ore, -urgent-, tel. 0788/165703, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Decebal 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 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 Micro, decomandate, centrală termică 
modificări, parchet laminat, gresie, faianță, 
rigips, spoturi, balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• zonă uftracont ă decomandate, vedere în 2 
părți, balcon închis, boxă contorizări, parchet 
preț 95.000 RON, tel. 0723/251498,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona UlIaciAul dec, contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mit, neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc.. 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et. intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• legeni zona AL Streiului, centrală termică et 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg„ teT211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Qojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Decebal etaj bun, dec, CT, 2 balcoane, 1 
baie, gresie, faianță parchet preț 12Q.OOO RON. 
TeL 224296,078^361.782. (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, 0741/154A01(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. (Pri ma-ln vest)
• dec, et 2, parchet, balcon mare închis, 
complet contorizat preț 840 mii., tel 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• regent 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 12 mid., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• Deva, Bejan, sdec, nemodificat preț 65.000 
RON, tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hune
doara)
• Deva, str. Eminescu, sdec., apometre, gaz, 
mobilat balcon închis, preț 80.000 RON, neg., tel. 
718833.0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Hero 4 - Hunedoara, sdec, parchet 
apometre, Ct preț 55.000 RON, neg., tel. 74S374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună 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)

• decomandate, 2 băi, balcon 21 m, bine 
întreținut, zonă ultracentrală etaj 4 din 5, preț 
42.000 euro. Tel. 0740/232043,211075.
• Deva, decomandate, contorizări, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, etaj 1,98 mp, zonă centrală 
preț 1330 mid. lei, negociabil. TeL 228615.
• Soneria, zonă centrală multiple îmbunătățiri, 
posibilități privatizare, preț900 milioane lei..rel. 
0720/505771,0723/686162.
• ultracentral 2 bă, 2 balcoane, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 10 din 10, acoperit cu 
pod, preț 1,250 mid. lei, negociabil. TeL 
0722/425292.
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 54.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

PROGRAMUL DE CREDITARE AL ÎNTREPRINDERILOR MICI Șl MIJLOCII
ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ Șl STIMULAREA 

OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

Pune-ți ideile de afaceri în practică prin creditele finanțate de la 
Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj I

DOBÂNDĂ ANUALĂ 2%

Cea mai avantajoasă ofertă de finațare existentă pe piață înseamnă
> Finanțare pentru 75-90% din valoarea proiectului
> Perioadă de acordate de la 1 la 3 ani, cu un termen de grație de până la 6 luni

Reușita afacerii tale înseamnă un nou loc de munca pentru fiecare 100.000.000 de tei 
(10.000RON), primiți sub formă de credit.
Pentru informații privind condițiile de acordare adresează-te direct Compartimentului Creditare 
din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, 
Piața Unirii nr. 2, tel. 0254/216.151. 214.078 int. 210 sau accesează site-ul www.alofmhd.ro 1332391

• foarte wgent et 3, zona Minerului, cu centrală | 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt preț 830 mii, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et 2, cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mld„ neg„ tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. TeL 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
TeL 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I- Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona 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 Dorobanți etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă 2 bai, 2 balcoane închise, centrală 
termică parchet bine întreținut, preț negociabil, 
tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona laculu 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 Llfiacuful modificat din ap. 4 camere, 
decomandate, amenajat 2 balcoane, bine 
întreținut preț 46.000 euro, tel. 0788/165703, 
232808 (Fiesta Nora)
• 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. 223400,0721/436384,074V120722. 
(Casa Betania)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schi mb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
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)
■ bd. Dada ■ Hunedoara, sdec, 2 holuri, 2 
balcoane mari, preț 95.000 RON, neg., tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Micro 7 - Hunedoara, sdec, contorizări, 
parchet ușă metalică boxă preț 55.000 Ron, 
neg., tel. 718833, 0720/542223. (Partener-Hune
doara)
• dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere în 3 părți, 
zonă ultracentrală parchet peste tot bine 
întreținut, preț 42,000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

■ decomandate, contorizări, parchet 2 băi, 2 
balcoane, 72 mp, etaj 2, preț 100.000 ron. Tel. 
0727/212282.
• Deva, etaj intermediar, amenajat ireproșabil, 
centrală termică preț 44.000 euro sau schimb cu
2 camere plus diferență Tel. 0720/670305.
• Deva, zonă bună 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie, faianță centrală termică etaj 1, garaj, 130 
mp, preț 60.000 euro. Tel. 0746/609615.
• Deva, zona pieței cnetrale. TeL 233473, 
0723/712388.
• zona LBacuka, dec, modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• 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. 
0745/173101 (Mimason)
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FII ACTIV I

