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Cerul va fi senin, iar vremea frumoasă,
& %

dimineața la prânz seara

ei a fost transportat în comă de gradul I la 
spital, în urma unui accident de circulație 
produs ieri în afara localității Turdaș. /p.3

„Victimele" 
terorizau
piața

(Foto: Traian Mânu).

S-a terminat!
Deva (C.P.) - Acordul României cu Fondul 

Monetar Internațional a încetat. Motivul es
te imposibilitatea celor două părți de a a- 
junge la obiective comune în timpul anali
zelor comune asupra situației economice. De
legația FMI consideră că politicile economice 
ale autorităților de la București sunt axate 
pe obiective pe termene prea scurte. Acordul 
României cu FMI a fost semnat în septem
brie 2004. Acordul era de tip stand-by preven

tiv și dădea posibilitatea României să împru- 
inute bani de la FMI în caz de nevoie, /p.2

■ 12 producători agri
coli deveni au semnat 
un memoriu către 
administrația Pieței.

Deva (I.J.) - Piața centrală 
din Deva a luat „foc”, ieri, în 
urma unui articol apărut într- 
un cotidian local. In acesta, 
soții Bărănescu, producători 
agricoli din Drăgășani, acuzau 
o agresiune din partea pie- 
țarilor deveni. Aceștia le-ar fi 
impus creșterea prețurilor 
practicate la tarabă. Revoltați 
de articol, considerat calom
nios, piețarii deveni au întoc
mit un memoriu pe care l-au 
adresat administrației pieței, 
Prefecturii și Poliției și prin 
care solicită excluderea din 
piață a soților reclamanți. în

caz contrar, piețarii spun că- 
și vor face singuri dreptate. 
„Soții Bărănescu sunt agre
sivi, nu o dată au bătut besti
al producători agricoli. Ei in
stituie legea în piață. Și ce 
producători sunt, că din mar
tie nu au mai plecat din piață? 
Când au avut timp să pună re
colta, să o îngrijească și acum 
să o vândă?”, susțin Vasile 
Stoica, Virgil Badea, Dumitru 
Azoiței, Maria Josan și alții.

Potrivit acestora, soții Bără
nescu afirmă că nu le este 
frică de nimeni, cu toate că 
așa-zișii producători cumpără 
marfă de la aceiași angrosiști 
de la care se aprovizionează 
întreaga piață. Deși CL a dorit 
să vorbească cu ei, soții Bă
rănescu au fugit din calea re
porterilor. /p.3

„Laptele și cornul" la coș!

Milioane de euro pentru 
fânețe și pășuni alpine

Deva (L.L.) - Proprietarii de terenuri din 
zona tampon a Parcului Național Retezat 
vor beneficia de fonduri de la SAP ARD pen
tru aplicarea metodelor de producție agrico
le care protejează mediul și mențin peisajul 
rural. Pajiștile din zona montană constitu
ie o zonă de o importanță aparte, aici regă- 
sindu-se majoritatea speciilor din flora al
pină, cea mai mare amenințare pentru flo
ra Retezatului fiind reprezentată de supra- 
pășunat. /p.3

Deva (R.I.) - Programul 
„Laptele și cornul” începe să 
aibă un gust tot mai... îndoiel
nic. Lucru sesizat de toți cei 
care au de-a face, direct sau 
indirect, cu respectivul pro
gram guvernamental adresat 
școlarilor din ciclul primar. 
Părinții se plâng că, de cele 
mai multe ori, copiii aduc 
acasă aceste produse pe care

le primesc de la școală și nu 
se pot atinge de ele din cauza 
gustului îndoielnic. Mama 
unui băiețel din clasa a doua 
spune că: „cel puțin laptele e 
foarte rău, nu se poate con
suma. De când au schimbat 
firma distribuitoare nu te mai 
poți atinge de el. Mai primesc 
și brânză topită uneori, o 
chestie cam fără gust”, /p.3

Fostul internațional 
Gheorghe Popescu, 
candidat la președinția 
Federației Române de 
Fotbal, s-a întâlnit, 

la Deva, cu șefii
cluburilor hunedorene 
și cu reprezentanți ai 
AJ Fotbal și ai ’. 
autorităților locale în 
cadrul turneului deru- 

deviza „Voi 
fotbalul”. /p.7

Traian Mânu)

Disponibilizări la Minvest

Fonduri pentru infrastructura rurală
Alimentarea cu apă la sate și asfaltarea drumurilor 
comunale vor beneficia de:
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■ Un număr de 80 de 
mineri de la exploa
tarea Vorța vor intra 
de astăzi în preaviz.

Deva (C.P.) - Concedierea 
lor face parte din programul 
de disponibilizări stabilit pen
tru acest an. Tot de azi și până 
la finele anului vor fi disponi-

bilizate alte 200 de persoane, 
jumătate provenind de la fili
ala Bradmin a declarat Pom- 
piliu Crai, directorul Minvest 
Deva. înscrierea pe listele de 
disponibilizări se va face în 
mod benevol. „Un număr, de 
120 de angajați ai exploatării 
miniere Ghelari au fost deja 
concediați. Se vor face conce
dieri și la sediul companiei.

La finele anului estimăm că 
numărul personalului se va 
reduce cu 1650. Toți angajații 
concediați vor beneficia de 
plăți compensatorii, ce se vor 
acorda în funcție de vechimea 
în muncă. Urmează să primim 
aprobarea pentru cuantumul 
sumelor ce vor avea titlu com
pensatoriu”, a mai spus direc
torul Pompiliu Crai, /p.5

Sezon de greve
Deva (I. J.) - Patru con

federații sindicale deve- 
ne, exceptând sindicatul 
Meridian, vor picheta 
mâine, între 12 și 14, se
diul Prefecturii, pentru 
un pachet de revendicări, 
anunță Lacrima Minișca, 
președinta CNSLR Frăția 
Hunedoara, /p.5

peste 74 de milioane de lei noi din bugetul pe 2006

Belgienii vor 
■ Firma Carbonnetta e 
interesată de realizarea 
unei investiții directe în 
județul Hunedoara.

Deva (D.I.) - Philippe
Alloin, responsabil dezvoltare 
în cadrul firmei Carbonnetta 
- Indutech-Alsing Trading, a 
prezentat intenția părții belgi
ene de a construi în județul 
Hunedoara structurile meca
nice necesare stațiilor de epu
rare a apelor uzate menajere 
și industriale. Pentru utilarea 
acestor stații, aparatura și e- 
chinamentele electronice vor

containere
fi aduse din Belgia. „Practic, 
este vorba de o investiție di
rectă de câteva milioane de 
euro. Belgienii sunt foarte in
teresați de realizarea acestui 
obiectiv, iar în momentul de 
față ei caută o locație în județ. 
Este vorba despre containere 
mari pentru epurarea apei. 
Noi vom construi totul în 
afara părților electronice și de 
asistență computerizată, care 
vor fi aduse din Belgia. Piața 
de desfacere a acestor contai
nere este atât Uniunea Euro
peană, cât și țări din Asia și 
Africa”, a spus prefectul jude
țului Cristian Vladn

sunt împodobite pentru că, așa cum se spune în popor, 
în această seară cei plecați dintre noi ne pot vedea și se 
pot bucura alături de noi și de tot ce a fost pregătit în 
acest spirit de sărbătoare ce le este dedicată. (Foto: t. Mânu)
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• Anchetă la raport. Parchetul din Stut
tgart vrea să deschidă o anchetă referitoare 
la scandalul programului ONU Petrol contra 
hrană din Irak, în care ar fi implicate și soci
etăți germane. Comisia Volcker a dezvăluit 
manipulările comise în cadrul programului.

• încă o pușcărie. Armata americană a a- 
nunțat, duminică, deschiderea unui nou cen
tru de detenție în Irak, numit Camp Sue, cu 
o capacitate de mai mult de 1.700 de pa
turi, care este situat în apropierea orașului 
kurd Sulaymaniyah.

FMI a rapt acordul cu România

Poziție 
neschimbată

Teheran (MF) - Aya- 
tollahul Iranului, Aii 
Khamenei, a declarat că 
„rezistența palestinia
nă” va distruge „regi
mul sionist”, sugerând 
astfel că poziția irania
nă față de Israel a ră
mas neschimbată. „Re
zistența palestiniană va 
fi cea care va distruge 
regimul sionist”, a subli
niat el. Khamenei a fă
cut această declarație la 
patru zile după ce afir
mațiile președintelui i- 
ranian, Mahmoud Ah
madinejad, au suscitat 
critici aspre pe plan in
ternațional. El declarase 
că Israelul „trebuie 
șters de pe hartă”. Aces
te declarații, condamna
te de Consiliul de Secu
ritate al ONU, au ali
mentat suspiciunile Sta
telor Unite și Israelului 
privitoare la încercarea 
Iranului de a obține ar
ma nucleară.

Ayatollahul Aii Khamenei
(Foto: EPA)

Elena Udrea
(Foto: FAN)

A demisio
nat din PNL
București (MF) - Fos
tul consilier preziden
țial Bena Udrea a re
nunțat la statutul de 
membru al PNL, de
misia sa din partid fi
ind înregistrată la fili
ala sectorului 2, unde 
aceasta a fost înscri
să, a declarat, ieri, 
Ludovic Orban, pre
ședintele PNL Bucu
rești. Potrivit membri
lor organizației de 
sector, demisia Elenei 
Udrea a fost înregis
trată vineți, 21 oc
tombrie, însă repre
zentanții secretariatu
lui general al PNL nu 
au fost încă infor
mați. Liberalii bucu- 
reșteni susțin că U- 
drea s-a înscris în 
partid înainte de ale
gerile locale din 2004 
dar că ea nu a avut 
nici un fel de activita
te îh cadrul organiza
ției din care a făcut 

. parte.

■ Fondul critică România 
pentru majorările nejus
tificate de salarii și lipsa 
unor reforme structurale.

București (MF) - Acordul 
încheiat de România cu Fon
dul Monetar Internațional 
(FMI) a încetat, iar conduce
rea instituției financiare in
ternaționale va fi anunțată în 
cursul lunii noiembrie, a de
clarat ieri, negociatorul-șef al 
Fondului în relația cu Româ
nia, Emmanuel van der Mens- 
brugghe.

Acordul României cu Fon
dul Monetar Internațional a 
„deraiat”, în pofida unor în
delungate negocieri pentru a 
doua și a treia evaluare, pen
tru că părțile nu au ajuns la 
uh acord în privința deficitu
lui bugetar pentru anul 2006 
și a măsurilor necesare pen
tru atenuarea dezechilibrelor 
macroeconomice.
Bugetul versus UE

în ceea ce privește bugetul, 
iritarea Guvernului a pornit 
de la faptul că a fost acceptată 
deja o reducere a deficitului, 
la 0,5 la sută din PIB, iar o 
restrângere și mai drastică a 
cheltuielilor este respinsă, a- 
vând în vedere sumele nece
sare pentru cofinanțarea pro
iectelor UE și lucrările de in
frastructură, au explicat sur
se din Ministerul de Finanțe,

Delegația Comisiei Europe
ne în România a precizat că 
„nu există și nu poate exista

Călin Popescu Tăriceanu la o întrevedere, în iunie, cu Emmanuel van der Mensbrugghe - șeful Misiu
nii FMI în România (Foto: dapp)

o legătură oficială între acor
durile României cu FMI și a- 
derarea țării la UE”.

Potrivit unui comunicat al 
misiunii Fondului care a pur
tat negocieri cu autoritățile 
române în ultimele două săp
tămâni, actualul cadru de mă
suri economice prezintă ris
cul ca România să se integre
ze în Uniunea Europeană cu 
o competitivitate redusă și 
dezechilibre macroeconomice 
în creștere:

Experții FMI critică faptul 
că introducerea cotei unice de 
impozitare, care a creat un

minus de venituri de 1,5% din 
PIB la bugetul de stat - cir
ca un miliard de euro - nu 
a fost compensată decât prin 
măsuri care au provocat nesi
guranță în mediul de afaceri. 
Sub presiunea sindicatelor

Un alt aspect subliniat de 
reprezentanții Fondului se re
feră la creșterea nejustificată 
a salariilor din sectorul pu
blic. Fondul Monetar Interna
țional (FMI) a cerut blocarea 
salariilor bugetarilor în anul 
2006, o dată cu reluarea solici
tărilor pentru o construcție

bugetară cu deficit zero sau 
excedent, condiții inaccepta
bile pentru partea română.

„Este de neînțeles această 
dorință a FMI, pentru că altor 
state Fondul nu le cere acest 
lucru”, a declarat Bogdan 
Hossu, liderul Cartel Alfa.

„Niciodată un sindicalist 
n-ar fi de acord să transforme 
România într-o altă Argentină 
prin intermediul FMI. O ase
menea exigență este crimina
lă, din toate punctele de vede
re”, a declarat Ovidiu JUrcă, 
vicepreședintele Blocului Na
țional Sindical (BNS).

Tăriceanu, acuzat de Udrea

Sicriul Rosei Parks m clădirea Capitoliului

Foto: EPA)

Omagiată solemn
Washington (MF) - America a adus un 

omagiu solemn, duminică seară, lui Rosa 
Parks, unul dintre pionierii luptei pentru 
drepturile persoanelor de culoare, al cărei 
sicriu a fost expus în rotonda Congresu
lui. Decedată în urmă cu o săptămână la 
Detroit, la vârsta de 92 de ani, Rosa Parks 
este prima femeie care beneficiază de ast
fel de onoruri și a doua persoană de 
culoare după Jacob Chesnut, ofițer al 
poliției Congresului, ucis pe scările clădirii 
în 1998. George W.Bush și soția sa, Laura, 
au fost printre primii care s-au înclinat în 
fața sicriului celei care a fost supranumită 
„mama drepturilor civile” din Statele 
Unite. Președintele a ordonat coborârea în 
bemă a drapelelor până la înmormântarea 
care va avea loc mâine.

La Montgomery, Alabama, unde Rosa a 
refuzat să cedeze locul în autobuz unei per
soane albe, numeroși oameni au urmat 
sâmbătă dricul ee transporta sicriul, tras 
de doi cai albi, care a traversat orașul.

■ Guvern: Premierul Tă
riceanu nu a intervenit 
la llie Botoș în favoarea 
Iul Dinu Patriciu.

București (MF) - Purtătorul 
de cuvânt al Guvernului, Oa- 
na Marinescu, precizează că 
premierul Călin Popescu Tă
riceanu nu a făcut nici o in
tervenție pe lângă procurorul 
general llie Botoș în cazul Di
nu Patriciu și că șeful Guver
nului i-a telefonat lui Botoș 
pentru â se informa și a cere 
să fie aplicată legea.

„Primul-ministru Călin Po
pescu Tăriceanu l-a sunat pe 
procurorul general llie Botoș, 
atunci când a fost reținut Di
nu Patriciu, pentru a se infor
ma despre situația juridică a 
acestuia și a cerut să fie apli
cată legea”, a declarat Mari
nescu. Premierul Călin Popes
cu Tăriceanu l-a sunat pe pro
curorul general al României,

llie Botoș, în ziua în care a 
fost citat la Parchet și apoi re
ținut președintele Rompetrol, 
Dinu Patriciu, a precizat, 
ieri, șeful Biroului de presă 
al Ministerului Public, Robert 
Cazanciuc.

Premierul l-a întrebat pe 
Botoș acuzațiile care îi sunt 
aduse lui Patriciu. Botoș i-a 
comunicat primului-ministru 
faptul că doar procurorul de 
caz cunoaște exact acuzațiile 
pe care i le aduce lui Dinu Pa
triciu, anchetatorul fiind cel 
care instrumentează direct 
dosarul.

Fostul consilier preziden
țial, Elena Udrea, l-a atacat pe 
premier, amintind de relația 
de afaceri și de prietenie din
tre acesta și Dinu Patriciu. 
„L-a întrebat cineva pe Tări
ceanu dacă a sunat la Parchet 
în ziua arestării lui Patriciu 
pentru a interveni în favoa
rea prietenului său?”, s-a în
trebat Udrea.

Premierul avertizează
■ Angajații MAI vor fi 
deferiți justiției dacă 
se implică în acte de 
corupție.

București (MF) - Premie
rul Călin Popescu Tăricea
nu i-a avertizat pe funcțio
narii din administrația pu
blică și din poliție că vor fi 
deferiți justiției, în cazul în 
care se implică în acte de 
corupție sau își favorizează 
prietenii, anunțându-i că 
„frăția rangului, a gradului 
și a funcției s-a încheiat”.

Prezent lâ lansarea ofici
ală a Direcției Generale 
Anticorupție din Ministe
rul Administrației și Inter
nelor (MAI), premierul i-a 
avertizat pe funcționarii 
din administrație și poliție 
că Executivul și ministerul 
de resort nu intenționează

să protejeze persoanele co
rupte din sistem, care lu
crează în interesul priete
nilor și nu al cetățenilor.

„Cei care au folosit func
ția publică drept un para
van pentru a-și construi di
verse afaceri personale au 
de acum două opțiuni: să 
plece din sistem sau să re
nunțe la astfel de practici. 
Frăția rangului, a gradului 
și a funcției s-a încheiat”, 
a spus Premierul Călin Po
pescu Tăriceanu.

