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Teren pentru tineri
Hunedoara (C.P.) - Un număr de 51 de dosare a fost depus la Primăria Hunedoara de către tinerii care doresc obținerea unui teren pentru construirea unei locuințe. „O echipă a Primăriei analizează aceste dosare și va stabili Ordinea de prioritate, urmând ca în ședința de consiliu de săptămâna viitoare, decizia comisiei să fie supusă aprobării. Este posibil ca pe viitor, pe raza municipiului, să mai identificăm astfel de terenuri cărora să le dăm aceeași destinație”, a declarat viceprimarul Simion Jitean. Conform legii, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani pot primi în folosință gratuită, la cerere, un teren în suprafață de 150 - 300 mp, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

Trei medici hunedoreni au fost, ieri, cercetați de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, 
pentru luare de mită +++ Se pare că cei trei ar fi luat bani de la 16 pacienți.

■ Sumele cu care erau 
mituiți medicii erau 
cuprinse între 1 și 5 
milioane de lei.

Deva (M.T.) - Trei medici de la Spitalul Municipal Hunedoara, doi chirurgi și un

medic anestezist, sunt cercetați de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, pentru luare de mită.Se pare că împotriva celor trei au fost depuse plângeri, iar ofițeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din Cadrul Inspectoratului de

Poliție al Județului Hunedoara au definitivat verificările.Dosarul penal a fost declinat Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, spre competentă soluționare, iar a- ceștia sunt acum cercetați pentru comiterea infracțiunii

de dare și luare de mită. Medicii hunedoreni au pretins diferite sume de bani, de la un milion la cinci milioane, în funcție de dificultatea intervenției chirurgicale, unui număr de 16 pacienți, care urmau să fie supuși acestor intervenții. /p.3
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Clauze secrete pe bani publici?
■ Contractele pentru 
aeroport și drumul spre 
Hunedoara pot fi niște 
inginerii financiare.

Deva (D.I.) - Proiectele de realizare a aeroportului de la Săulești și de modernizare a drumului Sântuhalm-Hune- doara conțin clauze contractuale secrete care.ar putea

periclita banii publici repre- zentați prin contribuția Consiliului Județean, de 20% din valoarea proiectelor. Gel puțin așa declară Emil Danci, președintele PPCD Hunedoara. „Nu știu dacă acestea sunt proiecte economice sau doar de satisfacere a clientelei politice. La aeroport, cel puțin, nu se poate construi nimic, deoarece terenul este în litigiu și trebuie

să se aștepte o sentință definitivă. în ce privește acele clauze contractuale, CJ nu și-a luat măsurile preventive necesare, așa că poate să piardă bani publici, în condițiile în care se știe bine cine este mandatarul firmei străine care vine cu fondurile. Teama noastră e ca nu cumva și aici să fie vorba despre o inginerie financiară”, a spus Danci.

Greva foamei
Deva (L.L.) - Aproape 50 de angajați ai firmei Rempes s-au aflat ieri în fața Prefecturii Hunedoara amenințând cu greva foamei dacă nu-și vor primi plățile compensatorii restante. Firma este în lichidare judiciară și prefectul a promis că va încerca rezolvarea situației.

Populația ocupată a României
Conform unei satistici date publicității în urmă cu câteva 
zile, reiese faptul că aid trecut populația ocupată cu pro
gram complet se cifra la 8,189 milioane persoane, din cane: 
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Fără pericol de pestă!
■ în județul Hune- 

r doara nu există peri
colul apariției pestei 
porcine.Deva (T.S.) - După pericolul apariției gripei aviare au apărut semnale conform cărora, în vestul țării, există posibilitatea apariției focarelor de pestă porcină. Pericolul este cu atât mai mare cu cât, pentru a se alinia la normele Europene, Ministerul Agriculturii a renunțat treptat la vaccinarea por- nilnr*  Qi +r»+iici Iri î-i-a

dețului Hunedoara, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt din cadrul Direcției Sanitar Veterinare Hunedoara, Aurel Perian, nu există pericolul unei astfel de epidemii.„Au existat aproximativ 19 cazuri de pestă porcină în județ, care au fost izolate, fiind depășită perioada de carantină. Acesta este și motivul pentru care târgurile de animale au fost deschise. Din punctul nostru de vedere posibilitatea apariției unui nou focar este foarte redusă”, sus- ta ACVACALOR Brad au protestat ieri tn fața instituției pentru neplata drepturilor salariale. (Fete: Trai» m»u)
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• Asasinat. Un deputat din Parlamentul kir- ghiz, Baiaman Erkinbaiev, care a avut un rol activ în „revoluția" din martie, a fost împușcat miercuri seară, la Bișkek. El a fost împușcat în inimă și umăr și a murit în ambulanța care îl transporta spre spital.
• Accident sau atentat? Ministrul mexican pentru Securitate, Ramon Martin Huerta, a murit, miercuri, după ce elicopterul care îl transporta s-a prăbușit lângă Ciudad de Mexico. Presa scrie că Huerta fusese amenințat cu moartea de șeful unui cartel de oroguri.

Cate-o zi pentru integrare

DemisieRoma (MF) - Ministrul italian al Finanțelor și Economiei, Domenico Siniscalco, aflat în conflict cu guvernatorul Băncii Centrale, Antonio Fazio, implicat în- tr-un scandal bancar, a demisionat, a confirmat, ieri, ministerul său. Potrivit presei, demisia lui Siniscalco ar avea legătură și cu divergențele din cadrul majorității a- flate la putere în Italia cu privire la bugetul pe 2006. „îmi dau demisia din cauza imobilismului absolut al Guvernului. Problema nu este Fazio, ci cel care este incapabil să rezolve o problemă. De aceea sunt scandalizat”, a declarat Siniscalco. El a cerut, la începutul lunii septembrie, demisia guvernatorului, pentru a se reface credibilitatea instituției pe care o conduce.

Iuri Ehanurov
(Foto: EPA)
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Două atacuri cu bombă
Lahore (MF) - Cel puțin șase persoane au murit și alte 16 au fost rănite ieri, după ce două bombe au explodat în orașul Lahore, din estul Pakistanului.Prima deflagrație s-a produs în apropierea monumentului Minar-e-Pakistan, o persoană fiind ucisă și alte 13 rănite.După câteva minute, o a doua bombă a explodat în Icchra, cartier comercial al orașului, cinci persoane fiind ucise și alte trei rănite.

Cel puțin șase persoane au murit și alte 16 
au fost rănite (Foto: epa)

Forțele britanice, boicotate
Basra (MF) - Autoritățile din provincia irakiană Basra au anunțat, ieri, că vor boicota reuniunile cu reprezentanții trupelor britanice, în urma eliberării forțate a doi militari.Șeful consiliului acestei provincii, Mohammed Saadun al-Abidi, a confirmat ruperea legăturilor cu forțele britanice însărcinate cu securitatea în sudul Irakului.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
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■ La discuțiile cu pre
mierul, s-a convenit să 
aloce o zi pe săptămână 
pentru legile UE.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu și liderii partidelor parlamentare, prezenți ieri la discuțiile consultative de la Guvern, au convenit să aloce o zi pe săptămână pentru dezbaterea legilor UE și să-înceapă o serie de acțiuni diplomatice în țările membre pentru ratificarea Tratatului de aderare.Liderii partidelor au conve

nit să își trimită parlamentarii desemnați ca observatori la sesiunea de la Strasbourg a Parlamentului European.Tăriceanu și-a manifestat, la rândul său, disponibilitatea să participe la o discuție cu toate partidele parlairientare pe tema planului național de dezvoltare și a reformei administrației publice locale.Punctele de vedere asupra cărora participanții au căzut de acord au fost prezentate la finalul reuniunii de premierul Călin Popescu Tăriceanu, care a cerut liderilor parlamentari să găsească o soluție

prin care să asigure un timp de lucru consistent pentru a- probarea legilor necesare UE și să urgenteze dezbaterile privind modificarea Regulamentelor celor două Camere.Liderii parlamentari nu s-au înțeles însă asupra dezbaterilor privind modificarea Regulamentelor celor două camere.
PD, absent motivatPD și-a motivat absența de la consultările cu premierul prin „motive absolut obiective” și prin faptul că partidul „se consultă permanent și pe

orice subiect cu Partidul Național Liberal, partenerul său din Alianța D.A.”, se arată într-un comunicat al Biroului de presă al PD, fără a se oferi alte explicații.Consultările dintre preqt^r și liderii partidelor parlaif. ^- tare au început, ieri, la Palatul Victoria, în absența reprezentanților PD.
Președintele Traian Băses- cu a declarat, ieri, presei, că nu este deranjat de faptul că premierul Călin Popescu Tăriceanu are consultări la Palatul Victoria cu reprezentanții partidelor parlamentare.

Fără proiecte, nu vin banii
■ Scheele recomandă 
României proiecte de
nivel european pentru a 
primi fonduri.

București (MF) - Jonathan Scheele, șeful Delegației Comisiei Europene la București, a sfătuit România, ieri, să înceapă să pregătească proiecte de nivel european, astfel încât să poată beneficia de „fondurile uriașe” ce vor fi atribuite pe perioada 2007-2013 prin politica de coeziune economică și socială.El a fost prezent ieri în deschiderea unui seminar organizat de Ministerul Integrării Europene și de Camera de Comerț și Industrie a României,

pe tema „Fondurile structurale și de coeziune”.„Noi lucrăm pe baza premiselor că România va deveni membră a UE în 2007 și că va n........................................... ...................
Noi lucrăm pe 
baza premiselor 
că România va 
deveni membră a UEfo W.
Jonathan Scheele ........................................................ • -w primi sumele consistente pro- movate-pentru dezvoltare durabilă în perioada 2007-2009, de aproximativ 11 miliarde de euro, dintre care șase miliarde pentru dezvoltare, coeziu

ne economică și socială, adică prin fonduri structurale și de coeziune”, a subliniat el.
O nouă dimensiuneEl a mai spus că în următorii ani un număr impresionant de proiecte din România vor fi cu siguranță cofinanța- te de UE, iar Comisia Europeană și misiunea sa de la București acordă sprijin pentru întărirea capacității de absorbție a fondurilor europene.La rândul său, Leonard Orban, secretar de stat în Ministerul Integrării Europene, a precizat că aceste fonduri ar putea ajunge la circa 2,5 miliarde de euro în 2009 și 3 miliarde în 2010.

Alertă cu bombă 
la Budapesta

Budapesta (MF) - O stație de metrou din Budapesta a fost evacuată, ieri dimineață, -în urma unei alerte cu bombă, a anunțat poliția. Poliția a evacuat ultima stație de pe tronsonul al treilea, Ujpest Kozpont, din nordul orașului, după ce un apel telefonic, primit la ora locală 09.05, afirma că o bombă va exploda în stație în următoarea jumătate de oră. Forțele de ordine au ajuns la fața locului în jurul orei locale 09.20 și au început să caute bomba, după ce au închis stația.
Raid în Bagdad

Bagdad (MF) - Unpaid efec tuat la Bagdad de forțde americane și irakiene, care a vizat presupuși rebeli, s-a soldat cu moartea unui soldat irakian și a doi ofițeri de poliție, precum și a cinci presupuși insurgenți.Un alt militar irakian și șase polițiști au fost răniți în timpul raidului, declanșat în baza informațiilor oferite de un irakian ce fusese răpit de insurgenți, au anunțat forțele de ordine. Forțele americane au anunțat că un irakian a fost răpit la Mahmudiya, la sud de capitală, și a fost transportat apoi într-o locuință aflată în cartierul Mansur din Bagdad, de unde a reușit să scape și a ajuns la comisariatul local.El a spus poliției unde se a- fla casa respectivă, indicând că în imobil se află șase rebeli. Astfel, poliția a demarat o operațiune comună ameri- cano-irakiană care a vizat locuința.După ce patrula militară trimisă a fost atacată cu arme și grenade, s-a decis mobilizarea unei forțe de reacție rapidă a armatei irakiene, care să beneficieze și de susținere aeriană. Elicoptere Apache au atacat casa, dar au oprit focul în momentul în care poliția încerca să intre în locuință.

Militar într-o clădire de-a insur
genților (Foto: EPA)
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Președintele Mahmoud Ahmadinejad privește rachetele Chahab-3, cu rază lungă de acțiune (Foto: epa)

UE renunță la sesizarea privind Iranul
■ Iranul și-a expus ieri, 
la o paradă, rachetele 
Chahab-3 cu sloganuri 
contra SUA și Israelului.Viena/Teheran (MF) - Europenii au renunțat deocamdată să sesizeze Consiliul de Securitate al ONU asupra programului nuclear iranian, potrivit unui nou proiect de rezoluție al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).Marea Britanie, Franța și Germania încearcă de la începutul săptămânii să convingă Executivul AIEA să sesizeze Consiliul de Securitate al ONU, acuzând Teheranul că și-a încălcat obligațiile asumate, prin reluarea conversi

ei uraniului. Rusia, China și alte state nealiniate s-au împotrivit însă acestei măsuri.Noua rezoluție îi adresează directorului AIEA, Mohamed ElBaradei, rugămintea de a prezenta Consiliului guvernatorilor AIEA un raport cu privire la Iran. Executivul AIEA va transmite apoi propriul raport Consiliului de Securitate, organism al cărui nume nu este citat în mod specific în document.
Șase racheteO paradă militară a avut loc, ieri, în capitala Iranului, la aceasta fiind prezentate și șase rachete Chahab-3, cu rază lungă de acțiune, pe care erau înscrise sloganuri împotriva Statelor Unite și Israelului.

Paradă, care a marcat aniversarea declanșării războiului dintre Irak și Iran, în 1980, s-a desfășurat în fața mausoleului fondatorului Republicii Islamice, imamul Khomeiny, la sud de Teheran.Rachetele Chahab-3, construite după o tehnologie nord-coreeană, au o rază de acțiune de cel puțin 2.000 de kilometri și pot atinge Israelul, țară prezentată de multe ori ca un dușman al Republicii Islamice Iran.în discursul susținut la paradă, președintele Mahmud Ahmadinejad a afirmat că țara sa dorește pacea, dar oi^p stat care ar ataca RepubLca Islamică trebuie să fie pregătit pentru o ripostă „devastatoare”.
Abonamentul la Cuvântul liber costă 6,9 lei pentru o lună, 

13,80 lei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei 
pentru șa^e luni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la 
propriii distribuitori de presă și 56.000 lei (5,6 RON) plus tax
ele poștale la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.
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• Bălțata Românească. Direcția Agricolă Hunedoara cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și al CL Băcia organizează în 25 septembrie 2005, începând cu ora 10.00, Târgul - Expoziție „Bălțata Românească". La expoziție vor participa crescători de animale cu cele mai frumoase bovine din rasa Bălțata Românească din județ. (L.L.)
„Stejărelul". Ansamblurile „Stejărelul" și ¥XCrișana" ale Căminelor Culturale din comunele Luncoiu de Jos și Blăjeni au plecat, pentru trei zile, la Kniconin, într-un schimb cultural. Delegația este însoțită de primarii celor două comune și de directoarea ansamblului „Stejărelul", Lidia Benea Matei. (I.J.)

•ajManiVIO- Cele peste 7 milioane de euro, valoarea proiectului PHARE de reabilitare a infrastructurii în zona cetăților dacice, au fost pierdute.- O femeie de 50 de ani, din Lupeni a fost ucisă de soțul ei de 53 de ani, care, pe fondul geloziei, i-a aplicat mai multe lovituri de topor în cap după care i-a dat foc.

• • •-

vineri, 16 septembrie

sâmbătă, 17 septembrie - Amenzile neplătite ale hune- dorencelor care fac „trotuarul" au ajuns la patru miliarde de lei.- Administratorul unei societăți comerciale din Deva este cercetat de PNA, pentru obținerea de fonduri pe nedrept.- După ce a dat mai multe lovituri, un grup de hoți rromi a fost prins de polițiștii hunedoreni.
luni, 19 septembrie - Ieftinirea medicamentelor nu rezolvă criza din sistemul de sănătate.- Un bărbat de 76 de ani s-a aruncat în gol de la etajul opt al blocului în care locuia.

marți, 20 septembrie - Un bărbat de 37 
t-J de ani, eu șase spargeri de locuințe „la activ", â fost prins în flagrant de polițiști.- Părinții elevilor de la Colegiul Transilvania sunt nemulțumiți de „politica" școlii.

Mită?!
■ Autoritățile medicale 
sunt sceptice la 
acuzația de luare de 
mită a colegilor lor.

Iha Jurcone__________________
lna.jurconeelnformniedia.ro

Deva - Personalul din lumea medicală se arată oripilat de turnura pe care a luat- o acuza conform căreia trei medici - un anestezist și doi chirurgi din cadrul Spitalului Municipal Hunedoara - ar fi luat mită. Potrivit acestora, un simplu denunț penal nu poate incrimina un cadru medical atât timp cât nu există probe concrete sau nu s-a realizat un flagrant. „Din câte știu eu, acuza a fost formulată în scris de un medic

N-am auzit, nu știm!1 5

Dan Magheru Mircea Arteandin Spitalul Hunedoara, un tip cu antecedente în stârnirea de conflicte între colegi. Cred că e o răzbunare. Sunt circumspect la această afirmație ce trebuie dovedită”, afirmă dr. Dan Magheru,
directorul DSP Hunedoara.„Acuzația este gravă și trebuie probată. Nu este culpă medicală, deci organele abilitate vor face cercetări în acest sens. Tot ce pot să spun eu este faptul că asigurăm

pacienții că actul medical se va face în deplină securitate”, afirmă dr. Barna Gavril Benda, directorul Spitalului Municipal Hunedoara.
Medicii sunt pasiviColegiul Medicilor Hunedoara împreună cu Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara vor demara o anchetă administrativă și o analiză la fața locului. Până atunci însă, poliția își va continua cercetările. „Sperăm ca ancheta declanșată de poliție să se desfășoare într-o manieră corectă pentru a nu lăsa interpretări greșite despre corpul medical hunedorean”, precizează Mircea Artean, președintele Colegiului Medicilor Hunedoara.

- Zeci de cadre sanitare medii au luat calea Occidentului pentru salarii mai mari.- Noii polițiști care fac parte din Direcția Anticorupție au rolul de a „executa" flagrante. •
joi, 22 septembrie

miercuri, 21 septembrie Conflict de munca la Brad
- Două femei de etnie rromă au fost prinse de polițiști după ce au furat mai multe bunuri din locuințe.- De la începutul anului, 15 copii sugari au fost abandonați în maternitățile județului Hunedoara.

In județ___________________
DNi“ Deva - Spini - Orăștie

■ Pentru a-și primi 
drepturile salariate res
tante, muncitorii vor da 
în judecată societatea.

Loredana Leah_______________
loredana.ieah0informmedia.ro

Brad - 90 de muncitori, foști angajați ai firmei Ac- vacalor Brad, nu și-au primit drepturile salariale pentru luna iulie, prima afe-rentă celor șapte luni și plata pentru zilele de concediu, „începând cu data de 1 august 2005, Acvacalor Brad s-a divizat și 90 de muncitori au trecut în subordinea ApaprodIn Deva aparatele radar var fi amplasate pe B-dul Deee- 
bal - Str. Mihai Eminescu - Str. Horea

Bani pentru 
școlile devene

Deva (R.I.) - Ultima rectificare de buget a CL Deva a adus și alocarea unor sume de bani pentru școlile din municipiu. Aleșii locali au aprobat pentru învățământ un buget de peste 26 mii. lei noi. Din aceștia, peste 24 de milioane sunt reprezentate de cheltuielile curente. Cea mai mare sumă a revenit învățământului liceal -1,2 milioane de lei - în timp ce pentru investiții s-au alocat 3 milioane de lei. Din acestea, aproximativ 2 milioane de lei au fost direcționate spre lucrări noi, iar restul pentru continuarea unor lucrări deja începute.

Brad. Ne am lichidat de la 1 august, dar nu ne am primit drepturile bănești corespunzătoare. Avem de plătit rate la bănci și dacă nu ne primim salariile, din ce le vom plăti?”, spune Aurel Gancea, unul dintre muncitori.
Situație financiară greaPentru a achita banii către foștii muncitori, efortul financiar al societății se ridică la aproximativ 600 milioane lei, însă nici actualii salariați ai Acvacalor Brad nu și-au primit în ultima perioadă salariile. „încasările sunt slabe, cu toate că în ultimul timp am alcătuit echipe de
Burta - inamicul polițistului
■ Fostul milițian burtos 
va deveni o amintire; 
va începe examinarea 
fizică a angajaților.