• 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 Transilvaniă et 3, parchet 
laminat gresie, faianță termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modem recent preț 55.000 
euro, neg„ tel. 0745/159608 (Mimason)
• dec,, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg„ tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ie oferi ap. 3 camere, zona I. Maniu, utilat, 
mobilat, amenajat recent pentru pretențioși, 
preț 250 euro/lună tel. 0745/302200,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• stal 2, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță contorizări, Zamfirescu, preț 170.000 
RON, tel. 223400,0724/169303,0742/005228  (Casa 
Betania)
• urgent L Maniu, et. 2, dec., centrală 3 
balcoane, parchet 105 mp, preț 25 mid, neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• logetrt, 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/ mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728
• Deva, zonă centrală amenajată occidental, 
living, bucătărie, beci, spațiu comercial cu baie, 
30 mp, hală depozitare 70 mp sau schimb, vari
ante, Deva - Cluj, 450.000 ron. Tel. 0723/335189.
• Deva, zonă centrală casă curte șl grădină 500 
mp, ideală pentru locuit sau afaceri, preț nego
ciabil. TeL 0721/978548
• 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)
• 6 camere, centrală termică proprie, baie, 
canalizare, zonă semicentrală Deva, preț 
115.000 euro, neg., tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• zona Ceangăi 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* 
bucătărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et 
cu baie, bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct curte, 
garaj, grădină zona Vulcan, merită văzută preț 
230.000 euro, tel. 0745/6407251 (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)
• to SIner 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 Măriști, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 cameret diferență preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona | te 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., negociabil, 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)
• Boi L construcție 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică 
curte„grădină garaj, 5000 mp,preț 1,05 mid., tel. 
0745/253413. (Mimason)
• 4 camere, bucătărie, baie, curte, zonă exce
lentă Deva, preț 85.000 euro, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

ANOFNt

• Deva, zona Horea, 2 corpuri, preț 210.000 euro, 
neg., tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hune
doara) /

Cumpăr casă (14)

• in Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă, se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona (aiugărenl 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)

• 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)

• avantajos, casă în Nădăștia de Jos, 3 km de 
Călan, 4 camere, hol, baie, grajd, șură fântână 
grădină 3 ari. TeL 0726/064489.
• casă locuibilă și grădină preț negociabil. Tel. 
0724/453170.
• 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.
• Dobra, str. M. Eminescu, nr. 19, preț 750 
milioane lei, negociabil. Tel. 283274,0745/515325.
• Rapolt 109, curte comună dependințe, 
grădină, livadă, fântână sau schimb cu 
garsonieră, Deva, parter, orice zonă Tel. 
0720/027587.264183.
• 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)

• decomandate, balcon, contorizări, Zamfi
rescu, bl. Q2, etaj 2, sc. 2, preț 74.000 ron. TeL 
0743/689344, 0729/175965.
• decomandate, etaj 1, hol, bucătărie, cameră 
parchet, gresie, 35 mp, zona Gojdu, fără 
îmbunătățiri, preț 65.000 ron, negociabil. TeL 
0745/164633.
• urgent decomandate, etaj intermediar, bloc 
de cărămidă ocupabilă imediat, preț 520 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/815781.
• vând sau schimb urgent, garsonieră Deva. 
Kogălniceanu. 56, ap. 8 cu Timișoara și cande
labre 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 Dacia, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mărâști, 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 
-Hiving), repartitoare, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță termopan, ușă metalică, parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tei. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modern, 
complet contorizată gresie, faianță, parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii/ tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan3000)
• stare bună in 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. 211587,0745/25366?. (Evrika)
• conf. 1, dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat, zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/J 54.401. (Garant Consulting)
• sdec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON. 0741/154401. (Garant Consulting)
• confort 1, dec., buc., baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima, 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• etaj 2, balcon închis, contorizări, Eminescu, 
preț 47.000 RON, neg., tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, gresie, faianță, apo
metre, Dacia, Deva preț 58.000 RON, teC 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 Mărăștiul Nou, et 2, dec., liberă 27 mp, 
balcon, preț 748 mii., neg., tâl. 0745/163445. 
(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)
• Deva, Decebal, 30 mp, gresie, faianță 
apometre, balcon închis, et.4, preț 75.000 RON, 
neg., tel. 745374,0745/695473. (Partener-Hune
doara)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. TeL 
211124.
• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm. Tel. 
210869,0721/430502.
• 2300 mp teren intravilan, in Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren agricultură și 6000 mp teren 
pentru construcții sau agricultură ambele local
itatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 5500 mp, cu baltă de pește, apă curgătoare, 
ideal pentru casă de vacanță, preț negociabil. 
Tel. 0723/690946.
• Hațeg, pentru construcție casă la Oraca; 
construcție cabană pe drumul de la cimitir și în 
apropiere de stația Peco Gărdean. Tel. 
0254/777402.
• intrare în Almaș, 2000 mp. Tel. 220366,
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta, 
informații, zilnic, tel. 220269,0746/029058, după 
ora 16.
• intravilan, 1250 mp, la ieșirea din Deva ■ 
Sântuhalm, cu toate facilitățile, 15 euro mp (mai 
multe parcele). Tel. 0743/011772.
• intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană îngrădit 510 mp, fs 12 m, preț 
10.000 ron. Relații Leșnic, nr. 122.
• intravilan. Brad, Str. Morii, nr. 13, CF 257 N; NC 
767, S 826 mp, fs 285 m, apă curent preț nego
ciabil. Tel. 0254/611812.
• intravilan, Deva, zonă foarte bună 800 mp, 
preț 45 euro mp, negociabil. Tel. 0727,^885561.
• intravilan, la DN 7. Tel. 0720/670305.
• 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 toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Tel. 0721/560918,0721/948212,0741/135659.
• urgent în Archia, ideal pentru casă sau 
cabană cu posibilitate utilități apă gaz, curent 
cca 50 ari și teren pentru agricultură cca 15 ari, 
preț negociabil. Tel. 215868.
• urgent teren intravilan. 645 mp, 15/43, toate 
facilitățile, zonă excepțională între vile, Deva. 
Tel. 0721/815781.
• intravilan, zona Zăvoi st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 .euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă, gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 30fo)
• 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, fs 100 mp. zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• in Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness).
• zona Dacia, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (imob Eurobusiness)
• 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, 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, în 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, în 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)
• intra- -, 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, in zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan la DN 7, 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)
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• 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 606,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona 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 DM7, in Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• tn 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)
• Soneria, 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 superbă pentru con
struit casă Se vinde și parcelat, 425 mp, preț 
neg. 0746-225726; 0254-213005. (Casa Majestic)
• Cristur, U00 mp, intravilan, preț 11 euro/mp, 
tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• intravilan, Deva, zona Cetate (poarta nr. 1), 
1000 mp, toate utilitățile, preț 15 euro/mp, neg., 
tel. 718833,0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• intravilan, zona vizavi de Petrom, st 2250 mp, 
fs 8 m, apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț
9 euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• intravilan, toc de casă in Deva, zonă bună 917 
mp, fs 18 m, toate utilitățile în apropiere, preț 
28.000 euro, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• intravin, S2M 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)
• intravilan, Zăvoi, 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. 
(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)