Primul-ministru a amin
tit că nou înființata Direc
ție Generală Anticorupție 
din MAI are competențe de 
cercetare penală și că acest 
organism va iniția acte 
premergătoare de investi
gare, urmând ca dosarele 
de corupție să fie transmi
se la Parchete sau la Direc
ția Națională Anticorupție.
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Iliescu la ședința BPN
București (MF) - Senatorul 

Ion Iliescu a participat, ieri, 
la ședința Biroului Perma
nent Național al PSD, prezen
ta sa la această reuniune fi
ind, potrivit declarațiilor sale, 
o consecință a scrisorii pe ca
re a adresat-o săptămâna tre
cută liderilor partidului.

„Scrisoarea nu este o conti
nuare a unei polemici artifi
ciale, ci o chemare la o reflec
ție de fond privind locul și ro
lul partidului”, a spus Iliescu, 
menționând că documentul 
făcea referire și la imaginea 
pe care o are partidul, la me
sajul adresat societății româ
nești și la comunicarea în 
partid și în afara partidului.
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Sute de susținători afgani ai Frontului Național 
Islamic au demonstrat ieri, la Kabul, împotriva fraudei 
comise la numărarea voturilor de la scrutinul ce a avut 
loc în 18 septembrie. (Foto: epa)

Ucis în violențe
Bagdad (MF) - Treis

prezece irakieni au fost 
uciși în mai multe ata
curi care au avut loc, 
duminică, în Irak, print
re aceștia numărându-se 
și fratele vicepreședin
telui șiit, Adel Abdel 
Mehdi, care era consili
er al Consiliului de Mi
niștri. Moartea lui Gha- 
leb Abdel Mehdi a fost 
anunțată după ce o sur
să din serviciile de secu
ritate declarase că ofici
alul a fost rănit într-un^A 
atac în care șoferul aces-V 
tuia și-a pierdut viața.
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• Burse pentru liceu. Prin programul 
național de protecție socială „Bani de liceu" 
se acordă sprijin financiar unui număr de 
616 liceeni hunedoreni care au venituri 
lunare sub 1.800.000 de lei/lună. Elevii pot 
depune contestații până pe data de 2 
noiembrie, răspunsul urmând să fie dat până 
pe 4 noiembrie. (R.l.)

Război între deveni si olteni
■ Soții Bărănescu au 
fost evacuați cu forța 
din încă șase piețe din 
Ardeal.

* Salvate din flăcări. Mai multe animale
fost salvate din flăcări de pompierii din 

Deva, după ce la o anexă a unei gospodării 
de pe Strada Prunilor a izbucnit un incendiu. 
Cauza incendiului a fost „foc lăsat 
nesupravegheat", iar doi porci și un câine nu 
au mai putut fi salvați din flăcări. (M.T.)

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Daniel I. Iancu
dankl.iancu@informmedia.ro

Pristanda 
brand

In ultimul timp, aproape că nu e ocazie 
lăsată de politicienii PSD-ului ori PRM- 

ului local pe pământ, la care să nu fie pome
niți protagoniștii migrațiilor dintre cele două 
partide. Problema e că fiecare lider de filială 
local are numărătoarea lui. Așa se face că 
oricâtă sârguință s-ar pune, unii numără 240 
de suflete afiliate și cu trupul din dotare unei 
formațiuni, în timp ce celorlalți nu le ies la 
socoată decât 40. Și, bineînțeles, viceversa!

Deva - „Am fost calomniați 
cu toții din piață atunci când 
soții Bărănescu au afirmat că 
suntem bișnițari. Avem acte 
în regulă. E adevărat, au preț 
de dumping, însă și marfa lor 
este de o calitate îndoielnică”, 
afirmă Virgil Badea. Piețarii 
spun că sunt sătui de practi
cile neconcurențiale la care 
sunt supuși și vor să fie aju
tați să-i evacueze din piața 
deveană, așa cum au fost 
evacuați și din alte șase piețe 
din Ardeal. „Sperăm că se vor 
lua măsuri împotriva lor, 
legale, evident. Dacă nu, ne 
vom bate să-i scoatem din 
piață”, susține Dumitru 
Azoiței.

Piețarii deveni vor să-i scoată afară din piață pe soții Bălănescu (Foto: Traian Mânu)

Administrația locală și a 
pieței apreciază ca nefondate 
plângerile piețarilor.

„Au carnet de producător, 
a fost verificat de noi. Prac-

tic, nu le putem face nimic. 
Cred câ alte organe sunt 
competente să urmărească 
calitatea lor de producător 
agricol, însă primăria Dră-

gășani, cea care le-a eliberat 
certificatul, susține că este 
perfect legal”, precizează 
Mihaela Vlad de la adminis
trația pieței.

Spectacole ținute în frig

După celebrul brand lăsat de și mai 
celebru' Ghiță (Pristanda), PRM-ul se 

laudă c-a dat gaură babană-n sectorul de 
cadre (de data asta nu neapărat de nădejde) 
al PSD-ului, și pune la bătaie dovezi de 
numărători pe care încă nu le-a văzut 
nimeni. Reprezentanța locală a fostului par- 
tid-stat nu se lasă mai prejos și tot socoate la 
cei plecați pe la alte uși. Bănuiesc însă că, 
neconsiderându-i oameni întregi pe cei ce-au 
dat ouăle lui Năstase»f^«udețel|rUui ♦•ciim,.*’* ? 
pesediștii numără tot câte șase bucăți de ple
cați per bucată de membru de partid rămas. 
Sau poate că e de-a-ndoaselea. Adică, pere-

* miștii cred că ăi de le-au întregit rândurile 
fac fiecare cât șase membri mai vechi de-ai 
lor.

Ce să-i faci: partide mari, numărători după 
listele de partid cam încâlcite. Curat mister, 
coană Joițico!

■ A fost găsită o solu
ție pentru ca sala mare 
a Casei de Cultură 
Deva să fie încălzită.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Vara este plăcut să fii spectator în Casa de Cultură Deva

Deva - Din cauza lipsei 
unei săli proprii de spectacole 
și a frigului din Casa de Cul
tură Deva, Teatrul de Artă 
Dramatică devean sj-,a d^sehjs Filarmonica d,in Cluj-Napoca suflante, așa cum au majori 
ouailinAa jjsafefâH» .. ■aeKtiGaSMite' tetea casĂlor de cultură ...

mari”. Se speră ca în două 
luni, în sala casei de cultură 
Deva să fie căldură! Singurul 
impediment este suma nece
sară montării noului sistem 
de încălzire propus: aproxi
mativ 1,5 mid. de lei vechi.

„..ș.tagUiW acesteffiwSf
'■ \fiti. Directorul instituției, 

Avram Dara, spune că cei de 
la teatru nu au dreptate când 
afirmă că sala nu este bună 
pentru spectacole. Aceasta 
pentru că i s-a confirmat 
chiar și din partea celor de la

bună! în privința frigului 
care a pus stăpânire pe sală 
spune că: „Deoarece avem 
mare necaz cu încălzirea 
sălii, am propus, și primăria 
a fost de acord, să înlocuim 
sistemul actual cu unul pe

Sărbători
Deva (C.P.) - Majori

tatea locurilor de cazare 
oferite pentru petrecerea 
sărbătorilor de iarnă 
sunt deja ocupate în ca
banele private din Ma
sivele Straja și Parâng. 
Cei care vin aici sunt 
clienți vechi și își fac 
rezervările cu mult timp 
înainte. „în Masivul Re
tezat există oferte pentru 
petrecerea tradițională a 
Crăciunului la sume cu
prinse între 90 și 160 de 
euro de persoanăî'Kste'o 
ofertă pentru un pachet 
de cinci zile”, a declarat 
Zenaida Moșneag, admi
nistratorul Nexus Travel 
Deva.

Bani aruncați pe lapte și corn Conservare de 10 mil. euro

Apartament în flăcări
Lupeni (M.T.) - Un bărbat din Lupeni a 

fost internat la spital cu arsuri de gradul 
doi, după ce în apartamentul său a izbuc
nit un incendiu. Bărbatul locuia în blocul 
numărul patru de pe Strada Tineretului, din 
Lupeni. Duminică noaptea, în jurul orei 
00:15, flăcările au cuprins apartamentul 
acestuia, de la un reșou electric improvizat 
care a fost lăsat sub tensiune. Au ars bunuri 
în valoare de aproximativ 800 de lei RON, 
iar proprietarul a suferit arsuri în zona feței 
și a fost internat la spitalul din localitate.

Deva (R.L) - Tot mai mulți 
părinți și dascăli se plâng că 
banii destinați programului 
„Laptele și cornul” sunt dați 
de pomană. Prețul zilnic al 
gustării este de aproximativ 
0,84 RON per elev - 0,17 RON 
pentru corn și 0,67 sau 0,57 
pentru produsele lactate. 
Directorul Școlii „Regina 
Maria” spune că nu se pune 
problema ca elevii să arunce 
produsele la coș, dar le lasă 
în sălile de clasă fără să se 
atingă de ele. „Sunt copii 
cărora nu le plac produsele 
lactate și nu le mănâncă. Le

lasă în clasă. Anul trecut 
aveau mai mare trecere. Dar 
cred că nu e vorba doar de 
gustul propriu-zis, cele de 
până acum aveau și un de
sign mai deosebit, erau mai 
colorate și în felul acesta, 
erau și mai atrăgătoare pen
tru cei mici. Gustul mi se 
pare că e la fel. Oricum mi 
s-ar părea mai potrivit ca 
fiecare școală să-și poată 
alege distribuitorul, așa am 
putea să mai intervenim pen
tru a corecta programul, pen
tru că n-are rost să aruncăm 
banii pe geam”.

Deva (L.L.) - Ajutorul 
anual acordat prin Progra
mul SAP ARD este de 100% 
și se stabilește pe baza 
pierderii estimate de venit 
și a necesității unui stimu
lent financiar pentru bene
ficiari. Acordul care va re
zulta va lua forma unui 
contract semnat de fermieri 
și Agenția SAP ARD. Fieca
re contract va fi specific 
fiecărui fermier. Pentru 
acțiunea pilot „Conservarea 
pășunilor și fânețelor mon-

tane”, în zona tampon a 
PNR sunt permise doar 
activitățile agricole tradi
ționale desfășurate de către 
proprietarii terenurilor, cu 
reglementarea acestora de 
către APNR. Se încearcă 
excluderea și prevenirea 
activităților de exploatare 
sau utilizare a resurselor 
naturale care contravin 
obiectivului de conservare, 
precum și asigurarea de 
condiții pentru activitățile 
de cercetare științifică.

Caricatură de Liviu Stănilă

Tragedie pe DN7
■ O tânără și-a pierdut 
viața, iar soțul ei a fost 
grav rănit într-un acci
dent de circulație.
Mihaela Tâmaș
mihaela.1amas@informmedia.ro

Turdaș - O tânără de 20 de 
ani, din Băcia, pasageră într- 
un autoturism, și-a pierdut 
viața într-un accident de cir

culație produs ieri dimineață, 
în afara localității Turdaș, iar 
șoferul a fost grav rănit. Con
ducătorul autoutilitarei Dacia 
Pick-up, Sorin Marius Vâtcă, 
de 28 de ani, din Băcia, a efec
tuat o depășire și din cauza 
vitezei excesive nu a mai 
reușit să redreseze mașina, a 
pierdut controlul volanului și 
a intrat pe contrasens. Aici, 
s-a izbit frontal cu un 
autotren Volvo, condus regu

Polițiștii fac măsurătorile la fața locului (Foto: Traian Mânu)

lamentar de Adrian Groitoru, 
de 37 de ani, din Ialomița.

în urma impactului cu

în urma impactului motorul autoutilitarei a fost smuls (Fnttv Traian Manii)

autotrenul, pasagera din auto
turism, a murit pe loc, iar 
soțul acesteia, șoferul ma
șinii, a fost transportat de 
urgență la Spitalul Județean 
Hunedoara-Deva, în comă de 
gradul I și cu multiple frac
turi.

Cercetările sunt continuate 
și bărbatul va fi cercetat pen
tru ucidere din culpă. Dacă 
va fi găsit vinovat, Marius 
Vâtcă riscă o pedeapsă cu 
închisoarea de la doi la șapte

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:dankl.iancu@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:mihaela.1amas@informmedia.ro
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1509 - A avut loc prima expunere a frescelor Iul Michelan
gelo Buonarotti care decorează bolta Capelei Sixtine.

1599 - A avut loc intrarea lui Mihai Viteazul în Alba lulia. 
întreg teritoriul Transilvaniei a trecut sub autoritatea sa, 
înfăptuindu-se, astfel, prima unire politică a două provincii 
românești - Moldova și Ardealul.

1946 - S-a născut poetul și prozatorul Eugen Uricariu, 
fost președinte al Uniunii Scriitorilor din România. A fost 
distins cu Premiul Academiei Române pentru proză.

1955 - S-a născut solistul de muzică ușoară Gabriel 
Gotabiță.

Calendar religios
1 noiembrie - Sf. Doctori fără arginti 

Cosma și Damian

Deva (S.B.) - Acești doi sfinți se trăgeau 
de neam din pământul Asiei, din tată elin 
și din maică creștină, al cărei nume era 

Teodota. Aceasta, rămânând 
văduvă, cu bunăvoie i-a 
învățat pe Cosma și Dami
an tot felul de virtuți cu 
care să facă bine acolo unde 
este drept și nevoie. Cei doi 
băieți, fiind iscusiți în toată 
știința, lăsând altele, au ales

știința care dă tămăduirea sufletească și tru
pească, vindecând orice boală și slăbiciunile 
omenești. Același lucru îl făceau și în folo
sul vieților de tot felul de pe pământ, din 
ape sau din văzduh. Ei făceau aceste min
uni fără a cere vreo plată. Drept aceea au 
fost numiți doctori fără arginti. Toată viata 
lor au făcut ceea ce au ales să facă, adică 
să vindece felurite răni.

Icoană
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HOROSCOP 4

21 mart.-20 apr.
Ca să fiți în formă e necesară o evadare din cotidian. La 
serviciu sunteți apreciat și munciți înzecit. Puțină odihnă 
vă salvează de stres.

21 apr.-20 mai
Zi bună de studiu și de rezolvat acte. Activitățile comer
ciale vă pot aduce destule satisfacții. în familie este un 
eveniment important.

21 mai-20 iun. 4%

Bine organizat, cu priorități stabilite, sunteți hotărât să le 
aplicați. Folosiți ziua pentru a vă arăta aprecierea față de 
cel mai bun prieten.

21 iun.-20 iul.
•i

Vă implicați din tot sufletul în dezlegarea unor enigme, în 
finalizarea unor activități altruiste încă de la început. Con-
flictele se sting fără intervenții.

21 iul.-20 aug.

I

Energie electrică______________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Un prieten aproape uitat vă caută și vă face o propunere 
interesantă. Sunt prea multe necunoscute, ca să acceptați 
fără o analiză serioasă.

21 aug.-20 sept.
începeți ziua cu avânt, cu activități susținute și rezultate
extrem de bune. Totul se stinge treptat, cu trecerea orelor 
și sfârșiți ziua cu minus.

21 sept.-20 oct.
Aveți probleme cu un coleg de serviciu. Nu vă lăsați do
minat de emoții care vă pot afecta eficiența și munciți ca 
să aplanați conflictele.

21 oct.-20 nov.
Rezolvați probleme noi pentru care nu aveți experiență. Vă 
manifestați original și foarte provocator. Colaboratori ironi
ci, dar optimiști.

21 nov.-20 dec.
Vă măgulesc invitațiile în societate. Sunteți convingător, 
înclinat să vă dedicați timpul activităților intelectuale, dar 
fără talent financiar.

21 dec.-20 ian.

4*

Gaz metan _ ___________________ ___a_____
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12,30 Str. £. Enescu,.bl. 1, sc. A

Bd Decebal. bl. R, sc. E

Apă________ _________________________________ __
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-12.00 Str. N. Grigorescu, Banatului, Hărâului, 
Bucovinei, C. Brâncuși, T. Vuia, Ardealului 
08.00-15.00 Sântuhalm, SC Atacret, Stația Petrom

Soluția Integramei din numărul 

precedent: V-A-D-C- 

ARIPIOARE - ALUNAR - R - AB - 
CARENE - ILAR - SAT - SEA - IO

- GE - E - TATUCA - SS - CA - 

ATA - TIV - PN - T - CIRIPEALA - 

CALA - ROS - UL - AU - EB - N

- STOPA - IBIS

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz., 227Q91

IrOiWi CFFÎ 2121%
Urgențe______________________112
Pompieri_____________________ 981

Jandarmerie 956

E preferabil să nu-i mai criticați pe cei ce vă ajută să sta
biliți cât mai multe alianțe. Adversarii dv sunt mai mulți și 
mai puternici.

21 ian.-20 febr.
Vă vizitează persoane deașex opus, dornice să vă 

h rnulțurjiească pentru ajutori-se cere să participați la o 
întâlnire familială îmonrtantă.

21 febr.-20 mart.

