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menține rece. Cerul va fi Elevi prinși cu canabisI jîSaQI
la prânz seara

■ Doi elevi din Hune
doara au fost prinși în 
timp ce încercau să 
vândă canabis.

Deva (M.T.) - Doi tineri din 
Hunedoara, de 15 și 18 ani, au 
fost prinși de polițiștii Servi
ciului de Combatere a Crimei

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen- 

. tru a fi rezolvate cât mai re-
cuvAtgyn pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro . Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Pentru casa ta!
Ai un cuvânt de spus pe PIAȚA IMO

BILIARĂ? Cotidianul Cuvântul liber lan
sează Un produs special creat pentru agenția 
TA imobiliară! Grăbește-te să faci cunoscută 
oferta ta, tuturor! Spațiul publicitar ți-1 pune 
la dispoziție Cuvântul liber! /pC

CUVÂNTUL liber
ES Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
® (0254) 211275

Campioană la accidente
muncă mortale din acest an,

1 03 03 03

■ în Valea Jiului, unu 
din 10 mineri a suferit 
un accident de muncă 
în anul 2005.

Deva (I.J.) - Conform Rapor
tului de Analiză întocmit de 
ITM Hunedoara, numărul ac
cidentelor de muncă în 2005 se 
ridică la 313, din care 20 mor

Organizate și Antidrog Hune
doara, în timp ce încercau să 
vândă 38 de grame de canabis. 
în urma unei acțiuni, au fost 
prinși, în flagrant, Andrei M., 
de 15 ani, și Mihai D., de 18 
ani, ambii elevi, asupra cărora 
au fost găsite 38 de grame ca
nabis verde pe care intențio
nau să-l vândă unor tineri din 

tale. Cele mai multe au sur
venit la minele din Valea Jiu
lui, stabilind o statistică nea
gră care arată că la 10 anga
jați, unu a suferit un accident. 
Bilanțul pe 8 luni al ITM Hu
nedoara clasează pe locul I mi
neritul, cu 238 accidente. Pe lo
cul doi, se situează accidentele 
din silvicultură, 3, și construc
ții, 1. „Din cele 13 accidente de 

localitate. în urma cercetărilor 
s-a stabilit că cei doi au re
coltat canabisul dintr-o „Cul
tură spontană”, crescută pe 
drumul de acces spre lacul 
Cinciș. La locul indicat, poli
țiștii au găsit 10 plante de ca
nabis, care au fost distruse 
prin recoltare și au rezultat 
350 grame de substanță vege

șapte sunt de circulație, 4 în 
silvicultură și prelucrarea 
lemnului și câte unu la Aero
clubul Deva și construcții. Da
că pe zona Petroșani acciden
tele de muncă s-au redus la ju
mătate, în zona Devei numă
rul acestora rămâne con
stant”, afirmă Iacob Horea Ra- 
țiu, insp.-șef ITM Hunedoara. 

tală verde. Au fost recuperate 
50 de grame canabis verde 
vândut anterior altor tineri. 
Cei doi sunt cercetați în liber
tate pentru „operațiuni fără 
drept, cu droguri de risc” și 
riscă o pedeapsă cu închisoa
rea de la 5 la 15 ani, dar pen
tru că sunt minori, pedeapsa 
va fi redusă la jumătate.

Parada 
mușchilor

Deva (C.M.) - CS Body 
Building Deva organizea
ză, duminică, de la ora 
16.00, la Casa de Cultură 
o demonstrație de cul
turism. Participă multi
pli campioni naționali, 
medaliați european.

Femei de vârstă fertilă Pun averea la bătaie
■ Finanțele hunedo- 
rene sunt parte în cali
tate de creditor în 378 
de dosare de faliment.