Deva (M.T.) - Conform noilor norme adoptate de Ministerul de Interne, la 45 de ani, polițistul trebuie să poată face minimum 35 de flotări și 25 de abdomene. La 30 de ani, minimul e de 50 de flotări și 40 de abdomene. Aceste teste vor deveni periodice și cei care nu vor putea să treacă peste ele pot spune adio locului de muncă.
Bareme la sportPolițiștii de la Ordine Publică și Rutieră vor da probele sportive pe categorii de vârstă la flotări, abdomene, rezistență, viteză și săritură 
în llincrimp no lrw 

încasatori care să meargă din ușă în ușă pentru a recupera ceva din datorii. Datoriile populației și ale liceelor către Acvacalor sunt de aproximativ 40 miliarde lei și în ultimele luni nu am putut recupera mai mult de 2 mid. Vom face însă tot ce ne stă în putință pentru ca la sfârșitul acestei luni să achităm toate restanțele salariale”, spune inginerul-șef Sorin Leucean.
Soluții extremeConturile societății sunt blocate și din cauza lipsei de fonduri, Bradul riscă să rămână la iarnă fără căldură pentru că stocul de com-

Ca să ia note de trecere, polițiștii trebuie să facă minimum 35 de abdomene și să sară de pe loc minimum 2,10 mețri.în plus, trebuie să alerge distanța de 1000 de metri în 4-5 minute maxim.Pentru a fi declarați „promovat”, polițiștii trebuie să obțină pentru fiecare probă minimum nota cinci și minimum media notelor șase.„Polițiștii supraponderali au majoritatea probleme de sănătate și adeverințe medicale. Conform noului regulament de funcționare al Poliției Române, polițiștii care nu vor reuși să treacă probele sportive vor fi trecuți, în cel mai bun caz, la munca de birou”, spune șeful Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, comisar-șef

Sorin Leuceanbustibil asigură funcționarea centralei doar pentru o lună. „Primăria Brad derulează mai multe proiecte de investiții, dar dacă nu vom primi subvenții de la bugetul de stat vom anula investițiile pentru a nu lăsa oamenii fără căldură”, spune Aurel Circo.

Advertising

- CAMPANII PUBLICITARE

- CASETE LUMINOASE

- INSCRIPȚIONĂRI AUTO

- PANOURI PUBLICITARE
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- POSTERE, AFIȘE*

- CÂRTI DE VIZITA*

*în maxim 3 ore!!! s

tel/fax: 0254 219 631 
www. id aci vert. ro
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COTIDIAN /4vineri, 23 septembrie 2005
Echlmxgiul de toamna 
Ziua Mondiala a Curățeniei
1386 - începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Tara 
Românească.'.

1716 - A încetat din viață i^rțumrâț 
român Antlm Ivireanul, mitropolit al 
Prii Românești, traducător și 
tipograf, întemeietorul Imprimeriilor 
de la Snagov și Râmnic.
1870 - A încetat din viață scriitoral 
Prosper Merimee, cunoscut mai des 

prin nuvelele sale („Colomba", .Carmen*  - scriere tin care 
s-a inspirat compozitorul Bizet în opera sa) (n. 28 sep
tembrie 1803).

Calendar religios
23 septembrie - Zămislirea Sf. Prooroc 

loan Botezătorul; Cuvioasele Xantipa și 
Polixenia.

Deva (S.B.) - Se știe că Preacurata Născătoare de Dumnezeu s-a născut la rugămințile fierbinți ale părinților, care, văzând că îmbătrânesc, se rugau să fie învredniciți cu un copil. Rugăciunile le-au fost ascultate și zămislirea Măriei a fost vestită în această zi de Arhanghelul Gavriil. Acesta i-a vorbit proorocului și sfințitului Zaharia, zicându-i: „Ascultată a fost rugăciunea ta”. Apoi i-a dat vestea și sofiei sale, Elisabeta. Tot astăzi, Sfânta Biserică pomenește pe cele două sfinte din tara spaniolilor ce au trăit pe vremea lui Claudie Cezarul. Xantipa era femeia lui Prob care administra tara și a fost învățată de Apostolul Pavel. Polixenia fusese răpită de oarecare om rău, dar a scăpat curată și neîntinată. Ea a fost botezată de Apostolul Andrei.
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2J mart. - 20 apr. _________ ____

A-,

Sunteți solicitat de activități obositoare care vă stresează. 
Atenție la unele vicii cate vă pot afecta sănătatea.

Aprecierile la aspectul dv nu bucură, iu sunteți lăudat 
deloc și altceva sperați. Nerecunoștința rudelor e la apogeu.

21 mai - 29 _______________________ ______________
sg urlvini cea mal potrivită aboi****Vă contraziceți cu un 

dare a unei sarcini, Aveți nevoie de un compromis.

ug: Surprizele vă întâmpina la lol pasul, sunteți obligat să luați 
rapid decizii, fără a trece cu vederea anumite reguli de con
duită.

21 iul. - 29

21 aug. - 29

II.

Zi tensională |i pronosticuri riscante Miei rivalii nu sunt; 
prea Blânzi cu 3v. Fiți diploma!, eldel lucrurile scațgi de 
sub control.

■ 20 oct.___
Recurgeți la șmecherii pentru a depăși o ritoețle încurcată. 

’ Vă agitați să achitați niște datorii ce treneatiă de mult timp.

21 20 nov.

Aveți de rezolvat tensiuni vechi cu colegii im dificultăți 
legale fa dragoste poate apărea frustrarea. Temperațl-vă 
instlnctelel

mai Bine e să-l ignorați, dacă nu vreți să llț'- 
stres..

Energie electrică________________
Sunt programate următoarele întreruperi:
09.00-16.00 Zona Ghelar: Dealu Mic, Toplițâ, Goleș, 

Vălari, Mladin, Dăbâca, Hășdău

Gaz metan 7 « . _____________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 

09.00-15.00 Str. Nucilor, Str. Liliacului, bf. 23, sc. C,
Al, Românilor, bl. 16, sc. Di,Str. Pietroasa, bl. 1, sc. A, 

Str. 22 Decembrie, bl. 45A, sc. B

Apă_____________________ _______________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: N-G-S-F- NEDU

MERIT - SERATA - E - F1SIC - INS

- GC - IA - UT - NUOR - CARE - 

RĂSPUNS - VAS - LS - AG - A - 

ERATA - R - LC - ENIGME - UC

- SCARA - GREȘI - IRA - COTIT - 

SIAC

nuroan wbk
Dispecerat apâ rece 227887
Dispecerat apâ caldâ 212225
Dispecerat SecMca 929
Dispecerat gaz 227891
Mmații CFR 212725
Bigsnfe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235<39G

&

TVR 1
-u__ ■■ : , -_____ _______

PRO TV ANTENA 1

Nu abuzați de forțele și relațiile Bv. încercați calea diplo
mației. pentru a beneficia de ziua deosebit de norocoasă 
de azi.

21 lan. - 29 febr.

Bacă sunteți sufletește pregăti! pentru rutina oblșnuiiă, | 
veți avea o mare surpriza. Veți face lucruri cu care nu 1 
sunteți obișnuit.

ACASĂ
7:00 Jurnalul TVR.

Sport. Meteo 
8ti» Lecții 

S pentru tata 
9:00 Sănătate 

pentru toți
930 Teleshopping 

10:00 Micul lorel Fauntieroy

Li (dramă, Marea Britanie, 
1980)

12:00 Ora 
poveștilor

13 ti» Dr. Becker 

13:30 Desene
H animate 

1400 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
1430 Teleshopping 

15:00 Tribuna 
p ilor 

parlamentare
1530 România 

politică 

16:00 Debut 
50 plus 

17:00 Interes 
general

1830 Din culisele
Cerbului 

19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:15 Festivalul Internațional 
«Cerbul de Aur*,  Brașov 

2005 Gala laureaților 
(live)

22:15 Din culisele Cerbului 
22:45 Festivalul Internațional 

«Cerbul de Aur*,  Brașov 

2005 Recital Natalie 

Imbruglia (live)
0»5 Fahrenheit 451

(j (SF, SUA, 1966)
Cu: Julie Christie, Cyril 
Cusack, Anton Diffring. 
Ecranizare a romanului 
omonim al lui Ray Brad
bury. A reuși să transpui 
pe ecran frumosul 
roman al lui Bradbury 

reprezintă un mare suc

ces.
2.-00 Stele... de 5 stele 
3:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo (r)
415 Insula Lesbos

Q (comedie muzicală, SUA 
1997. r)

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

* 9:10 Omul cate
aduce cartea

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu: 
s B Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson

10:15 O nouă viață
11:15 Doi bărbați și jumătate

S(r)

11 >15 Zâmbete 
Inir-o pastilă

12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile PRO TV 

13:45 Zâmbete
Ihtr-o pastilă

1415 Punctul zero (acțiune, 
j Eâcoprod., 1995)

16:00 Tânăr și neliniștit 

g Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 

< reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Nicole 

Thomas Scott
17:00 Știrile PRO TV 

i 17:45 Teol Emisiune de 
divertisment

19ti» Știrile PRO TV Sport 

Vremea

2030 Doamna Dotirtfire, 
fă tăticul nostro trăsnit 

(comedie, SUA 1993) 
Cu: Robin Williams, 
Sally Field, Pierce Bros
nan.. După ce actorul 
Daniel Hilliard (Robin 

William) pierde custo
dia celor trei copii ai 
săi în favoarea fostei 
lui soții Miranda, el se 

deghizează într-o 
respectabilă și 
fermecătoare doamnă 
în vârstă, își ia numele 
de Doubtfire și vine la 

s fosta lui locuință să se 

angajeze ca bonă
73:15 Crime ta lanț (thriller, 

O SUA 1998) 
1:45 0 nouă viață (r) 
245 Zâmbete într-o pastilă 

’ (r)

■3L Chestiunea 
Zilei (r) 

■ <|g Parte de carte (r)

630 în gura 

presei 
7:00 Obervator

Sport Cu: 
Sanda Nicola 

8:00 Canalul 
de știri 

10:00 în gura 

presei țr) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:00 Dădaca 
13.-00 Observator 

13:45 Revanșa 
starurilor (r) 

16:00 Observator 

16:45 Anastasia.

g Cu: Elena 
Korikova, 
Petr Krasilov, Daniel 
Strakhov

8 17:45 9595- Te 

învață 
ce să fact 

18:50 Sport
. 19ti» Observator

Cele mai proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare, numai la 

Observatorul 
Antenei 1

2030 Shaolin Cowboy 
q (acțiune, SUA 2000) 

Cu: Jackie Chan, Owen 
Wilson, Lucy Liu, Bran
don Merrill. Când 

prințesa Pei Pei (Lucy 
Liu) este răpită din Chi
na, împăratul trimite 

trei dintre cei mai buni 
gardieni ai săi să ducă 
aurul pentru 

răscumpărarea fiicei 
sale în vestul sălbatic al 
Americii. Chon Wang 
(Jackie Chan) nu făcea 

parte dintre trimișii spe
ciali, dar pleacă să-l 
ajute la căratul baga
jelor pe unchiul său 

care era translator.
23ti» Tentația seducției 2 

(dramă, SUA 2003) 
Iti» Concurs Interactiv 
2D» Observator (r) 

s 3ti» Film artistic (r) 
445 Dădaca (r)

600 Bedford Springs

13 (Comedie, SUA 2002)
730 Anthony Minghella vs. 

Cold Mountain
7:45 Imblânzitorol de cai

O (Dramă, SUA 1998) 
1035 Pietje Beli (Aventuri,

fă Norvegia, 2002)
. 1225 Hollywood Necenzurat 

Brad Pitt
12:55 Eu sunt David (Dramă, 

fă SUA 2003) Cu: James 

Caviezel, Ben Tibber, 
Joan Plowright, Hristo 
Shopov, Silvia De Santis 

14:30 Parteneri de viață
13 (Comedie, Australia, 

2004) Cu: Paul Hogan, 
Michael Caton

16:10 Drum în zăpadă (aven-
13 tură, Canada, 2003) Cu: 

Bany Pepper, James 
Cromwell, Annabella 

Piugattuk, Kiersten War
ren, Jon Gries

18:00 Hope Springs (Come- 

" 1.3 die, Mare Britanie,
2003) Cu: Colin Firth, 
Heather Graham

1930 Cinema, dnema, dne-

S ma Episodul 39

70:00 In familie (Comedie,

|J SUA 2003) Cu: Michael 
Douglas, Kirk Douglas, 

«, Rory Culkin, Cameron 
Douglas, Diana Douglas 

"■tiS Anthony Minghella vs. 
Cold Mountain 

22:00 Drum interzis (Horror,
13 SUA 2003) Cu: Des

mond Harrington, Eliza 

Dushku, Emmanuelle 

Chriqui, Jeremy Sisto, 
Kevin Zegers 

2325 Huff Ep. 2 - Un pacient

0 dificil
020 Vânzătorii de aspira-
13 toare (Comedie, SUA 

2002) Cu: Jeff Daniels 
1S5 Infanteria stelară 2:

13 Eroul federației (Horror, 
SUA 2004)

325 Carandiro (Dramă, 
(3 Brazilia, 2003) Cu: Luis 

Carlos Vasconcelos, Mil
ton Gonțalves, Ailton 

Grața, Maria Luisa .

0800 Teleshopping 0830 Euro- 
Dispecer 0835 CeZar și tipar 
0M0 Rebelii (s, r) 10ti» Festi
valul Callatis 2005 (r) 11:30 

Cinci minute de cultură 1145 
r. Pasiuni (s) 12:35 EURO Dis- 
’ pecer 1240 Verdict: crimă! (s)

1330 Teleshopping 14:00 De- 
t sene animate 1430 încurcătu

rile lui Zack (s) 15:00 împreu

nă în Europa 16:00 Enigme în 
Carpați (d) 1635 Jurnalul TVR 

17:00 Rebelii (s) 17:55 Euro- 
Dispecer 18:00 Jurnalul Euro
news 18:15 Zoom-2 1830 Au
to Club 19:00 Seata devorato
rilor de modă 20:00 Trâsniții din 
Queens (s) 20:30 Washington 

în spatele ușilor închise (s) 
21:30 Jurnalul TVR 22:00 Jur
nalul Euronews 22:15 D’ale Iu1 
Mitică 23:15 Polițiștii din L.A. 
(s) 00:15 La răscruce de vânturi 
(dramă). Partea a doua

07:00 Teleshopping 0730 Pet 
Show 08:00 Sport cu Florenti- 

. na 08:05 Teleshopping 0835
Dragoste și putere 0925 Sun
set Beach 10:30 Oamenii 
vorbesc 1130 Tele RON 1235 
Teleshopping 13:00 Sunset 
Beach (s) 14:00 Teleshopping 
1430 Garito (I) 15:30
Dragoste și putere (s) 16:55 

Garito (II) 1730 News Radio 
! 18:00 Focus 19:00 Guiness -

Lumea recordurilor 20:00 
> Sătămâna nebună 21 ri» Un

cuplu ciudat 23:15 Da sau nu 
00:00 Călătorii în lumi paralele 

i 01:00 Focus 02:00 Sătămâna

08ti» Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie (r) 11 ti» 
Amazoana (s) 12:00 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă 
14:00 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1730 

Poveștiri adevărate - Emisiune 
cu povești reale despre viață 

I 1825 Vremea de Acasă 1830
inocență furată (s) 1930 Pari-, 
ui iubirii (s) 2030 Lacrimi de 

iubire (s) 21:30 Culoarea pă
catului (s) 2230 Lori OOti» Po
veștiri adevărate (r) 01 ti» Lacri
mi de iubire (s, r) 02:00 Lori (r) 
03:15 Legături de familie (s, r) 
0415 îndoiala (s, r)

0630-07,00. Observator -
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV 

Deva
1B45-20.00 Emisiuni infor

mative

HALLMARK

PRO CINEMA
07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshopping 10:15 Ic- 
strim Tivi (s, r) 1035 ProMotor 
11:00 Frăția Saharei (f, r). 
Partea întâi 13:00 Desene ani
mate 1400 Surorile (s, r) 1445 
Monk (s) 17:00 In mâinile stră

inilor; Povestea unor copii (f) 
19ti» Surorile (s) 20ti» Corupți 
de libertate 22:00 Sex, minciu
ni și casete video 00:15 Corupți 
de libertate 02:00 Sex, minciu
ni și casete video

10:00 Mai mult decât medic (s) 
11:00 Mozaicul zilei 13:00 Ora 
de știri 1400 Magazine terito- 

. riale 15:00 Tovarăși de soartă
1525 Ora de audiențe 16:00
Vară aventuroasă (s) 17:00 Știri 
17:05 Piaza 18:00 12+ 1830
Știri 18:38 Știri regionale 18:50
Discuții între generații 1935 

• Povești 19:55 Vecinii (s) 2030
Știri, meteo, sport 21:05
Baterie+bas 22:05 Copacul do- 

5 rințelor (serial) 23:00 Vineri
seara 2330 Casa culturii 0030

07:00 Programul de știri N24
10:00 Teleshopping 11 ti» 
Naționala de bere. Batalionul 
distracționar (r) 12:00 Teleshop
ping 13:00 Ochi negri (s, r) 
1430 Detectivi în Paradis. Cu: 
Rob Stewarț Carolyn Dunn, lan 

‘ Tracey, Pedro Armendăriz Jr. (s)
1530 Ruth Rendell (s) 16:30
Ochi negri (s) 17:30 Pariul N24 

> 18:00 Echipa de investigații
1830 24 de ore la Național TV
1920 Sport la Național TV
20:00 Consimțământul (f) Cu:
Kevin Kline, Kevin Spacey 22:00 

investigație periculoasă (f) 00ti» 
Naționalul la miezul nopții

07:00 Struț - magazinul șanse
lor egale 07:25 Bună dimi
neața, Ungaria! 07:55 Mokka 
10ti» Sodă - joc telefonic 10:55 
Teleshop 12:20 Salome (s) 
13:15 Joc 1415 Viitor pericu
los (s) 1620 Cărările iubirii (s) 

16-50 Anita (s) 1725 Mnnk (s) 
1825 Al șaptelea cer (serial) 
1930 Știri, meteo 20ti» La bine 
și la rău (serial) 2030 Activ 
21:10 Să ne tocmim! 22:50 
Zoolander (comedie, SUA, 
2001). Cu: Ben Stiller, Milla 
Jovovich, Will Ferrell, Owen 
Wilson, Christine Taylor 0040 

Bună seara, Ungaria! 01:10 
Tînnil carate 3 (film seriali

i 07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo ÎOti» Lumea cărților 

10:15 Euromaxx (r) 11:15 Eu- 
roblitz: Fabricat în Germania 

12:15 Calendar ecumenic 13:05 
Euromaxx 13:55 Fan X 13:50 

' Jet Set 14:00 Teleshopping 

1430 Mapamond creștin 15ti» 
Teleshopping 15:50 Calea, ade- 

! vărul și viața (r) 17:00 Vis de 

vacanță 1730 Pasul Fortunei 
19ti» Știri 1920 0 casă de ne-

* buni (s) 20ti» Ursul Jack (dra
mă, SUA, 1993) 22ti» NYPD 

Blue (s) 23ti» Misiune imposi
bilă 23:30 Trenul vieții 01:15 

t Știri 0130 Ursul Jack

08.45 Febra măritișului 
10.00 Mânzul
12.15 Prăvălia de antichități. 

Partea a doua
1400 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Lumina blândă a 

dimineții
1630 Febra măritișului
1815 Mânzul (dramă, SUA 

2005, r)
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 

' 21.00 Hercule (I) (aventuri, 
SUA 2005)

2245 Fanny Kemble
> (biografic, SUA 2000)

REALITATEA
1045 Revista presei 11:15 

100% 12ti» Realitatea de la 12 

1240 No Comment 13:00 Real
itatea de la 13 1345 45 de ani 
de la comunism 14:00 Reali
tatea de la 14:00 15:15 Reali- 

, tatea medicală 16ti» Realitatea
de la 16:00 1645 Flllere'17ti» 

Realitatea de la 17 17:15 Real
itatea media 18:00 Realitatea 

de la 18:00 1830 Oamenii 
’ realității 19:15 Realitatea zilei 

1 20:00 Realitatea de la 20:00

20:15 Proiect România 2145 
; Cifrele realității 23:00 Reali

tatea de la 23:00 23:15 45 de 

ani de comunism

' 09.00 Planetele
10.00 Printre tigri
11.00 Cu undița în junglă 

1130 Cu undița în junglă 
12.00 Vânătorii de mituit 
13.00 Ultimele mistere ale 

Titanicului
15.00 Planetele
16.00 Secretele aviației . 

viitorului
’ 17.00 Curse

1800 Curse asuizitoare
! 19.0) Mașini extreme 
j 20.00 Vânătorii de mituri

21 ti» Un nou Pompei 
t 22ti» Mașini pe alese

23.00 Mașini la superlativ 
2330 Mașini la superlativ 

’ 00.00 Motociclete americane
01 ti» O altă planete
02.00 O altă planete 

03.00 Povestea OZN-urilor.

Mit sau realitate



ACTUALITATE fivineri, 23 septembrie 2005
• Caravana. „Caravana ANT" se vadesfășura în perioada octombrie - noiembrie 2005 a.c. „în județul Hunedoara, Caravana va ajunge la începutul lunii noiembrie și cu această ocazie Direcția pentru Tineret Hunedoara, în parteneriat cu asociațiile de tineret, va organiza acțiuni în Deva și Petroșani", afirmă Lorincz Szell, directorul DJT. (IJ.)