Poliție______________ 955
O.J.P.C. HD____________ 214971
Deranjamente lift 235090

Repede și bine! E deviza cu care înaintați în planurile dv. 
Susținerea unor persoane influente va fi mai puternică 
decât orice obstacol.

I

7D0 Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:55 Euro-dispecer
80 Isabel, îr> căutarea 

iubirii
8:55 Prieteni 

la masă
9:30 Teleshopping 

10:00 Sănătate pentru toții
(r)

11:00 lartă-măl (r) 
1225 Euro-dispecer 
12:30 Nocturne

(reluare)
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo 
14:30 Teleshopping 
15:00 Alege viata!

Drogul înseamnă 
moarte!

15:30 Legendele automobilis
mului

16:00 Kronica 
Emisiune în limba 
maghiară

16:55 Rudele 
’ ^diavolului 

18:00 Generajia 
contra

19:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

20:15 Prim plan
21 DO Driblează ca Beckhaml

► CRcomedie, Marea Bri- 
tanie, 2002). Cu: Par- 
minder Nagra, Keira 
Knightley. Regia 
Gurinder Chadha. Pre
miul Publicului la Festi
valul International al 
Filmului de la Locarno, 
2002. Premiul Publicului 
la Festivalul Internațion
al al Filmului de la 
Toronto, 2002. Nomi
nalizare la Premiul 
BAFTA 2003, pentru cel 
mai bun film. Nomi
nalizare la Premiul 
Globul de Aur 2003, 
pentru cel mai bun film, 
categoria comedie 

23:10 Jurnalul TVR 
23:40 Memorialul durerii: 0 

istorie care nu se învață 
la școală

0)40 Spionii
1340 Generația contra (r)

7:00 Știrile 
Pro TV

9:10 Omul care 
aducea cartea

9:15 Tânăr și
! Qreliniștit (r)
i 10:15 Doctorul

i 0de suflete (r) 
11:15 Dispăruți

< Sfărâ
i urmă (r)

12:15 La Bloc (s, r)
13:00 Știrile 

Pro TV
13:45 Zâmbete 

într-o pastilă 
14:00 Condamnat
▼ Hla amurg (thriller, SUA

1996)
16:00 Tânăr și
▼ Etoeliniștit Cu:

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

■ 17D0 Știrile Pro TV 
1745 Teo
19:00 Știrile Pro TV

1945 Inelul Nibelungilor 
■« lafaventuri, coprod., 

2004) Prima parte. Cu: 
Benno Furmann, Kris- 
tanna Loken, Alicia 
Witt, Julian Sands, 
Samuel West. Pomind 
de la mitul germanic al 
nibelungilor, întocmai 
ca și trilogia lui JRR 
Tolkien Stăpânul 
inelelor, filmul prezintă 
povestea tânărului fierar 
Siegfried

21:45 Fotbal; Real Betis - 
Chelsea, med din Liga 
Campionilor

23:45 Știrile PRO TV 
0:15 Rezumat Liga Campi

onilor
2D0 Omul care aduce 

cartea
2:05 Știrile PRO IV (r)
230 ondamnat la amurg 

««(thriller, SUA 1996, r)
430 Promotor (r) 
5D0 Doctorul de suflete (r) 
6D0Teo(r)

630 în gura 

presei 
7D0 Observator 
8:00 Canalul 

de știri 
10:00 în gura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv
! 12:15 Dădaca

< 13:00 Observator
Cu Simona 
Gherghe

13:45 întâmplări 
hazlii (r)

14:15 Lege și
Sordine: 

Brigada 
spedală 

15:15 Vivere -
EJA trăi cu 

pasiune 
16:00 Observator 
16:45 Anastasia ▼ 
17:45 9595- 

teînvață 
ce să fad. 
Cu dr. Cristian 
Andrei

19:00 Observator
Sport Meteo

20:15 Din tkagoste Cu Mircea 
Radu

«actul Măriei
23D0 Observator

i OD0 Călătorie de coșmar 
«(thriller, SUA 2000) Cu: 

Eric Roberts, John Rit
ter, Rachel Hunter, Tyler 
Cole Malinger. în timp 

ce se aflau în vacanță 
în California, membrii 
familiei Williams sunt 
răpiți de trei criminali 
periculoși. Ei au de ales: 
să plătească 
răscumpărarea, să 
moară sau să lupte

200 Conans 
interactiv

300 Observator
(reluare)

400 Vivere - A trăi cu pasi
une (r)

430 Anastasia
Eflreluare)

530 9595 -te învață ce să 
fad(r)

6:00 Mai întâi sărută-mă 
H(comedie, Italia, 2003). 

Cu: Marco Cocci
730 Cinema, dnema, dne- 

ma
7:55 Femei 1h timp de

î răzbc' (dramă, SUA 
‘*1984). Cu: Goldie 

Hawn, Kurt Russell, 
Christine Lahti 

935 Adio, dar rămân cu 
«tine (comedie, SUA 

2004). Cu: Jeff Daniels, 
Patricia Heaton

t 11:15 Scor final (dramă, SUA, 
j 112001). Cu: Robert De 

Niro, Edward Norton, 
Marlon Brando, Angela 
Bassett, Gary Fanner. 
Regia: Frank Oz

13:20 Vedete la Hollywood - 
Tom Hanks

13:45 Putem fl eroi (dramă, 
“Suedia, 2002). Cu: Ariel 

Petsonk, Zamand Haag
15:15 Școala vieții (comedie, 

{^Canada, 2005)
1 17:10 Tom și Thomas (aven- 

igturi, Olanda, 2002) 
19:00 Cum să scapi de un tip

! rJh 10 zile (romantic,
i “SUA 2003)

2055 Kill Bill: Vol. 1 (acțiune, 
□SUA, 2003). Cu: Uma

Thurman, Lucy Liu, Vivi- 
ca A. Fox, Daryl Han
nah, David Carradine. 
Regia: Quentin Taranti
no

21:00 Sub pământ S.R.L - Ep. 
’ 048 - Călătoria

2155 Kill Bill: Vol. 2 (acțiune, 
HSUA 2004). Cu: Uma 

Thurman
22:00 Deadwood Ep. 9: Nici 

«băieți, nici fete
23m) Scor final (dramă, SUA 

S2001). Cu: Robert De 
Niro, Edward Norton 

1:00 Conspirația tăcerii 
«(dramă, Marea Britanie, 
*2003). Cu: Johnathan 

Forbes
230 Scris cu sânge (thriller, 

HSUA 2002). Cu: 
Michael T. Weiss, Peter 
Coyote, Maureen Flan- 
nigan, Steve Rankin,

, Dan Gauthier

07:00 Maria Bonita (film serial) 
0755 Teleshopping 0630 Cezar 
și Tipar 09D0 Rebelii (film serial, 
reluare) 10D0 Tonomatul DP 2 
1140 Pasiuni (film serial) 1240 
Inspectorul Linley (film serial, relu
are) 1330 Teleshopping 14D0 
Desene animate 1430 încur
căturile lui Zack (film serial) 15D0 
împreună în Europa 16:00 Tri
buna partidelor parlamentare 
1635 Jurnalul TVR 17D0 Rebelii 
(film serial) 18:00 Jurnalul 
Euronews 18:15 Euro-dicționar 
1830 Mărturii 19D0 Moște
nitoarea (film serial) 20D0 Trăsniți 
din Queens (film serial) 2030 
Scotland Yard 21.DO Lumea de 
aproape 2130 Jurnalul TVR 22D0 
Jurnalul Euronews 22:15 Suspect» 
(polițist, Italia, 2004). Partea întâi 
0005 Stargate: Atlantis (film seri
al) 01:00 Auto Club (reluare) 
0130 Trăsniți din Queens (film 
serial, reluare) 0200 Profetul li
bertății (SF, Australia, 1998)

10D0 Teleshopping 10:15 Cristi 
' Tabără pe ei (r) 1130 De-aș fi 

Harap-Alb (fantastic, România, 
1965, r) 1345 Desene animate: 
Pokemon 1445 Misterele pla
netei albastre (s, r) 16.00 Cleo
patra 2525 (s) 17D0 Ciprian 
Ponimbescu (dramă, România, 
1972) 1900 Doctorul de suflete 
(s) 20D0 In cel mai rău caz (d) 
21:00 Jack, agent seaet (s) 
2200 Lovitură mortală 0000 
Cristi Tabără pe ei

10:00 Emisiuni pentru copii
' 12:00 Slujbă romano-catolică 

13:00 Știri 13:05 Srpski ekran 
1335 Unser Bildschirm 14:05 
Poezii 1440 Prințesa și spiri- 
dușul 16.05 Membru pe viață 
17:00 Știri 17D5 învingătorii 
spaimei lumii 1720 Rămâi cu 
noi! 17:30 Cronică catolică 
18 DO 12+ 1825 Cliperi 18:50 
Discuții între generații 1925 
Povești 1950 Vecinii 2030 Știri, ! 
meteo, sport 2205 Dulce 
noiembrie (comedie romantică, 
SUA 2001) 0005 Știri

07:00 Teleshopping 0730 Ori
zonturi europene 0800 Sport cu 
Florentina 0805 Teleshopping 
0840 Călătorii în lumi paralele 
(s, r) 0940 Sunset Beach (s, r) 
1040 Oamenii vorbesc (r) 1130 
Tele Ron 1230 Teleshopping 
1300 Garito (I) 1445 Garito (li) 
1605 Dragoste și putere (s) 
1645 Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (s) 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 
1930 Da sau nu. 2000 lara 
Croft: Tomb Raider (aventuri, 
SUA 2001) 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.0.2230 Focus Plus 23:15 
Da sau nu 00D0 Călătorii în lumi 
paralele (s) 0100 Focus

0700 Jurnal de dimineață 0730 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
1030 Teleshopping 1130 Jara 
Iu1 Papură Vouă (r) 1200 
Teleshopping 1300 Ochi negri 
(r) 1400 Jurnalul de prânz 1430 
jara Iu1 Papură Vouă 1500 

Miezul problemei (r) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 1920 
Sport Național TV 1945 Jara Iu' 
Papură Vouă 2000 Ocupație 
de familie (dramă, SUA 1989) 
2200 Miezul problemei 23:30 
24 de ore Național Tv 0030 
Madame Sans-Gene (comedie 
romantică, coproducție, 
1962)

07:00 Matineu TV2 07:25 
Aventura lui Alvin și a veve
rițelor cu omul-lup (f) 09:40 
Cinste de leu (f) 11:15 Aven
turile lui Super Dave (f) 12:55 
Maestrul puștii Winchester (f) 
1525 Corrina, Corrina 17:45 
Vânătorul de crocodili (f) 1930 
Știri, meteo 2000 La bine și la 
rău (s) 2030 Activ 21:10 Dom
nul problemă (comedie, SUA, 
1997). Cu: Leslie Nielsen, Tony 
Rosato, Zachary Browne, Emi
ly Procter, Judge Reinhold 
23:10 O, prietene, pe unde-ți 
este calea? 0120 Universul fil
mului 01:50 Magazinul micilor 
monstruozități

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
08:00 Trupul dorit (s, r) 09:15 
De 3X femeie 11 DO Amazoana 
(s) 12:00 Valentina, grăsuța 
mea frumoasă (s) 14:00 
Legături de familie (s) 15:15 
Micuțul Frijolito (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
20:30 Lacrimi de iubire (s) 

3 2130 Trupul dorit (s) 2230 De 
3X femeie 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 01OO Lacrimi de 
iubire (s, r) 0200 De 3X femeie 
(r) 03:15 Legături de familie (s, 
r) 04:15 Amazoana (s) Cu: Ser
gio Goyri, Karyme Lozano

0700 Viața dimineața 0900 
Verissimo 10D0 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 10:40 Jet Set 
1050 Calendar ecumenic 11.00 
Briefing 1200 Emisiune reli
gioasă 1230 Teleshopping 13D5 
Un nou început (d) 1335 Fan X. 
Vtdeodipuri 1350 Jet Set 1435 
Euroblitz: Cinema 1500 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Arta 1600 Nașul (r) 1800 6! 
Vine presai 2000 Texas Rangers 
In 1870, când granița dintre 
Texas și Mexic era un teritoriu 
unde domnea haosul s-a născut 
una din cele mai faimoase insti
tuții americane 2200 Nașul 
2345 Știri 0000 Texas Rangers

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11 DO Deschide lumea (r) 1130 
Realitatea bursieră 13:15 
Deschide lumea (r) 15:15 Rea
litatea medicală 16:00 Reali
tatea de la 16:0017:15 Orașele 
României 1745 Editorii Reali
tății 1845 Realitatea zilei 20:15 
100% Cu Robert Turcescu (talk 
show) 21D0 Realitatea de la 
21:00 2145 Bani europeni 
/Români/Orașe/ Bani de buziu- 
nar 22:00 Cap și pajură 23:00 
Politica, frate! cu Andrei 

’ Gheorghe 23:30 Știri 00:00 
s Realitatea de la 00:00

■ . C

0630-07.00 Observator ■
Deva (r)

1630-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

08.45 în căutarea Lânii de 

Aur (aventuri, SUA, 
2000). Prima parte

10.30 O lume de vis (dramă, 
SUA 2001)

12.00 Spirite neliniștite (fan
tastic, Canada, 1999)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 Furia apei (aZțiune, 

SUA 1997)
1630 în căutarea Lânii de 

Aur (aventuri, SUA, 
2000, r). Prima parte

18.15 O lume de vis (dramă, 
SUA 2001, r)

i 20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Ascensiunea (dramă, 

SUA, 1994)
1 22.45 Brigada de poliție (s) 

2345 Secretul unei mame 
(dramă, coproducție, 
2005). Prima parte

10.00 Pe urmele dinozaurilor
11.00 De ce au dispărut ani

malele
13.00 Papa loan Paul alJ^' 

iea ambasador al * 

păcii
14.00 Poveștile celor care nu 

mai sunt
16.00 Istorii neelucidate
17.00 Mașini pe alese: Golf 
18.00 Competiția 

mașinăriilor
19.00 Inginerie la superlativ
22.00 Vânătorii de mituri: 

Astronautul dinastiei 
Ming
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• Reparații. Consilierii municipali hune- 
doreni au aprobat proiectul de hotărâre 
privind încheierea contractului de parteneriat 
public-privat pentru reabilitarea drumului 
județean DJ 687, pe tronsonul Sântuhalm- 
Hunedoara. (C.P.)

• Gală. Odată cu preluarea întregii orga
nizări a celor două evenimente de către 
echipa Millenium, perioada de desfășurare a 
acestora se schimbă. Astfel, „Gala Societății 
Civile", ediția a 4-a, va avea loc în luna mai 
2006, în timp ce „Internetics", ediția a 6-a, 
se va desfășura în luna octombrie 2006. (I.J.)

Prețuri la carburanți
Lukoil
Motorină Euro3 3,22 lei/l
Benzină Premium 3,39 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 3,39 lei/l
Benzină Super Euroluk (98) 3,65 let/1

Mol
Benzină fără plumb (98) 3,81 lei/l
Benzină fără plumb (95) 3.41 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 3,44 lei/l
MotorinÂ 3,27 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 3,42 lei/l
Benzină Eco-Premium 3,44 lei/l
Benzină Super 100 3,93lei/l
Euro-motorină 3,27 lei/l
Super-motorină 3,45 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 3,37 lei/l
Benzină Eco 3,40 lei/1
Benzină Top Premium (99+) 3,70 lei/l
Motorină Super-Euro 3.26 lei/l
Motorină Euro 3,19 lei/l
Butelii 37 lei

mare centrală de desalinizare a apei 
marine. Aici se produc zilnic 42 de mi
lioane de galoane de apă potabilă.

(Foto: EPA)

Cursul valutar BNB - 1 nov.2005
1 dolar 3,0259 lei

1 euro 3,6503 lei

1 liră 5,3819 lei

100 forinți 1,4557 lei

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

0,4040 -1,70
-2,70

1. SNPPETROM_____________
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,8000
3. TIV
4. BRD

IMPACT

1,1800
12,9000

5. IMPACT _________ 0,4240
V 6. AZOMUREȘ 0,2850
' 7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9350

8. ROMPETROL 0,1120
RAFINARE (RRC)

9. HABER
10. BCCARPATICA
11. DECEBAL

0,3410
0,5500
0,0098

Rubrica realizați de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R. parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Subvențiile se reduc cu 25%
A

M Minvest va dispune 
în 2006 de un buget 
mai mic ca urmare a 
diminuării subvențiilor.
Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Nivelul subvențiilor 
va scădea cu un sfert față de 
cel înregistrat anul acesta. 
Conducerea companiei de- 
vene susține că din cele 1100 
de miliarde de lei vechi solici
tați se vor primi probabil 700 
de miliarde de lei. Dimi
nuarea subvențiilor va însem
na și o nouă reducere de per
sonal. „în condițiile pre
conizate ar însemna că vom 
funcționa cu o medie lunară 
de 1400 de angajați. Acum la
Minvest Deva avem 3300 de 
salariați, iar la 1 ianuarie 
2006 vom avea circa 3000. 
Până la finele lui 2006 vom 
continua procesul de diponi- 
bilizări. Acesta va viza 1600 
de posturi și se va derula în 
etape diferite începând din

Sindicatele ies din nou în stradă
■ CNSLR Frăția, BNS, 
Cartel Alfa și CSDR vor 
protesta mâine în fața 
Prefecturii Hunedoara.
Ina Jurcone
ina.jurcone@informniedia.ro

Deva - Sindicaliștii spun că 
la miting vor participa cel 
puțin 200 de membri, cu 
excepția Sindicaftilui „MerîV*. 
dian” care nu a semnat 
protestul. Acțiunea de mâine 
va precede alte mișcări sindi
cale ample precum greva de 
avertisment din 10 noiembrie 
și cea generală din 17 noiem
brie. Cele mai importante

Animale în captivitate Executare sau reorganizare?
Deva (C.P.) - Doi căpriori, 

ținuți în captivitate, au fost 
descoperiți în luna octombrie 
în gospodării din zona 
Hațegului de către reprezen
tanții Inspectoratului Terito
rial de Regim Silvic și 
Vânătoare (ITRSV). Aceștia 
au aplicat o amendă de 10 
milioane de lei.