Deva (C.P.) - Suma ce trebu
ie recuperată este de 180 mili
oane lei noi, dosarele aflându- 
se pe rolul Tribunalelor Hune
doara, Dolj, Gorj și București. 
„Doar în cursul acestui an, 
DGFP Hunedoara a formulat 
59 cereri de lichidare judiciară 
în temeiul legii falimentului, 
aflate pe rolul Tribunalului 
Hunedoara. Firmele au obli
gații față de bugetul statului

de circa 129 milioane lei noi”, 
a declarat Lucian Heiuș, direc
torul instituției. Tot în acest 
an, finanțelor hunedorene le-a 
fost distribuită o sumă de 2,8 
milioane lei noi ca urmare a 
lichidării patrimoniului de
bitorilor aflați în procedură de 
lichidare. în cazul debitorilor 
care nu mai au active de va
lorificat în cadrul procedurii 
reorganizării judiciare și a fa
limentului, s-a cerut atragerea 
răspunderii patrimoniale a 
administratorilor, în 80% din
tre situații cererea fiind ad
misă de către instanțele de 
judecată.

tane vor beneficia de echipament și uotări cu materiale, 
după modelul colegilor lor din Franța, /p.3 (Foto: Traian Mânu) •
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PE SCURT

• Avertizări ignorate. Un raport CIA arată 
că, înaintea războiului din Irak, Casa Albă a 
ignorat estimările agenției, care a avertizat 
că există obstacole majore de natură cultu
rală și politică pentru stabilitatea în țară 
după încheierea conflictului.

• Dezmințire. Filiala irakiană a rețelei al- 
Qaida a dezmințit afirmațiile americane pri
vind existența unui scrisori a adjunctului lui 
Osama ben Laden, Ayman al-Zawahiri, către 
Abu Musab al-Zarqawi, într-un comunicat 
publicat pe Internet.

Referendum istoric in Irak

Vizită după 
vizită

Paris (MF) - Secreta- i 
rul de Stat american, 
Condoleezza Rice, urma i 
să ajunga aseară la Mos- ; 
cova, pentru a se întâl
ni cu liderii ruși, a a- 
nunțat purtătorul său de 
cuvânt, după ce delega
ția americană a sosit la 
Paris. „Rice se va întâi- i 
ni cu președintele Vladi
mir Putin și cu minis
trul de Externe, Serghei 
Lavrov”, a spus Sean î 
McCormack. Rice, care 
s-a întâlnit ieri diminea
ță cu președintele fran- j 
cez, Jacques Chirac, și 
cu ministrul de Externe, 
Philippe Douste-Blazy, 
urma să părăsească j 
Franța ieri după-masă și 
să petreacă noaptea la 
Moscova, a spus McCor
mack. După Moscova, 
Rice va vizita Londra, j 
unde va lua cina în a- 
ceastă seară cu minis- i 
trul de 
Externe 
Jack St 
și se Vc 
întâlni 
mâine 
cu pre
mierul 
Tony 
Blair.

(Foto: arhivă) i 

Neinteresat 
de funcții 
București (MF) - Se
natorul PSD Ion llies- i
cu a declarat, joi, că i
nu-l mai interesează i
„implicarea persona- i
lă" în funcții execuți- i
ve din interiorul parti- i
dului, dar că și-ar do- i
ri ca prezența sa să 
fie utilă pentru for- i
mațiune. întrebat da- i
că va mai candida ' i
pentru o funcție de j
conducere în eventu- ;
alitatea organizării u- i
nui congres PSD, Ili
escu a declarat că, în i
plan personal, nu i
mai este interesat de i
o asemenea „ches- ;
tiune". El nu a negat i
însă că „ar putea să i
apară" chestiuni care 
să-l influențeze în re- F
gândirea acestei deci- i
zii. Fostul lider PSD a i
ținut să precizeze că j
va rămâne în conți- ;
nuare „sensibil la j
soarta partidului". i

Explozie în Afganistan
Kandahar (MF) - O explozie, provocată 

cel mai probabil de o bombă, s-a produs, 
ieri dimineață, în parcarea auto a unei baze 
militare americane din sudul Afganistanu
lui, unde sunt staționate cisternele care 
transportă combustibil, a anunțat un ofițer 
afgan, citat de AFP.