Se bat ca și cățelul cu pisica

Comunicarea în lumea vie
Deva (V.R.) - Secția de științele naturii din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva a deschis expoziția temporară cu tema „Modalități de comunicare în lumea vie”. Bazându-se pe cercetări biologice și un bogat material ilustrativ, expoziția prezintă diverse tipuri de comunicare: semnale acustice (ecolocația) sau optice (bioluminiscența), emise de animale, și chimice, produse de plante. Prin intermediul lor, animalele și plantele își marchează teritoriul ocupat, se apără, reușesc să-și procure hrana, își reglează populațiile într-un ecosistem. Deși nu au un limbaj asemeni oamenilor, animalele și plantele reușesc să comunice între ele și cu mediul înconjurător. Expoziția e deschisă la sediul secției, în perioada septembrie- decembrie 2005, și poate fi vizitată zilnic.

4 Protectorii câinilor 
străzii și Primăria își 
aruncă unu-altuia vina 
uciderii maidanezilor.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedla.ro

Deva - După ce câinii comunitari, care au invadat tot județul, dar mai ales Deva, au fost otrăviți, au rămas puii lor să Schelăie prin boscheți sau pe la ușile oamenilor. Cei care au avut un pic de milă, dar nu au avut unde să crească un cățel au dus acești pui la protectorii lor, asociațiile devene de protecție a animalelor. Acestea, revoltate după masacrul ce a avut loc, au procedat la investigații și au aflat că „au fost otrăviți cu trei feluri de substanțe și că firma care a făcut acest lucru nu are autorizație de ecarisaj.” (Rodica Tănase - „Salvați-1 pe Lăbuș”).Primarul Devei, Mircia Muntean, susține însă că

După gratii. Pui ai câinilor otrăviți în Deva în adăpostul improvizat„există și o oarecare rea- voință. Primăria nu omoară câinii de pe străzi ci îi îngrijește! Dacă nu ne-am fi implicat noi cei de la “Salvați-1 pe Lăbuș” nu primeau nici măcar o franzelă pentru sutele de câini de acolo. I-am ajutat și îi vom mai ajuta, dar pentru 200 de câini nu pentru 1200 câți erau pe străzi când

am luat decizia să acționăm. Nu prin serviciile noastre s- au făcut- otrăvirile ci prin serviciile unei firme cu care a lucrat primăria!”
Pușcă pentru maidaneziDe aici reiese că pisica 1 moartă este pasată. Câini au fost, acum mai sunt doar puii lor care au ajuns într-o

cameră de unde vor fi duși h adăpost. Primăria și protec torii cățeilor,*se  pare că si înțeleg precum cățelul cu piși ca, dar aceasta până anu viitor când „vom înființa ser viciul de ecarisaj și von putea folosi și arma dir dotare”, după cum precizează Mircia Muntean, primaru Devei.

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-» 717659. 

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd.

Republicii, nr. 8.®-* 748199.
Farmacia „Ârnica", str. George Enes

cu, nr. 7. ©-♦ 713045.

DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str. 

Victoriei, nr. 1. ©-* 222380.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616, 
224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas îl", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 

211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 

8-20 duminică, orele 8 - 14, str. N. 
Bălcescu, nr. 7. ©-» 240976. 
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 

Jancu, nr. 48. ©-♦ 612887.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 

Kogălniceanu, zilnic 8-20_____________
Cabinet medical individual STOMATO, 

dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde

pendenței, 18A. ©-» 731509.

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-• 

0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxiîo-faciaiă, dr. 

Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 

Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 

Str. 1 Mai, nr. 1. ©- 242461.

Salariul minim
Deva (C.P.) - în România 28% dintre angajați sunt plătiți cu salariul minim pe economie, si- tuându-ne pe primul loc în Europa. Pentru județ nu există date oficiale privind numărul celor ce primesc minimul pe economie.

Pasiunea nu ține cont de mormanele de gunoaie de pe malul lacului.
(Foto: arhivă)

Agenția locală Denumire Calificare Număr locuri Data limită
1. Ax Deva Eurosport DHS electrician de Minere și reparași 5 31 ianuarie 2006
2. AL Deva Accent Design tâmplar universal 3 29 septembrie 2005
3. A_ Deva DN7 Rapid Serv spălător vehicule 2 6 octombrie 2005
4. AL Hunedoara HD Stil Harabagiu inginer automatist 3 30 noiembrie 2005
5.AL Hunedoara Sony Security agent pază 10 30 septembrie 2005
6. AL Hunedoara Lisa Draxlmaier Autopart montator subansamble 199 30 decembrie 2005
7jfcL Petroșani pisco Bar Servicii bucătar 2 30 septembrie 2005
8. AL Lupeni Stelian Farcom farmacist 1 30 septembrie 2005
9. fii Orăștie Via neons muncitor necalificat îh construcția de locuințe B 1 octombrie 2005
10. AL Brad Ateliere Centrale Crișdor operator mașini unelte semiautomate și automate 64 30 septembrie 2005

Precizare necesarăîn fotografia care acompania articolul „Toaletele ecologice miros”, apărut în data de 19.09.2005, în care se făcea precizarea că acestea nu sunt întreținute corespunzător, apăreau în mod eronat toaletele firmei Toi Toi, care în prezent nu mai funcționează pe domeniul public.

Conul
1 dolar 2,8796 lei

1 euro 3,5170 lei

1 liră 5,1954 lei

1 gr. aur 43,7445 lei

SC MAXIMAL PRINT SRL, cu sediul în localitatea Hunedoara, str. C. Brâncuși, nr. 6 A, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul secție producție ambalaje carton situat în localitatea Hunedoara, str. Rovine, nr. 17. Informații se pot obține la sediul APM HUNEDOARA, zilnic, între orele 09.00-17.00.Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțului. (30890)

COMUNICAT DE PRESĂ
Protecția mediului este o componentă esențială a dezvoltării durabile și în același timp o condiție a integrării României în Uniunea 

Europeană. Una din componentele de bază ale procesului de integrare europeană este reprezentată de Evaluarea impactului asupra 
mediului și de facilitarea accesului publicului la informația de mediu. Evaluarea impactului asupra mediului este o procedură prin care 
se evaluează potențialele efecte asupra factorilor de mediu ale unui proiect sau activitate și modalitățile prin care se pot diminua sau 
elimina aceste efecte.

*De ce se efectuează evaluarea impactului asupra mediului?
- pentru a identifica, descrie și evalua efectele directe șl indirecte ale unui proiect asupra ființei umane, asupra factorilor de mediu, 

asupra climei, a peisajului, a bunurilor materiale și patrimoniului cultural;
- pentru a stabili măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și eliminarea, dacă este posibil, a impactului negativ al proiectului 

asupra factorilor amintiți;
- pentru implicarea publicului în luarea deciziei privind stabilirea impactului asupra mediului.
* Când se efectuează evaluarea impactului asupra madiului?
- în faza de pregătire a documentației care fundamentează fezabilitatea proiectului.
* Cum poate să participe publicul și ce câștigă dacă participă?
- poate participa prin formularea de comentarii sau opinii către autoritatea competentă pentru protecția mediului în cadrul proce

durii de emitere a acordului de mediu;

Firms de Afaceri și Comerț MONT'ORG 
cu sediul în Oradea realizează pe teii$rilîl Românie*  
ca activitate principală JMfa fottafrtofe,
COfBBrw ffMRnUțu NI foMnSUrKI

praicttar*.  Firma noastră vă stă la 
dispoziție cu capacitate serioasă de producție. 
Produsa de structuri din oțel.
Firma va fi prezentă la Viradbiem Exp*  2005.
Tel. 035W436.637. *40743^3.996.

Primăria Comunei 
București organizează concurs pentru ocuparea postului de referent cămin cultural, în data de 06,10.2005, ora 10.00, la sediul Primăriei Bucureșci.Relații suplimentare, la secretariatul primăriei sau la telefonul 684178.

(30903)

SC BTT SA București
Sucursala Hunedoara, cu sediul în 
Deva, bd. Decebal, bl. I, parter, 
județul Hunedoara, organizează 
negociere directă pentru închirierea 
unui spațiu de 211 mp. Prețul de 
pornire a negocierii este de 5 
euro/mp Ședința de negociere se 
va desfășura în data de 3 10.2005, 
ora 13.00, la sediul sucursalei.

Oferta pentru participare se va 
depune la sediul sucursalei, până în 
dala de 30.09.2005.

Informații la tel 0254 227587, 
0/44-4/388/.

- poate furniza informații suplimentare privitoare la proiect;-
- câștigurile sunt cuantificate în: o mai bună înțelegere a problemelor de mediu, posibilitatea de a cunoaște riscurile la care este 

expus, standarde de viață mai bune datorită unor decizii mai bune și un sentiment mai puternic de apartenență la comunitatea locală
și responsabilitate comună pentru problemele de interes public. (30917)

S.C. Uzina Mecanica Orăftle S.A.ff înregistrată la RC sub nr. J20/918708.08.2003, Cod 
R 15657042, cu sediul în Orăștje, str. N. Titulescu, nr. 60, Cod 335700, jud. Hunedoara, tel. 0254/247966, fax 

0254/247964, Cont RO60 RZBR 0000060001098032 deschis la Raiffeisen Bank Orăștie, organizează licitații publice 

cu strigare la următoarele date: 12.10.2005, 19.10.2005 și 26.10.2005, la ora 10,00, la sediul unității.

Se oferă spre vânzare mașini-unelte (funcționale și nefuncționale) de tipul:
- mașini de găurit: G25-40, GR50-820;

- strunguri paralele: SNA320-1000, SNB400, SPA630-1000 și hidraulice semiautomate cu 2 axe.
- mașini de frezat: universale FU25-36; FV25-32, FUS22-25; caneluri, came, roți dințate; longitudinal FLP 660;

- mașini de mortezat; de rabotat; de alezat șl frezat: AF85; AFD85;

- mașini de rectificat: universal RU 100-350; plan: RPO 150-200; caneluri;

- mașini și echipamente de ridicat și transportat: autocamion, autocisternă, automacara, platformă telescopică, 
electropalane;

- diverse: foarfecă ghilotină: 25 mm, mașini de ascuțit scule AS4, de șevăruit, raionat, ferăstraie alternative 
FA320-800 și circular FC810, linie grunduire-vopsire, pompă distribuție carburanți, planșete, birouri, dulapuri, poli

zor, rafturi, scaune etc.

Taxa de înscriere și participare la licitație este de 10 lei fără TVA și garanția de participare este de 10% din va
loarea licitată și se pot achita la casieria unității sau în contul de mai sus.

Documentele de înscriere și participare la licitație sunt: copie după buletinul de identitate pentru persoanele fi

zice și copie după înregistrarea la registrul comerțului, codul fiscal și statutul societății pentru societățile comerciale. 

Documentele de participare împreună cu dovada achitării taxei de participare și a garanței de participare se depun 

cu cel puțin o zi înainte de data ținerii licitației.

Informații suplimentare la sediul unității sau la telefonul 0254/247966.

mailto:sanda.bocaniciu@informmedla.ro
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începe sfârșitul agriculturii• Euroobservator. Senatorul hunedorean Viorel Duca va fi unul dintre cei cinci parlamentari ai Partidului România Mare care vor reprezenta România, alături de delegații celorlalte formațiuni politice parlamentare, la Bruxelles, în calitate de observatori pe lângă Parlamentul European. (D.l.)

Sindicatele doresc majorarea salariului minim

Sindicatele amenință pen
tru un salariu decent

Deva (I.J.) - întâlnirea dintre sindicaliștii celor patru confederații sindicale - Cartel Alfa, BNS, CNSLR Frăția și CSDR cu premierul Tăriceanu a amânat protestele anunțate. Motivul protestului ar fî salariul minim pe economie care este prea mic pentru un trai decent, iar sindicatele doresc majorarea lui la 430 RON, în loc de 310 RON, cât este în acest moment. „în urma discuțiilor cu premierul, am fost asigurați că salariul minim va crește peste nivelul de 100 de euro. Poate nu chiar 430 RON, dar în jurul acestei sume. Oricum, sindicatele consideră că un salariu minim pe economie corect ar trebui să fie 700 RON”, afirmă Mircea Aniculăesei, vicepreședinte CNSLR Frăția Hunedoara. Mai multe detalii și data de la care se va majora salariul minim pe economie se vor cunoaște după 26 septembrie, când va avea loc la București Consiliul Național al confederațiilor sindicale.

■ La mai puțin de un 
an și jumătate până la 
integrarea europeană, 
agricultura e pe butuci.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - După 15 ani de capitalism „sălbatic”, agricultorii hunedoreni sunt puși în fața unui fapt aproape împlinit: integrarea în UE. Din nefericire însă, impactul integrării asupra agriculturii va fi devastator. 2007 va fi momentul în care țăranii vor fi nevoiți să-și schimbe complet mentalitatea. Din dicționare va dispărea conceptul de agricultură de subzistență.loan Simion, directorul DADR Hunedoara, este convins că, după 2007, vor fi necesari cel puțin trei ani pentru ca țăranul să înțeleagă că așa nu șe mai poate. „SUnt convins că va fi o nebunie totală. Au trecut foarte mulți ani, iar țăranilor li s-a ascuns adevărul. Au fost folosiți doar ca masă de manevră electorală. Acesta este motivul pentru care integrarea îi va prinde desco-periți”, susține loan Simion. în privința terenurilor agricole, înca
- vor dispărea subvențiile de la stat
- subvențiile europene vor fi acordate celor care întrunesc normele europene
- apar taxe și impozite pe terenurile agricole
- se stabilesc cote pentru fiecare produs

- cine nu întrunește normele UE nu are acces pe piața de desfacere

- se vor oferi rente viagere pentru tei care își vor ceda terenurile.

Din 2007 țăranii trebuie să se conformeze normelor UEdrate înțr-o formă sau alta de asociație, suntem la pământ. Mai mult de 90% din terenurile agricole deținute de hunedoreni nu sunt cuprinse în forme eficiente de exploatare.
Asocierea, unica soluție„Subvenționarea agriculturii de subzistență a fost o greșeală enormă, susține loan Simion. Tocmai de aceea 

actualul guvern a renunțat la ea. Sper ca, anul viitor, să reușesc ca în fiecare comună din județ să înființez o asociație agricolă. în felul acesta, până în 2007, să avem măcar 20% din terenul agricol al județului sub forma unor exploatații viabile. Restul, în momentul în care vor vedea că nu au acces la nici o formă de subvenție, vor forma asociații agricole. Altfel, vor muri”, afirmă directorul DADR.După 2007 ideea cedării terenurilor în schimbul unei rente viagere va fi un lucru normal. „Bătrânii nu vor putea munci pământul sau nu vor avea acces pe piață. în plus, vor apărea taxe și impozite pe care ei nu le vor 

putea plăti. Atunci vor veni singuri și își vor ceda terenurile în schimbul unei rente viagere. Și vor constata că sunt mult mai câștigați”, afirmă loan Simion. DADR Hunedoara a început un program de înregistrare a tuturor animalelor existente în curțile țăranilor. 
Declarați-vă animalele!S-a constatat însă o reticență din partea agricultorilor în a-și declara numărul total de animale. „Este o problemă de mentalitate cu care suntem obișnuiți. Țăranii cred că un număr mai mare de animale declarate înseamnă impozite mai mari. Din păcate, greșesc. Scopul ??•••"".............
Agricultura eco
logică este o 
invenție occiden
tală pentru a 
mări prețul pro
duselor agricole.

Ioan Simion

......................... w acestui recensământ este stabilirea cotei anuale de lapte. România are stabilită o cotă foarte mare de lapte. în momentul în care nu vom fî capabili să acoperim acest necesar, vor intra pe piață crescătorii de animale din UE. Ei vor cumpăra cota de lapte de la noi, își vor instala aici ferme zootehnice și vor vinde laptele lor. Țăranii care nu și-au declarat animalele nu vor putea intra pe piață cu laptele produs”, afina*  loan Simion.

www.maximalcom.ra

Profesioniștii ambalajelor din cartonlondulaț

Nu 
ezitați să ne căutați 

la adresele: 
Str. M. Eminescu, bl. B, parter, 

tel. 0254/235.533. 
Str. N. Bălcescu, 
bl. 12A, parter, 

tel. 0254/220.313.

(30048)

Să amenajezi o locuință nu este ușor, mai ales că fiecare 
dintre noi încearcă să aibă o locuință câț mai originală, 
care să fie caracterizată drept „de bun gust".’

MAGAZINELE DARIANE INSTAL au luat ființă cu sco
pul de a veni în sprijinul dv., oferindu-vă toată gama de 
materiale de construcții și instalații, 
parchet laminat, centrale ter 
mice, echipamente de pro
tecție; totul putându-se 
achiziționa în rate, cu 
avans 0.

Exe «uitam

MÂNUI 6AM>0aigaMA

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

SC INSTANT INTERNATIONAL SRL 
Sinwria, str. A. lancu, bl. 7, parter,

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

EUROCLINICA
Mail: eurpctinka.K uyaEhixfim
In domeniul oftalmologiei la ca se

efectuează consultații pentru afecțiuni ca: 
miopie, hipermetropie, astigmatism, al căror 
tratament cu laserul excimer va fi efectuat în 
perioada 10-12.10.2005 de'către Dr. Gemele 
hifcda de la spitalul Ancona (Italia).

Persoanele cu diagnosticul, do cataractă 
secundară pot beneficia în clinică de tratament 
cu laserul Yag. De asemenea se pot face pro
gramări pentru padenții cu următoarele 
afecțiuni: tente de disc, spondiloză cervicală, 
pinten calcanean, gonartrpză, menise, cefalee, 
periartrită scapulo-humerală, boala dupuytren, 
sd de tunel carpian șl tarsian.

Consultațiile și intervențiile cu laser vor fi 
efectuate de Dr. Francois Plnorl de la spitalul 
Nisa (Franța) în perioada 01-04.-10.200S.