„Oamenii au declarat că 
puii de căprior i-au găsit în 
pădure și i-au luat acasă pen
tru a-i crește. Cele două ani
male sălbatice au fost pre
luate și duse în Rezervația de 
Zimbri de la Hațeg. Cetățenii 
trebuie să știe faptul că 
ținerea în captivitate a ani

-0,84 
0 

-2,30 
+1,06 
-4,59
-5,08

0
___ 0
-3,92

Centru social
Călan (I.J.) - Asociația 

„Sprijiniți copiii” va des
chide, în Călan, un nou cen
tru de recuperare pentru per
soanele cu dizabilități. Lucră
rile de redimensionare, repa
rațiile și lucrările de reno
vare a celor 4 săli destinate 
Minicentrului sunt executate 
în proporție de 85%. „De cele 
patru încăperi vor beneficia 
23 de tinere cu handicap care 
frecventează Școala Profe
sională Specială din Bretea, 
tinere cuprinse în proiect”, 
susține Iuliana Jbanca, se
cretar de proiect. Spațiul 
necesar înființării Minicen
trului a fost pus la dispoziție 
de către Primăria Călan care 
este partener în cadrul proiec
tului, iar resursele financiare 
sunt asigurate de Autoritatea 
Națională pentru Persoanele

Există investitori interesați de privatizarea filialei Brad

trimestrul I”, declară Pom- 
piliu Crai, directorul Minvest 
Deva.

Din punct de vedere al 
activității, Minvest Deva va fi 
organizată din 2007 ca o struc

revendicări ale protestata
rilor vizează creșterea sala
riului minim pe economie la 
430 RON, stabilirea unei

W-... .......
Suntem pe ulti
mul loc în ceea 
ce privește fon
durile alocate din 
PIB învățământu
lui,

■ MlNIȘCA,

PREȘEDINTE CNSLR

•.......................... w
politici salariale coerente în 
sectorul bugetar, reducerea 
fiscalității pe locurile de 
muncă, crearea autonomiei 

malelor sălbatice constituie 
contravenție și se sancțio
nează cu amendă de la 10 la 
30 de milioane de lei. Apro
barea ținerii în captivitate o 
acordă doar ITRSV, după 
analiza fiecărui caz în parte. 
Pentru aceasta trebuie să ne 
anunțe la telefonul 232180. 
Dacă persoana respectivă 
demonstrează că are condiții 
pentru a îngriji un animal 
sălbatic, el poate primi o 
aprobare în acest sens”, a 
declarat Grigore Runcan, 
inspector vânătoare pe 
județul Hunedoara în cadrul 
Inspectoratului Teritorial de 
Regim Silvic și Vânătoare. 

FII INSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.ro

PRIMUL ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ y
2006

Sună acum la tel: 0254/712.255: 0788/639.216: 
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mall: unusolitairera7c<~>m<i++r rr->- i im .

tură a cărei preocupare exclu
sivă va viza închiderea de 
mine, lucrări de ecologizare 
și monitorizare. „Ne punem 
mari speranțe în privatizare. 
Avem solicitări pentru filiala 

reale a fondurilor adminis
trate tripartit și finalizarea 
modificărilor pachetului le
gislativ privind relațiile de 
muncă. „Atragem atenția 
asupra pericolului de accen
tuare a sărăciei populației ca 
urmare a creșterilor de pre
turi la utilitățile publice și a 
menținerii salariilor la un 
nivel foarte scăzut”, sublini
ază Lacrima Minișca, pre
ședinte CNSL Frăția Hune
doara. Potrivit sursei citate, 
în ceea ce privește învă
țământul, am trecut pe ulti
mul loc în topul fondurilor 
alocate acestui sistem în 
Europa, fiind întrecuți chiar 
și de Albania.

Deva (C.P.) - Realizarea 
unui plan de reorganizare 
judiciară a societății Ter
moelectrica, document care 
ar putea fi finalizat până la 
sfârșitul lunii noiembrie, 
ar trebui să lămurească 
situația în care se află 
această companie, a decla
rat ministrul Economiei și 
Comerțului, Codruț Șereș. 
ANAF a cerut executarea 
silită a Termoelectrica pen
tru achitarea unei datorii 
istorice în valoare totală de 
44000 de miliarde de lei 
vechi. Șereș consideră că 
datoria imensă acumulată 

(Foto: Traian Mânu)

din Brad, pentru exploatările; 
de nisip de la Iara-județulj 
Cluj Napoca și în companiile? 
DevaGold și RoșiaGold”, aj 
mai spus directorul Minvest) 
Deva.

De azi, căldură!
Petroșani (I.J.) - Muni

cipiul Petroșani va avea 
de azi căldură, după ce 
ieri au fost verificate 
instalațiile și s-au efec
tuat probe de presiune. 
Căldura va fi furnizată și 
prin punctele PT 12 și PT 
15, care au trecut recent 
printr-un proces de rea
bilitare totală. Potrivit 
furnizorului de agent ter
mic, prețurile gigacalo
rie! vdr crește față de 
anul trecut cu 20 de pro
cente, prețul unitar pe 
gigacalorie fiind de 107,5 
RON față de 89,6 în anul 
2004.

este în fapt rezultatul 
amestecului politicului în 
stabilirea prețului la ener
gia electrică și termică.

La ora actuală Termo
electrica administrează I 
centralele de la Brăila, 
Borzești, Doicești și Paro- 
șeni (toate fără personali
tate juridică). Lă acestea se 
adaugă trei filiale - socie
tățile comerciale Electro- ! 
centrale Deva, București și 
Galați - și 12 firme de men- • 
tenanță și servicii, a căror 
activitate contabilă este 
separată de cea a firmei 
mamă.

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informniedia.ro
carteagalbena.ro
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• Prinși la furat. Doi tineri din Călan au 
fost prinși în timp ce furau fier vechi de la o 
societate comercială din localitate. Vasile 
Gh., 21 de ani, și Dorel C., 16 ani, fără ocu
pație și cu antecedente penale, au fost prinși 
în flagrant în timp ce furau 160 de kilo
grame de fier vechi. (M.T.)

Nemulțumiri pe Minerului

• Distrugere. Adrian M., 17 ani, și Florea 
O., 20 de ani, din Hunedoara, au fost prinși 
în flagrant de polițiștii Serviciului de Trans
porturi Feroviare, în timp ce spărgeau mai 
multe geamuri de la ușa de acces a unui 
birou CFR, din Bârcea Mică. (M.T.)

• Identificată. Victima accidentului de cir
culație produs pe DN7, la ieșirea din 
municipiul Deva, în 27 Oct. a fost identifi
cată. Este vorba de Margheti Ursu, de 50 de 
ani, din Deva, care a decedat după o zi la 
spitalul din Deva. (M.T.)

Atacuri în CJ
Deva (D.I.) - Consi

lierul „independent” Ion 
Pitulescu (fost membru 
al PUR - PC), s-a decla
rat nemulțumit de acti
vitatea desfășurată de 
Corpul de Control al 
Președintelui CJ Hune
doara. „Nu înțeleg de ce 
riu s-a făcut nimic până 
acum. Corpul de Control 
trebuie să scoată în evi
dență netrebniciile care 
S-au făcut în timpul le
gislaturii trecute, pentru 
că altfel va fi tras la 
răspundere actualul 
Consiliu Județean”, a 
spus Pitulescu. Cel mai 
afectat de asemenea de
clarații s-a arătat fostul 
vicepreședinte al CJ în 
perioada 2000-2004, Cos- 
țel Avram (pe atunci 
membru PRM, apoi 
PSD). „Nu știu cum vă 
permiteți să jigniți fosta 
conducere a CJ fără să 
aveți dovezi. Vreau să 
yă retrageți cuvintele”, 
a cerut Costel Avram, 
fără a primi însă satis
facție.

Critici
Deva (D.I.) - Condu
cerea PRM Hune
doara a criticat dur 
atitudinea deputatu
lui Liviu Almășan. 
Peremiștii au declarat 
că fostul lor coleg de 
partid a întocmit, 
abuziv, liste de susți
nători ai formațiunii 
lui Ciontu. „Almășan 
a intrat în PRM pe 
ușa din dos și tot pe 
ușa din dos a ieșit. L- 
a părăsit și pe men
torul său Ciontu, 
pentru care a încer
cat să înființeze un 
partid în mod frau
dulos. Almășan s-a 
ocupat de listele pe 
care au fost trecuți 
fără știrea lor și sub 
semnătură falsă circa 
40 de membri PRM 
și chiar și doi'morți. 
IGP a cerut Poliției 
Brad, să verifice res
pectivele liste com
pletate pentru 
înființarea partidului 
lui Ciontu", a decla
rat Costel Avram, 
purtătorul de cuvânt 
al PRM Hunedoara.

■ Locuitorii de pe Stra
da Minerului doresc 
reabilitarea scărilor și 
trotuarelor din zonă.
DAWIEL I. lANCU___________________
daniel.iancu@IHorniniedia.ro

Deva - Mai mulți locuitori 
de pe Strada Minerului din 
Deva s-au adresat redacției 
pentru a atrage atenția auto
rităților asupra stării jalnice 
în care se află trotuarele și 
scările din fața blocurilor 
unde locuiesc. Este vorba de 
aleile din fața blocurilor 21, 
25, 26, 27, 40, 41 și 41 bis, pre
cum și de scările aferente, 
care au ajuns într-o stare 
avansată de degradare.
De 30 de ani

„Problema este că scările și 
aleile din zonă sunt folosite și 
de alte persoane aflate în tre
cere, nu numai de cei care 
locuiesc în aceste blocuri. 
Sunt toate crăpate și e posi
bil să aibă loc și alunecări de 
teren”, ne-a spus Didina An- 
ghelache. La rândul său, un 
alt locuitor din zonă a afirmat

Locuitori adunați în fața blocului 41 bis de pe Strada Minerului (Foto: Traian Mânu)

că, de când au fost construite, 
aleile nu au mai fost reabili
tate. „De 30 de ani sunt aici 
și niciodată, de când s-au ridi
cat blocurile, nu s-au făcut 
reparații la trotuare”, ne-a 
declarat Alexandru Popa.

loan Inișconi, viceprimarul 
municipiului Deva, ne-a de
clarat că, cel mai probabil,

reabilitarea Străzii Minerului 
se va realiza în primăvara 
anului viitor. „în acest an nu 
cred că se mai poate face ceva. 
Strada respectivă, de fapt 
toată zona din Micro 15, a fost 
prinsă în programill de mo
dernizare, dar lucrările efec
tive vor începe în primăvara 
anului 2006. Dacă ține vremea

cu noi, e posibil să demarăm, 
în funcție de fondurile dispo
nibile, reabilitarea zonei în 
următoarea perioadă, însă eu 
nu cred că va mai fi vreme 
bună mai mult de două săp
tămâni. Nu are rost să facem 
un lucru de mântuială, care să 
țină doar o toamnă”, a spus 
viceprimarul Inișconi.

; ATM „Kogaion” Orăștie, în colaborare cu 
5 Direcția de Sport a Județului Hunedoara, 
j Fundația „Noi Orizonturi” Lupeni și Aso- 
■j ciația Județeană Sportul pentru Toți Hune- 
3 doara, organizează „Montan 2005”, în 
-. perioada 4-6 noiembrie, în Stațiunea Stra- 
j ja. Acțiunea, ajunsă la a IlI-a ediție, are 
j drept scop stabilirea calendarului com- 

petițional pe 2006. (Foto: Daniel I. lancu)

Ce se întâmplă cu 
dosarele marilor 

corupți ai județului? 
Toată lumea știe că 
persoanele corupte 
ocupă funcții impor
tante în administrație 
sau poliție și cu toate 
acestea, dosarele zac 
la procuratură sau 
judecătorie.
Remus Dud, 
Deva

<->ând are de gând să 
^-/rezolve problema 
autogării? Ei au apro
bat desființarea „ 
autogării din Deva și 
tot ei ar trebui să se 
îngrijească de 
rezolvarea acestei 
probleme. Este, cred, 
singurul municipiu 
din țară care nu are 
autogară!
Anonim, 
Deva

Scandal la discotecă

. Prefectura JuM&ikii Mundoara:__  ___
Dan Prirăjan, subprefect 10.00 13 00

Certej (M.T.) - Un bărbat a 
ajuns la spital cu leziuni în 
zona feței, sâmbătă spre 
duminică noptea, după ce a 
fost bătut de doi tineri din 
Certej. După ce toată noaptea 
au consumat băuturi alcoo
lice, la discoteca din locali
tate, Ionel Varga, de 26 de ani 
și fratele acestuia Lucian Var
ga, de 16 ani au început să se 
certe cu Dorin Muntean, de 40 
de ani, din Hărău. L-au lovit 
cu pumnii și picioarele, iar 
bărbatul a căzut la pământ.
Cercetați

Evenimentul s-a produs în 
stradă, în jurul orei 4:10, iar 
polițiștii au ajuns în scurt 
timp, pentru că asigurau paza

)

» Consiliul Județean Hunedoara:________ ___
j Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

î Inspectoratul de Jandarmi Județean ____
I Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14.00

Edtnirla_MHnkipluiui D«a__  __ _____________
3 Florin Gancea, viceprimar 09.00-12.00

t Primăria Municipiului Qrăștie_____ _________
. Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

t Poliția Munkipiulul Deva _____ ,__
1 Nu are program de audiențe

Cum se descurcă cu 
așa de puțini bani 

la buget? Problemele 
încep de sus, pe plan 
local fiind doar o 
reflectare a situației 
generale în care se 
găsește țara: sărăcie 
și situație economică 
precară. Sunt multe 
priorități și nu știi cu 
care să începi.
Nelu, 
Deva

și ordinea în zonă. A fost 
anunțat serviciul de ambu
lanță care l-a transportat de 
urgență pe bărbat la Spitalul 
Județean Hunedoara - Deva, 
cu leziuni corporale multiple 
în zona feței și o plagă tăiată 
în zona bărbiei. Ajuns la spi
tal, bărbatului i-au fost acor
date îngrijiri medicale care 
nu au necesitat internarea 
pacientului.

Cercetările sunt continuate 
de polițiști pentru stabilirea 
cu exactitate a împrejurărilor 
în care s-a produs evenimen
tul și luarea măsurilor legale, 
în funcție de numărul de zile 
de îngrijiri medicale, se va 
stabili încadrarea juridică a 
faptei.

Planul operativ de iarnă
Deva (D.I.) - Consiliul Jude

țean Hunedoara a aprobat 
planul operativ de acțiune pe 
timpul iernii 2005-2006 pentru 
drumurile județene. în respec
tivul plan sunt cuprinse toate 
datele referitoare la bazele de 
deszăpezire, punctele de spri
jin și de informare, sectoarele 
de drum ce urmează a fi 
apărate cu panouri parază- 
pefci, utilajele, depozitele de 
materiale antideranante. res

ponsabilii de baze, personalul 
operativ și de informare. Lu
crările de întreținere curentă 
pe timp de iarnă, în vederea 
prevenirii și combaterii lune- 
cușului și înzăpezirii dru
murilor, vor fi executate de 
către Direcția Județeană a 
Drumurilor - RA Deva, prin 
cele cinci baze (Brad, Păuliș, 
Orăștie, Hațeg și Petroșani) și 
două puncte de sprijin 
(Fereai si Hunedoara).

Când se va rezolva 
problema auto

gării? Nimeni nu știe 
la ce oră vin și pleacă 
autobuzele pentru că 
nu există nici un 
birou de informații! 
Este o adevărată 
aventură să pleci din 
localitate cu auto
buzul! Nu poți fi sigur 
de ora de plecare! 
Mihaela, 
Tehnician dentar, Deva

Unde și-ar duce 
nepoțeii la plim

bare, în după-amiezile 
libere? Aproape toate 
spațiile verzi dintre 
blocuri au fost dis
truse, construindu-se — 
tot felul de clădiri. în 
curând n-o să mai 
avem decât betoane și 
copiii nu vor mai 
avea unde să se joace. 
Traian DumbravS, 
Inginer, Deva

Cuvântul Liber, în perioa-Cauta $i decupează cele 
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.