Două camioane-cisternă au explodat și al
te șase au luat foc, în afara bazei militare 
situate la periferia orașului Kandahar, a 
explicat comandantul Mohammad Sarwar, 
fără a anunța un eventual bilanț al victime
lor.

tanți continuau ieri să opună rezistență ar
mată într-o clădire aparținând Ministeru
lui de Interne din Nalchik. Opt combatanți
au fost uciși într-o operațiune de eliberare 
de ostatici. Ostaticii deținuți de rebeli au 
scăpat nevătămați. (Foto: epa)

Ion Iliescu

■ Alegătorii irakieni sunt 
așteptați astăzi la refe
rendumul privind proiec
tul de Constituție.

Bagdad (MF) - Mai mult de 
15,5 milioane de irakieni din 
18 provincii sunt așteptați, as
tăzi, să voteze la referendu
mul privind proiectul de Con
stituție, relatază AFP.

înt marea înscrisă pe bule
tinele de vot este „Aprobați 
Constituția Irakului?”.

Pe listele electorale sunt în
scriși 15.550.928 de alegători, 
dintr-o populație totală de cir
ca 26 de milioane de persoa
ne. Autoritățile au organizat 
6.235 de birouri de vot, cu 
31.809 urne, iar alegătorii 
sunt așteptați între orele loca
le 7.00 ăi 17.00 (4.00 - 14.00 
GMT).

Președintele Traian Băsescu la
Zagreb ((Foto: epa)

Prefecții PNL trebuie să aleagă
■ Tăriceanu le-a dat a- 
cestora două săptămâni 
pentru a alege între 
politică și administrație.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu le-a 
dat un termen de două săptă
mâni prefecților și subprefec- 
ților PNL, într-o întâlnire or
ganizată joi seară, la Casa 
Dante, pentru ca aceștia să se 
decidă dacă de la 1 ianuarie 
2006 vor să mai rămână în po
litică sau aleg administrația, 
potrivit noii legislații.

Surse liberale au declarat 
că la întâlnirea cu premierul 
au fost prezenți cei 22 de pre
fecți PNL și cei 14 subprefecți 
care aparțin aceluiași partid. 
Fără subterfugii

în cadrul discuțiilor, Tări
ceanu le-a cerut colegilor de 
partid care ocupă funcții de 
prefect și subprefect să nu ca
ute subterfugii pentru a putea

Comisia Europeană lansează Planul D
■ Pentru a recâștiga 
simpatia europenilor, CE 
organizează o vastă dez
batere privind viitorul UE.

Bruxelles (MF) - Comisia 
Europeană a lansat, joi, „Pla
nul D, de la Democrație, Dia
log și Dezbatere”, pentru a or
ganiza o vastă dezbatere pri
vind viitorul Europei în ca
drul „perioadei de reflecție” 
decisă de Cei 25 după respin

Trei sedii ale Partidului Islamic Irakian, care și-a îndemnat simpati- 
zanții să voteze în favoarea proiectului de Constituție, au fost 
ieri ținta unor atacuri (Foto: epa)

ONU a tipărit 3,5 milioane Constituției în arabă, un mili- 
de exemplare ale textului on în limba kurdă și 400.000

Băsescu la summitul de la Zagreb
■ Cei 16 președinți din 
Europa Centrală s-au 
pronunțat în favoarea 
continuării extinderii UE.

Zagreb (MF) - Reuniunea 
șefilor de stat din Europa 
Centrală a început, ieri dimi
neață, la Zagreb, în Croația; 
tema principală a conferinței 
fiind evaluarea procesului de 
extindere a UE.

Participanții reprezintă sta
te membre UE, țări care au 
început negocierile de aderare 
sau care aspiră să intre în 
Uniune.