Toate intervențiile sunt efectuate cu 
anestezie locală și nu necesită internare. Pro
gramările se fac la telefon 0256-308908, sau 
la seaiul din Timisoara, str. loan Plavosin, nr. 
13. '

(30106)

Contracte de muncă hî 
Străinătate numai prm 
tC pk-lSJUV ȘÎ ■ ■ l'.U’lci

rl, --Tp.- •

„JOBS BOR YOU"

KPJLMi
4.'*■

VÂAȘTEAPTĂLAÎNSCRIERE!
Toate doamnele și domnișoarele intre 18-45 ani, necăsătorite, 

văduve, divorțate, serioase, prezentabile cu aspect fizic plăcut, 
sunt așteptate la sediul principal din Hunedoara, B-duI Traian, nr. I 

Tel/Fax. 0354 401 678 / 0254 745 866 
Mobil. 0742 301068/0744 801015

'MÂTR Sau la sediile din
ARAD - tel: 0257 247 813

TIMIȘOARA - tel: 0256 293 450
REȘIȚA - tel: 0255 227 684

ALBA - tel: 0258 813 925 
CĂLĂRAȘI - tel: 0242 318 929

SUCEAVA - tel: 0230 524 684„
. in°
8? §^wwWjTomedicentennet

I _ ~ _ E ~

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
http://www.maximalcom.ra
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Din Pestis,A A1 
la Milano!

• Ajutor social Asociației Județene a Rromilor „O Del Amentza" din Deva i s-a atribuit de către CL Deva un teren 237,40 mp în folosință gratuită. Hotărârea a fost luată ca urmare a depunerii unei cereri prin care a fost semnată de o familie cu 11 persoane, Cașlarova, care locuia, de 7 ani, într- o singură cameră. (S.B.)• Noutate. Polițiștii români vor fi anunțați prin SMS să intervină în cazul producerii unor infracțiuni, a declarat chestorul Dan Valentin Fătuloiu, care a precizat că este vorba despre un sistem ultramodern și performant pus la punct pentru alertarea simultană a polițiștilor, pe telefoanele mobile, de către un dispecer. (S.B.)
• Expoziție de artă. Artistul plastic devean. Doina Reghiș lonescu, a deschis o expoziție personală la Galeria de Artă „Helios" din Timișoara. Lucrările sale, prezentate în tehnică mixtă, pot fi văzute pe simezele apreciatei galerii până în data de 28 septembrie. (S.B.)

Tiberiu Stroia________________
tibcrlu.strola@ln1ormmedla.ro

■ La 21 de ani, Cristi
na e singura hunedore- 
ancă ce a ajuns foto- 
model în străinătate.

Deva - în ultimii ani a apărut o adevărată obsesie în rândul fetelor frumoase: aceea de a deveni fotomodel. Gândul că vor câștiga bani frumoși din această meserie face ca foarte mulți părinți să-și îndrepte fetele spre școli de manechine. Dacă procentul celor care reușesc în această carieră e foarte foarte mic, este de presupus că pentru a ajunge fotomodel este necesar mai mult decât frumusețe. CUVÂNTUL LIBER a reușit să stea de vorbă cu Cristina Căta, singurul manechin din județ care a reușit să lucreze în Milano.
CUVÂNTUL LISER: Cum ai 
ajuns să pozezi la Milano?

CRISTINA CĂTA: Am câștigat un concurs organizat de o agenție de modeling. Am 

Prima ediție a festivalului copiilor și tinerilor maghiari din Valea Jiului va începe Ia 25 septembrie și se va desfășura pe parcursul întregii săptămâni următoare. Festivalul este organizat de UDTM Lupeni in parteneriat cu asociații de tineret din! Vale. Acțiunea este finanțată de Ministerul I Tineretului din Unearia. ' (Foto- arhivai

VÂRSTA: 21 de ani
PROFESIA: fotomodel al unei agenții din 
Milano
DIMENSIUNI: 90-60-91
STtOE studentă în anul II In cadrul 9M-I 
vesității Spini Haret
HOB8Y: H place să asculte muzic^și.să 
facă sport
CÂȘTIG MEDIU LUNAR: aproi«®Bv 
5.000 de euro

urmat cursurile acestei agenții, apoi am câștigat mai multe concursuri, după care, prin această agenție, am obținut Un contract în Milano.
C.I.: Manechinele sunt 
privite ca Hind niște 
femei dispuse să accepte 
multe compromisuri. Ce 
compromisuri trebuie să 
facă o tânără pentru a 
ajunge manechin?C.C.: în România există încă impresia că un fotomodel este un obiect sexual. Și că, pentru a ajunge pe scenă, trebuie să cedeze în fața unor avansuri de natură sexuală. Această viziune este însă total greșită. Singurul compromis pe care trebuie să-l faci este acela de a înțelege că îți vei pierde prietenii. Și asta deoarece munca îți ocupă tot timpul.
C.L.: Trăiește un fotomodel 
intr-o altă lume?

C.C.: Da. Un fotomodel se „învârte” într-o societate diferită de viața de zi cu zi. Toc-
Singurul fotomodel din Hunedoara ajuns la Milanomai de aceea, după un anumit timp, începi să vezi lucrurile altfel. Mă consider un om care a acumulat o experiență de viață mult mai mare decât fetele de vârsta mea.
C.L.: Câți bani câștigi lunar?c.c.: Salariul este în fuhcție 1' Să1 ăffi.' foarte mare grijă ci de munca depusă. în medie^ câștig aproximativ 6.000 de euro pe lună.
C.L.: Ce crezi că este mai 
important Să Hi frumos sau 
să Hi deștept?

C.C.: Cred că e bine să ai puțin din fiecare. 

nic al unui fotomodel?
C.C.: Zilnic, trebuie să meri la preselecții pentru diferiți firme. Dacă sunt acceptată urmează ședințele foto. Di aceea sunt mereu în „priză” Foarte rar mi se întâmplă si nu am de lucru. Apoi, trebuii silueta, deci nu mănânc decâ salate. Urmează apoi sala di fitness și somnul. Nu mă dui la discotecă, nu fumez și ni îmi place să-mi pierd nopțile

C.L.: Ce planuri de viitor ai?
C.C.: Strâng bani pentru i intra în afaceri. Vreau să an propriul cabinet de înfru musețare.

Galații io Mii
Hunedoara: Galeria de 
Arte găzduiește expoziția 

de grafică a artistului plas
tic hunedorean, Ovidiu 

Croitoru.

Deva: Galeria de Artă „For
ma". Expoziția de sculp

tură a artistului loan Șeu 

prezintă publicului intere
sat 65 de lucrări de mici 

dimensiuni executate în 

lemn, piatră și metal.

Teatru

Petroșani. Teatrul „I.D.Sâr- 
bu", 24 septembrie, la ora 

18.00: „Față-n față" de 

Francis Jaffo. Duminică, la 

ora 12.30, va avea loc .o 

nouă ediție a recitărilor din 

„Poeții Văii Jiului". Din 

opera lui Ion Pascal Vlad.

Spectacole

Deva. Pe Platoul Teleca- 
binei, în fața Stadionului 

Cetate, în 23 și 24 sep
tembrie vor avea loc ample 

manifestări cuprinse sub 

genericul „Târgul Cetății". 

Vor fi prezenți peste 20 de 

producători de bunuri și 
servicii din județ, mani

festarea fiind întregită de 

spectacole în aer liber pen
tru toate gusturile. Se vor 

derula concerte de muzică 

ușoară si DODulară. con

cursul „Miss.Cetate" și alte 

concursuri cu premii, care 

vor antrena la distracție și 

voie bună. Vineri seară vor 

concerta cei de la Body 

and Soul, iar sâmbătă DJ 

Project. Formații apreciate 

de tinerii deveni, cele două 

grupuri vor fi atracția ma
nifestării de la poalele 

Cetății.
Hunedoara. „Toamna Mu

zicală". Manifestare cul

turală de muzică de ca
meră și veche, ce a debu

tat cu câteva zile în urmă, 
a ajuns la final, la ultimul 

concert, oferit astă-seară, 
la ora 18.00, de Ansamblul 
„Truverii" din București.

Cinema
...................

Deva. Cinematograful 
„Patria". în perioada 23 - 

29 septembrie, zilnic, la 

orele 14.00, 16.00, 18.00 
și 20.00. Joi închis. Tarif:

4.5 lei. Luni tarif redus -
3.5 lei:

- „Ostaticul", cu Bruce 

Willis și Kevin Pollak. Film 

SUA, 2005, de factură 

acțiune-dramă-thriller.

Bântuit de amintirea unei 

crime pentru care se con

torul Jeff Tally părăsește 

Los Anțjeles-ul, mutându- 

se într-o suburbie liniștită, 
însă nici aici Jeff nu scapă 

de probleme: trei indivizi 

iau ostatică o întreagă 

familie, după un jaf ratat. 
Problemele se multiplică 

atunci când Jeff descoperă 

că unul dintre răpitori e, 
de fapt, un criminal în 

serie.

Hunedoara. Cinematogra
ful „Flacăra". Vineri, 

sâmbătă și duminică, de la 

orele 15.00, 18.00 și 

20.00.
- „Kung Fu la grămadă". 

SUA, 2004, acțiune - 

comedie, cu Stephen 

Chow și Kwok Kuen Chan. 

Kung Fu la grămadă 

marchează materialitatea 

visului de mult timp al lui 
Stephen Chow de a face 

un film care celebrează 

toate genurile de arte 

marțiale - o pasiune de-o 
.„.*x  /-Um...

Carta
- Cel mai nou volum al 
unuia dintre cei mai bine 

vânduți scriitori djn lume

- Dan Brown - a ajuns în 

librăriile din România. 
Apărut la Editura Human- 

ițas, „Conspirația" va fi, 
conform previziunilor li- 

teraților, un volum gustat 

de cititorii lui Dan Brown 

care s-a dovedit a fi cel 

mai vândut scriitor al verii 
acestui an. Din luna 

octombrie a anului trecut 

până în prezent. Editura 

Rao a vândut 75.000 

exemplare din „Codul lui 

da Vinci".

Magazinul „Cip Audio 
Video Film' Deva, situat în 
Complexul Ulpia Shoping 

Center, et. I, deschis inclu
siv duminica până la ami

ază, oferă celor ce doresc 

să petreacă un week-end 

plăcut transferați „în 

lumea muzicii, alături de 

ultimele noutăți în materie 

de casete audio, video, 

DVD și CD-uri, apariții edi
toriale cu un cuprins 

interesant și atractiv.

Bascail

- Deva. în Parcul „Cetății" 

puteți petrece clipe de 

destindere în mijlocul 

naturii și, dacă vremea 

permite, reprezintă un 

preambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 

monument istoric. Pentru 

a vizita Cetatea Devei se 

poate urca cu telecabina 

de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de plecare 

este lângă Stadionul 
„Cetate". Programul de 

funcționare este zilnic, 
între orele 8-22. Prețul 

unui bilet pentru adulți 

este de 40.000 de lei 
vechi, pentru pensionari 
biletul costă 20.000 de lei, 

iar pentru copii, taxa este 

de 10.000 de lei vechi. De 

la casa de bilete, vizitatorii 

pot cumpăra vederi și pli

ante ilustrate despre 

municipiu și obiectivele 

turistice de aici.

- Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 

științific din țară, este 

spațiul cel mai adecvat 

pentru o destindere totală.

- Deva. Sala Sporturilor. 
Futsal:

Sâmbătă, ora 11.00, 
Quasar Deva - Moldocor 

Piatra Neamț, ora 18.00, 

F.C. Cip - United Galați 

Duminică, ora 10.00, Ener

gia Vulturu Focșani - 

Quasar Deva, ora 18.00, 
F.C. Cip - United Galați

- Deva. Baza sportivă 

„Realsport", zona Stadion

- Cetate Deva
- Terenuri de fotbal cu 

gazon artificial, instalație 

nocturnă, vestiare, dușuri, 

terasă și bar. Rezervări 
terenuri fotbal: tel. 

0745/051.547,0722/210. 
134, 0745/762.143 sau la 

baza sportivă.

Deva. Călărie, plimbări cu 
trăsura pentru copii și 
adulți: tel. 0744/876.244

„Night Club Latino*,  din 
Deva, Calea Zarandului, cu 

program zilnic între orele 

22.00 - 05.00.

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

- parter, oferă. Zilnic, între 

orele 9.00 - 2.00, dis
tracție cu ruleta electro

nică, aer condiționat, cea 

mai savu-roasă cafea și 
satisfacție' deplină. Rez
ervări: 0254/221220.

„Aristocrat*  - club de 
noapte cu locații în Deva, 

Str. Pescărușului, nr. 42, și

Simeria, str. Gheorgh 

Doja, nr. 39. Tel. 00' 

1723121382.

„John's Cate". Cocktail-ba 
din D?va, deschis, zilnic 

între orele 08.00 - 02,0i 

pe Str. Mihai-Eminesci 

nr.2. Tel. 0254/233511. 
„Zinc Club", la partere 

Hotelului „Deva", oferă tc 

ceea ce poate face o sear 

plăcută. Periodic, orga 

nizează petreceri și spec 

tacole cu tineri soliș 

îndrăgiți de publicul tânăi

Pensiani

Stațiunea Râușor. î 
masivul Retezat, la 30 d 

km de Hațeg, unde se afl 

și singura pârtie de sef 
din masiv, există o caban 

cu 2 terase, 2 dormitoar 

spațioase, living marc 

bucătărie, baie. Dispun 

de încălzire și apă caldî 
Tel. 0722-276838; 0742 

603329.

Sarmizegetusa. Pensiune 
ZAMOLXE este situată I 
poalele Munților Reteza: 

fiind un loc foarte liniști 

ideal pentru organizare 

unor mese pentru mai 
carea evenimentelor pei 

sonale. Cabana are 

locuri de cazare. Dptăr 

baie proprie, bucătări 

proprie cu toate dotările 

TV și Internet, teren d 

sport, apă caldă și rece î 
permanență, încălzire cer 

trală.

mailto:tibcrlu.strola@ln1ormmedla.ro
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• Vizită. Reprezentanți Asociației pentru. Păstrarea Tradițiilor Populare Maghiare din localitatea Cristur participă, în această perioadă, la Festivalul folcloric „Zilele Recoltei" din Pusztahencse (Ungaria). Vizita se desfășoară ca urmare a invitației trimise de către formația de dansuri populare Vadvirag și a autorităților locale Elin Pusztahencse. (D.l.)

Un președinte
■ Emil Danci e singurul

K. I ici n-au apucat bine românii să-șiI ^1 usuce boarfele murate de cea de-a cincea ediție a inundațiilor din acest an, că, iacă, fuga din fața stării lichide a celei mai des întâlnite materii tinde să devină sport național. Problemele sunt de fiecare dată aceleași, identic fiind și modul în care Tăriceanu și Băsescu se întrec, după câte o nouă rundă de viituri, să se pupe-n bot și să se strângă-n brațe cu sinistrații din cine știe ce zonă. Efuziunile electoral- politice n-au ținut nici un. fel de pavăză, iar podurile de fier de la Mărăcineni s-au dus din nou pe apa Buzăului umflat. Bu- cureștiul e, ca de obicei, la apă! Un cetățean cu mult spirit civic și-a donat pensia sinistraților din... New Orleans! Iar pe senatori îi plouă-n cap.

candidat la funcția de 
președinte al PPCD 
Hunedoara,

Daniel I. Iancu_______________
daniel.lancu@informmedia.ro

Deva - Conferința Județeană a Partidului Popular Creștin Democrat (PPCD) va avea loc duminică, începând cu ora 11,00, la Casa de Cultură din municipiul Deva, când va fi aleasă și noua conducere a organizației județene. Cum până la expirarea termenului limită a fost depusă o singură candidatură, deja

se poate spune că se cunoaște viitorul conducător al PPCD Hunedoara, în persoana actualului președinte Emil Danci.
Dezinteres la votAcesta va prezenta la conferința de alegeri de duminică moțiunea „Unitate pentru continuitate” și componența viitorului Birou Județean al partidului, format din 11 membri. „Cei 134 de delegați s-au stabilit în funcție de rezultatele obținute de fiecare organizație la alegerile locale și parlamentare de anul trecut și nu după numărul de membri.

cu repetițieAsta deoarece au existat situații când în acte figurau foarte mulți, iar la alegeri numărul voturilor era mult mai mic decât numărul celor din organizația respectivă”, a declarat Emil Danci. El a mai spus că în urma verificării listelor a rezultat că, în cele 26 de organizații și 16 grupuri de inițiativă ale PPCD Hunedoara sunt înscriși 623 de membri.La alegerile de duminică va participa, din partea conducerii centrale a partidului, și Marius Popovici, care deține în prezent și funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Emil Danci

Ca să ne liniștească, niște deștepți au cugetat adânc, au intrat până în miezul problemei și au descoperit cauza inundațiilor: dragostea pentru igienă a românilor. Mai precis, scalda de dimineață a bucureștenilor a produs atâta amar de cantitate de apă că aceasta a răbufnit pe bulevarde. Astfel că autoritățile din toată țara vor putea amenda în liniște contrave- nienții ce produc catastrofe cu iacuzzi-ul din baie. * i s

Da, pentru că este un aspect căre nu ține neapărat de voința lor. Greutatea nu are importanță în aprecierea gradului de operativitate și eficiență al polițistului. Polițistul gras poate foarte bine să fie folosit în alte compar- timente ale poliției, 
Eugen Costea,
Deva

-t-'.a și nu. Da, pentru JUcă există anumite cauze medicale care au dus la îngrășarea polițiștilor, iar în asemenea condiții aceștia ar trebui folosiți în alte compartimente. Nu, pentru că un polițist are nevoie de o anumită coflifiție fizică.' u •- 
Mirc£a,
Deva

Da. Ce legătură are greutatea unui polițist cu capacitatea lui de a rezolva anumite cazuri? Nimeni nu dorește să se îngrașe, dar sunt anumite cauze medicale ce duc inevitabil la o îngrășare. Și cei grași pot fi foarte buni polițiști.: .
Victoria,
Deva

Nu sunt în măsură să mă pronunț cu. privire la acest aspect. Cred că Poliția are propriul regulament care reglementează și acest aspect, pentru că este normal ca, odată cu trecerea vârstei, orice om să câștige, puțin în r^eutațși—"::!:’/.
Vlaicu, .
Deva

Da, dar cu anuirezerve. Oricine ^.... ocupă ©.funcție carg‘-s presupțțUe foarte ■ multă ' mișcare ar trebui să depună un minim efort pentru a- și menține o ținută conformă, altfel înseamnă că nu este suficient de interesat de serviciu.
Mihai, 
Deva

/fcț
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Deva
Calea Zarandului nr. 43
tel. 0354 1 00 066

DESCHIS
Iun» vineri 10,00 - 19,00

sâmbătă 10,00 - 14,00

Toate sistemele și produsele BAUMIT reprezintă si
guranța ideală și cel mai bun raport preț-calitate.

De aceea SC BAU DECOLUX SRL vine în spriji
nul dv. cu toată game de produse BAUMIT en gros și 
en detail de la depozitul nostru din stir. M. Eminescu, 
nr. 82 (vizavi de Ardaf).

' Mrmopaiw în râie
19 euro / lună 

pentru un apartament

Apel gratuit
om 827 527

în plus, societatea noastră vă pune la dispoziție și 
echipa sa de specialiști care, pe lângă faptul că vă 
poate amenaja locuința de la A lă Z, vă poate pune la 
dispoziție și toate materialele necesare amenajării ei, 
evitând astfel stresul din magazine, câștigând timp fir 
economisind bani.

(28086

SC PRACTIC 
COLOSEUM SRL 

TÂMPLĂRIE PVC DE CALITATE ■ 
Ferestre, uși, fațade, terase 

-profile REHAU, GEALAN; -feronerie GU, 
WINKHAUS, SELVE; -sisteme antiefracție 
SECUSTIK; -sticlă LOW-E Hard cu Argon; ■ 

plase insecte cu balamale și rulou, 
jaluzele verticale, pervaze 

Tâmplăria este executată în fabrica APLAST, cea 
mai modernă din România.

Montaj profesional, satisfacție garantată!

DISCOUNT 20%
GRATIS: plase insecte, pervaze, sisteme Secustik 

.Conaitamț» de specialitate, transport ți montaj gratuit 
num nn narttTTi un flnartnmnnt 

I
europe (un# perttro un apartament

DEVA ■ Cuza Vodă. nr. 37. 219.420; 0723/805.913
BRAD ■ 0747/046.724;
CĂLAN - 0747/046.725;
HUNEDOARA - Bdul Traian, nr.6 (50 m până la ACR)

(29821)

mailto:daniel.lancu@informmedia.ro
TAHRAwrvc.aE


Cetate reclamă hoția la FRH
■ Devenii îi acuză pe 
fluierașii jocului cu 
Tomis de manieră de 
arbitraj tendențioasă.