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.

i

mailto:daniel.iancu@IHorniniedia.ro
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ffBaciul" va apăra fo
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• Resemnare. La conferința de presă de la 
sfârșitul partidei dintre Corvinul Hunedoara și 

_ U Cluj, partidă pierdută.de hunedoreni cu 
’.L scorul de 1-3, antrenorul loan Petcu a

declarat că jucătorii nu sunt convinși că 
joacă la o echipă cu tradiție și că au căzut 
într-un fel de resemnare, ceea ce este un 
lucru foarte rău. (V.N.)

• Suspendări și amenzi. în Divizia D de 
fotbal continuă seria actelor de indisciplină. 
La partida dintre Retezatul Hațeg și CFR 
Marmosim, jucătorul Marius Bozeșan de la 
Retezatul a lovit adversarul fără minge. A 
fost suspendat pentru două etape și amen
dat. (V.N.)

Izbașa, două medalii la 
Cupa Elveției

Berna (C.M.) - Lidera lotului de junioare 
de la Deva, Sandra Izbașa, continuă să ui
mească lumea gimnasticii. Sportiva pregă

tită de Nicolae For- 
minte a obținut încă 
o medalie duminică, x 
la Cupa Elveției, în 
concursul mixt, du
pă ce joi a câștigat 
aurul la individual 
compus. Echipa Ro
mâniei formată din 
Sandra Izbașa no
tată cu 9,50 la sol și 
Răzvan Șelariu care 
a scos un 9,400 la i- 
nele a obținut me
dalia de argint.

Pe primul loc s-a 
clasat China, cu 
Bing' Han și Tenh 
Haibin (19,500 în fi
nală), iar pe locul III 
a fost Franța (Emi
lie Lepennec-Yann

Cucherat - 18,400). Fiecare gimnast, din cele 
10 echipe participante, a executat exerciții 
la trei aparate, iar primele patru echipe s- 
au calificat în finală, fază în care s-a con
curat la un singur aparat.

■ Fostul căpitan al na
ționalei, Gică Popescu, 
și-a început campania 
pentru președinția FRF.

Ciprian MARiNuț
ciprian.marintit@informmedia.ro

Deva - Gică Popescu s-a 
întâlnit, ieri, la Deva, cu 
președinții cluburilor hune- 
dorene, cu șefii AJ Fotbal 
Hunedoara și cu reprezen
tanții autorităților locale, pen
tru a-i convinge să-i acorde 
votul în cursa pentru preșe
dinția FRF. La fel de profe
sionist și impunător ca și în 
teren, Baciul și-a prezentat 
programul „Voi apăra fotba
lul” și a încercat să afle care 
sunt problemele cu care se 
confruntă sportul rege la ni
velul județului.
Credibil și incoruptibil

„Nu am făcut promisiuni, 
ci am prezentat o serie de 
proiecte pe care, dacă voi câș
tiga alegerile, le voi trans

Etapă națională la paintball

Sandra Izbașa

■ Pentru prima oară în 
județ, la Sîntuhalm, se 
vor desfășura „lupte" 
între profesioniști.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Se poate spune că 
întrecerea care s-a desfășurat 
sâmbăta trecută între echipe 
din câteva licee devene la 
paintball sportiv la Sîntuhalm 
a fost doar o mică joacă față 
de peea ce se va întâmpla în 
5 șf 6 noiembrie pe același 
teren special amenajat. Este 
vorba de ultima etapă a Cam
pionatului Național la acest 
sport care-și caută identitatea 
și în țara noastră. Este încă 
foarte puțin cunoscut, dar tot 
mai apreciat de cei care au în
ceput să-i pătrundă tainele. 
Unul dintre membrii fondatori 

pune în realitate. Cred că toți 
cei care nu au de apărat in
terese personale și nu benefi
ciază de privilegii din partea 
actualei conduceri a FRF văd 
în Gică Popescu varianta cea 
mai bună pentru conducerea 
Federației. Sunt curat, inco
ruptibil și credibil”, afirma 
Popescu.
Se teme de manevre

Fostul internațional a afir
mat că e încrezător în forțele 
proprii și liniștit în privința 
rezultatelor, deși se teme să 
nu fie victima jocurilor de 
culise. „Dacă nu credeam în 
capacitatea mea de a câștiga 
nu intram în cursă. Ultimele 
evenimente mă fac însă să fiu 
puțin sceptic și să mă gânde
sc că e posibil să se facă ma
nevre de culise. Mi-aș dori 
alegeri corecte cu vot secret. 
Dacă voi pierde și voi simți 
că ceva nu e în regulă voi fa
ce contestație”, preciza Ba
ciul.

Deva a fost al treilea oraș 
din țară al primei zile de cam

ai Ligii Naționale de Paintball 
este și deveanul Alexandru 
Duma. El ne-a precizat că, 
până în prezent astfel de com
petiții s-au organizat doar la 
Constanța, București și 
Brașov.

Urmează acum Deva, prima 
localitate din vastul țării care 
găzduiește o astfel de com
petiție. Se așteaptă prezența a

Una din echipe își stabilește strategia de concurs (Foto valentin Neagu)

Ca și în teren, Gică a fost profesionist și în rol de candidat

panie a lui Gică Popescu, 
după Timișoara și Reșița. 
Dacă în Banat Baciul s-a 
întâlnit cu oamenii de fotbal 
la sediile Consiliilor Jude
țene, la Deva întâlnirea a 
avut loc la un hotel, întrucât 
CJ Hunedoara a refuzat să-l 
primească pe fostul inter
național. O atitudine rece au 
avut într-o primă fază și re

aproximativ 10 echipe, cele 
mai multe din București. Tot 
pentru prima oară, la concurs 
va participa și o echipă din 
Deva.

Să mai spunem că în ulti
mul an nivelul întrecerilor a 
crescut foarte mult. De aseme
nea, numărul echipelor con
curente, ceea ce înseamnă că 
acest sport place românilor. 

prezentanții AJF Hunedoara 
care s-au prezentat totuși la 
întâlnire, deși inițial au 
refuzat invitația de a se întâl
ni cu candidatul.

„Noi suntem Echidistanți. 
Așteptăm să vedem programe
le tuturor candidaților și abia 
apoi vom decide cu cine vo
tăm”, a spus Mircea Sîrbu, 
președintele AJF.

Becali a „dat" 
marca Steaua

București (MF) - Fi
nanțatorul FC Steaua, 
Gigi Becali, a ‘declarat, 
ieri, că a cesionat marca 
Steaua vechii asociații ca
re a administrat clubul, 
astfel încât Agenția Na
țională de Administrare 
Fiscală (ANAF) să poată 
recupera datoriile grupă
rii din bulevardul Ghen- 
cea.

în actele de cesiune fi
gurează vechea emblemă 
a clubului, cea cu vul
turul care ține în gheare 
două paloșe și pe care es
te inscripționat „Citius, 
Altius, Fortius”.

Becali a cesionat, prac
tic, emblema preluată de 
la fosta asociație care a 
administrat clubul.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a IX-a, 30-31 octombrie: FC CIP Deva - 
Eurolines București 8-0; Poli Gomonth Timișoara - Cosmos Pitești 6-3; MGA 
București - Futsal Municipal Constanța 5-2; Energoconstrucția Craiova - Clu- 
jana Cluj 3-2; Muhlbach Sebeș - United Galați 5-2; ACS Odorheiu Secuiesc 
- ACS3 București 4-2; Athletic București - Silvanus Reșița 0-1.
Clasamentul

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Vlll-a, 30 octombrie: Gloria Geoagiu - Met
alul Crișcior 5-0; Retezatul Hațeg - Universitaieșfetroșa^i 2-0; Victoria GffiȘn 
- Ponorul Vața 1-0; Aurul Brad - CFR Marțppsim |-3; Qaida Orăștie '1 

Aninoasa 3-0; CS Deva - Constructorul Hunedoara ‘
Clasamentul <
1 cirîeUo a 7 : 1 21*3 ■

7“=Z 
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Fără contestație
București (V.N.) - Biroul de presă al FC 

Dinamo București a informat luni că gru
parea din Șoseaua Ștefan cel Mare renunță 
la contestația făcută în legătură cu jucătorul 
Ciprian Petre, de la Jiul Petroșani.

în comunicat se arată că în lupta pentru 
obiectivele propuse, Dinamo nu are nevoie 
să profite de greșelile altor cluburi. Dinamo 
va juca toate meciurile numai pe teren, iar 
ceea ce contează este doar rezultatul de la 
finalul jocului. Asta nu înseamnă ca litigiul 
dintre cluburile Jiul Petroșani și Juventus 
București nu trebuie rezolvat de forurile 
conducătoare ale fotbalului românesc, Liga 
Profesionistă de Fotbal și Federația Română 
de Fotbal. Etapa a X-a, 6-7 noiembrie: Athletic București ■ FC CIP Deva.

1. Silvanus Reșița 9 8 1 0 34 - 12 25
2. F.C. CIP Deva • 9 7 1 1 54-21 22
3. A.C.S. Odorheiu 8 6 2 0 34 - 12 20
4. Energo. Craiova 9 6 1 2 42 - 33 19
5. Athletic București 9 5 2 2 25 - 19 17
6. M.G.A. Domnești 9 4 2 3 40- TI 14
7. F.M. Constanța 9 2 5 2 33 -32 11
8. ACS 3 București 9 3 2 4 23 - 28 11
9. Poli G. Timișoara 9 3 0 6 38-56 9
10. Muhlbach Sebeș 9 2 2 5 20-30 8
11. Clujana Cluj 8 2 1 5 23- 29 7
12. United Galați 9 2 0 7 19-30 6
13. Eurolines Buc. 9 1 1 7 15-39 4
14. Cosmos Pitești 9 1 0 8 13-41 3

1. Dacia Qrăștie - 8 7 1
2. Victoria Călan . 8 . 1 cț-j-a?. 2

——ț -*țr

14-

3. Minerul Aninoasa
4. Constructorul
5. Universitatea
6. Retezatul Hațeg
7. Ponorul Vața ... . 8 2 4 2 . 16-12 '10
8. Aurul Brad • /" g 2 ’ 3 S 19-17 ' 9
9. CFR Marmosim

. ■»£ - g
2 .3 & 1'2-m: 9

10. Metalul Crișcior 8 2 9-20 ' 7
11. Gloria Geoagiu 8 1 1 6 rt-18 4
12. CS Deva 8 1 0 7 8^35 3
Programul etapei a IX-a, 6 noiembrie: CFR Marmosim - Dacia Orăștie; Ponorul
Vața - Aurul Brad; Universitatea PetroșaS- Victoria Călan; Metalul Crișcior 

- Retezatul Hațeg; Constructorul - Gloria iGeoagiu; Minerul Aninoasa - CS 
Deva.

cuvÂNItH-l
Preț/ziar pentru abonament lunar CUM TE ABONEZI?

Preț/ziar pentru abonament anual

r22 bani 12.240 lei vechi)

Abonamente
Localitatea

Telefon (opțional)

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

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

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

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
iiîîWR cel mai complet supliment 

tuU de televiziune.

27 bani (2.688 lei vechi)
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Numele

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

pierdut%25c4%2583.de
mailto:ciprian.marintit@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Țigana la Beșiktaș. Tehnicianul francez . 
Jean Țigana a semnat, ieri, un contract până 
la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire 
pentru încă un an, cu gruparea Beșiktaș, la 
care este legitimat Daniel Pancu. „Am fost 
impresionat de condițiile bazei de pregătire. 
Am ca prim obiectiv recuperarea jucătorilor 
accidentați", a spus Țigana. (C.M.)

• RădOi, pe tușă. Fundașul Stelei, Mirel 
Rădoi, a fost supus, ieri, unei rezonanțe 
magnetice, la Spitalul Militar din București, 
în urma căreia s-a stabilit că va fi indisponi
bil încă 3 săptămâni, după accidentarea la 
glezna dreaptă, suferită în partida cu Rapid. 
Rădoi va purta o orteză specială câteva zile, 
iar de luni va începe pregătirile. (C.M.)

Vot de

Jucătoarea belgiană de tenis Justine 
Henin-Hardenne a anunțat, ieri, într-un 
interviu că nu va participa la turneul Mas
ters de la Los Angeles, care începe pe 7 
noiembrie. (Foto: era)

■ Suporterii brazilieni 
vor ca vedeta Realului 
să fie rezervă la CM 
din 2006.

București (MF) - Atacantul 
Ronaldo ar trebui să fie re
zervă la Cupa Mondială din 
2006, potrivit unui sondaj 
realizat de Data Folha, refe
ritor la cei cinci jucători con
siderați a fi cei mai impor
tanți în naționala Braziliei: 
Ronaldo, Ronaldinho, Robin
ho, Kaka și Adriano, infor
mează Mundo Deportivo.
Sondaj

La sondaj au participat 
2.537 de persoane din 150 de 
localități. Acestea au trebuit 
să răs-pundă la întrebarea: 
„Care dintre cei cinci ju
cători, Ronaldo, Robinho, 
Adriano, Kaka sau Ronaldin
ho, ar trebui să fie rezervă la 
CM-2006?”

Dintre repondenți, 20 la 
sută l-ar trece rezervă pe 
Ronaldo, 18 la sută pe Robin
ho, 16 la sută pe Adriano, 14 
la sută pe Kaka și cinci la 
sută pe Ronaldinho.

Selecționerul Carlos Alber
to Parreira a anunțat că va

Crăciunescu - judecat vineri

Levski pe val
București (MF) - An

trenorul echipei Levski 
Sofia, Stanimir Stoilov, 
speră ca jucă torii săi să 
mențină ritmul bun din 
ultimele partide și la 
meciul cu Dinamo, pro
gramat joi, în Bulgaria, 
în grupa F a Cupei 
UEFA. in etapa a Xl-a 
din campionatul Bul
gariei, Levski a învins, 
pe teren propriu, cu 
scorul de 5-0, formația 
Slavia Sofia, golurile 
fiind înscrise de Daniel 
Borimirov (2), Valeri 
Domovciski (2) și Dimi- 
tar Telkiski. în urma 
acestui rezultat Levski 
Sofia ocupă locul doi în 
clasament, cu 24 de 
puncte, patru mai puți
ne decât liderul ȚSKA 
Sofia. „Să sperăm că 
vom avea același ritm și 
împotriva celor de la 
Dinamo. Nu vom avea 
șanse în fața românilor 
decât dacă vom juca la 
fel de bine ca în meciul 
cu AJ Auxerre, din 
turul precedent”, a spus 
Stoilov.

Hănescu, 
abandon
Paris (MR - Tenis- 
manul român Victor j
Hănescu a abando- i
nat, din cauza i
durerilor la stomac, i
la scorul de M, în i
setul întâi al meciului I
pe care l-a disputat, i
ieri, în compania sâr- i
bului Novak Djokovi- 
ci, contând pentru i
turul întâi al Turneu- i
lui Masters de la i
Paris, dotat cu premii î
totale de 1,8 mi- i
lioane de euro. Pen- I
tru participarea în j
turul întâi al turneului i
de la Paris, Victor j
Hănescu a câștigat i
un punct ATP și un i
cec în valoare de 
6.250 de euro.

București (MF) - Comitetul 
Executiv al FRF va analiza!m* 
ședința programată vineri, la 
ora 11.00, decizia Comisiei 
Centrale a Arbitrilor de 
înlocuire a președintelui aces
tui for, Ion Crăciunescu.
Comitetul Executiv are pe 
ordinea de zi următorul 
punct: „Analiza activității 
desfășurate în domeniul arbi
trajului. Concluziile dezba
terii organizate pe această 
temă pe 28 octombrie și 
adoptarea măsurilor pentru 
îmbunătățirea arbitrajului”.

La dezbaterea din 28 
octombrie; foști și actuali 
membri ai Comisiei Centrale

Mutu, anuntat titular în LC
1 Ă

Victor Hănescu
(Foto: EPA)

„Epurare" la Pandurii
Târgu Jiu (MF) - Doisprezece jucători ai 

divizionarei A, Pandurii Târgu Jiu, au fost 
trimiși la echipele satelit Minerul Motru și 
EMC Rovinari. Cei 12 jucători sunt 
următorii: Tiberiu Lung, Sami Isam, Mar
ius Iordache, Romeo Rădoi, Romulus Buia, 
Bobi Verdeș, Cătălin Bucă, Radu Neguț, 
Cosmin Ursu, Marco Alberto Pereira Oso
rio, Marius Bulica și Cătălin Lazăr. Această 
decizie a fost luată în urma analizei făcute 
de membrii Corpului Tehnic după primele 
11 etaj# de campionat. Echipele satelit 
Minerul Motru (Divizia B, Seria II) și EMC 
Rovinari (Divizia C, Seria VI) îi vor putea 
folosi pe cei 12 fotbaliști în meciurile ofi
ciale. De asemenea, începând de luni, 
jucătorii Aurel Amzucu și Paul Glisca, de 
la Minerul Motru, se vor pregăti, cu 
divizionara A. Pandurii Târgu Jiu are pro
gramat, azi, de la ora 14.00, un meci ami
cal cu Minerul la Motru.

■ „Briliantul" ar putea 
evolua din primul mi
nut în locul cehului 
Pavel Nedved.