„Această diversitate ne dă 

rămâne și în politică și în ad
ministrație.
Au propus un compromis

Potrivit surselor citate, u- 
nii prefecți sau subprefecți au 
încercat să propună o soluție 
de compromis, în sensul că ar 
putea să fie suspendați din 
funcția politică deținută în 
PNL, pe durata mandatului 
din administrație, iar la în
toarcerea în partid să li se re
cunoască vechimea.

Cei care au susținut aceas
tă variantă au invocat chiar 
faptul că metoda ar fi aplicată 
și de colegii de Alianță, pre
cizează aceleași surse.

Majoritatea prefecților și 
subprefecților liberali au 
funcții de conducere în orga
nizațiile teritoriale, iar la dis
cuția cu Tăriceanu au cerut 
să-și poată menține poziția 
politică.

Președintele liberal le-ar fi 
pus, însă, în vedere să se deci
dă, până la 1 noiembrie, asu- 

gerea prin referendum a Con
stituției europene de către 
Franța și Olanda.

„Planul D este conceput ca 
un exercițiu de dezbatere, dia
log și ascultare. Este un mij
loc de a mobiliza ideile politi
ce, pentru a provoca schimba
rea”, a declarat comisarul eu
ropean pentru Strategii de co
municare, Margot Wallstroem.

„Confruntați cu provocarea 
mondializării, concetățenii 
noștri ridică întrebări dificile 

șansa să abordăm subiectele 
propuse în moduri foarte va
riate”, a declarat, în discur
sul inaugural, președintele 
croat, Stipe Mesici.

„Integrarea europeană este 
un obiectiv milenar unic, pen
tru care nu există alternativă 
și care trebuie îndeplinit în 
interesul țărilor europene și 
al lumii întregi. Integrarea 
europeană nu trebuie pusă 
sub semnul întrebării și nici 
oprită”, a mai spus el.

La summit sunt prezenți 
președinții Albaniei, Austriei, 
Bosniei, Bulgariei, Croației, 
Ungariei, Italiei, Lituaniei, 
Macedoniei, Republicii Mol

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: arhivă)

pra postului pe care vor să-1 
ocupe începând cu 1 ianurie 
2006, când prefecții vor fi 
înalți funcționari publici și 
nu vor mai putea ocupa func
ții politice.

legate de siguranța locului de 
muncă și pensii, migrația și 
nivelul de viață. Europa tre
buie să se reînnoiască, astfel 
încât să fie parte integrantă a 
soluției” acestor probleme, a 
continuat Wallstroem.

Acest Plan D nu este desti
nat „să salveze Constituția, ci 
să favorizeze o vastă dezbate
re despre relația dintre insti
tuțiile democratice ale UE și 
cetățenii săi”, precizează co
municatul Comisiei. 

pentru turcomani și assrieni. 
Proiectul Constituției are 139 
de articole. Pentru a putea vo
ta, alegătorii trebuie să de
monstreze că sunt cetățeni 
irakieni, dispun de toate drep
turile, au cel puțin 18 ani și 
sunt înscriși pe listele electo
rale. Numai irakienii prez^T.i 
în țară vor putea participa la 
vot.

„Referendumul va fi un 
succes, iar proiectul Constitu
ției va fi ratificat dacă majori
tatea alegătorilro din Irak îl 
aprobă și dacă două treimi 
dintre âlegătorii din trei pro
vincii nu îl resping”, conform 
unui proiect al Legii funda
mentale tranzitorii.

Desfășurarea alegerilor este 
supravegheată de câteva mii 
de observatori, dintre care 500 
sunt organizații internaționa
le.

dova, Poloniei, României, Ser- 
biei-Muntenegru, Slovaciei, 
Sloveniei și Cehiei. 4

Cei 16 președinți din Euro
pa Centrală s-au pronunțat în 
favoarea continuării extin
derii Uniunii Europene, con
siderând acest lucru modali 
tatea cea mai eficientă pent, 
dezvoltare și stabilitate în 
sud-estul continentului.