ClPRIAN MARINUȚ

elfi rian.marlnut6iirformniedla.ro

• Duel pugilistic, o selecționată a secțiilor de box de la CS Siderurgica Hunedoara, GS .—Constructorul Hunedoara și G&S Deva va X*ifrunta,  sâmbătă,la Hunedoara, echipa clubului Dinamo București. Gala este organizată de Victor Leu, fratele fostului campion mondial Mihai Leu, și va avea 14 meciuri, iar intrarea publicului va fi liberă. (C.M.)
• Medved nu revine. Jucătorul Pavel Ned- ved a declarat, ieri, că nu va reveni asupra deciziei de a se retrage din naționala Cehiei. „La 33 de ani, este greu să mai dansezi la toate nunțile. Aș fi jucat cu plăcere la Cupa Mondială din Germania, dar decizia mea de a mă retrage din echipa națională este definitivă", a spus jucătorul lui Juventus. (C.M.)

■ ;< wn

Renata Tătăran în topul< 
golgheterelorDeva (C.M.) - Reprezentanții clubului Cetate Deva, conducători, antrenori și handbaliste, sunt foarte supărați după pierderea celui de al III lea meci consecutiv to $ Liga Națională.i sprijinim puțin ia capitolul moral și să- i determinăm să spere într-un viitor ( mai bun, îi invităm să vadă partea plină a paharului, după cele trei înfrângeri. Ne referim la faptul că Renata Tătăran se află pe locul IV în clasamentul golgheterelor Ligii Naționale. ' Cu cele opt reușite din partida de miercuri cu Tomis Constanța, Tătăran a acu- w- mulat 25 de goluri și ocupă locurile 4-5 la egalitate cu Anca Amariei de la U. Jolidon Cluj în topul marcatoarelor. Poate viitorul va suna totuși bine pentru Cetate, mai ales că acum a fost anulată și suspendarea gol- gheterei de tradiție a devencelor Carmen Cartaș.

Renata Tătăran

Deva - Marian Muntean a început să viseze frumos după ce FRH a anulat suspendarea golgheterei Carmen Cartaș; sperând că va răsări soarele și pentru Cetate Deva odată cu meciul cu Tomis, dar speranțele finanțatorului de la Cetate s-au dovedit simple iluzii.
Memoriu la FRHArbitrii Silviu Stănescu și Robert Harabagiu (ambii Moreni) le-au dezavantajat clar pe devence în partida cu echipa de pe litoral și Cetate a suferit a treia înfrângere consecutivă, iar oficialul devean a realizat că arbitrii nu și-au schimbat atitudinea față de echipa sa.“Am decis să fac un memo- . - riu la Federație pentru a a- -x cuza maniera tendențioasă de arbitraj. Solicit să se analizeze deciziile celor doi arbitri pe baza casetei video de la joc și să fie sancționați”, preciza

Oficialii deveni au protestat deseori la deciziile arbitrilor la meciul cu Tomis (Foto: Traiah Mânu)Muntean. “Pe de altă parte înclin să cred că cei doi fluierași au îndeplinit o misiune a FRH și că memoriul meu nu va avea nici un efect, a- vând în vedere conflictul deschis pe care-1 avem cu FRH”, afirma oficialul devean.
Tentat să renunțeînfrângerea cu Tomis l-a bulversat pe Muntean. “Mă gândesc să renunț la echipă și să mă retrag. Nu sunt laș sau fricos, dar e greu să lupt cu caracatița din FRH, fără spri-

jinul autorităților locale. După jocul cu Tomis am primit mai mute oferte de a vinde echipa și e posibil să le onorez”, afirma Muntean. în plus, pentru că jocul cu Tomis a fost pierdut din cauza arbitrajului tendențios, oficialul devean a decis să nu le sancționeze financiar pe jucătoare, așa cum avertizase înainte de joc.
S-au plâns polițieiPoliția Municipiului Deva a fost sesizată imediat după meci de arbitrul Silviu Stă-

nescu, din Moreni. despre faptul că autovehiculul său marca Ford Tranzit, parcat în fața Hotelului „Deva”, are uh șter- gător rupt, oglinda dreaptă spartă și roțile din față înțepate. Poliția a demarat cercetări pentru aflarea împrejurărilor în care s-a produs dauna, imediat după sesizare, dar până ieri făptașii nu fuseseră prinși. Cu siguranță însă FRH va „faulta” clubul devean și pentru acest incident, chiar dacă nu va avea vreo dovadă a implicării celor de la Cetate.
Quasar vrea promovarea în A
■ Primele trei etape 
ale Diviziei B se vor 
disputa la Sala Spor
turilor din Deva.

Arbitrii și observatorii,
Aurul Brad - Retezatul Hațeg: Daniel Marinesși/- cen
tru, Cristlnel Pascal și Florin Velea (toți Hunedoara) - 
asistenți. Observator - Bogdan Sever (Deva),
Dada M0a - Gloria Geoagiu: Florin Anca (Deva) - cen
tru, Victor Cojocari și Dan Colesniuc (ambii Hunedoara) - 
asistenți. Observator -Griqore Macavei (Deva).
Minerul Anlnoasa - Constructorul Hunedoara: Daniel 
Dudaș - centru, Marius Konicika și Dumitru Iile (toți 
Petroșani) - asistenți. Observator - Emil Munteanu (Deva). 
CFR Marmosim - Metalul Crijclor: Cristian Lazăr - centru, 
Ionel Cârstea și Gavril Tamaș (toți Petroșani) - asistenți. 
Observator - Marian Dima (Deva)._________________ __
Ponorul Vața - U. Petroșani: Daniel Thrrt - centra, Alexan
dru Belgun (ambii Călan) și loan Hrițca (Orâștie) » Wfs- 
tenți. Observator - Dorel Tîrsa (Hunedoara).

Deva (C.M.) - Clubul Sportiv Quasar Deva organizează • în: colaborare cu Federația Română de Fotbal prlrfiul turneu al Diviziei B la futsal ediția 2005-2006, competiție la care vor participa toate cele 12 componente ale ligii secunde a futsalului românesc. “Obiectivul nostru este promovarea în Divizia A. Avem un lot tânăr și echilibrat, format numai din jucători din Deva și Hunedoara, și un antrenor cu experiență (Stan Hanzi n.r), cu care sperăm să ne atingem acest obiectiv”, afirma Doru Beșleagă, președintele clubului devean. Cele 18 partide se vor desfășura în
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Etapa 1, sâmbătă, 24 septembrie
ora 9.30 Informatica Timișoara - Elite GheorgBiKii
ora 11.00 Quasar Deva - Moldocor Piatra Neamț
ora 12.30 Distins Râmnlcu Vâlcea - Futsal Club Arad
ora 16.00 Metropolis București - Energia Focșani
ora 17.30 Mantrax Brașov - Cosmos Pitești
ora 19X» siculuro M. Ciuc - Real Alexandria ' :
Etapa a ll-a, duminică, 25 septembrie
waâao Moldocor Matra Neamț - informatica Timișoara
ora 10.00 Energia Focșani - Quasar Deva
ora 11.30 Futsal Club Arad - Metropolis București
ora 13.00 Cosmos Pitești - Distins Râmnicu Vâlcea
ora 14.30 Real Alexandria - Mantrax Brașov
ora 16.00 Elite Gheorghieni - Siculum M. Ciuc

,3J:tapa a fii -a, luni, 26 septembrie
3Sh8.30 MaMocor Piatra Neamț - Elite Gheorghieni

10.00 Informatica Timișoara - Energia Focșani
Sta 11.30 Metropolis București - Cosmos Pitești
ora 13.00 Quasar Deva - Futsal Club Arad
ora 14.30 Distins Râmnlcu Vâlcea - Real Alexandria
ora 16.00 Mantrax Brașov - Siculum M. Ciuc

zilele de sâmbătă, duminică și luni (24-25-26 septembrie 2005), în Sala Sporturilor din Deva, iar intrarea publicului la acest turneu de futsal va fi gratuită.

Chirilă îl vrea 
pe Lazăr

Petroșani (C.M.) - Antrenorul Jiului Petroșani, Ionuț Chirilă, a declarat, după jocul de miercuri din Cupa României cu FC Bihor, că și-l dorește în continuare pe căpitanul orădenilor Florin Lazăr. “Este unul dintre cei mai rapizi fundași centrali din România. Accelerează foarte bine și creează superioritate pe momentul de atac și are calitatea de a evolua și în banda dreaptă, îl cunosc foarte bine pentru că eu l-am promovat la lotul național de juniori și mi l-aș dori la Jiul”, a dezvăluit Chirilă.Jiul va juca sâmbătă, în deplsarae, cu FC Național.

Victoria Călan - CS Deva Certej: Adrian Lina - centru, 
Sergiu Perța și Florin Buigaru (toți Lupeni) - asistenți. 
Observator - Lazăr Kelemen (Deva). ■L - Unirea G-l Berthelot: Adrian Costea (Simeria) - centru, Sergiu

etapei I, duminică, 24-25 septembrieArbitrii șl Observatorii 
Seria Valea Straiului
AS Sântămăria - Cema Topllța: Cl. Kremer - centru, Claudiu Uggureanu și 
Claudia Berbecar (toți Lupeni) - as. Obs, - Gheorqhe Gheorqhiță (Deva). 
Viitorul Pădlșa - AS Boșorad: Nicolae Albulescu - centru, Stellan Chiriță și 
Emilian Petrișor (toți Brad) - asistenți. Obs. - Mirel Birlș (Deva).
Cema L. Cernii — Strekil B mi: Victor Cojocari - centru. Dan Colesnluc (Hune- 
uuara) si Paul Stănculescu (Hat i) - is. Obs. - Tîberiu Nister (Sli ■ria).
Știința lancu de Hunedoara -Min. TeMuc: Florin Anca - centru, Marius 
Necșulescu și Cristian Măluțan (toți Deva) - as. Obs. - Sorin Popa (Deva). 
Gloria-................ “ ~ -■ ' - -
Perța șl Florin Bulgaru (Lupeni) - as. Obs. - Zoltan Gergely (Hunedoara).

Arbitrii ți observatorii etapei I, duminică, 24-25 septembrie 
Seria Valea Mureșului___________________________ _
Olimpia Ribița - Victoria Brad: Ion Mândru (Simeria) - centru, Petru Voica 

și Florin Cibian (ambii Deva) - asistenți. Observator AJF - Călin Orbonaș 

(Deva).____________________________ _______________________ _______________________________
Victoria Dobra - Agrocompany Băcia: Daniel Roman - centru, Bogdan Arde- 

lean și Robert Pop (toți Deva) - asistenți. Observator - Adrian Radu (Deva). 
Zarandul Crișcior - Straiul Simeria Veche: Vlad Biriș - centru, Cristian Măluțan 

și Marius Necșulescu (toți Deva) - asistenți. Observator - Doru Toma (Deva). 

Moții Buceș - Guler Deva: Constantin Dănilă - centru, Florentin Văcaru și 
Flavius Timofte (toți Hunedoara) - asistenți. Observator - Petru Sperios 

(Hunedoara). ■

™ A » Economisește cu abonamentul53% Reducere LH.TZ.1: r tJ i ■
Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

CUM TE ABONEZI? *i t Numele Decupează și completează talonul. i K ..........................
ar Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau | JS Prenumeletrimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i “jDecembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, G.P. 3, [ 5Vei fi contactat în cel mult 5 zile. '5Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 î Adresa la care doresc să primesc abonamentul:(tarif local). i

UI Strada
Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
liHtîthlR cel mai complet supliment 

UU de televiziune.

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

--- 1—1----- . QAbonamente ! z Nr B1 Sc ap 0
1 a •

1 lună 6.9 lei (69.000 lei vechi) Dret/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi) 1 _j Localitatea >
3 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi) [ AIIVĂNTIl^
6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi) 1 Telefon (opțional) —{jBCn*  1
12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi) [ (

rian.marlnut6iirformniedla.ro
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Madrid, Lars Pria, rutier cu dublă cetățenie, română și germană, s-a clasat pe ultimul loc în proba de contratimp Under 23, informează site-ul oficial al competiției.(MF)
• Codaș. Singurul reprezentant al României la Campionatele Mondiale de ciclism de la

Denunț la poliție
Barcelona (MF) - Clubul FG Barcelona a denunțat la poliție 26 dintre suporterii săi (socios), pentru comportamentul lor violent in incinta stadionului Camp Nou, informează AFP, citând gruparea spaniolă. „FC Barcelona a denunțat în fața autorităților polițienești 26 de socios pentru comportamentul lor violent repetat din stadion. Cazul va fi analizat de Comisia de Disciplină bare va lua măsurile ce se impun în conformitate cu statutul clubului”, a anunțat clubului FC Barcelona, intr-un comunicat. Gruparea catalană a subliniat că supoprterii se aflau în atenția servicilor de securitate de mai mult de un an, acestora fiindu-le refuzată intrarea în stadion la meciul cu Mallorca, din etapa a doua. „Ei reprezeritau un pericol pentru alți suporteri, în contextul în care prezentau semne că ar fi consumat băuturi alcoolice sau produse stupefiante”, se menționează în comunicatul clubului.

Nu este „asimilat"Barcelona (MF) - Atacantul argentinian Lionel Messi, care și-a prelungit recent contractul cu FC Barcelona până în 2014, nu poate juca în campionatul Spaniei ca „asimilat” și ocupă locul unui jucător extraco- munitar, a anunțat, miercuri, presa spaniolă. Comisia Ligii Profesioniste de Fotbal (LFP) a respins, marți, propunerea Federației Spaniole (RFEF), care dorea ca fiecare club să poată alinia, începând din acest sezon, un jucător asimilat (un jucător străin care a petrecut cinci arii consecutivi sau zece ani neconsecutivi la echipele de tineret ale unui club, cum este cazul lui Messi, în vârstă de 18 ani, sosit la Barcelona la 13 ani). Consiliul Superior al Sportului (CSD), însărcinat cu supervizarea schimbărilor de regulament, a solicitat ca această măsură să fie aprobată de RFEF, de sindicatul jucătorilor (AFE) și de LFP. RFEF a propus acest nou regulament, AFE a fost de acord, dar LFP a fost împotrivă, „Modificările de regulament nu se pot face pentru un sezon : în curs”, a declarat Javier Tebas, vicepreședinte al comisiei LFP. Liga nu s-a opus în schimb creșterii numărului de jucători din afara UE în seoznul viitor (cinci, la fel ca pentru UEFA, și nu trei cât se acceptă în prezent în Spania).

H Protasov a vrut să 
vadă, în meciul Steaua 
- Rapid II, jucătorii care 
au evoluat mai puțin.

București (MF) ■ Antrenorul ucrainean Oleg Protasov s-a arătat nemulțumit de prestația jucătorilor săi în partida cu Rapid II, din 16-imile Cupei României, subliniind că Steaua nu are voie să joace așa cum a făcut-o în această întâlnire, în urina căreia a și fost eliminată din competiție. „Suntem cam supărați pentru că am pierdut, dar mai mult pentru felul în care am pierdut. Astăzi (n.r. miercuri) nu am făcut nimic bun. La o par-

Lionel Messi (s), jucător extracomunitar

■ Antrenorul echipei Cruz 
Azul a scăpat teafăr în 
urma unei operațiuni a 
poliției argentiniene.

Ciudad de Mexico (MF) - Antrenorul argentinian al echipei Cruz Azul, Ruben Omar Romano, răpit în urmă cu două luni la Ciudad de Mexico, a fost eliberat, miercuri, în urma unei operațiuni a poliției, a anunțat Parchetul general. „Eliberarea sa este confirmată, șase persoane au fost arestate, patru bărbați și două femei. Operațiunea poliției s-a desfășurat într-o casă la sud-est de Ciudad de Mexico”, a declarat purtătorul de cu
A părăsit Cupa Norvegiei

Suspendat provizoriu
Messina (MF) - Jucătorul echipei Messina, Marco Zanchi, care a fost depistat pozitiv cu metilprednisolon, un corticoid, în urmă unui control antidoping efectuat pe 28 august, a fost suspendat provizoriu, a anunțat, miercuri, Comisia de Disciplină a Federației Italiene de Fotbal. Dacă acest rezultat va fi confirmat de contra- expertiză, cazul lui Zanchi va fi analizat de ComisiaAntidoping din cadrul Comitetului Olimpic Italian (CONI), înainte de a fi transmis Comisiei de Disciplină a Federației Italiene de Fotbal, singurul for abilitat să ia o decizie. Fundașul Marco Zanchi, în vîrstă de 28 de ani, a fost transferat în vara anului 2004 la Messina de Ia Bologna. El a debutat, în 1995, la formația Atalanta Bergamo.

Marco Zanchi

Oslo (MF) - Echipa Valeren- ga, adversara Stelei în turul I al Cupei UEFA, a fost eliminată, miercuri, din Cupa Norvegiei, după ce a fost învinsă, în semifinale, cu scorul de 2- 0, de formația Lillestrom. Golurile au fost marcate de Andersen ’7 și Sundgot '78. Antrenorul echipei Valerenga, Kjetil Rekdal, a folosit următoarea formulă de echipă: 1. Arason - 5. Muri, 2. Skiri, 22. R. Johnsen - 3. D. Brocken (11. Berre '32), 4. T. Holm, 19. 
Ajutor bănesc

Budapesta (MF) - Organizatorii Campionatelor Mondiale de lupte libere și greco-roma- ne, ce vor avea loc la Budapesta, au anunțat că au deschis o linie telefonică dedicată celor care doresc să doneze fonduri pentru victimele inundațiilor din Ungaria (zona Skekely) și Transilvania. La ceremonia de deschidere a competiției, programată în perioada 27 septembrie-2 octombrie, toți cei care vor dona fonduri vor avea acces gratuit 
In /'nnrortnlo susținute de VÎO- 

te dintre jucători le lipsesc meciurile, dar chiar și așa Steaua nu are voie să joace cum a făcut-o azi. Trebuie să revizuim unele lucruri, ca să nu se mai întâmple așa ceva. Astăzi a câștigat echipa care a vrut mai mult și care merită felicitări”, a declarat Protasov, la finalul meciului Rapid II - Steaua, încheiat cu scorul de 8-7, după executarea loviturilor de departajare. La finalul celor 90 de minute de joc, scorul a fost egal, 0-0.
Nu-i pare răuTehnicianul stelist a afirmat că în partida cu Rapid II a dorit să vadă și potențialul jucătorilor care au evoluat

... . - y |vânt al Parchetului. Aproximativ zece polițiști au participat la asaltul împotriva răpitorilor lui Romano. „Totul este bine, mulțumesc pentru tot”, a declarat Romano care, potrivit imaginilor difuzate de posturile de televiziune, părea slăbit după 64 de zile de captivitate.
Momentul răpiriiDin iulie Ruben Omar Romano, în vârstă de 47 de ani, pleca de la antrenament în momentul în care a fost răpit, pe 19 iulie, de cinci bărbați înarmați. Automobilul său a fost găsit avariat, la câteva sute de metri de baza de antrenament a echipei mexicane, la puțin timp după răpire. în
Grindheim, 18. T. Stenersen (14. Hulsker '74) - 8. Hoseth (D. Holm ’32) - 23. Fio. 16. S. Iversen. Tot miercuri, și echipa Steaua a fost eliminată din Cupa României, fiind învinsă, cu scorul de 8-7, după executarea loviturilor de departajare, de divizionara B Rapid II București. Steaua a învins Valerenga, la Oslo, cu scorul de 3-0, în prima manșă a turului I al Cupei UEFA, returul urmând să se dispute pe 29 septembrie, la Constanța, 
de la unguri lonistul maghiar Edvin Marton și de cubanezul Lou Bega. Din delegația României care va participa la Campionatele Mondiale va face parte și sportiva clujeană Ana Maria Pavăl, medaliată cu bronz la Europenele din luna aprilie. „Obiectivul meu este clasarea în primele cinci locuri. Știu că este mai greu ca la Europene și de-asta nu îmi fac iluzii, dar îmi doresc enorm un rezultat bun”, a declarat Pavăl, care va concura în 28 septembrie. la categoria 55 kg. 

mai puțin sau a» ac îh partidele din campionat și din cupele europene. „Nu îmi pare rău că nu am folosit prima garnitură. Așa a fosi stabilit să jucăm, să folosim și jucători care nu prea evoluează în campionat, iar astăzi am jucat fără șapte titulari. înainte de meci le-am spus jucătorilor că poartă niște tricouri pe care scrie Steai J pe *®e  trebuie să le resperaK'^K^ ne-a ieșit nimic, dar a fost și o ocazie să vedem potențialul jucătorilor care nu evaluează”, a subliniat Protasov.
' V y'

Rușinos |Căpitanul Mpret-Rădoi a calificat dreptț^Wisaes,,faptul
Mexic, Ruben Om;î^"RBTrtancr •’ a mai antrenat echipele Celaya, Universidad Guadalajara, Morelia și Pachuca. în pofida absenței antrenorului lor, jucătorii Cruz Azul ocupă primul lor în grupa lor, în turneul „apertura” 2005, după opt etape. De la răpirea lui Romano, echipa a fost condusă de secundul Isaac Mizrahi. Răpirile pentru răscumpărare sunt frecvente în Mexic, mai ales în capitală. Persoanele răpite sunt reținute mai multe zile sau chiar câteva săptămâni. Majoritatea răpirilor nu sunt raportate forțelor de ordine, de teama complicității cu răpitorii a unor persoane din cadrul poliției. 

că Steaua a fost eliminată din Cupa României de o divizionară B, încă din primul meci disputat în această competiție. „Ne-a interesat și această competiție. Din păcate însă nu o să avem trofeul nici acum. Normal că e rușinos, având în vedere că e primul tur, o echipă de B, la valoarea noastră... Păcat că nu mergem mai departe. E rușinos nu neapărat că e Rapid II, ci că ne-a eliminat o echipă de liga a doua”, a subliniat căpița nului stelist Rădoi. Bănel Ni- coliță nu a fost trecut nici măcar pg lista de rezerve a Stelei și a urmărit partida de la tribuna oficială a stadionului Giulești.
JB0s*erT llfiHcHSa (MSj^Vice- treședintele clubului Ba- ■yem Munchen, Karl-Heinz _ Rummenigge, a declarat, ‘ miercuri, că gruparea ger- ' mană este interesată să-l achiziționeze, în anul 2007, pe internaționalul german Lukas Podolski, aflat sub contract cu FC Koln. „Clubul nostru este interesa***  de Lukas Podolski: este normal acest lucru, deoarece este un jucător extraordinar. Acest tânăr jucător are pur și simplu clasă, ceea ce îi va permite să se impună oriunde”, a spus Rummenigge pentru cotidianul Bild.



vineri, 23 septembrie 2005 MICĂ PUBLICITATE /li

Vând ap. 2 camere (03)
• centrau ig, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• decomandate, 57 mp, balcon, ocupabil 
imediat, Deva, Bdul 22 Decembrie, zona Spital, 
etaj intermediar, preț negociabil. Tel. 
0745/888619,227661, seara.