București (MF) - Atacantul 
Adrian Mutu ar putea fi titu
lar în partida pe care echipa 
Juventus Torino o va dispu
ta, miercuri, pe teren propriu, 
împotriva formației Bayern 
Munchen, în etapa a IV-a a 
grupelor Ligii Campionilor, a 
anunțat cotidianul II Giornale 
di Vicenza.

Sursa citată notează că in
ternaționalul român ar putea 
evolua din primul minut,

Demiteri și amenzi la 
HC Baia Mare

Baia Mare (MF) - Consiliul 
Director al HC Baia Mare a 
decis, duminică seară, să 
renunțe la serviciile antreno
rilor echipei feminine de 
handbal loan Gherhard și 
Sorin Rădulescu. De aseme
nea, conducerea grupării 
băimărene a decis și penali
zarea financiară a jucă
toarelor, în urma rezultatului 
de egalitate obținut în parti
da de sâmbătă, pe teren pro
priu, cu HC Dunărea Brăila, 
scor 18-18.

Un nou antrenor al echipei 
va fi numit în următoarele

blam pentru Ronaldo

Aerul de vedetă și numeroasele accidentări au afectat imaginea lui Ronaldo (Foto: epa)

fi dificil să-i alinieze pe cei 
cinci în primul 11 și în prin
cipiu doar Ronaldinho și 
Kaka sunt singurii care au 

a Arbitrilor au votat pentru 
înlocuirea din funcție a 
președintelui acestui for, Ion 
Crăciunescu.

Votul membrilor Comisiei 
Centrale a Arbitrilor repre
zintă o recomandare pentru 
Comitetul Executiv al F.RF, 
singurul abilitat să-l schimbe 
pe Crăciunescu. Din Comite
tul Executiv fac parte Mircea 
Sandu,; Dumitru Dragomir, 
Comeliu Costinescu, Adalbert 
Kassai, Vasile Filimon, Ion 
Crăciunescu, loan Becali, 
Dinu Gheorghe, Dan Tulpan, 
Gheorghe Chivorchian, Dan 
Teban, Daniel Robe și Paul 
Costaș.

Mutu în acțiune

deoarece antrenorul Fabio 
Capello dorește să-i acorde o 
pauză mijlocașului ceh Pavel 

două săptămâni, perioadă în 
care handbalistele sunt în 
vacanță, deoarece Liga Na
țională a fost întreruptă din 
cauza programului naționalei 
înaintea participării la Cam
pionatul Mondial ce va avea 
loc în Rusia. Conducerea HC 
Baia Mare a demarat trata
tive cu mai mulți antrenori, 
numele vehiculate fiind cele 
ale tehnicienilor Aurelian 
Roșea, Gheorghe Zbora și 
loan Băban. După 9 etape dis
putate, HC Baia Mare ocupa 
locul 10, cu doar două victorii 
la activ.

asigurată titularizarea.
„Acest rezultat este mai 

mult rodul afecțiunii decât 
argumente sportive. Pentru

FRF la mâna MAE
București - FRF a tri

mis, ieri, o scrisoare la Mi
nisterul Afacerilor Externe 
prin care solicită poziția ofi
cială a acestui for legată de 
participarea naționalei Ro
mâniei la turneul din Iran, 
programat în perioada 11- 
13 noiembrie, la Teheran, 
informează FRF. în adresa 
trimisă de FRF către MAE 
se menționează condițiile 
participării reprezentativei 
României la turneul „LG 
Cup”, precizându-se că 
există și un contract în 
acest sens, semnat pe 28 
octombrie. Ministrul de

Nedved. De asemenea, în 
atacul italienilor Alessandro 
Del Piero ar urma să-l 
înlocuiască pe suedezul Zla- 
tan Ibrahimovici. La mijlocul 
terenului, Giuliano Gian- 
nichedda ar putea evolua ti
tular, în dauna francezului 
Patrick Vieira, în timp ce 
Manuele Blasi va fi folosit 
fundaș dreapta. Echipele 
Juventus Torino și Bayern 
Munchen se vor întâlni, mier
curi, de la ora 21.45, partida 
fiind transmisă, în direct, de 
Pro TV. Meciul poate decide 
echipa care va ocupa locul 
întâi în grupa a IV-a a Ligii 
Campionilor. 

Pilotlll finlandez Kimi Raikkonen, vicecampion mon
dial de Formula 1 cu McLaren, a fost operat la genunchi 
la o clinică din Helsinki și nu se va putea antrena timp 
de o lună, relatează Reuters. (Foto: epa)

mine toți jucătorii sunt 
importanți și nu voi uita ce 
a oferit Ronaldo Braziliei”, a 
spus Parreira.

<
Externe, Mihai-Răzvan Un- 
gureanu, a declarat, dumi
nică, că din cauza compli
cațiilor politice nu este un 
moment bun pentru ca 
naționala României să par
ticipe la turneul din Iran. El 
a recomandat FRF să con
tacteze Ministerul de Ex
terne înainte de a face 
deplasări în zone ale lumii 
unde există probleme poli
tice. La turneul LG Cup, de 
la Teheran, au mai fost invi
tate echipele naționale ale 
Iranului, statului Togo și 
Paraguayului, calificate la 
CM din Germania.

Liga campionilor

București (MF) - Azi de la ora 
21.45 sunt programate jocurile 
etapei a IV-a a Ligii Campionilor 
din grupele E, F, G, și H. lată pro
gramul:

Grupa E;____________________
Schalke 04 - Fenerbahce :
PSV Eindhoven - AC Milan

Grupa F:____________________ ,
Rosenborg Trondheim - Real 
Madrid
Olympiakos Pireu - Olympique 

Lyon l
Grupa G:____________________
FC Liverpool - Anderlecht Brux
elles . |
Betis Sevilla - Chelsea Londra, 
direct Pro TV

Grupa H:___________________ ,
Inter Milano - FC Porto
Artmedia Bratislava - Glasgow 
Rangers
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Felicitări (67)

• Pentru domnul Olaru Gabriel, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere, dorim multă 
sănătate, fericire, împliniri depline, bună 
înțelegere și tradiționalul „La mulți ani”. Familia 
Cârstoiu

Vând ap. 1 cameră (01)

• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ran, 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.

. LVytener-Hunedoara)

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, 2 balcoane, 64 mp, etaj 3 din 4, 
Deva, Zamfirescu. Tel. 0747/490290.

• decomandate, Deva zonă ultracentrală 
(ACR), etaj 1. centrală termică, gresie, 
faianță preț 150.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/602989.

• decomandate, etaj intermediar, centrală 
termică termopan, zona piață preț 105.000 ran, 
negociabil. Tel. 0745/888619,227661.
• Deva, parter, amenajat pentru spațiu comer
cial și locuit sau schimb cu apartament sau 
garsonieră în Cluj, ofer diferență preț 85.000 ron. 
Tel. 0723/335189.

• Simeria, zonă centrală etaj 4, camere 
decomandate, centrală termică gresie, 
faianță parchet, balcon închis, contorizări, 
bloc izolat, preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 
0724/763736.

• urgent, decomandate, etaj intermediar, 60 mp, 
bdul I. Maniu, balcon mare, închis, preț 950 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/815781.
• rngent, motiv de emigrare, 2 apartamente a 2 
și 3 camere, zonă bună etaj 1 și 3, ocupabile 
imediat, prețuri 650 • 750 milioane lei. Tel. 
0721/815781.
o zona piața centrală Deva, etaj 2, termopan, 
parchet lametar, uși de interior,obiecte sanitare 
toate noi, centrală termică Tel. 0720/520097.
• Deva, Bălcescu, etaj 4 din 10, decomandate, 
parchet, centrală termică preț 850 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/521378.
• semidecomandat, Dacia, parter, 
.mbunătățiri, ideal privatizare, preț 700 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/521378
• tip vagon, zona poșta veche, parchet, fără 
îmbunătățiri, 1,2 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/521378.
• ultracentral parchet, gresie, faianță centrală 
termică boxă subsol, modificări, preț 1350 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0722/425292.
• irgent, 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
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mil.tei. neg. 235208,0721/985256, (fiocan 
3000)
•zona Dadă bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mil., neg. Teii. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 

~W)
-zona N, Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut, hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mld„ tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
■ zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie, 
faianță apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora) I

• 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 Decebal etaj 2, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, parchet, faianță apometre, reparti
toare. gaz 2 focuri, tel. 0723/251498 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, 2 balcoane, 
60 mp, vedere în 2 părți, etaj intermediar, modi
ficat la bucătărie cu living, preț 123.000 RON, tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona 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 Npra)
• zona Micro, decomandate, centrală termică, 
modificări, parchet laminat, gresie, faianță 
rigips, spoturi, balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona bnp. Traian, etaj 2, semidec., vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, apometre, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro, tel. 0723/251498 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona b-dul Dacia, etaj 2, vedere în față 
parchet, gresie, faianță amenajat recent preț 
77.000 RON, tel. 0745/302200, 232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Caragiale, zonă liniștită etaj 1, vedere in 
spate, interfon la scară balcon mare, apometre, 
gaz 2 focuri, apartament tip standard, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, decoman
date, amenajat, modificat, balcon mare, preț 
89.000 RON, tel. 0745/302200, 232808 (Fiesta 
Nora)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără Îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/269906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209905; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat, preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zona Al. Straiului, centrală termică et 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510.mil., 
n eg„ tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2. din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Decebal etaj bun, dec., CT, 2 balcoane, 1 
baie, gresie, faianță parchet preț 120.000 RON. 
Tel. 224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdec, contorizări, uși,
geamuri noi, inst. sanitare noi, gresie, faianța, 
garchetr ipraț.țtan.. ,, T«l, ,324296.., 
0788/361782. (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, telefon 0741/154.401(Garant 
Consulting)
• dec, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță et 1, 
preț 1 mid., neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, et 2, parchet, balcon mare închis, 
complet contorizat, preț 840 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent l Maniu, et. 3, dec., 54 mp, termopane, 
centrală mobilă bucătărie, preț 1,15 mid., tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec contorizări, et. intermediar, central, 
ocupabil imediat, preț 1,2 mid., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• 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 Micro 4 - Hunedoara, sdec., parchet 
apometre, ct, preț 55.000 RON, neg., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• etaj 8 decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, j 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tele
foane 223400, 0741/120722, 0721/436384. (Casa 
Betania)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bună nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• urgent, 2-3 camere, in zona licee, str. Titu 
Maiorescu, blocurile L, P, se oferă preț bun, ai 
plata imediat, tel. 0745/302200,232808. (Fiesta 
Nora)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et. 6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz contorizat. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând ap. 3 camere (05)

■ urgent, decomandate, 110 mp, etaj 1, zona G. 
Enescu, bloc de cărămidă vedere în 3 părți, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat, 135 mid. 
lei, accept credit Tel. 0721/815781.
• Orăștie, parter, ultracentral, la DN7, potrivit și 
ca spațiu comercial, preț 1,150 mid. lei. Tel. 
0720/670305.
• Deva, Dorobanți, etaj 4 din 4, acoperit cu țiglă 
decomandate, 2 băi, fără amenajări, 1,5 mia. lei, 
negociabil. Tel. 0722/425292.

• urgent, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, 80 mp, gresie, faianță, zona 
Eminescu, preț 85.000 ron, accept și bancă nego
ciabil. Tel. 0727/389936,0741/301548.
• 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, preț 900 milioane lei. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• ultracentral 2 băi, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 10 din 10, acoperit cu 
pod, preț 1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 
0722/425292.
• 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)
• zonă centrală 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță parchet, preț 55.000 euro, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

Cotidianul nr.1 al județului!

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager 
care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități: y
• Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei

• Să coordoneze echipa de conducere și să raporteze 

situația către directorul executiv (CEO)

• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale 

companiei

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză

• Studii / cursuri de management (recomandat)

• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

CEO

• Abilități deosebite de comunicare: încrezător în sine, cu 

gândire flexibilă

• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres

• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri

• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 

pentru lucrul în echipă

• Excelente aptitudini pentru PC (MS Office, Outlook)

• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat, B

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

z cuvw i

• urgent zonă bună, et 3. balcon, CT, preț 790 
mii., neg., tel. 215212. (Prima-lnvest)
• Deva, str. D. Zamfirescu. modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T„ parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp. Preț 1.500.000.000 ROL. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică, 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat. Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• zona Carpați decomandate, 107 mp, boxă, 
balcon mare, parchet, contorizări, preț 150.000 
RON, tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 3, bloc de cărămidă, amenajat 
și modificat recent, contorizări, tel. 0723/25498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță, bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona A. lancu, etaj 1, decomandate, 110 mp, 
vedere în 2 părți, 2 balcoane, parchet, preț 61500 
euro, negociabil, tel. 0788/165702,232808. (Fiesta 
Nora)
• foarte urgent et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 830 mit, 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 fară 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• bd. Dada ■ Hunedoara, sdec., 2 holuri, 2 
balcoane mari, preț95.000 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)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, negociabil, 
tel. 223400, 0742/005228, 0721/577366. (Casa 
Betania)

• dea, 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)

• în 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, etaj 2, 2 
băi, 2 balcoane, 72 mp, preț 100.000 ron, în Brad. 
Tel. 0727/212282.
• Deva, amenajat complet, centrală termică, 2 
băi, preț 46.000 euro, negociabil. Tel. 0720/670305.
• Deva, zona pieței centrale. Tel. 233473, 
0723/712388.
• zona liliacului, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță, bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et. 1, preț î .580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie ♦ faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Bălcescu, et. 1, amenajat frumos, parțial 
termopan, semimobilat, bucătărie mobilată la 
comandă, garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Eminescu (pol. jud.), et 1, dec.. 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct, preț 48.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Banca Transilvania, et. 3, parchet 
laminat, gresie, faianță termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modern recent, preț 55.000 
euro, neg,, tel. 0745/159608. (Mimason)
• urgent, L Maniu, et. 2, dec., centrală 3 
balcoane, parchet, 105 mp, preț 2,5 mid., neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent dea, 2 băi, 2 balcoane, 127 mp, 
parchet, gresie, faianță zona Quasar, preț 
216.000 RON, neg., tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)

AOJMPdțîTRmmt 
ANUNȚURI $1 PRIN SMSt 
TELEFON: 0720/400 555 
(tarif normal)

1. Cod, două puncte 2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

5. Tel., două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

4. Preț, două puncte, 
suma (milioane = mii. 
iar mii = M)

01 - Vând ap. 1 cameră 

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 

03 - Vând ap. 2 camere 

04 - Cumpăr ap. 2 camere 

05 - Vând ap. 3 camere 

06 - Cumpăr ap. 3 camere 

07 - Vând ap. 4 camere 
08 - Cumpăr ap. 4 camere 

09 - Vând ap. 5,6 camere

10 - Cumpăr ap. 5,6

camere

11 - Vând ap. la casă

12 - Cumpăr ap. la casă

13 ■ Vând case, vile

14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacanță

16 - Cumpăr case de vacantă

17 - Vând case la tară

18 - Cumpăr case la țară

19 - Vând garsoniere

20 - Cumpăr garsoniere

21 - Vând terenuri

22 - Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci

24 - Cumpăr locuri de veci

25 - Vând spatii comerciale

26 - Cumpăr spatii comerciale

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb

31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe

33 - Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești - 

Vânzări
37 • Auto străine ■ Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 ■ Utilaje, unelte, industriale 

și agricole
41 - Moto-velo
42 ■ Piese, accesorii
43 - Garaje
44 - Auto - Cumpărări
45 - Auto - Chirii
46 - Auto - Schimb

47 ■ Mobilier și interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

instalații satelit
50 - Aparate foto și telefonice
51 - Calculatoare și accesorii

52 - îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de 

construcții
54 - Bijuterii
55 ■ Artă, antichități, cărți, 

reviste
56 - Electrocasnice
57 ■ Plante și animale, 

agroalimentare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale

59 ■ Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61 - Altele
62-Pierderi
63 - Citații
64 - Licitații
65 - Apeluri
66 - Umanitare
67 ■ Felicitări
68 - Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70 - Absolviri
71 - Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 - Solicitări locuri de

muncă
74 ■ Oferte locuri de muncă
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Vând case, vile (13)

• casă (vilă) P+M, nouă, Șoimuș, apă, gaz, 4 
camere, bucătărie, 2 băi nefinisate, 2 beciuri, 
living, scări interioare, terasă, garaj, grădină, 
preț negociabil. Tel. 0727/934959.
• 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 și grădină 500 
mp, ideală pentru locuit și afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică, grădină preț 12- mid 
lei ( 220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728.
• Deva, zona Bărnuțiu, 2 camere, baie, 
bucătărie, hol, cămară, pivniță curte 150 mp, 
preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 0721/521378.
•zona Horia,2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona 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. 0745/640725. (Mimason)
• in Simeria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină, sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și modeme. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Mărățti, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat, st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere* diferență, preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona peste linie, construcție nouă parter, et, 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct, termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• 4 camere, bucătărie, baie, curte, zonă exce
lentă, Deva, preț 85.000 euro, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• Deva, zona Horea, 2 corpuri, preț 210.000 euro, 
neg., tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hune- 
doara)
• Deva, P+ă 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică sc 300 mp, grădină s 500 mp, 
garaj. Preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi și 1 încăpere cu intrare din 
stradă centrală termică sc 130 mp, curte cu 
gazon, s 300 mp, fântână Preț 350.000 RON. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)