„Extinderea UE către în
treaga zonă a Balcanilor de 
Vest (fostele republici iugosla
ve și Albania) este răspunsul 
adecvat pentru prevenirea 
crizelor și asigurarea dezvol
tării în regiune”, a declarat 
președintele Traian Băsescu.

Raiduri în Haga J
Haga (MF) - Poliția o- 

landeză a încercuit, ieri 
la prânz, sediul Guver
nului, situat la Haga, e- 
fectuând numeroase rai
duri în oraș, unde au fost 
auzite focuri de armă. 5

Serviciile antiteroris- V 
te (NGTB) au refuzat să 
ofere detalii despre ope
rațiune, dar au confir
mat existența acesteia.

Potrivit agenției olan
deze de presă ANP și 
postului public de radio, 
numeroase clădiri pu
blice - unde se află bi
roul primului-ministru, 
al ministrului de Exter
ne, precum și sediul 
Parlamentului - au fost 
încercuite de forțele de 
securitate.

Parlamentul nu avea 
nici o sesiune ieri, dar 
la Guvern urma să aibă 
loc o reuniune a miniș
trilor.

Pe lângă dezbaterile națio
nale, planul Bruxelles-ului 
prevede „ample inițiative” 
precum vizite frecvente ale 
comisarilor în Statele membre 
și crearea unei rețele de 
„ambasadori ai bunăvoinței”.

Pentru a finanța acest plan, 
CE sprijină propunerea Par
lamentului de a acorda șase 
milioane de euro pentru^?- 
țiunile din 2006, care se a 

adăuga celor nouă milioane 
votați pentru anul 2005.
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• Zgomot. Săptămâna Europeană pentru 
Securitate și Sănătate în Muncă va debuta 
luni* la Deva, și este organizată de ITM 
Hunedoara. Desfășurătorul primei zile arată 
ca obiectiv principal o vizită la Termoelectri
ca Mintia, considerată numărul 1 la poluare 
fonică în județ. (IJ.)

• Consilier. Virgiliu Cîrlan este noul consilier 
al Partidului Democrat în Consiliul Local 
Hunedoara, după ce colegul său de partid, 
Constantin Bălănoiu, a demisionat din 
funcție și a optat pentru funcția de cenzor la 
ECO SID SA. (M.S.)

SAPARD-ul 
mai accesibil

Deva (L.L.) - Toți cei î 
care doresc accesarea ! 
fondurilor SAP ARD - și i 
nu au asigurată partea ; 
de cofinantare - se pot a- ; 
dresa băncilor pentru i 
obținerea creditelor. A- i 
cestea acceptă girarea î 
cu propria investiție. Di
rectorul DADR Hune
doara, Ion Simion, afir- ; 
mă că „aproximativ 280 j 
de milioane de euro vor = 
fi puse la dispoziția băn- i 
cilor. Din această sumă i 
vor fi acordate credite ; 
pentru cofinanțarea pro
gramului Sapard. Cre- î 
ditele de la bănci vor fi i 
acordate pe 10 ani, cu o j 
perioadă de grație”. în
cepând din anul 2006, 
toate fondurile externe î 
atrase de județul Hune- î 
doara vor fi rulate prin j 
Agenția de Plăți care 
funcționează la Direcția i 
pentru Agricultură și j 
Dezvoltare Rurală Hune- î 
doara. i

Nicolae Schiau
(Foto: Traian Mânu)

«MW

Ghinioane în serial pe DN7
■ Trei accidente de cir
culație s-au petrecut, 
ieri, pe DN 7, două 
persoane fiind rănite.