Reduceri 
Cadouri 
Avantaje

■> n perioada
D1.1O - 
cumpără folosind

• decomandate, Deva, Bdul Decebal, bl. 22, sc. 
C, ap. 48, etaj 5/7, gresie, faianță, lavabil, 
instalații sanitare noi, ușă metalică, preț 120.000 
ron, vedere spre parc. Tel. 0723/992790,213837, 
seara.
• iigent, Deva, Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, 
contorizări, unele îmbunătățiri (cărămidă, 
circuit), prețul pieței. Telefon 215526, orele 17 ■ 
20.

• decomandate, parter, centrală termică, 
scurgere separată, pardoseală brad, lăcuită, 
gresie, faianță, bun pentru birouri, cabinete, 
sedii, zona gării Deva Tel. 220211, orele 9 -13, 
217888, orele 18-21.
• legeni, Deva, zona Miorița bl. M3, etaj 1, preț 
1,150 mid. lei. Tel. 223336.

• Deva cartier Gojdu, gresia faianță parchet, 
termopane, bine întreținut, preț 1 miliard lei, 
negociabil, fără intermediari. Telefon 
0254/211926.
• semidecomandate Deva Al. Teilor, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat, preț 56.000 
ron. Tel. 224296,0745/367893.

Ghid <*• cumpărături

De la 1 octombrie, va apărea GHID . REDUCERILOR din municifNul Deval 
In el suni cuprinse reducerii atente ■ firme din diverse domenii. (30756)

Mi.OOO
de euro nu-țî pică dîn cer!

Dadeacteața, spbMd»adi^gipro*rteaMRsmtesMtpMku  
«MMHMk dKttsmpb cmMk, WwiiM «t MtaaCVtiMe

• zona Bd. 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizat, 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat, preț 980 
mii, tel, 0745/640725 (Mimason)
• zona KogăNceanu, et 3, circuit, parchet 
stejar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)
• urgent Ulacukri, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată, balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel, 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Miorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324 (Mimason) .
• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28.000 euro, tel. 0723/251498,232808,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona DeobaL piață dec., et 1/4, boxă 
centrală termică balcon mare închis, termopan, 
parchet stare f. bună ideal pt închiriat la un preț 
bun, zonă liniștită preț 150.000 RON, tel, 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona M. Viteazul, et 3, dec., contorizări, 
balcon, bloc de cărămidă preț 116.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, dec., 54 mp, parter, la stradă 
bun și pentru spațiu comercial, gaz 2 focuri, 
apometre, repartitoare, posibilitate de 
cumpărare uscătorie, vedere în două părți, preț 
135.000 RON, neg., tel. 232809. (Fiesta Nora)

Telefon: 0254 223526 
Mobil: 0746 031020 

E-mail: info@codel lnes.ro
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Una pentru trei!

Descoperă și tu tainele mărului mușcat!Sî^Patcintos^lAtea4omputer

cu programe pentru toate activitățile
‘cunoașterea și folosirea Systemului operațional Macin

tosh, system simplu, stabil și aproape fără viruși, 
‘pentru actuali și viitori graficieni, ilustratori și designeri.

*la nivel de începători, mediu și avansați, 
lucrărilor de artă digitală folosind programele 

Photoshop, FreeHand, QuarkXPress,

1.0740/950868. (30915)

INTERCAR - dealer

Tfl./Fix.'02S4
7440tt0744

DN1, KM 303+750, Șelimbăr, Sibiu
Tel.: 0269/560.606,0269/560.688 
www.tnțerearjo
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• zona MiiieraluL dec., et 1, bloc de cărămidă, 
50 mp, balcon, contorizări, parchet, faianță, preț 
83.000 RON, tel. 0723/251498,232809,0745/302200, 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, circuit, balcon închis, ușă 
metalică, parchet, gresie, faianță, apometre, gaz 
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
a zona Uzo Balcan, vedere la stradă, etaj 4, 
semidec., balcon, parchet, fără modificări, tip 
standard, preț 50.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Id. 1 Decembrie, sdec., et. 3, contorizări, 
2 focuri gaz, apometre, ocupabil imediat, preț 
980 mii, tel. 0745/640725, (Mlmason)
• zona Kogălnlceanu, et 3, circuit, parchet 
stejar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat, scară cu interion, bloc 
de cărămidă, preț 950 mii, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)
• invent UHacuM, dec., fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii., neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Miorița, parter cu balcon construit, beci, 
baie cu geam, parchet contorizări, 50 mp, preț 
950 milioane, negociabil, tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 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).
•oauta, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Mkro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă Mitrală 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 mIL tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• zona Goțdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,090 mld„ tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
•zona l Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona ZamflraKU, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• i landate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bdd Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil Imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160 (Evrika)
• Ocaziei Zona Al. Straiului, dett, et Intermediar, 
superamenajat, centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat, tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• i ent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat, preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• dec, sgrafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• et ă dec., balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)

Gigabyte, FSB 533
Procesor: Intel Celeron, 2400 MHz 
MeMorie: Princeton DDR 256 MB PC3200

■ Fîacă viAco: onboard. 64 MB «hated 
FDD: Sony 3 1.44 MR
HDD: Western Digital BB 40 GB. 7200rpm 
Unit. optici: Ui CD-RW 52x ‘32,V52x 
Monitor: Bothies 17” Hat, 128O&W24 max. 
Tastatnrd. Mouse, part
Fret w .TVA:J2.S93.000 lei (1.280.30 M not/

i-Sistem operare; Microsoft Wimkrws XF Homv Bdidon 
iPrtt cu TVA: 2.982 000 lei (298.28 lei noi) 
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... desigur!

Generali AxigurAri S.A.

Generali Asigurări S.A., companie aflată în plină dezvoltare pe piața românească, scoate 
la concurs pentru Deva următoarele posturi:
l.UNIT MANAGERCerințe :-Experiența în formarea și conducerea unei echipe- Atitudine pozitivă de echipă- Spirit organizatoric

2.CONSULTANT FINANCIARCerințe:-Atitudine pozitivă-Comunicativitate, flexibilitate, spirit de echipă-Rezistență la stres
Compania oferă un pachet financiar atractiv și reale oportunități de dezvoltare a carierei. 
Trimiteți CV și scrisoare de intenție la e-mail: lsfl.hd@generali.ro sau la fax: 
0254/219070.

• dec, Mșprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa preț 
100.000 ron., neg,, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• el 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamflrescu, preț 100.000 lei neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et Intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță moderne, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil Imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, Hoc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg., 
tel. 223400, 0740/914688, 0720/387896. (Casa 
Betania)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi
ness)
• zona Uc Auto, et. 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg,, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Qoldu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• doc, str. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona du, Al. Păcii, parter, sdec, pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Emlnecai, dec, ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dac, itr. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Entaecu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel 0729/002100. 
(Megalopolis) j
• zona BAIceicu, etaj intermediar, gresie, 
faianță parchet merită văzut preț 800 mii. neg, 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona Llacukd, dec, amenajat recent 
contorizări, parchet gresie, faianță modificat, 
ocupabil imediat preț 1 mid. neg, tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571. (Mondial Casa)
• zona AL Straiului, parchet gresie, faianță ușă 
metalică totul nou, ocupabil Imediat, preț 530 
mii. neg, tel. 211075,0745/666447,0726/130657. 
(Mondial Casa)
• zona Gojdu, sdec, contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, inst. sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)
• zona L Creangă dec, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• doc, buc, bale, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• doc, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

TOP TECH SRL
Adresa: Deva, Piața Victoriei hr.1
Tel/Fax: 0254-234437 / 0254-234438
Web: wwwToptech.ro Email: «alesul© ptach.ro
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• dec, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• get dec, zona Ulpia. et Intermediar, 
ne(mobllat), ușă lemn masiv, capitonată 
parchet balcon închis, 55 mp, contorizări, preț 
U mid., neg., tel. 0726/710903. (Prima-1 nvest)
• urgent, zona Gojdu, contorizări, preț 770 mii., 
tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• L Maniu, dec., balcon închis, parchet 
amenajat contorizări, 54 mp, preț 880 mii, neg, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec anină contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat 55 mp, preț 1,2 mid, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți urgent et intermediar, 60 mp, 
contorizări, ocupabil imediat preț 2&500 euro, 
tel. 0721/8157&K Prima-lnvest)
• urgenl L Maniu, dec, 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva de preferință etaj interme
diar. plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgenl fn Deva zonă bună plata Imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)Vând ap. 3 camere (05)
• Buanști, parter din 8, liber, îmbunătățiri, 
zona 13 Septembrie sau schimb cu apartament 
Deva plus diferență preț 62.000 euro. Tel. 
0744/334951.
• doconundU ontorizM, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 1320 mid. lei. Tel. 
228615.

• Den, En u, cărămidă semldeco- 
mandate, etaj 3, parchet, gresie, faianță 
contorizări, Instalație pentru centrală preț 
1,020 mid. lei. Tel. 0721/850920.

• repartitoare, i ita iri apă gaz 2 focuri, 
termopan, rolete exterioare, etaj 3, zona 
Bălcescu, preț 1,250 mid. lei. Tel. 0745/159573.
• lonAtecotnandate, (taj 3, Gojdu, Al. Lalelelor, 
centrală termică, balcoane închise, preț 1,250 
mid. lei. Tel. 225729,0745/159535.
• urgenl Den, zona Bejan, decomandate, 
contorizări, centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță amenajat deosebit preț 
110.000 ron. Tel. 224296,0745/367893.
ezona LManlu, în L-uri, et. Intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona >banțl et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona ProgreeuL et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona & Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2,+diferență, preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona PrograiuL 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 CL Emku, 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)
• za tocata decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zono btaruM, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel, 072/251498.232809,0788/165702.  
(Fiesta Nora)

• zona Dorobanți et 1, dec., vedere în 3 părți, 
boxă debara. 2 balcoane mari, 2 băi, parchet, 
faianță preț 160.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808,0788/165702. (Fîesta Nora)
• zona Decebal dec., vedere deosebită etaj 
intermediar, apometre, gaz 2 focuri, 4 balcoane, 
bucătărie modificată parchet 2 bă, preț 145.000 
RON, tel. 0745/ 302200, 232809, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zonă antrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă antrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• ZamflrtKU, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 13 mid, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)

• Dec, AL Viitorului, centrală termică parchet 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• Mk uiu etaj intermediar, centrală termică 
lamelar, gresie, faianță balcon închis, preț 830 
mii. neg., tel. 211075,0745/666447,0726/136557.  
(Mondial Casa)
• Gojdu, CT, sdec, gresie, faianță parchet 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224.296, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• zona, L Creangă dec., contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)

• idee, buc, baie, contorizări, et Intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)
• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, contorizări totale, preț 41000 euro, neg,, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• dac, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat, preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, preț 39.500 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Meniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală, preț de ocazie: 39.900 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)Cumpăr ap. 3 camere (06)
• Deva, zonă centrală sau Liliacului, plata pe loc, 
ofer 1,200 mid. lei. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
226194,221006,0741/959875.Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 112 mp, etaj 1, hei mare centrai, 
2 băi, 2 balcoane, parchet, centrală termică 
vedere în 2 părți, fără intermediari. Tel. 
0788/497895.
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică termopan, liber, etaj
2, zona Liliacului, preț 47.000 euro, negociabil. 
Tel. 0745/159573.
• Dova, garai, boxă dependințe comune 
(spălătorie, uscătorie pe palier), situat în bloc tip 
L io singură scară), etaj 2, lângă piața centrală. 
Tel. 0723/520342,0254/213303.
• zona UbcuM, dea, 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 1380 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă uttraeantrală et 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet, preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200, (Fiesta Nora)
• tone u, dec., 100 mp, etaj 1, centrală 
termică 2 balcoane, 2 băl, parchet preț 170.000 
RON, neg, tel. 0723/251498, 0745/302200,232809. 
(Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Entaecu, dea, 100 mp, etaj 1, centrală 
termică 2 balcoane, 2 băl, parchet preț 170.000 
RON, neg., tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(Fiesta Nora)
• dec, pecie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel.

■ 221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 ML 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• urgent zonă centrală et 2, Zbăl, 2 balcoane, 
amenajări moderne {centrală termică ter
mopan, etc.), preț46300euro. Tel, 0741/154/01, 
227542, seara (Garant Consulting)
• zona Udo, urgent*,  dea, et 1, parchet, 2 băi, 
centrală termică 100 mp, preț 1,5 mid., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)Vând case, vile (13)
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728.
• ori In Deva, 2 curți și grădină Str. Griviței, nr. 
31, ap. 1, preț 1 mid. lei și Ranault 11, af 1984. Tel. 
236510.
• casă In Simeria Veche, 4 camere, bucătărie, 
dependințe. Relații la tel. 0722/635776.
• Deva,zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideal și ca spațiu comercial, preț negociabil. 
Tel. 0721/978548.
• vând/sdifcnb casă Viile Noi, Deva, 4 camere, 
cu apartament 3 camere, Deva, plus diferență 
și butoaie de fag de 150 și 300 litri. Tel. 219588. 
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR 
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

ANUNȚ
în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările 
și completările ulterioare, ale Ordinelor M.A.I. nr.3OO/2OO4, nr.600/2005 și ale anexei 8 la 
Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, 
aprobate prin O.M.F.P. nr.522/2OO3, Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara 
recrutează din sursă internă/externă candidați pentru concursul privind ocuparea funcției de 
contabil-șef.
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții:

- să aibă cetățenia română și domiciliul stabil în România;
- să cunoască limba română scris și vorbit;
- să aibă studii superioare cu diplomă de iicență (Științe economice);
- să fie declarați apți medical și psihologic pentru funcții de conducere;
- să fi absolvit un curs în specialitatea postului;
■ să aibă 2 ani vechime în specialitatea postului;
- să aibă o vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minim 3 ani și de minim
3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entități publice;
- să prezinte minim două scrisori de recomandare;
- să ne apreciați cu calificativul de „foarte bun' în ultimii 2 ani și să nu se afle sub 
efectul unei sancțiuni disciplinare;
- să aibă abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet);
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de 
judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate
în societate. j.

Probele de concurs sunt: proiectul managerial fi interviul. ft
Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 7,00. Nota finală este media aritmetică a 
celor doua note.
Concursul se va organiza la sediul Direcției Financiare din M.A.I., la o dată care va fi comu
nicata ulterior.
Cererile de participare la concurs se vor depune la I.PJ. Hunedoara - Serviciul manage
ment resurse umane, până la data de 30.09.2005.
Tematica și bibliografia vor fi puse la dispoziția candidaților la momentul înscrierii, de către 
Serviciul management resurse umane.
Tema proiectului managerial va fi transmisă în timp util.

• zona Horta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mil., telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• la 22 km do Dova, 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)
• In zonă centrală 2 camere, bucătărie, bale, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, teL 206003,230324. (Mlmason)

• zona luareni 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg., 
tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• zona Emtaeicu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct 
beci, curte, 365 mp, preț neg, tel. 206003,230324. 
(Mimason)
• zona VHo Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• In zonă centrală 2 camere, bucătărie, bale, 
gaz, apă canalizare,curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona CUugăranL 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat gresie, faianță, beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg, tel. 
0740/173103,206003 (Mlmason)
• zona Emtoaacu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț 35 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• zona Via Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mlmason)
• 3 cam, bale, bua, CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garai, terasă zoana 
Călugărenl, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• 2 cam mari, bua, bale, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• 3 amara, bucătărie, bale, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, SIMERIA. Preț: 
1,700.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• P+L la parter 2 camere, bucătărie si bale, etaj 
nefinisat garaj, atelier, curte șl grădină DEVA. 
Preț: 2300.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• DEVA, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefi- 
riisată parchet laminat termopan, gresie, 
faianță C.T. nouă fosă septică garai la parter, 
an construcție 2004, Sc 100 mp, grădină 87S mp, 
front stradal 9 m. Preț 150.000 euro, negociabil. 
TeL 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpâr case (14)

• urgent Den sau Simeria, cu grădină Plata 
Imediat Tel. 215212. (Prima invest).Vând case de vacanțâ (15)
• urgent 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
anexe, grădină W8mp, în apropiere de Deva 
preț 600 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)Vând case la țarâ (17)
• 2 omora, bucătărie, anexe, casă de cărămidă 
preț 400 milioane, negociabil. Tel. 0744/387019, 
0741/182284.

CURSURI BABY SISTTER Șl ÎNGRIJITORI 
BĂTRÂNI LA DOMICILIU

Fundația Conexiuni organizează cursuri de calificare pentru meseriile^ 
baby sitter și îngrijitori bătrâni la domiciliu. Diploma se acordă de Ministerul

Muncii, Solidaritâjii Sociale ;i Familial ;i de Minirterul Educajiai >i este 
recunoscute pe plan national și international. Formarea are o durate de 360 ore, 

iar optional, cursonfii pol beneficia de cursuri intensive de limba engleză, 
franceză și germană.

înscrierile se fac la Fundația Conexiuni, Dacia, Al. Romanilor, nr. 7, at. 1, de luni 
pDnâ vineri, orele ?-17, telefon 0254/232120,0722/925243. (30288)

• 2 amara șl anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 amara, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra Str. 
Gării, preț 900 milioane lei. Tel. 212406,283132.