Cumpăr terenuri (22)
• intravian Deva, zonă bună utilități, între 1000- 
2000 mp, preț bun, plata imediat 0723/251498.
• Uroi sau împrejurimi, cu acces la utilităti șl 
șosea. Tel. 0720/400446.
• arabil, oriur în județul Hunedoara sau în 
România cu suprafața minimă de 10 ha. Tel. 
0746-225726,0254-213050 (Casa Majestic)
• eztravian, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp. Ofer prețul pieței. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Vând locuri de veci (23)
• Deva, In Cimitirul romano-catolic. Tel. 
0258/816795.

Vând spații comerciale (25)

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

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la ON7, 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)

Invest)
• 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)
• idfracsnfr st 50 mp, amenajat, grup sanitar, 
vad deosebit, încălzire, preț 46.000 euro, 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)

Vând alte imobile (27)

• urgent, hală birou, vestiar, magazie, garaj, 
teren aferent 2000 mp, zonă industrială exce
lentă Deva, preț 45.000 euro. Tel. 223555, 
0742/290024.

Imobile chirii (29)

• caut pentru închiriere apartament 3 camere, 
nemobilat, termen lung, 400 ron/lună Tel. 
0745/367893.
• închfr apartament 2 camere, mobilat, 
contorizări, repartitoare, lângă Inspectoratul 
Silvic Deva, preț 100 euro/lună plus garanție și 
cheltuieli. Tel. 217849,0726/904898
• închiriez garsonieră zonă centrală 2 camere, 
bucătărie, prefer pereche tânără preț 100 euro. 
Tel. 215487.
■ tachinez spațiu comercial, chioșc zona 
Kogălniceanu, cca 30 mp, 3 milioane lei/lună. Tel. 
0721/521378.
• tochbiez vilă P+l. zona cetate, 4 camere, scară 
interioară living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță 
garaj încălzit, curte, grădină bucătărie vară, 
ideal locuință sau sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pentru închiriere garsonieră cartier 
Dacia, mobilată aragaz, frigider, apometre, 
amenajări, curată preț75 euro/lună Tel. 221712, 
0724/305661.
• ofer pentru închiriere garsonieră Deva, 
complet mobilată contorizări, preț 70 euro/lună 
Tel. 0722/564004.
• 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 apartament 3 camere, 
ultracentral, mobilat complet, living, 2 dormi
toare, gresie, faianță totul nou, preț 250 
euro/lună negociabil. Tel. 211075,0740/232043.
• ofer spre închiriere casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări, curent trifazic, ideal sediu 
firmă depozit, prestări servicii Deva, Str. Cemei. 
nr. 10. Tel. 0723/288282.