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

• casă cu anexe și teren în comuna General 
Berthelot nr. 6. Tel. 221257,0727/386660.
• casă locuibilă și grădină preț negociabil, 
Bârcea Mică 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.
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• urgent, casă ieftină satul Zam, nr. 55, Susana.
• urgent, casă locuibilă în Băița, preț negociabil. 
Tel. 0723/367110.
• urgent, casă locuibilă 2 camere, hol, 
bucătărie, terasă, grajd, anexe, 800 mp, satul 
Sântandrei, preț 850 milioane lei. Tel. 236655, 
0252/392629.
• ugent, 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.
• 3 camere, beci, cămară hidrofor, grădină 2 
curți și 72 ari, Bârcea Mică nr. 34, preț 7500 ron, 
negociabil. Tel. 0722/677045.
• 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, Bărsău, 3 camere, bucătărie, baie, 
anexe, curte+grădină 1800 mp, preț 850 mii., 
neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg, tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băciă preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Măgura Certejului, construcție modestă 
cărămidă 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână curent, curte, grădină 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță camere podite, 
preț 500 mii, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• Certei, casă bătrânească 2 camere, grajd, 
șură fântână curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii, neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• Boholt, constnicție 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)
• 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)

Vând garsoniere (19)

•zona Zamfirescu, dea, etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec, amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori- 
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona MărisU, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mârăștl, dea, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• 2 camere, semidea, 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 t preț 850 mil, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235206; 0724420358. (Rocan 3000)
• 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 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)

• zonă centrală etaj 2, dec, 50 mp, centrală 
termică modificări, parchet gresie, faianță preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200, 232808. (Fiesta 
Nora)
■ zona Cripâă etaj 2, semidea, tip standard, cu 
balcon, parchet, contorizări, preț 46.000 RON, tel. 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, (C-uri), poliția județ bloc de 
cărămidă vedere la stradă confort 1, etaj 2, dec, 
balcon mare, parchet gresie, faianță renovată 
recent contorizări, preț 83.000 RON, tel. 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zonă ultracentrală dec, balcon închis, 
termopan peste tot, parchet, renovată recent, 
preț 82.000 RON, tel. 0745/302200,232808. (Fiesta 
Nora)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupablle imediat 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• conf. 1, dec, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/154.401. (Garant Consulting)
• adec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON, 0741/154401. (Garant Consulting)
• confort L dec, buc, baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima, 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• urgent, sdec, zona Al. Crisului, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii, tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
■ zona MÂrășturi Nou, et 2, dec, liberă 27 mp, 
balcon, preț 748 mii, neg, tel. 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, et4, preț 75.000 RON, 
neg, tel. 745374,0745/695473. (Partener-Hune- 
doara)
• etaj Intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj L dea, balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dea, gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

Cumpăr garsoniere (20)

■ ta zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Deva, Mfcro 15, sau Dacia, ofer prețul pieței. 
Tel. 0746-225726,0254-2130508. (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)

• 15 ha (2 parcele) de pământ arabil, lângă 
Hațeg, înspre Unirea.Tel. 217888.
• 10parceleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
0254/211124.
• 1L464 mp teren intravilan, în Orăștie, lângă 
pompieri. Tel. 241426.
• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm. Tel. 
210869,0721/430502.
• 24.700 mp teren pentni agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 4500 mp teren, zona Balata, drept, lângă 
șosea, fs 20 m, gaz, curent ideal pentru 
construcții, preț 4 euro mp. Tel. 0723/690946.
• S mp teren cu baltă de pește, preț negociabil. 
Tel. 0723/690946.
• două terenuri intravilan, 1600 mp, fs 28 m și 
900 mp, fs 18 m, facilități multiple, preț 25 euro 
mp, negociabil. Tel. 0727/343928 sau Bretea Strei, 
nr.31.
• tatravian 1080 mp, fs 35 m, facilități apă gaz, 
curent Boholt preț 220 milioane lei. Tel. 223555, 
0742/290024.
• intravilan ta Tâmpa, 1 km de Simeria, 3400 mp 
sau în 2 parcele, facilități gaz, curent apă canal, 
preț 6 euro mp, negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0744/706272.
• intravilan la DN7,2200 - 8000 mp, preț 7 -17 
euro mp. Tel. 0720/670305.
■ intravilan, loc de casă poziție bună apă 
curent electric, 986 mp, Dobra, preț 500 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0254/719902,0254/229454.
• intaavBan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Relații zilnic latei. 220269 sau 0746/029058, după 
ora 16.
• Intravilan, zonă turistică lângă Deva, st 1000 ■ 
4000 mp, preț 5 ■ 10 euro mp. Tel. 0720/670305.
• teren piu* 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
• 10ari, cu cabană și 2 garaje, zona Șoimuș spre 
Boholt, nr. 147 A, preț negociabil. Tel. 
0726/874158
• 270 mp teren, Deva, A. Vlaicu, pentru casă 
preț 250 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/521378.
• Deva, sir. Gh. Lazăr, 1081 mp, preț 15 euro mp, 
pentru construcție casă Tel. 0722/425292.
• dranud Coziei, 800 mp, preț 250 milioane lei și 
2800 mp CU 6 euro mp. Tel. 0722/425292.
■ la Ieșirea din Deva, la DN, preț 15 euro mp. Tel. 
0721/521378
• 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 
0724620358 (Rocan 3000)
• tabavfian, 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)
• tatravian, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724620358 (Rocan 3000)
• ta Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• IntravBan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi
ness)

• tatravian, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
■ zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• tatravian, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, Deva, str. Vulcan, apă gaz în 
apropiere, st 2870 mp, preț 6 euro/mp, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• tatravian, Bretea Mureșană curent electric în 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel.; 
224296,0788/361.782.(Garant Consulting)
• tatravian, ta 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 0721/577368 (Casa Betania)
• tatravian, ta 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)
• tatravian, ta 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)
• tatravian, 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, ta 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)
• tatravian, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• tatravian, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228(Casa Betania)
• tatravian la DN 7, in zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• irgent, Intravilan, 585 mp, zonă rezidențială 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• toc de casă la preț fără concurență 570 mp, 
preț 300 mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Pe DH7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 euro/mp, tpl, 0740/173103. (Mimason)
• în 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)
• toc de casă 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)

- • intravilan, toc de casă în Deva, zonă bună 917 
mp, fs 18 m, toate utilitățile în apropiere, preț 
28000 euro, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• intravilan, 5200 mp, fs 25 mp, posibilități apă 
gaz, curent zona Sântuhalm, preț 12 euro/mp, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Macon, 4300 mp, fs 25 m, preț 12 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Cristur, 1800 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, 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, 
0726/13055’ ‘Mondial Casa)

Cumpăr teren (22)

• Urai au împrejurimi, cu acces la utilități și 
șosea. Tel. 0720/400446.
• tatravian, mintal 1000 mp, sau spațiu comer
cial 500 mp, în Deva, situate între gara și sediul 
Volvo, ofer prețul pieței. Tel. 0746-225726, 0254- 
213050 rcasa Majestic).

Vând spații comerciale (25)

• spațiu 84 mp cu terenul aferent în Tg-Mureș. 
Tel. 0254/242717.
• vând spațiu comercial supr. 60 mp, OV Călan 
(lângă Combinat). Preț 50.000.000 ROL, 5.000 
RON. Inf. tel. 0743/021603.
• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)

Ocolul Silvic Valea Orâștiei
organizează, în dala de 30.11.2005, licitație de 

masă lemnoasa pe picior, producția anului 2006, în 
volum total de 6.949 mc, din care pe grupe de specii:

■ Rășinoase -
- Fag 5.728 mc
- Qvercinee 941 mc
- Diverse tari 271 mc
- Diverse moi 9 mc

Licitajia este publică deschisă cu preselecție și va avea loc în data 
de 30.11.2005, ora 1 l.OO, la sediul Ocolului Silvic Valea Orâștiei, cu 
sediul în municipiul Orăștie, nr.16 (în clădirea Spitalului vechi din 
centrul istoric, la parter).

Preselecția agenților economici vă avea loc în data de 21.11.2OO5, 
între orele 9.00 - 15.OO. Solicitarea de participare la licitații, 
împreună cu documentația de preselecție se vor depune la secre
tariatul Ocolului Silvic Valea Orâștiei, până cel târziu 25.11.2OO5, 
ora 16.00, conform H.G. 85/2005. (33515)

• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• spațiu producție, 42 mp, Deva, apă gaz, 
curent preț 6.000, neg., tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• 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)
• ultracentral, 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'

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• Deva, situat în zonă cu vad comercial. Tel. 
0723/518728

Vând alte imobile (27)

• urgent hală birou, vestiar, magazin, teren 
aferent 2000 mp, pretabiI pentru orice activitate, 
zonă bună Deva, preț 1J50 mid. lei, negociabil. 
Tel. 223555,0742/290024.

Imobile chirii (29)

• caut pentru închiriere apartament 3 camere, 
nemobilat, termen lung, 400 ron/lună Tel. 
0745/367893.
• închiriez apartament 2 camere decomandate, 
mobilat frigider, aragaz, contorizări, zona Romt- 
elecom, pe termen lung, pentru persoane 
serioase, preț 110 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• închiriez garsonieră zonă centrală 2 camere, 
bucătărie, prefer pereche tânără preț 100 euro. 
Tel. 215487.
• închiriez 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 penfru închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, utilat contorizări apă gaz, preț 100 
euro/lună zona Dacia. Tel. 223555.0742/290024.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, în 
Simeria, mobilat, centrală termică zonă liniștită 
preț 100 euro. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• caut garsonieră sau apartament pentru 
închiriat indiferent de zonă să fie contorizat Tel. 
0722/425292.
• caut urgent garsonieră sau apartament 
pentru închiriere, semi/mobilat ofer plata în 
avans, maxim 100 euro/lună Tel. 0723/251498
• tachtaez 2 spații comerciale, în Orăștie, 100 și 
200 mp, vizavi de Spitalul nou, preț 15 ■ 25 
milioane lei plus tva, negociabil. Tel. 
0722/425292.
• tachinez hală producție, Orăștie, 80 mp, 10 
milioane plus tva. Tel. 0721/521378.
• tachiriez spațiu comercial, complex Progresul, 
70 mp, 15 milioane plus tva, negociabil. Tel. 
0721/521378.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
parter, centrală termică pe gaz, contorizări, 
mobilat, cablu, Hațejș șto.Q. Oef'wsfarHi.byn,. 
pentru privatizare; preț riego'iabJ. ret! 770'“5, 
770367,0722/876141.
• 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.
• ofer spreînchiriere garsonieră mobilată Deva, 
Mărâștiul Nou, tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat în Hațeg, Str. Progresului, nr. 1,70 mp, 
preț negociabil. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• ofer ap. 2 camere, dea, contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsoniera dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsoniera mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans* cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică 
superamenajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dea, 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)
• garsoniera, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, 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)

• garsoniera, semlmobilată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună, 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camerei 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vflă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferi garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness).
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
contorizări, zonă centrală preț 100 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat garsonieră Deva, 
Dorobanți, mobilată și utilată contorizări (repar
titoare, gaz, apometre), st 37 mp, preț 100 
euro/lună Telefon 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam. mobilat, uti lat, 
contorizări, preț 3000 RON/lună tel. 
0740/013971.(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam., zona Gării, 
decomandate, mobilat și utilat modem, centrală 
termică preț 250 euro/lună 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam.,. zona 
Eminescu, mobilat, preț 100 euro/lună tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam., Zona Gării, 
mobilat și utilat lux, centrală termică preț 300 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting) ''"j
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. nemobilat,' 
zonă centrală et intermediar, contorizări, preț 
140 euro/lună, Telefon 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer spreînchiriere garsonieră mobilată zona 
Dacia, preț 70 euro/lună 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere, ap. 2 cam., mobilat, CT, 
zona Kogălniceanu, preț 120 euro, 0741/154.401. 
(Garant Consulting)
• ofer 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,

f.; PWț 45^01# tel. 215212. (Primatlpgest)
• 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. f 
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)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 22<ir', 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005226% 
(Casa Betania)
■ zona Văcârescu, 2 camere, mobilată, centrală 
termică preț 250 euro/lună. Tel. 0746-225726. 
0254-213050. (Casa Majestic)

Auto românești (36)

• vând Dada Logan Ambition cu toate dotările, 
culoare roșu toreador, 2100 km parcurși, mașină 
de garaj, preț negociabil. Tel. 0720/520097.
■ vând Dada break, 5 trepte, VT 2007, rovi g netă, 
asigurare, stare bună, preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• vând Dada 1307 (papuc), an fabricație 17, km. 
78000. Preț 75.000.000 ROL, 7500 RON, negociabil. 
Tel. 0743/021603.

Auto străine (37)

• vând Opel Agila, an 2001, unic proprietar, Euro 
4, carte service, vopsea originală extrase ful sau 
schimb cu Cielo, Matiz sau gama Dacia plus 
diferență Tel. 0723/270348.
• vând Opel Astra Caravan, geamuri electrice, 
închidere centralizată climă airbag, preț 3500 
euro, negociabil, acte la zi. Tel. 0723/400612, 
231740.
• vând Opel Record, af 1983, preț 5000 ron, nego
ciabil. Tel. 0723/321538,0254/511028.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.
• vând Renault Twingo 1,2, af 2001, RAR 2007, 
recent adus, impecabil, 5100 euro, negociabil. 
Tel. 711063,0723/455092.
• vând/schîmb Citroen BX 14, RAR 2006, preț 
1100 euro, negociabil. Tel. 711063,0723/455092.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță nouă legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1 ■ 2 cai. Tel, 263598
• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.

SC. Feromet Impex SRL 
vinde punte spate cu camere 
de frînare, supape, pe arcuri șL 
punte față complet pentriiȘ

MERCEDES 1735 
(an 1990).

Tot aid puteți gSsl: țevi de 
instalașie, profile, corniere, 
platbande, pătrate, table, 
rotunduri etc. Adresa: Satu 
Mare, Str. Drum Cărei nr.156. 
Telefon: 0261750630 și
0744785304. (33311)
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• vând gater tip banzig. Relații la tel. 
0745/537771.
• vând rotoperoitoara Black&Deker nouă, 750 
W. Tel. 241770.
» vând motor trifazat de 5,6 kw, redresor cu 
comutator, preț negociabil. Tel. 218186.
• vând plug 3 brazde, semănătoare păioase 2 m 
și presă balotat Tel. 0727/272307.
• vând tractor U 445, plug, disc, cultivator, 
Ohaba de sub Piatră, nr. 58.

Piese, accesorii (42)

• vând camerie VW Golf II cu 4 uși, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 0740/031773.
• vând iot plăcuțe frână Espero, preț 500.000 lei 
și 4 cauciucuri iama Brigestone 185/65/14 plus 
jantă oțel, preț 500.000 lei/ bucata. Tel. 
0720/000515.
p 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 carmerie VW Golf II cu 4 uși, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 0740/031773.
• vând piue Fiat Punto, din dezmembrări. Tel. 
215244.
1______________________________________________________

• vând moMâ de bucătărie, preț 25 milioane lei, 
negociabil, Hunedoara, tel. 0354/402612, după 
orale.
• vând vitrină cu oglindă, 1 m/150 m, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
noua, covoare persane 38/2,5 m, 3/2,5 m, 
bibliotecă cu birou atașabil, preț negociabil. Tel. 
0254/224891.
• vând mcbiă combinată dulap 2 uși, dulap 
vitrină, canapea extensibilă oglindă masă cu 
scaune. Tel. 770017.
• vând mobRâ 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 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 dulap lemn 2 uși glisante, bibliotecă 
lemn, colțar mare din catifea, cuier cu dulap din 
pal, prețuri bune, negociabile, stare foarte bună 
Tel. 222902,0722/375315.

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 
15 milioane lei. Tel. 0722/161644.
• vând telefon Motorola V 220 cu cameră, nou, 
300 ron. Tel. 0745/633373.

• vând (fctanțieri 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 la tel. 
246280, Sibișel.

• vând purcel foarte bine întreținuți, vârsta 4 
luni. Relații tel. 0720/451897.

Instrumente muzicale (60)

Televizoare (48)

Electrocasnice (56)

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

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

Vând garaje (43) • vând tv color Panasonic, amplificator Sony. 
Tel. 218234,0745/253413.

• ultracentral, preț 355.000.000 ROl, negociabil. 
Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând monitor 19 inch și 17 inch , 2,3 ■ 1,4 
milioane lei, Pentium III, 1GB, 500 MB, 3,5 - 2,5 
milioane lei. Tel. 211798.