• casă 2 corpuri, 6 camere, curte, grădină 
anexe, zonă foarte bună în comuna Lăpugiu de 
Jos, satul Telu, preț 900 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0721/744514.
• cari ta Banpotoa Tel. 0746/051821.
• cari, surii Și grădină în Văllșoara ■ Fănațle. 
Tel. 0740/789612.

• I amara, anexe gospodărești, curte 
mare, gr&feiă 30 azi ta Gaoariu, Mr. Teilor, 
nr. 37. T< 232106,0723/1341».

• vănd/idtanb asă recent renovată
3 camere, baia bucătăria garai, sobe 
lemne, apă curentă ST5400 mp cu apartament 2 
■ 3 camere Deva preferabil zona Eminescu, 
Bălcescu, Dorobanți, preț 43.000 euro, tel. 228788.
• In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 135 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Mm Mureșană 3 cam, bale, pivniță, 
fântână cu hldrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• SaM ta, 4 cam., mansardă garai, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltai ST 
2300 mp. Preț: 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• 3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 
mp, comuna Crișcior, jud. Hunedoara. Preț: 
1.000.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)

• decomandate^ balon, contorizări, etaj 2,
Mărăștlul Nou, preț 63.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780,0726/710903.

• Deva, MăiiștL etaj 3, contorlgrl, bucă
tărie, bale, balcon, 27 mp, preț 5STrri 11 Ioane 
lel, negociabil, fără Intermediari, Tel. 
0722/751552.

• Deva, zona Mărățtl, etaj 2, decomandate, 
contorizări, balcon, ocupabllă Imediat, preț 
64.000 ron. Tel. 224296,0745/367883.
• Skneria, parter, mobilată zonă ultracentrală 
bloc sediul Poliției, cu posibilități amenajare 
firmă Tel. 0721/067352,261641.
e urgent, Devk, Dacia, parter, gresie, faianță^,) 
apometre, repartitor, Instalație sanitară nouă-—> 
preț 390 milioane lel, neg. Tel. 0724/779543.
e urgent etaj 1, 2 camere, hol, bale, bine 
amenajată totul contorizat preț negociabil, la 
vedere, zilnic, după ora 16. Tel. 228109
• zona Progrewt dea, et 2, balcon, bloc cără
midă bine intret'nută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amena|ate, 
et 1 șl 2, ocupabile Imediat preț negociabil, tel. 
0745Z2S3662.211587. (Evrika)
• zona ștkil Nou, zonă liniștită etaj 2, 
decomandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel, 0723/251498 
232809,0788/1S702 (Fiesta Nora)
•zona DorebanțL dea, etaj 2, balcon, ușă metal 
ntuă parchet Mnat gresie, faianță apometre, 

i^JTă preț 7430» «ON, tel. 0723/251498,232808,
0788/165702. (FlesUNora) j
• zonă antrală semldea, et. intermedi^- 
balcon, parchet apometre, ocupabllă imedâE
preț 64.000 RON, neg., tel. 0723/251498, 232809, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
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• zona Emkwicu, Poliția județeană, 40 mp, dec., 
et 2, bucătărie modificată, balcon mare, gresie, 
faianță, parchet, apometre, gaz conzorizat, 
vedere la stradă, preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• ama Miorița, etaj Intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită, ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută, preț 78.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703.  (Fiesta Nora) 
•zona Zamftaai, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 milJel. 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., contort- 
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000) 

"ți «zona MăiMI, dec., mobilată, balcon închis, et 
'» -r 1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

•zona Măritori, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• et 3, dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camere, semidec, parchet baie cu 
gresie+faiantă, bloc de cărămidă, totul contor- 
izat, zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată, 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță, contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță, termopan, ușă metalică, parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-62035a 
(Rocan 3000)
• zona Go|du, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță, parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zqm Gojdu semidec, et 3, contorizări, balcon 
încfre, zonă liniștită, fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• «tara bună, în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• rtr, M. Eminescu, et. 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
•dac, zona Dorobanți, etaj Intermediar, conto- 
rizată, amenajată, preț 700 mii. neg. tel, 211075, 
074S/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
•zona Darfa, parter, contorizată, gresie, faianță, 
lamelar, ptr. locuit șl sp. corn, preț 390 mii, tel. 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)
•*3,  contorizări, balcon, bine întreținută, Calea 
Zarandului, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 13500 mp teren lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002

• ot 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță, parchet contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
•et 1, dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (Casa Betania)
• «t 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăsti, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• iigml zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Mim 15, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54.500 ron,. teL 0740.013971. 
(Garant Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
• contat 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154401, 227542, seara 
(Garant Consulting)
•inant, Hundoara, et. 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara'Cumpăr garsoniere (20)
• ta Dova, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrlka) 
•dac, contorizări, et Intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)Vând terenuri (21)

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR 
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

ANUNȚ
în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările 
ulterioare, ale ordinelor ministrului Administrației și Internelor din domeniul resurselor umane și ale anexei 8 la 
Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin 0.M.F.P. 
nr.522/2003, Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara organizează concurs, prin recrutare din sursă 
intemă/externă, pentru ocuparea unei funcții de ofițer pentru compartimentul de Marketings Achiziții. 
Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
- să aibă cetățenia român# și domiciliul în România;
- să fie absolvenți ai facultății de științe economice
- să aibă o vechime de 2 ani în profil;
- să cunoască limba română scris și vorbit;
- să cunoască o limbă străină de circulație internațională; r
- să aibă abilități de utilizare a calculatorului;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să fie declarați apți medical, fizic și psihic;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori.de judecată pentru săvârșirea de 
infracțiuni.
Concursul va consta în susținerea următoarelor probe:
1. Verificarea nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională;
2. Verificarea abilităților de utilizare a calculatorului;
3. Test grilă;
4. Interviu.
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare probă de concurs minimum nota 7.00. Probele 
de la punctele 1 și 2 nu intră în media de concurs. Media finală de concurs este calculată ca media aritmetică 
a probelor de la testul grilă și interviu, cu două zecimale, fără rotunjire.
înscrierile se fac până la data de 30.09.2005, ora 14.00.

Tematica și bibliografia vor fi comunicate candidaților la înscriere.
Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, la o dată care va fi 

comunicată ulterior.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul inspectoratului, Deva, str. M. Eminescu, nr. 130 sau la telefonul 

206722, interioare 2113,2114.
ȘEFUL INSPECTORATULUI,
Comlsar-șef de poliție DRAGHICIROȘIORU ALEXANDRU

• 1000 mp teren, zona Căprioara, curent, apă 
asfalt până la poartă preț 25.000 euro. Tel. 
0722/233421.
• 1000 mp teren, zona Zăvoi, proiect toate 
utilitățile pe teren, fundație executată fs 40 m, 
preț 75.000 euro. Tel 0722/233421.
• 2300 mp teren Intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement casă vacanță Tel. 227242.
• 24,700 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștl - Hațeg, lăngă canton, acte în 
regulă titlu șl CF. Tel. 212272,0723/732560
• 4300 mp teren, fs 25 m, la șosea, lăngă Macon, 
în Sântuhalm, preț 10 euro mp, negociabil. Tel. 
0254/210867,0724/647979,0727/398020.
• intravlan Uda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• Intravlan panbu construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Informații, zilnic, la tel. 220269 sau 0746/029058, 
după ora 16.
• loc da casă 1234 mp, intravilan Deva, str. 
Alexandru Vlahuță nr. 11. Tel. 211951.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept) zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
■ vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124.
• ta Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrlka)

• Shneria, zona Pepinieră parc, st 447 mp, fs 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
0745/640725. (Mlmason)
■ 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)
• intravrian, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724620358. (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• intravltan, zona Dova, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 eura/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, «t 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravlan tn Băcia, 3605 mp, apă gaz la dram, 
preț 14900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• Intravilan, Shneria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• Intravlan, zona Zăvoi, 3 parcele în suprafață 
de 2000 mp, ISOOmp și 400 mp, fs 20 -30 m, preț 
20-25 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
■ Intravlan, Zăvoi st 3700, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• tabletau, zona 22 Decembrie, st 3300 mp, fs 
60 m, toate facilitățile, acces la 2 drumuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  
(Mondial Casa)
• Intravlan ta zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp, fiecare, zonă rezidențiala, plan de 

urbanism și de utilități aprobat preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169903,0742/005228 
(Casa Betania)
• Intravlan la DN 7 st. 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Srțtuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg, tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania)
• zona 22 Dea, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224296, 0788/36182. (Garant 
consulting)
• zona Iratoa Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg, tel. 
224296,0788/36182. (Garant Consulting)
• zona Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 45 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Intravlan ta Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp pe DN 7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț neg., tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• tatravtan ta Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preț 65 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• Intravlan, Deva, ST 5.000 mp, gaz, apă curent 
electric; Ideal pentru construit casă Preț: 30 
euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Intravlan, Lonic, Parcela 1:2700 mp. Parcela 
2:6000 mp. Preț: 5 euro/mp. Tel. 0254-213050, 
0746-225726 (Casa Majestic)

Cumpăr teren (22)
• aanpăr tiran în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• lapmrt, 5 hectare teren intravilan la șosea Deva 
sau împrejurimi. Plata Imediat Tel. 215212. 
(Prima Invest)
• tava, S=300-1000 mp, pentru construcții. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0254-213050, 0746-225726. 
(Casa Majestic)Vând locuri de veci (23)
• toc de veci în Cimitirul Catolic Deva. Relații tel. 
’”“3,0742/996656.Vând spații comerciale (25)
• asociat unic dispun de spațiu pentru bar cu 
marmură mozaic, utilaje, caut asociat pentru 
începerea activităților, în Hunedoara. Tel. 
0740/814451.
• contrai amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
■ urganl L Manta, pretabil orice tip de activitate, 
46 mp, preț de ocazie: 49.900 euro, tel. 
0721815781. (Prima-lnvest)
• DEVA, parter, alee de acces la bloc, zona 
DACIA Preț vânzare negociabil. Preț închiriere: 
90,00 euro/lună negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Diva, zena Gării, gaz, apă curent electric, ST 
500 mp. Preț: 26000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225728 0254-213058 (Casă Majestic)Vând alte imobile (27)
• vând 2 uscătorll la parter, zona magazinul 
Tineretului Deva. Tel. 0723/514133.
• taină la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)imobile chirii (29)
• todMz (aMriabU) locuință unor persoane 
plecate din țară pe o perioadă mal lungă Tel. 
0726/235968
• închiriez apartament 2 camere, Deva, zona 
Eminescu, mobilat, utilat, preț negociabil. Tel. 
0726/752968.
• închiriez hală ultracentral Deva, 120 mp, toate 
utilitățile, (trifazic, apă încălzire) pretabil 
producție, depozit, posibilități birou, beci, loc de 
parcare, acces tir, preț negociabil. Tel. 
0726/743878
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, dotat, centrală termică 
Deva, M. Viteazul, preț 900 ron/lună plus 
garanție. Tel. 0745/367893,224296
• ofer spre închiriere garsonieră Dacia, bl. 80, 
contorizări, preț 70 euro/lună plata în avans pe 
2 luni plus garanție (eventual 2 elevi, persoane 
serioase). Tel. 227225,0722/437723.
• ofer spre închiriere pentru 2 fete (studente), 
apartament în Deva, preț convenabil. Tel. 
0254/244700.
• ofer spre închiriere, în Cluj, cartierul Mănăștur, 
o cameră din apartament, pentru un student, 
condiții deosebite, preț 100 euro, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• persoană singură primesc în gazdă elevi sau 
eleve, la apartament, contorizări. Tel. 215868, 
212242 seara
• primesc 2 eleve în gazdă Deva zonă centrală 
Tel. 219662, zilnic.
• primesc ta gazdă o elevă Deva str. A. Vlalcu, 
nr. 48 lângă Liceul pedagogic, tel. 0254/212866

• sodetato comercială tac 1 hală 
Industrială 660 mp, toatr ich , pe 
CafoaZmnttatalnr.Sțte /2

• central amonalal contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spaȘcomareiakpeStr.Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2 - 4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut wgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• oier casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• ofer spațiu commercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. De orice fel, birouri, zona Dacia preț 150 
euro/lună tel. 0740173103.-(Mlmason)

• ota «ptfta comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din salâ vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mll/lună tel. 0745/159573,206003. (Mlmason)
• ota hală cu 2 corpuri de clădire, curte Inte
rioară, 2500 mp, apă, gaz, zona peste linie, preț 
80 mii. neg/lună tel. 206003,23024. (Mlmason)
• ota spațiu comercial amena|at modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță, 
termopane, zona Romsllva-ITM, preț 300 
euro/lună, tel. 206003,230324 (Mlmason) .
• ota spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mll/lună tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• ota panbu închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, Dulllu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256 (Rocan 

3000)
•orar pamni închiriere spațiu comercial, ahie- 
najat, centrală termică, st llOmp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună, preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• sonâ cantonlă, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță, scară interioara, termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică, supere- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•caut goraontarâ sau ap. 2 camere, (ne)mobllat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrlka)
• ota ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (6asa 

Blanca)
• ota ap. 2 camere, gresie, faianță, podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ota garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ota vlâ mobilată, garai, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ota garantară mobilată, zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opere, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ota garantară mobilată șl utilată, zonă 
centrală; preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ota eamoră în zonă bună, Deva, preț 100 
euro/lună + avanșt cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ota casă 2 camere, zonaBanca Românească, 
preț200 euro/lună, tel. 206003,230324 (Mlmason)
• ota spațiu comercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. de orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună, tel. 0740173103 (Mlmason)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
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mercial Central 

Tel: 230.830,233.170, 233.180 
Fax: 224.830,
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Melinda imbe^
K | GEBO®

i n c t a I I Pentru îmbinări perfecte!

Fitingurile cu îmbinare rapidă GEBOK sunt concepute pentru repararea conductelor deteriorate, 
ușurarea reparațiilor și efectuarea noilor branșări în sistemeexistente.
Fitingurile GEBO’ pot fi folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel, țevi din plumb, cupru 
și plastice), cu sau fără filet, respectiv cu dimensiuni diferite după standardele uzuale.
Argumente înfavoareafolosiriifitingurilor GEBO*:  .

1. Ușurarea Iucrărîlor în spații strâmte, pline cu conducte și cabluri
2. Reparareașidetensionareacoriductelorsparteînlocurisudatedincauzatenslunilorapărutedin. 

cauza dilatației.
3. Reparația simplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudură, fărăflletare!!!

Prețul fitlngurilorGEBO*  nu se poate și nu trebuie luate în comparație cu fitingurile obișnuite, pentru 
că prețul produsele GEBO’ includ nu numai fitingulci și otehnologie de instalație!
Se găsesc pe piață mai mult de 65 de ani, sunt produse binecunoscute și adesea folosite în lucrări 
de instalații contemporane.

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0256-400774. Fax: 0256-400777, e-mail: ,nstaltm@melinda.fo
ORADEA
Șos Borșului nr. 14/A. Tel: 0259-407690; Fax: 0259-407691,
E-maîl: instalbh©melinda.ra

• Ota spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mll/lună, tel. 0745/159573,206003 (Mlmason)
• ota hală cu 2 corpuri de clădire, curte Inte
rioară, 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
8) mil. neg/lună, tel. 206003,230324 (Mlmason)
• ota spațiu comercial amendat modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță, 
termopane, zona Romsllva-ITM, preț 300 
euro/lună, tel. 206003,230324 (Mlmason)
• ota spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mll/lună tel. 
0745/640725 (Mimason)
• garantară dac, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, bale modernă complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-9146». 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă bale modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)
• ap. 3 cam., nemobllat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting),
• ap, 2 cam., Aleea Transilvaniei, et. 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• ap. 3 cam., mobilat deosebit, ct, zona Udo, 450 
euro/lună tel. 0745/367893. (Garant Consulting) 
garsonieră zona Gojdu, mobilată șl utilată 
contorizări, preț 90 euro/lună Tel. 0741/154401, 
227542, seara (Garant Consulting)
• ota dapozK (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mil. 
lel/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
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CV ufile se trimit prin (ax ia 0269/219338 sau c mail ru@lndenHranslex.ro 

Informații suplimentare la Iclelon 0269/2/ 1311

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
Tel,:CT5459 522,0788-659 52X fac O25M13 447

Transport intern și internațional 3,5-201 
CU PLATA UNUI SINGUR SENS

www.marslliatranscom.ro

Vindem
Căutăm nrodudtori dtmatiriil*vwwwis. en wwmxwis ww niwwimiw 
de construcții ]n vedem raaHzăra 
iind partenerii rtdprocwantejos

TRANSPORLGRATUI
LA DOMlCfl.lUL<«L

• ota spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mll/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• ota spațiu comercial în Orăștle, 100 mp (2 
compartimente+blrou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ota halA-depoiH 80 mp, Orăștie, preț 13 
mll/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ota pt închiriere în regim hotelier, cameră 
mobilare, în Deva, cu baie și TV, preț 700.000/zi. 
(Prima-lnvest)
• sa oferă ap. 2 camere dec., zona Decebal, 
pentru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă 
cu centrală termică termopan, parchet nou, 
gresie, faianță se poate mobila la cerere, pe 
termen lung, tel. 0723/251498, 232808 (Fiesta 
Nora)Imobile schimb (30)
• schimb urgent casă Dobra, 3 camere, bucă
tărie, baie, apă curentă curte, grădină 1.260 mp, 
cu apartament 2 camere, Deva. Tel. 0745/888619, 
227661, seara.Auto românești (36)
• vând Duda 1300, af 1975, stare perfectă preț 
negociabil.Tel. 713493,715982.
• vând Dada 1310, recarosată 1999, stare foarte 
bună TeL 0744/565516.
• vând Dada papuc, în garanție, pe motorină af 
2004 preț 23.000 ron. Tel. 738598,0740/814451.
• vând foarte urgent Dacia Nova T, af 1997, stare 
foarte bună unic proprietar, preț negociabil, la 
vedere, acte la zl. Tel. 0254/232442 Deva
• vând ugsnt Dacia 1310, af 1995, stare optică și 
tehnică foarte bună acte șl taxe la zl, preț 64 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/369313.
• vând Dada 1310 break, af 1985, preț 38 
milioane lei, negociabil. Tel. 220259.

ori.de
ahnal8emart.ro
mailto:nstaltm@melinda.fo
mailto:ru@lndenHranslex.ro
http://www.marslliatranscom.ro
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Auto străine (37)

• vând Daewoo Matiz, af 2003, unic proprietar, 
metalizat, 29.000 km, garanție un an, mașini de 
garaj. Tel. 747266.
• vând Opeî Astra Caravan 2001,1,7 TDI, climă, 
geamuri electrice, închidere centralizată, 8600 
euro. Tel. 0723/400612.
• vând Peugeot 505 D, climă, geamuri și oglinzi 
electrice, închidere centralizată preț 3500 euro. 
Tel. 0723/400612.

• vând hkmc arenunâ tfe aluminiu în stare 
foarte bună :pL®*  folosit, preț 30 ron. Tel. 
n745/26013FMateriale tie construcții (53)
• «niecta — J vi ; uaro de beton, asigur 
transport și montaj. Tel. 0723/659753.
• vândșl produc plasă desânnăzlncatălapreț 
foarte avantajos, aice ««dun. ăcla. Tel. 
0744/277430.

Comemorări (76)

Utilaje, unelte, industriale și agricole (40) Electrocasnice (56)

. ' • vând trape purtate și pluguri pentru tractoare
VA de la 15 la 45 CP. Tel.731494.

• vând macara pe pneuri KS 436116 tone, 
macara pivot de 5 i, macara portal 101 x 12 
m, ciocan de forjă 160 kgf, mașină de găurit 
G40, poâzor didĂi <t> 500, aparate de MtariL 

TeL 0721/292669.