^Advertisings
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• ofer spre închiriere garsonieră sau aparta
ment 2-3 camere, pe termen lung/scurt, preț 60 • 
150 euro/lună persoane fizice, firme. Tel. 
0721/815781.
• ofer spre închiriere garsonieră hol, bucătărie, 
baie, balcon, centrală termică termopan, 35 mp, 
mobilată zona Eminescu, preț 150 euro. Tel. 
0745/164633.

Farmacia Lu-Ka Farm

autaspedslla

Relații la telefonul 220.050.

SC PSIHOCONSULT APTITUDINAL

FARMAlIA
MK0MMT1

DOAR LA FA FIMA CIA IPIIS SĂSIT1 
LA RECE 
LA RECE

Drar lunched: 08(00-20.00
“ sămbătâ: Q8.00-14.QQ

li mi mm

FAREAOATACOMÎ
Situată în Deva, Aleea Transilvaniei, 

bl. 7, parter.
VA OFERĂ: mium*

vitamine ^produse
«produse pentru copil

tehnlco-medicale «produse <2

«ceaiuri cosmetice Cinaturista

Eliberează rețete în regim 
compensat și gratuit!
Orar: Lunl-Vlnarl 08-21

Sâmbătă 08-14

LARIa
Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter.

■'Vă oferă toată gama^So medicamenta.

♦ vitamine și minerale ♦ suplimente nutritive
* produse naturiste ♦ ceaiuri ♦ produse pentru 

copil ♦ produse cosmetice
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vă oleră toată gama de medicamente, 
f»- produse naturiste ..«.••
S-ceaiurl +'‘ .
ri&produse tehnlco-medicale 

-SS-’toată gama de vitamine 
«produse cosmetice . .

produse pentru copii “fe.i-.- -M.!- I ’. .
■ Eliberează rețete în regim gratuit și compensat 

Orar: Luni-Vineri: 07.30-20.00
i£..r.. ..sâmbătă î08.00-J6.00 8S ' 

tRelațll la telefonul: gJZ JM... , .

OPTICĂ MEDICALĂ 
OCHELARI - LENTILE DE CONTACT 

■r*” ,,, "

GRATUITCONSULTAȚII COMPUTERIZATE Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter Telefon. 221.250 * detalii in magazin

runcjiilor din:

HOMEOPATIE SI ACUPUNCTURACabinet medical “ECHINACEA” - dr. GHIȚĂ CARMEN, ic specialist medicină generală atrie, homeopatie, acupunctura, za, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, ap. 25, tel. 0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208.
med pediDe 1

18 eliberează zilnic rețete gratuite și compensate
H au singurul depozit de medicamente din Hunedoara

©rawi îlân® jpfflfc M

cu program de funcționare NON-STOP:

RECLAME

JREwiaale Green One 
țj din Hunedoara 
cu program de funcționare NON-STOP:

B eliberează zilnic rețete gratuite și compensate 
B au singurul depozit de medicamente din Hunedoara 
B servirea va fi promptă și in cantitatea dorită

- tel.: 748199; 748080 g j
B servirea va fi promptă și in cantitatea dorită 

- tel.: 748199; 748080

Situată pe Str.Unirii, nr.S, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si 
compensat Programul “inimi pentru inimi1.

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

AICI POATE
FI RECLAMA TA!

Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 
(lângă fosta piață a rușilor). 

Vă oferă toată gama de medicamente.
- vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natunste 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00

Relații la telefonul: 219749 
Programul “inimi pentru inimi'

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal



meu ruDaiibiiaici / usâmbătă, 29 octombrie 2005
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată, Deva, 
Mărăștiul Nou, tel. 0745/253413.
• 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)
o 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 vflâ mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer gario mobilată, zonă centrală, 
complet mobilați zona Opera, preț 100

■fWo/lunâ + avans pe o luni tel. 221001, 
*MȘ2/375994. (Casa Blanca)

• ofer gMMnfefă mobilată șl utilată, zonă 
centrali preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer amară în zonă buni Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
■ zanâ centrali st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioara, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supeca- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti- 

ț“‘oare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
2 J723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)

• 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)
• 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. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• domnișoară cu studii superioare, angajată 
solicit urgent chirie garsonieră mobilată utilată 
ofer maxim 100 euro/lună rog și ofer seriozitate. 
Tel. 0745/302200.

Imobile schimb (30)

• schfcnb apartament 2 camere Deva cu similar 
Brad. Tel. 214613.

Auto românești (36)

• vând Dada break, 5 trepte, VT 2007, ro vignetă, 
asigurare, stare bună preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• 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 Opal Record, af 1983, preț 5000 ron, nego
ciabil. Tel. 0723/321538,0254/511028
• vând Renault 21, VT 2007, af 1987, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.
• vând Renault Twingo 1,2 J, culoare bleu, an 
2000,61.000 km, preț 4700 euro, negociabil. Tel. 
241412.
• vând R» tt Twingo 1,2, af 2001, RAR 2007, 
recent adus, impecabil, 5100 euro, negociabil. 
Tel. 711063,0723/455092.
• vând VW Golf Variant 1,9 TDI, full-options, af 
2000, 170.000 km, preț 8500 euro. Tel. 
0745/633373.
• ' nd/sddmb Citroen BX 14, RAR 2006, preț 
1100 euro, negociabil. Tel. 711063,0723/455092.