• vând aragaz 2 ochiuri și cuptor, preț nego
ciabil. Tel. 213785.
• vând combină frigorifică Electrostar 3201, preț
35 milioane lei, stare de funcționare, și tv color 
Goldstar cu telecomandă și antenă de cameră, 
preț 3,5 milioane lei. Tel. 214814. .
• vând frigider Arctic, stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 221698,

Altele (61)
• executăm lucrări de zidărie interioară, var, 
lavabil, placări gresie, faianță, prețuri avanta-j 
joase. Tel. 0722/724340.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

• cumpăr ogie și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). Tei. 260651

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• cumpăr oi și capre. Tel. 0742/214971.
• vând 2 cai, 7 și 8 ani, rasa Semigrea, preț 70 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/389936, 
0741/301598.
• vând o pereche papagali cântăreți, preț 100 
ron și papagali peruși, pui și adulți. Tel. 
0744/546801,712274.
• vând porumb boabe la 4000 lei kg și porumb 
Știuleți la 2000 lei kg. Tel. 0722/570218
• vând ridichi de lună, preț minim 3000 lei 
legătura (7 bucăți). Tel. 262069.
• vând una sau două vaci bune de lapte, preț 
negociabil. Tel. 0727/397115.

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

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

• cumpăr europaleți. Tel.0726/379220.
• vând candelabra cristal de Boemia. stare 
perfectă, cu 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabilă, preț 
negodabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând detectoare radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.
• vând ieftin apometre și ață Mouline mai multe 
culori, pentru goblenuri. Tel. 227063.
• vând soM teracotă, model deosebit, de 
apartament, dimensiuni 120/50 cm, 4 plăci, 3 
etaje cu marmură fiecare, lemn sau gaz, 2 ani 
vechime, preț 450 ron, negociabil. Tel. 
0354/402736, Hunedoara.
• vând cazan țuică 601, din cupru, preț nego
ciabil, 8 milioane lei.Tel. 215244.
• 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 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. Tei. 0720/038242.

• portL gardul balustrade, scări Interioare 
orice model, din fier forțat. TeL 0254/237533, 
orele 8-18

• SC Cydev Internațional SAL oferă con- 1 
sultanță pentru locuri de muncă in stră- | 
inătate. Deva, bloc Casial etaj 3, ap. 7. Re
lații suplimentare la teL 0254/235211, 
0722/570210,0724/309008

• Școala Sanitară Postliceală „Carol 
Davila" Călan funcționează in cadrul 
Societății Doamnelor din Călan și are 
autorizația de funcționare nr. 842/2005 
emisă prin ordin M.EC. nr. 5206/2005.

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

Oferte locuri de muncă (74)

• Asociația de proprietari nr. 71 Deva angajează; 
administrator, cu garanție și atestat. Tet. 
0254/220702.

Pierderi (62)

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

distribuitori de presă
Cerințe:

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți 
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 

Cerințe:
• Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
e persoană dinamică;
e experiență în vânzări.

Oferim:
e program de lucru flexibil; 
e venituri în funcție de realizări;
• mediu de luematractîvșPeompetitiv. -

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
conțactâfi-he Ia adresa:

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

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Dandu Pop Ionel. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Negru Gabriela. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rusnac Melinda Elisabeta. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Voinea Marioara. Se declară nul.
• pierdut carnet șomer pe numele istrate Maria 
Se declară nul.
• pierdut legitimație veteran de război pe 
numele Husar Ludovic. Se declară nulă.

• Companie austriacă angajează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită in 
cadrul firmei salarizare atractivă plus 
bonuri Bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză in Deva, Bdul 22 Decembrie, bL D1 + 
D2. Informații la tel 0254/232747.

• In București, angajez pentru curățenie 
femeie singură, fără obligație, internă; ofer 
cazare, masă, salariu (numai pentru 
termen lung). Tel. 0722/332882.

Solicitări servicii (71)

• caut electronist pentru reparat pick-up și 
radio cu lămpi. Tel. 211078
• caut femeie pentru îngrijire copil un an și 
menaj. Informații la tel. 0742/269063..
• inginer, diriginte de șantier, cu multă expe
riență RTE l+IX, caut colaborare. Tel. 
0724/218045.

• Sobis Consult recrutează GESTIONAR, 
I PUNCT DE LUCRU DEVA. Condiții: expe

riență In activitatea de gestluie; camei cat 
B; salarizare atractivă. Aștept CV-urile la 
fax.0269/243445; teL 0269/243396.

Prestări servicii (72)
• societate comercială angajează vânză
toare. Condiții: vechime minimum 2 am. 
Informații la teL 0722/307874,230038

• atelierul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează huse pentru Logan, 
Solenza, Skoda Octavia Renault Peugeot, Golf 
4, Cielo, Land Rover, Opel Astra 17 DTI, colțare, 
canapele. Tel. 0727/756681.
• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: reglarea diabetului, digestie, 
insomnii, stres, spondiloză, coxartroză, pareze, 
circulația sângelui, rinichi etc. Tel. 0723/503230.
• meditez matematică, orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara Tel. 749057,0720/222425.
• efor servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.

— ;------- ------ ;—:———..
• sodeutede transport, cu sediul în Deva, 
angajează conducătonauto, categ. C + E, 
pentru transpert intern. Relații la tel. 
0254/221190.

• 8C. Infomin SA. Deva, tel 21315,214433, 
angajează operatori calculator pentru 
culegere date.

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 caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

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

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

INFORMAȚII 1)E UTILIZARE A TALONULUI
Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 

nostru, iar în plds vă oferim trei variante pentru 

evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 

chenar+boldși chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 

trebuie decât să veriiți la sediul nostru. Vă așteptăm 

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

impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 

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

ANUNȚURILE GRATUITE 
(varianta 1)

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

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3,4)

• sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât șl JURIDICE

• se pot achita la sediul nostra din Deva, 
Sțr.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

■n ir vum * mpi AE grapg■ Dacă vrei cu adevărat cu anunțul tău sa fie remarcat,
I" V IIJ F* FwTl M ' încearcă variantele speciale contra cost.
faiVli/hllII« I L i ALEGE ș| COMPLETEAZĂ TALONUL!

VARIANTE l

O Preț 4 lei

SC A&B EXPERT 
INSOLVENTA SRL Hunedoara 

societate de administrare și lichidări judiciare, organizează licitație publică cu strigare în data 
de 17.11.2005. ora 13.00, la sediul din Hunedoara, str. George Enescu nr. 16/3, pentru 
vânzarea unor bunuri mobile aparținând următoarelor societăți aflate in faliment:
1. SC ELECTROCONSTRUCpA ELCO SA: Electrocompresor - 800 lei; Centrală Telefonică TcPEX 
4/12 - 410 lei; Alte obiecte de inventar (tamburi, motoare electrice, piese auto etc.).
2. SCUIFALCOM SRL: Mașină de spălat Lavamat - 200 lei; MotoscuterSundiro-1.000 lei; 2 
cazane ARMAX 50 kW-700 lei/buc.; Cazan ARMAX 30 kW-500 lei; Cuptor pizza -1.450 lei; 
Casă de marcat Ollivetî - 200 lei; 14 mese furnir nuc - 70 lei/buc.; 19 mese rotunde - 100 
lei/buc.; Mașină gheață - 1.400 lei; Mașină spălat vase automată - 200 lei; Mobilier, aparate 
electrocasnice.
3. SC EUSEBIO COM SERVICE SRL: 2 mașini industriale de cusut Husqvarna - 350 lei/buc.;
4. SC EUSEM 98 SA: geam tras 2 mm - 1 leu/mp, dulap metalic 25 lei;
5. SC METROSID SRL: Copiator - 600 lei, casă bani - 600 lei, piese auto diferite (rulmenți, 
cuzineți, aerosoli etc ).
Regulamentul licitației se procură de la sediul societății de lichidări, iar înscrierile se fac cu cel 
puțin 24 de ore înainte de data și.ora stabilite pentru licitație. Prețurile nu includ TVA. în caz de 
neadjudecare, licitația se repetă în fiecare zi de joi, la ora 13,00, iar ofertele se depun până 
miercuri, la ora 13,00. Informații suplimentare la tel.: 0254/748849, 0742/018488, 
0788/521724. (33479)
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conținutul anunțurilor de mică publicitate.
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• încă unul. Thailanda a confirmat, ieri, 
cel de-al 20-lea caz de gripă aviară, în 
urma testelor pozitive efectuate asupra 
unei femei în vârstă de 50 de ani, contam
inată cu virusul H5N1.

! Uraganul Beta a devenit 
furtună tropicală

Miami (MF) - Uraganul Beta, care a lovit 
duminică America Centrală, și-a pierdut din 
intensitate, devenind furtună tropicală, 
potrivit celui mai recent raport al Centru
lui National al Uraganelor (NHC) de la 
Miami, Florida. Beta, care a lovit coastele 
statului Nicaragua ca uragan de categoria 

! 3, a retrogradat la categoria 2 după impactul
cu zona litorală, iar apoi și-a pierdut trep- 

, tat din intensitate, ajungând furtună tropi
cală caracterizată de rafale de vânt cu 

>' viteza de 100 de kilo^^i pe oră. Beta urma 
' să dispară ca ciclonîn vestul statului 

Nicaragua, potrivit NHC.

roiuare Aproximativ :
150 de lebede au fost ■
murdărite cu petrol după I 
ce, vineri, o conductă s-a . 
spart în portul Stras
bourg, petrolul scurgân- 
du-Se în Rin. (Foto: EPA) t

Renunță la viața de actor

Spre Venus
Moscova (MF) - Lan

sarea . robotului spațial 
european Venus Express, 
către planeta Venus a 
fost amânată pentru data 
de 9 noiembrie, din ca
uza problemelor tehnice, 
a declarat luni Agenția 
Spațială Rusă, Roskos
mos. Venus Express, pri- 
■mul robot spațial euro
pean trimis către plane
ta Venus, va fi lansat cu 
ajutorul unei rachete 
Soyouz-Fregat.

De la toc
, Los Angeles (MF) - 
'Fosta protagonistă a 
serialului „Totul despre 
sex”, actrița Sarah Jes
sica Parker, și-a luxat 
ipiciorul după ce a aler
gat pe stradă încălțată în 
pantofi cu toc. „Aceasta 
este o atenționare că nu 
mai am 27 de ani. Am 40 
de ani și organismul pur 
iși simplu nu mai este 
așa de rezistent cum era 
odată. Dar, cu toate aces 
tea, o să port mereu to
curi!”, a declarat Parker.

Letizia (Foto: EPA) 

A născut 
Madrid (MF) - Prin
țesa Letizia (33 ani), 
soția prințului moș
tenitor al Spaniei, Fe
lipe de Burbon, a 
născut ieri dimineață 
o fetiță, Leonor, pri
mul copil al cuplului 
princiar. Nașterea s-a 
realizat prin cezari
ană. Bebelușul cân
tărește 3,540 kilo
grame și măsoară 
47 de centimetri, iar 
mama lui se simte 
bine. Soțul et a asis
tat la naștere. 
Leonor va avea titlul 
nobiliar de Infantă 
de Spania, Prințesă 
de Asturia, de Viana 
y Gerona, cu rangul 
de Alteță regală.

Paris (MF) - Gerard Depar
dieu, unul dintre cei mai 
cunoscuți actori francezi, a 
declarat că „nu vrea să mai 
joace” după ce va termina 
producția la care filmează în 
acest moment, potrivit unui 
interviu publicat de cotidia
nul „Le Parisien”. Depardieu 
(56 ani) a jucat în mai mult 
de 130 de filme și a obținut un 
prejniu Cesar pentru rolul 
Cyrano de Bergerac într-o 
ecranizare din 1991.

Actorul a declarat pe pla
toul de filmare al filmului 
„Michou d'Auber” că se va 
retrage „în glorie” după 
finalizarea filmărilor la 
această producție.

Impresarul actorului, 
Claude Davy, a precizat că 
„nu crede sub nici o formă” 
declarația lui Depardieu, mai

A fost amenințată cu moartea
A

3
La paradă Câinii Școlii de Dresaj a 
Poliției din Nepal 9unt venerați în aceste 
zile de stăpânii lor, obicei legat de festiva
lul Tihar. al doilea ca importanță pentru 
hindușii nepalezi. (Foto: epa)

■ Susan Sarandon a 
primit scrisori de 
amenințare după ce s-a 
opus războiului din Irak.

Berlin (MF) - Actrița Susan 
Sarandon a declarat într-un 
interviu acordat publicației 
„Die Welt am Sonntag” că a 
primit scrisori de amenințare 
după ce și-a afirmat opoziția 
față de războiul din Irak, dar 
a recunoscut că angajamentul 
său politic nu a avut con
secințe asupra carierei cine
matografice.

Actrița a răspuns publi
cației germane la întrebarea 
dacă a avut de suferit în 
urma opoziției ei față de 
războiul din Irak, declanșat 
de George W. Bush în martie 
2003.

’ Judecată pentru fraudă
Los Angeles (MF) - Janet Arvizo, mama 

' adolescentului care l-a acuzat pe Michael 
■ Jackson de agresiune sexuală, a apărut în 

1 fața instanței, fiind acuzată de escrocherie 
’ de către serviciile sociale americane. 

Judecătorul Curții Supreme a vrut ca Arvi- 
•ț zo să apară în fața tribunalului din Los 
v Angeles, cu toate că inițial aceasta își tri- 
7 misese avocatul pentru a obține o amânare 
, a cazului. Plângerea depusă de serviciile 
j- sociale, californiene mențibnează că femeia 
. a obținut aproape 18.800 de dolari constând 

în ajutoare sociale, între noiembrie 2001 și 
martie 2003. Acuzatorii susțin că femeia a

> încasat, ajutoare sociale deși primea bani de
> la Jackson și obținuse o indemnizație de 

150.000 de dolari în urma rezolvării amia
bile a unui alt proces. Arvizo nu a avut ni
mic de declarat, iar procesul a fost amânat 
pentru 19 decembrie.

Alec Baldwin (Foto: EPA)

Achitat după 
patru ani

Ontario (MF) - Un tribunal 
din Ontario a achitat un 
cetățean bulgar care a petre
cut patru ani în închisoare, 
în Canada, fiind acuzat de 
omucidere. Dimitar Dimitrov 
a fost declarat vinovat că l-a 
ucis în 1996 pe Hristo Velcev 
- cu care era prieten - și a fost 
condamnat în 1999.

în 1996, Dimitrov tocmai 
obținuse statutul de refugiat 
și spera să-și aducă familia în 
Canada. însă, din cauza pro
cesului, nu și-a mai văzut 
rudele de zece ani.

Curtea de Apel din Ontario 
a decis că probele experților 
din primul proces nu ar fi tre
buit prezentate juraților, ast
fel că a dispus achitarea 
cetățeanului bulgar.

ales pentru că actorul face 
astfel de declarații „de zece 
ani încoace”. Cu toate aces
tea, el a recunoscut că vede
ta „s-a săturat” de cinema și 
că vrea să facă altceva. Ge
rard Depardieu și-a lansat, de 
mai mulți ani, o afacere în 
domeniul viticulturii.

Demonstrațiile contra războiului din Irak nu i-au afectat cariera.
(Foto: EPA)

„Nu m-am confruntat nicio
dată cu o asemenea răutate. 
Cutia noastră de scrisori este

Luptă pentru custodia fiicei
Los Angeles (MF) - Actorul 

Alec Baldwin, aflat în luptă 
pentru custodia fiicei sale Ire
land (10 ani), a pus la îndoială 
sănătatea mintală a fostei sale 
soții, Kim Basinger. Baldwin 
a adăugat că fosta sa soție are 
o „nevoie patologică” de a o 
îndepărta de el pe fiica lor.

„Alee a declarat că Ba
singer a încercat să îl îm
piedice să zboare cu avionul 
împreună cu fiica sa, pentru

plină cu mesaje menite să ne 
insulte. Printre ele se află și 
câteva amenințări cu moar

că, spune acesta, Kim crede 
că este mai capabilă să o 
apere de teroriști la aeroport. 
Alec a absolvit Universitatea 
din New York, dar a declarat 
că fosta sa soțî| nu îl crede 
capabil să o ajute la teme pe 
Ireland, care este în clasa a 
patra”, a declarat avocatul 
Harvey Levin.

Luni va fi analizată cererea 
ca Basinger să fie supusă 
unei „evaluări psihologice”. 

tea”, a declarat actrița în 
vârstă de 59 de ani.
Solicitată

Ea a adăugat că la Holly
wood „politica nu joacă nici 
un rol”.,

„Asta înseamnă că nu se 
vrea să se audă de politică. 
Cel mai bun exemplu în acest 
sens este că nu am lucrat 
niciodată așa de mult ca după 
demonstrațiile contra răz
boiului din Irak”, a declarat 
actrița care tocmai a terminat 
filmările la „Elizabethtown”, 
film în care joacă alături de 
Orlando Bloom și Kirstin 
Dunst.

„Singurul lucru care este 
de neiertat (la Hollywood) 
este atunci când devii urât și 
bătrân”, a mai adăugat Susan 
Sarandon.

argint la concursul de I 
sculptură în dovleac, în ! 
cadrul festivalului de la 
Misaki, Japonia. (Foto: epa) [