• vând plug pe țeavă pentru tractor U 650. Tel. 
0723/014959.
• vând tractor marca Renault, 36 CP, 3 cilindri, 
pompă injecție în linie, mașină scos cartofi, 
prășitoare cartofi 3 rânduri, prașltoare porumb 5 
rânduri, instalație erbicidat de 450 litri, mașină 
întors fân. Tel. 263472,0723/378752.
• vând tractor U 650, aproape nou, remorci RM
2,2 bucăți, disc mare, plug, toate în stare de 
funcționare, piese schimb, roți de spate' 
complete. Tel. 0743/693527,0742/966323.Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, cu jantă și 
cameră dimensiuni 975/18, cutie viteze 4 trepte 
și electromotor, ambele Dacia Tel.221431, seara.
• vând motor trifazat 5,6 kW, 1000 rot./minut, 
nefolosit, și 2 Tulii, posibilități de reglaj până la 
3000 rot/minut, robot de pornire la 12 v.c.c șl 
curent 150 A. Tel. 218186.

• vând congrisfor Arctic 5 sertare, stare foarte
bună TeL 221431seara. '
• vând MMr Arctic 120 litri șl ladă frigorifică 5 
sertare. Relații la tel 219582

• vând rete emailată frigider Arctic, boiler 
electric, cântar 160 kg.Tel. 242691.
• vând urgent și cenvenabfi resou electric cu 2
ochiuri, AOUtelit vdiaj 5 litri șl butelie 
mare 'îi dat3 normale. Tel. 225067,
0724/451762.
• vând 2 frigidere Arctic mari, preț 300 ron, 
ambele stare foarte bună de funcționare. Tel. 
0745/260135.
• vând ladă frigorifică 3 sertare, stare bună preț 
35 euro. Jel. 225112, după ora 17.
• vând mașină de spălat Alba Lux 4, stare per
fectă prețz milioane lei,negociabil.Tel. 221555.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894,
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 25 
milioane lei. negociabil. Tel. 211441.
• vând frigider Minsk 11, 200 litri, stare 
excepțională consum redus energie electrică 
preț 25 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/211483.
• vând ladă frigorifică Arctic 4 sertare, preț 2 
milioane lei, combină frigorifică Electrostar, 3 
milioane lei, ambele stare bună de funcționare. 
Tel. 214814.

Copleșit de durere, amintesc celor care au cunoscut-o că au trecut 7 ani de la decesul mamei mele
JURCA MARLAdin Zdrapți. Dacă mai era in viață, împlinea în aceste zile 91 de ani. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 24 septembrie, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Deva. Fie-î țărâna ușoară.Familia Marc din Șoimuș

Decese (75)

Garaje (43)
• vând iau închiriez garaj situat pe teren 
proprietate, Deva, Str. Cernei, preț 25.000 ron, 
negociabil (respectiv 100 ron/lună), pe termen 
lung. Tel 0744/603581.
• închiriez In zona Cuza Vodă amplasat la 
parter, de bloc, încălzit, apă curentă preț 80 
euro/lună tel. 0745/253413 (Mimason)
• hchkiez In zona Pieței centrale, amplasat la 
parter de bloc, 20 mp, curent, apă preț 80 
euro/lună tel. 0745/640725 (Mimason)Mobilier și interioare (47)

aSftTeiwSwMm* ** *upra,l,ise'

• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună 110/35/200 cm, 
preț 15 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448.
• vând pat dublu, birou $ 2 fotolii, stare bună 

' preț negociabil. Tel. 0723 "”824 21. 2.7
’ • vâraTrem teracotă, s,mplă și cizmă ușițe, 

plită piese rezervă stare foarte bună preț 600 
ron, negociabil. Tel. 262041.
• vând urgent mobilă dormitor, culoare fag, 

Tri dulap 3 uși, pat, mobilă bucătărie, bibliotecă
toate noi, preț negociabil. Tel. 0743/099981, 
230206.Audio-video, antene și instalații satelit (49)
'‘■*.*râețrilr  tgmeniali vinde antene de 

Weii. igftale, începând cu 550 ron, un an 
garanție, :p‘ionea programe 
rimânești șî străine, cu abonament (Digi, 
Max tv, Focus) și fără abonament, 
montarea și deplasarea incluse în preț, 
informații tel. 0723/481776sau 0745/840474.

• vâna convenabil video Panasonic, preț. 4,2 
milioane lei, negociabil. Tel. 221431, searaAparate foto si telefonice (50)
• vând telefon Alcatel PT 320 și Nokia 3310, 
foarte puțin folosite, stare bună cu accesorii, 
preț bun. Tel. 0745/260135.Calculatoare si accesorii (51)
DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359)409222
0723-354.991
Str. Primăriei Nr.26
ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

Cefe mai mfelpreW 
MONITOARE 15'de la 450.000 lei 
MONITOARE 17'de la - 850.000 lei 

Distribuitor computere!
second-hand 
produse noi 

E-mail: calculatoarei rdslink. ro
*4*

1 «vând calculator Pentium MMX, 200 Mhz, 2,1 
GB, 64 RAM, monitor, tastatură mouse, impri
mantă programe, preț 100 euro, rate. Tel. 
0745/260135.îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând palfon lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă Piele, nouă nr. 38 - 40, negociabil. Tel. 
212272,0^37732560.

Plante și animale, agroalimentare (57)
• donez câine maidanez, castrat, unei familii 
iubitoare de animale. Tel. 218621, după ora 16.
• dontz un pisoi adult, castrat, curat și foarte 
educat unor iubitori de animale; are culoarea 
care anihilează energiile negative din casă nu 
veți regreta. Tel. 0723/973283,222441, după ora 
21.
• vând 2 vaci cu lapte și o vițea de 5 luni, 
gestantă luna a ll-a, preț negociabil. Tel. 
0743/693527.
• vând 2 vaci gestante, vârstă 4, respectiv 6 ani 
și o junincă gestantă în luna a IV-a, sat Bârsău, 
nr. 274.
• vând șrot soia 15 ron/kg și șrot floarea- 
soarelui 0,55 ron/kg; asigur consultanță în 
nutriția animalelor. Tel. 214540, 0743/011884, 
0720/400C

• "•“<•- tvițea tel. 261013.instrumente muzicale (60)
• vând ombtoiriMI acordeon Hohner în stare

<* Toi->25067,0724/451762.
• vând pias||îbKS.vfeChi. Tel. 0254/21579Ș.
• vândpbri vienez Wirth, coadă scurtă glîsă 

bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. TdJQKîl. 
seara.Altele (61)
• CUmț^Wpaleți. Tel. 0726/379220.

• vândcântar-pfetformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, Cârtărejfe până la 110 kg, suprafața plat
formei 080 x 050 mp, negociabil. Tel. 212272, 
0723/73256(1
• vând DVD și DIVX, lichidez colecție personală 
170 DVD și 53 DIVX. preț 65 ron/dvd și 3,5 
ron/divx, negociabil la mai multe bucăți. Tel. 
0720/797968,0747/478136
• vând M Terminator, Predator. Star Wars, 
Alien, Rocky. Rambo, Die Hard, X-Man, Harry 
Potter, Stăpânul Inelelor șl noutăți 2005. Tel. 
0720/797968,0747/418136.
• vând presă de stn/gurl preț negociabil. Tel. 
233064.
• vând Hi, diverse acfivfâp. Tel. 0722/211366, 
între orete.19-21.
• vând gmdririmi oe cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732550.Pierderi (62)
• pfonkrt co asigura.,. nătate pe numele 
Lupuț Traian: Sedeclară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Marian Radu Andrei. Se declară nul.
• pfonkrt călite# asigurări sănătate pe numele 
Medrea Claudta Ciornei. Se declară nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
lordăchescu Câți șî kirdăchescu Maria Cristina 
Se declară nule.
• pierdui legitimație avocat nr. 334 emisă de 
Baroul Hunedoara pe numele Truța Ana Florina 
Se declară nulăMulțumiri (68)
• mulțunM doamnei Sicoe Maria din Bățălar, 
lucrător - gestionar, pentru gestul frumos de a 
ajuta oamenii mai în etate, aducăndu-le marfa 
la domiciliu, chiar și după program. VioricaMatrimoniale (69)
• Agenția matrimonială româno-italiană SC 
ROMEDlCENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele între 18 - 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678, 0254/745866,0742/301068, 
0744/801015. Web:www.romedicenter.netSolicitări servicii (71)
• caut u ■» nit femele pentru îngrijirea unui copil 
de 5 arii, 6 ore pe zi, în Hunedoara Tel. 
0726/235968.
• caut femeie pentru îngrijire copil 1 an plus 
menaj, rog și ofer seriozitate. Tel. 0742/269063, 
0743/630124, ofer 300-350 ron.Prestări servicii (72)
• confecționăm articole din mase plastice și din 
tablă stanțată la-comandă numai cantități 
angro. TeL 0723/301857.

• SC Eml Prate SIL execută lucrări de

Cu aceeași nestinsă durere amintim împlinirea a 6 ani de la trecerea prematură în neființă a celei care a fost o soție și mamă iubitoare
RADUȚIULIANA MARGARETAVom păstra pentru totdeauna în suflet chipul tău luminos.Soțul Viorel și fiul Cosmin

• confecționez huse pentru LoaSBtblenza, 

Cîelo, Peugeot 307, Golf 4, Skoda, Renault-Scenic, 
Megan, Clio, Twingo, Opel Astra 17 TDI, uși capi
tonate, colțare, canapele, Devă, Micul Dalas, 
Florilor nr. 1, tel.0727/756681.

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

0722/534697,0744'631302

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0.7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

■ efectuez transport marfă, local și 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 Litri, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

• profesor, mediez matematică (și la domiciliul 
elevului). Tel. 0722/211235.
• transport mobilă, electrocasnice cu auto 
acoperit de 12 t și 14 mc, la cerere asigur 
demontarea acestora. Tel. 225578,0744/934462.
• execut lucrări de zugrăvit în var și humă, 
prețuri convenabile. Tel. 0744/116494, orele 10 ■ 
22.
• execut reperați auto și tinichigerie, izolații, 
vopsitorii preț avantajos. Tel. 0721/195886.

SERVICE AUTOMOBILE S.A.
prin punctele de vânzare din Deva și Hunedoara 

PREIA COMENZI pentru toată gama de autoturisme DACI.
IMPORTANT:

ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și pentru DACIA 
LOGAN DIESEL ■
’?a! ' . ■ ' . . ... ; ♦ ■*

, ar. MH-Sn,IML ■NBBMț gmpRB. ' £
nr. 19 is, tttlWWP; 7» 791 i% 872WO02. |

RECLAME

Cu durere în suflete amintim celor care au cunoscut-o că în 24 septembrie a.c., scumpa noastră soție, mamă, soacră și bunică
PĂSĂRIN MARIAar fi împlinit 59 de ani, dacă în 27.02.2004 nu ar fi fost luată dintre noi de o boală nemiloasă. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

împărtășim durerea familiei Sârbu din Deva pentru tragica moarte a fiicei
ADELA GHIȘOIUdin Cugir. Familia Fica ‘

Solicitări locuri de muncă (73)
• xxixtentă medicală, cu drept de liberă 
practică, caut loc de muncă. Tel. 0721/223476Oferte locuri de muncă (74)
• angajez șofer taxi pe Dacia Logan, condiții 
avantajoase. Tel. 0740/956234,214217, după ora 
17.
• SC Dencd SRL Simeria angajează special ist în 
confecționare și montaj mobilier metalic. Inter
viul va avea loc sâmbătă 24 septembrie, ora 10, 
la sediul societății. Tel. 0254/260770.

• SC Womin SA Deva, tel 213915,214433, 
angajează operatori calculator pentru 
culegere date.

• lodetate comercială angajează deector 
execuție, experiență ki domeniu, ibffltate 
managerială; Jurist cu lumâtate de normă, 
experiență In domeniu CV șl Informați re 
obțin la teL/fax 0254/221424.

• angaj&rn nxmdtod ntcaMciti, dtpozM*  
maximum 25 de ani TeL 0722 Z3342L

• sodetate comercială angajează agent de 
turism absolvent 2005, studii superioare, 
limba ențâeză. TeL 232105,0723/134162.

• angajăm absolvente 2005 pentru labo
rator patiserie Deva. TeL 224114

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara 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
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65. •
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LOCATU CUTII POȘTALE
• chioșcul de ziare de lângă

Gomtim:
• chioșcul de ziare din stația 

de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 

Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 

Alimentara Dacia;
• • chioșcul de ziare interseefia 

i Zamfirescu - B-dul Decebal.
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

Web:www.romedicenter.net
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro


vineri, 23 septembrie 2005
• Donații. Familia magnaților hotelieri, Hilton, a donat șase milioane de dolari victimelor uraganului Katrina, printr-un fond special creat pentru acte caritabile.

Jimmy rage, cele
brul chitarist de la Led
Zeppelin, a primit mier
curi, la Rio do Janeiro, 
trofeul Pelican pentru 
munca sa în folosul 
copita- săraci. (Foto: epa)

• Se apropie. Un taifun puternic, botezat Saloa, se apropia ieri de Japonia, urmând să ajungă în centrul arhipelagului nipon în decurs de până la trei zile, a anunțat agenția națională de meteorologie.
S-a găsit un film din 1d99

Paris (MF) - „Cleopatra”, un film realizat în anul 1899 de Georges Melies, una dintre personalitățile cinematografului la începuturile sale, a fost regăsit într-un depozit secret în Franța, unde a stat 70 de ani, au declarat miercuri descendenții cineastului.„Cleopatra”, care are o durată de două minute, a fost considerat pierdut pentru totdeauna. Este vorba despre cel de-al 202-lea film regăsit dintre cele 520 realizate de Georges Melies, între anii 1896 și 1912. Georges. Melies (1861-1938), a filmat prima sa producție în anul 1896, la câteva luni după frații Lumiere. în anul 1913, realizase mai mult de 500 de filme. Acest creator de spectacol cinematografic este de asemenea inventator al multor trucaje utilizate în prezent în cinematografie.
A doua noapte pe străzi

Un dric la 
licitație

Los Angeles (MF) - Un dric care i-a aparținut lui John Lennon și care a apărut în filmul „Imagine” va fi scos spre vânzare în 29 octombrie, au declarat reprezentanții unei case de licitații din Las Vegas.
Dricul, un Austin Princess cu o caroserie specială din anul 1956, a apărut în filmul din 1973 lângă fostul membru al formației Beatles și soția sa, Yoko Ono.Valoarea mașinii este estimată între 200.000 și 300.000 de dolari.Licitația va scoate la vânzare și un costum alb pe care Lennon l-a purtat în celebra fotografie realizată pentru discul „Abbey Road”. Costumul este estimat între 100.000 și 150.000 de dolari.

Harrison Ford
(Foto: EPA)

în rol de 
colonel
Los Angeles (MF) -
Actorul american 
Harrison Ford va juca 
într-un film care redă 
firul urmăririi asasinu
lui fostului președinte 
al Statelor Unite, 
Abraham Lincoln, în 
anul 1865.
în filmul „Manhunt", 
Ford va juca rolul 
colonelului Everton 
Conger. Acesta este 
șeful echipei care 
timp de 12 zile l-a 
căutat pe John 
Wilkes Booth, asasi- 

* nul președintelui, la 
sfârșitul războiului de 
secesiune.

■ Locuitorii arhipelagu
lui Azore au resimțit 
cinci cutremure în cursul 
nopții de ieri.

Lisabona (MF) - Sute de locuitori din insulele Azore au petrecut a doua noapte consecutivă sub cerul liber, din cauza seismelor care continuă să aibă loc în această regiune și care s-au soldat cu importante pagube materiale, au anunțat ieri autoritățile locale. Peste 200 de seisme de intensitate slabă și medie au avut loc, începând de marți, în insula Sao Miguel, cea mai mare și mai populată din arhipelagul Azore, dar numai 35 dintre
Se evacuează zonele de coastă

par sunt trei pui de tigru siberian, in vârstă 
de trei săptămâni, prunii care s-au născut la 
Kheow Open Zoo, în Chonburi, Thailanda.

■ Uraganul Rita a deve
nit de categoria a V-a și 
se îndreaptă spre Texas, 
Louisiana și Mexico.

Washington (MF) - Uraganul Rita a devenit de categoria a V-a, fiind al treilea dintre cele mai puternice uragane înregistate, a anunțat, miercuri seara, Centrul Național al Uraganelor. Rita ar putea provoca pagube chiar mai mari decât Katrina.Miercuri seara, rafalele de vânt atingeau 280 de kilometri pe oră, iar centrul furtunii se afla la 915 kilometri est-sud-est de Galveston,

(Foto: epa)

Cea mai veche periuța de 
dinți din Europa

Munster (MF) - Cea mai veche periuță de dinți din Europa, care datează de mai bine de 300 de ani, reprezintă piesa cea mai interesantă a unei noi expoziții care va fi inaugurată astăzi la muzeul de arheologie din Herne, Germania.Ustensila, realizată din os, a fost descoperită în timpul săpăturilor arheologice efectuate la fostul spital municipal din Minden. Cele 19 spații destinate firelor de păr de porc care formau capul periuței de dinți sunt încă vizibile.

Texas. Furtuna se deplasa spre vest cu 15 kilometri pe oră. Primarul orașului Galve-

Se deplasa spre vest (Foto: epa)

cuvw

Filmează în 
Mongolia

Ulan Bator (MF) - Actrița italiană Monica Bellucci se află în Mongolia, unde se desfășoară filmările la cea mai recentă producție a realizatorului francez Guillaume Nicloux, adaptată după un thriller al lui Jean-Christophe Grange, „Le Concile de Pierre”, relatează AFP.în acest film, Monica Bellucci joacă rolul unei femei care vine în Mongolia pentru a găsi un remediu pentru fiul său adoptiv, care se află în comă.Producția, a cărei lansate oficială este prevăzută pentru anul 2006, se filmează la mănăstirea Gandantegchilen, centrul religios budist mongol, și în parcul național Terelj, aflat la 70 de kilometri de capitala Mongoliei, Ulan Bator.
acestea au fost resimțite, potrivit Serviciului de Supraveghere Seismică din Azore (SIVISA).Seismul cel mai important a avut o intensitate de șase grade pe scara Mercalli (care are 12 nivele), potrivit specialiștilor. Magnitudinea seismelor pe scara Richter nu era cunoscută ieri.Cutremurele nu s-au soldat cu victime, dar au provocat daune serioase mai multor case care fuseseră deja abandonate de proprietari. Două avioane militare portugheze au transportat ajutoare, printre care 50 de corturi, 200 de saci de dormit și 400 de pături, care au ajuițs la destinație miercuri seara;

Din Galveston s-a ordonat evacuarea a 57.000 de rezidenți
(Foto: EPA)ston a ordonat evacuarea celor 57.000 de rezidenți.Cele mai recente previziuni arată că Rita va atinge regiunea de coastă mâine, urmând să afecteze zone din statele Texas, Louisiana și Mexico.La Houston, al patrulea oraș american ca populație, autostrăzile erau aglomerate, pentru că oamenii se grăbeau să se refugieze, după ce primarul Bill White le-a cerut celor care locuiesc în zone de risc să părăsească urgent regiunea.Circa 7.000 de sinistrați în urma uraganului Katrina, adăpostiți în zona Houston,

au fost din nou evacuați către alte centre din Arkansas și Tennessee.Președintele George W. Bush a decretat starea de urgență în Texas și Louisiana, permițând celor două statp să. beneficieze de asistență fedeială după trecerea uraganului Rita.Rita amenință mai multe rafinării importante din Golful Mexic, regiune care produce circa □ treime din petrolul Statelor Unite.
Rick Perry. la-ă cețut localnicilor din zona literidului să evacueze regiunea. Acesta a sfătuit populația să aibă re

zerve de carburant și să facă stocuri de provizii, apă și medicamente pentru trei luni.
Copiii, separatAutoritățile americane au prezentat măsurile speciale destinate familiilor ce vor fi evacuate din calea uraganului Rita, avertizând populația să se pregătească de eventualitatea separării copiilor de
Trebuie 
să fim pregătiți 
pentru ce 
este mai 
rău.

George W. Bush

părinți. „Fotografiați copiii și trimiteți pozele prin e mail prietenilor și rudelor, pentru a le avea în caz de urgență”, a avertizat Ernie Allen, președintele Centrului național pentru copii dispăruți sau exploatați. El i-a mai sfătuit pe părinți să redacteze „un mic act de identitate, simplu, pentru copii”, pe care aceștia să-l aibă asupra lor, iar printre informații să figureze și o listă a eventualelor semne particulare.

Primarul orașului Huston, Bill
White (Foto: EPA)