Microbuze. Dube (38)

Decese (75) Comemorări (76)

Cadrele didactice și elevii de la Școala Sălașu de Sus sunt 
alături de Benone, Ioana și Mariana în clipele grele prin 
care trec la despărțirea de cea mai scumpă ființă, mama 
lor

ROGNEAN MARIA
Sincere condoleanțe. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Cu adâncă durere anunț că sora mea dragă

DOMȘA SILVIA
în vârstă de 85 ani a plecat dintre noi.Veșnic neconsolată, sora Viorica
Cu regret ne despărțim de mătușa noastră

DOMȘA SILVIA
de 85 ani. Dumnezeu s-o odihnească în pace.Nepoții Grigore, Sanda, Mioara

în 28 octombrie se împlinește un an de când a trecut în 
neființă dragul nostru sot, tată, socru și bunic

CORNEL CORNEA
Slujba 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

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând convector capacitate mare, tiraj forțat, 
preț convenabil. Tel. 220894.
• vând crace marmură 90/50/8, preț 5 milioane 
lei,Deva,A.VIaicu, nr. 112.
■ 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 recipient plastic de 1 mc și covor persan 
de Orăștie 5/4, preț negociabil. Tel. 0720/038242.

• studentă la științe economice țin evidență 
primară contabilă pentru agenți economici, 
program excelent, rog seriozitate. Tel. 
0766/779847,0254/229211.
• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: reglarea diabetului, digestie, 
insomnii, stres, spondiloză coxartroză pareze, 
circulația sângelui, rinichi etc. Tel. 0723/503230.
• montez podele laminate, efectuez zugrăveli. 
Tel. 0724/180482.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gabor loan, din Bârsău. Se declară nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Hebedean Alexandru și Hebedean Elena. Se 
declară nule.

Solicitări servicii (71)

• caut urgent zidari, dulgheri, Izolatori. TeL 
0726/157883.

• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva 
(ne)mobilat prețuri diverse in 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)

• vând urgent microbuz Iveco Turbo Daily, af 
1988 motor 2500 TD, 14 locuri, persoană fizică 
sau închiriez, preț negociabil, la vedere. Tel. 
0726/705460.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Familiile Cocan și Șteau aduc un ultim omagiu celui care a 
fost

ing. IOAN IANCU
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• Inginer, dmgmte de șantier, cu multă expe
riență RTE, l+IX, caut colaborare. Tel. 
0724/218045.

■ Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlai gratuită h 
cadrai In- salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză to Deva, Bdul 22 Decembrie, H Dl + 
Dl Infotmațn la tel 0254/232747.

Prestări servicii (72)

• magazin de confecții (zonă centrală Deva) 
angajează vânzătoare. CV-urile cu poză sunt 
așteptate la sediul Național Fm, Piața Arras, bl. 
Al, ap. 29.

• ofer spațiu comercial, zonal. 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., fel. 0726/195925, 0741/070106. 
(imob Eurobusiness)
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
contorizări. zonă centrală preț 100 euro/lună 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

• vând căruță nouă legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1 - 2 cai. Tel. 263598
• vând i ibtoator tractor 650, preț negociabil 
Tel. 264257.
• vând cRstanferi pentru fier-beton (pureci). Tel. 
214664 sau 0723/2^7569.

• vând gater tip banzig. Relații la tel. 
0745/537771.
• vând motor trifazat de 5.6 kw, redresor cu 
comutator, preț negociabil. Tel. 218186.
• vând ptag 3 brazde, semănătoare păioase 2 m 
și presă balotat Tel. vrn/THXl.
• vând tractor U 445, plug, disc, cultivator. 
Ohaba de sub Piatră nr. 58

Piese, accesorii (42)

• vând colțar neextensibil, imitație de piele, 
format din 3 piese și un fotoliu mare, model 
superb, adus din Germania, la jumătate preț față 
de magazin. TeL 212242, seara, 213998
• vând tatap lemn 2 uși glisante, bibliotecă
lemn, colțar mare din a cuier cu dulap din
pal, prețuri bune, negociabile, starefoarte bună. 
Tel. 222902,0722/375315.
• vând mobăă de bucătărie, 130 ron, 2 covoare 
persane 2,5/3, 75 ron bucata, fotoliu 55 ron, 
negociabil. Tei. 223045.
• vând moblă second hand, canapea exten
sibilă, mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă, mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.

• vând cărucior copii pe 3 roți de cauciuc cu 
cameră, 200 ron, tastatură calculator cu carac
tere limba germană și mouse, 20 ron, Ericson 
1080S, 20 ron, 0254/221656.
• cumpăr Muză costum național băiat și 
pălăriuță Tel. 0254/226801.
• 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.

• atelierul de tapițerie din Mipul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse auto pentru 
Logan, Solenza, Peugeot, Renault Clio, Megan, 
Scenic, Twingo, Opel, Skoda Octavia, Cielo, 
colțare, canapele. Tel. 0727/756681.
• prestări servicS la domiciliul clientului, mașini 
de spălat, electrocasnice, audio-video, biciclete, 
montări yale, sonerii, antene, mobilă 
suspendată instalații electrice. Tel. 0721/079491, 
219413.
• transport marfă cu Mercedes 1,5 tone, pe ruta 
București - Deva, în data de 1 noiembrie 2005, 
preț negociabil. TeL 0722/857732.

• producător tricotaje angajez agent 
comercial pentru distribuție produse In 
județul Hunedoara și județele limitrofe. 
Condiții minime: liceu și permis de 
conducere cat B, autoturismul personal 
constituie avantaj Relațfi lupflmentare la 
teL 0723/687218,0754/771200.

Materiale de construcții (53)

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

• SC Foricon SA, Str. Dorobanților, nr. 21 
angajează secretară. Cerințe experiență to 
domeniu, operare PC (Office - Word, navi
gare lirt Relațfi la tel 0254/220763, 
220711

• ofer pentru închiriat garsonieră Deva 
Dorobanți, mobilată și utilată contorizări (repar- 

'T titoare, gaz, apometre), st 37 mp, preț 100 
xx- 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)

• 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 caroserie VW Golf II cu 4 uși, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 0740/031773.
• vând piese Fiat Punto, din dezmembrări. Tel. 
215244.
• 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.

Televizoare (48)

• vând tv color Panasonic, amplificator Sony. 
Tel. 218234,0745/253413.
• vând tv color Samsung cu telecomandă și 
aparat ghcemie. Tel. 234521.

• ampâr tigte și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). Tel. 260651
■ vând listantieri pentru fier-beton (pureci). Tel. 
214664,0723/227569.
• vând ieftin 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă garaj, cabană etc. Tel. 
260412.
• vând lemn de fag pe picior. Informații latei. 
246280, Sibișel.

• Florăria IRIS vă aduce NOUL printr-o 
gamă medită de flori șl prin nota personală 
regăsită in fiecare creație. Așteptăm să n 
căutațl la adresa: Deva, Bdul Decebal, bl 72. 
parter, lângă stația Opera. Prtofim comenzi 
șl prin telefon: 0254/35530,0722'631555.

• SC Pangram SA angajează șofer profe
sionist cu experiență minim 8 ani CV-urfle 
se primesc până la data de 7412005 la 
tel/fax 0254/234736.

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

• ofer pentru închiriat ap. 3 cam., Zona Gării, 
mobilat și utilat lux, centrală termică preț 300 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)

Vând garaje (43)

• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. nemobilat, 
zonă centrală et intermediar, contorizări, preț 
140 euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)

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

• 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)

• Str. Mineraiu, decomandate, 2 camere, etaj 2, 
centrală.termică mobilat. Preț 100 euro/lună 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Ești un vânzător 
bun, dar nu ești 

apreciat suficient? 
Alăturate echipei 
noastre de profe
sioniști și vei avea 
numai satisfacții. 

Tel. 0745-364948.
(33416)

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 și interioare (47)

• vând 2 dulapuri stil, cu oglindă de cristal și 
sculpturi. Tel. 226934.

NU RATAȚI OCAZIA!
SE VINDE URGENT 

SPAȚIU COMERCIAL 
SUPERAMENAJAT. 

INFORMAȚII LA
TEL. 0722/442.789.

(33397)

Blendes Ban, în calitate de lichidator judiciar desemnat p>rin 
sentința nr.8677CA72005 pronunțată de Tribunalul Hunedoara, 

jS anunță deschiderea procedurii Me faliment a SC.POZITIV 
COMPANY SIU. FETIU^HM, înmatriculată ta Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nrJ2QZ9TZ^I995 
și notifică toți credilorii societății debitoare să depună declarație de 
creanță pentru creanțele anterioare deschiderii procedurii. Ia 
Tribunalul Hunedoara ta dosarul itt. 464/2005, până la data de 
22.11.2OO5.

Se stabilesc: termen verificare, întocmire, afișare și comuni
care a tabelului suplimentar al creanțelor data de 22.12.2005, 
termen de depunere a contestațiilor data de 10.01.2006, iar ca 
termen de definitivare a tabelului suplimentar și de întocmire a 
tabelului defintiv consolidat al creanțelor data de 20.01.2006. owi

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând stațfl auto Twister, Magnat, Weconic, 
diferite puteri, prețuri negociabile. Tel. 
0723/455092.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nokia 3410, SIM cu 4 dolari credit preț 
1,5 milioane lei. Tel. 0722/161644.
• vând telefon Motorola V 220 cu cameră, nou, 
300 ron. Tel. 0745/633373.

• cumpăr oi și capre. Tel. 0742/214971.
• vând capră gestantă și țap de reproducție. Tel. 
220993.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând pul de Ciobănesc românesc carpatin cu 
Pedigree, excelent pentru pază Tel. 0766/311980, 
0254/211057.
• vând purcei 3 luni, Bârcea Mică nr. 48. Tel. 
236871, orele 19 ■ 21.
• vând purcei foarte bine întreținuți, vârsta 4 
luni. Relații tel. 0720/451897.
• vând rchi de lună preț minim 3000 lei 
legătura (7 bucăți). Tel. 262069.

• SC Cydev Internațional SRL oferă 
consultanță pentru locuri de muncă în 
străinătate. Deva, bloc Casial, etaj 3, ap. 7. 
Relații suplimentare la tel. 0254/235211, 
0722/570219,0724/309805.

• societate comercială angajează vânză
toare, Condțfi: vechime minimum 2 ani 
Informațfi ia teL 0722307874,230036.

Instrumente muzicale (60)

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.
• vând laptop AMD 2,8 GHz, 512 Mb, 40 GB, dvd 
rw, stare perfectă, preț 700 euro, negociabil. Tel. 
0745/633373.

• vând orga 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)

îmbrăcâminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cărucior persoane cu handicap loco
motor, pliabil și ușor, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0720/677035,229256,226352.

■ cunpâr europateți 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 nr de cristal de Boemia, stare
perfectă 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cazan țuică 60 I, din cupru, preț nego
ciabil, 8 milioane lei. Tel. 215244.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
caîe 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 lucFa în condiții de stres
• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri
• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 

pentru lucrul în echipă
• Excelente aptitudini pentru PG (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.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro


sâmbătă, 29 octombrie 2005
•însărcinată, Actrița Brooke Shields, care a născut o fetiță, Rowan, în anul 2003, cu ajutorul fertilizării în vitro, este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Actrița și soțul ei, Chris Henchy, sunt încântați de această veste.
•Mașina zburătoare. Fordul Anglia, utilizat în filmele din seria Harry Potter, la bordul căruia zboară tânărul magician, a fost furat de la studiourile din St Agnes. Vehiculul albastru se afla într-o stare proastă.
Beta, cea de-a 23-a furtună

Managua (MF) - Furtuna tropicală Beta avansează lent către regiunile de coastă din America Centrală și s-ar putea transforma astăzi în uragan. Meteorologii au anunțat că Beta ar putea ajunge pe coastele de est din Nicaragua, astăzi, mai multe insule din Marea Caraibilor fiind deja afectate de ploi abundente și rafale de vânt intense.Beta este cea de-a 23-a furtună tropicală care s-a format în acest sezon.
Vine ursu

Calgary (MF) - Actorul Brad Pitt, care se află în orașul canadian Calgary pentru a filma producția „The Assassination Of Jesse James”, a avut surpriza să găsească mai mulți urși lângă locuința pe care a închiriat-o în regiune în momentul în care a revenit de la filmări, relatează Sky News Online.Pentru că știa că urșii nu sunt niște animale foarte prietenoase, Brad Pitt a chemat imediat poliția. După ce au ajuns la fața locului, reprezentanții autorităților l-au mustrat pe Brad Pitt pentru că lăsase o fereastră a locuinței deschisă, urșii fiind atrași de mirosul care emana din bucătărie.Vedetei i s-a cerut să respecte regulile locale și să țină ușile și ferestrele închise tot timpul.

Timbrul de 0,45 
euro (Foto: EPA)

Timbre

cuvw
De dragul lui Mark Owen

Los Angeles (MF) - Fostul membru al formației Take That, Mark Owen, a declarat că poartă discuții cu ceilalți

Mark Owen (Foto: fan)

foști membri ai formației în vedera reunirii grupului pentru un singur concert în cadrul turneului său, relatează site-ul Ananova.Spectacolul, care va avea loc la Carling Academy din Islington, la 20 decembrie, ar avea loc la împlinirea a zece ani de la despărțirea grupului Take That.în cadrul spectacolului „vor fi prezenți mai mulți invitați speciali”, a declarat Owen. Starul își va lansa un nou single, „Hail Mary”, la 12 decembrie.
Membri Beatles la mezat

Vatican - Un specimen reprezentând unul din seria de trei timbre tipărite de către Poșta Vaticanului și dedicate fostului Suveran Pontif au fost prezentate joi. Umbrele reprezintă ultimele trei călătorii pastorale ale lui loan Paul al ll-lea, care au avut loc în anul 2004. Cel în valoare de 0,45 euro este dedicat vizitei din 5-6 iunie 2004 de la Berna, în Elveția. Timbrul în valoare de 0,80 euro reprezintă vizita din 14-15 august 2004 a lui Karol Wojityla la sanctuarul Măriei de la Lourdes, din Franța. Iar cel în valoare de 2 euro est dedicat vizitei din 5 septembrie 2004 la sanctuarul Măriei din Loreto, Italia.

■ Busturile din ceară ale 
membrilor Beatles au 
fost vândute pentru 
119.000 de euro.

Londra (MF) - Un set de busturi ale membrilor trupei Beatles, utilizate pentru realizarea copertei albumului „Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band”, au fost vândute la licitație pentru aproximativ 119.000 euro. Statuetele au fost scoase la licitație după ce au fost descoperite la muzeul figurilor de ceară Madame Tussauds din Londra.Acestea au fost utilizate în anul 1967 de către artistul Peter Blake pentru realizarea copertei albumului, fiind așezate în spatele celor patru membri ai formației Beatles.„Statuetele nu au mai fost văzute de 20 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al casei de licitații Cooper Owen. „Sunt extrem de prețioase. Este evident că există mai multe busturi ale

celor de la Beatles, dar acestea sunt pe coperta celui mai cunoscut album din toate timpurile”, a adăugat purtătorul de cuvânt.Busturile lui John Lennon, Ringo Starr și George Harrison au fost folosite pentru copertă. Cel al lui Paul McCartney nu a fost folosit, dar este similar celorlate trei. Statuetele au fost împrumutate la acea vreme de la muzeul Madame Tussauds pentru realizarea pozelor.

Busturi dîn ceară (fom:epa)

Laura-Este o fire încrezătoare, optimistă, pasionată de ziaristică.

Copii în cursă pentru o carte
1

■ Fanii „Harry Potter" 
pot câștiga cel mai 
recent volum din serie, 
editat în limba română.

București (MF) - Un concurs pentru fanii Harry Potter se va desfășura începând de marți, cu ocazia lansării în 26 noiembrie a ediției în limba română a celui mai recent volum din serie.Anunțat inițial ca „Harry Potter și Prințul Sânge-Mâl”, titlul celui de-al șaselea volum s-a schimbat în „Harry Potter și Prințul Semipur”. Traducerea este realizată de tânăra Ioana Iepureanu, cea care a tradus în limba

Câștigătorii vor fi prezenți la lansarea cărții (Foto: EPA)

concurs, aceștia trebuie să trimită pe adresa editurii completarea frazei „Sunt c^ mai mare fan Harry Potter pentru că...”. Un juriu formăt din jurnaliști și editori va desemna cele mai interesante20 de răspunsuri. Câștigătorii vor fi invitați la lansarea din26 noiembrie, unde vor primidrept premiu volumul și mai multe premii-surpriză. Data-limită pentru trimiterea
română toate volumele din serie.
O simplă scrisoareCartea de 600 de pagini va putea fi cumpărată la prețul

de 55 lei (550.000 lei vechi). Concursul premergător lansării, organizat de. Editura Egmont, este adresat fanilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani. Pentru a participa la

răspunsurilor este 20 noiembrie. Egmont România, subsidiară a companiei Egmont International Holding, publică în exclusivitate în limba română romanele „Harry Potter” și publicațiile corelate cu filmele din serie.

„Ornament" de Halloween
Delaware (MF) - Trupul neînsuflețit al unei femei care s-a spânzurat, miercuri, de creanga unui copac, a rămas timp de multe ore atârnat la circa patru metri deasupra solului, într-o localitate din statul american Delaware, trecătorii crezând că este un ornament de Halloween.Purtătorul de cuvânt al poliției statale din Delaware a declarat că moartea femeii este în centrul unei anchete, presupunându-se că a fost vorba despre o sinucidere.

Ethan Hawke (Foto: fan)

Ethan Hawke în Ferentari
București (MF) - O mână de elevi ai unei școli de cartier au jucat, ieri, baschet cu un actor nominalizat la Oscar. Venit în România pentru acțiuni caritabile inițiate de mama sa, Ethan Hawke a luat loc într-o bancă la Școala nr. 141 din Ferentari și a explicat presei de ce își petrece Hal- loween-ul la București anul acesta.înainte de a se urca într-o limuzină neagră, actorul,

îmbrăcat în blugi, tricou și cămașă, a bătut mingea cu câțiva copii în curtea școlii. Leslie Hawke, mama actorului, este inițiatoarea unor programe sociale și de educație pentru copii și familii defavorizate din București și Bacău. „Un lucru care m-a surprins este discriminarea romilor. îmi aduce aminte de poveștile despre afro-ameri- cani în anii '50 în America”, a explicat el.
'/«'Ar wWIW 

Expoziție Printr-o - veche tradiție, artiștii își expuneau lucrările în piața Navona din Roma. De miercuri, însă, municipalitatea a votat interzicerea acestei activi
tăți. (Foto: EPA)