Mihaela Tămaș_________________
mi haela.tamas@infafmmedia.ro

Deva - Odată cu venirea 
sezonului rece, traficul ruti
er este din ce în ce mai 
intens, iar accidentele rutiere 
tot mai dese. Unul din acci
dente s-a petrecut, ieri, pe 
DN7, în jurul orei 14:30, la 
intersecția străzilor Calea 
Zarandului și Iuliu Maniu. 
Dan Uriașu s-a angajat în tra
versarea străzii pe culoarea 
roșie a semaforului. Nici mă
car nu s-a asigurat și a fost 
surprins și accidentat de un 
autotractor Mercedes. Bărba
tul a fost transportat de ur
gență la spitalul Județean

Hunedoara - Deva, dar nu a 
rămas internat, a scăpat cu 
câteva răni ușoare.
Accident cu ambulanta

în jurul orei 11:00, o ambu
lanță din Deva a plecat cu 
patru bolnavi din localitate, 
spre Petroșani, unde urma să

fie duși la tomograf. La 
ieșirea din Deva, spre Sân- 
tuhalm, mașina a fost impli
cată într-un accident de cir
culație, iar unul din pacienții 
transportați a fost rănit la un 
ochi'.

Șoferul a cerut ajutor prin 
stație colegilor săi care au

ajuns la fața locului cu două 
mașini. Una a preluat trei 
pacienți și a plecat cu ei la 
Petroșani, iar cea de-a doua 1- 
a transportat pe rănit la 
Deva. Pentru că nu a suferit 
leziuni grave, acesta a fost 
trimis la scurt timp spre 
tomograful din Petroșani.

Pagubele sunt de 50-60 milioane lei Măsurători la accidentul de la gară

loan Simion

Ani de 
aur
Hunedoara (M.S.) - 
Doar 36 de familii, 
care s-au căsătorit în 
urmă cu 50 de ani, 
mai locuiesc acum în 
municipiul Hune
doara. Statistica 
arată însă că din 
toate cuplurile care 
au spus „DA", în 
anul 1955, în fața 
Ofițerului de stare 
civilă din Hunedoara, 
acum mai trăiesc (cu 
ambii soți în viață) 
500 de familii, dar, 
așa cum șe observă, 
marea majoritate au 
plecat din localitate. 
Autoritățile au alo
cat, de la bugetul 
local, suma de 7500 
de lei noi pentru 
sărbătorirea Nunții 
de Aur. „Acest eveni
ment din viața unei 
familii reprezintă un 
lucru deosebit. Con
siderăm ca o datorie 
morală să sărbătorim 
persoanele vârstnice 
care au trăit, au 
muncit și și-au înte
meiat o familie în 
municipiu, dovedin- 
du-le prin acest 
lucru, respectul pe 
care îl avem pentru 
ei", a declarat pri
marul Nicolae 
Schiau.(Foto: Traian Mânu)

In Județ
DN 7 Leșnic - Burjuc - Zam

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 

bal - Str, Titu Maiorescu - B-dul 22 Decembrie

Radarele mai pot fi întâlnite și pe principatele artere 
rutiere de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - 
petroșani - Vulcan - Lupeni

Adrese rămase fără
■ APA PROD nu a răs
puns nici după 45 de 
zile la 2 cereri ale unei 
asociații din Hațeg.

Damiel I. Iancu_________________
daniel.iancu0informmedia.ro

Hațeg - Asociația de Pro
prietari Nr. 19 din orașul 
Hațeg a înaintat, la sfârșitul 
lunii august, două adrese că
tre SC APA PROD SA Deva, 
respectiv sucursala acestei 
societăți din localitate. Deși 
termenul legal pentru a se da 
curs unei cereri este de 30 de

zile, acesta a fost depășit cu 
mult fără a se primi vreun 
răspuns. Membrii asociației 
solicită aprobarea reampla- 
sării contorului de apă mult 
mai aproape de imobilul în 
care locuiesc.
Au trecut 45 de zile

„La ora actuală contorul se 
afla amplasat la aproximativ 
20 de metri de bloc, țeava de 
apă subtraversând bulevardul 
orașului până la intrarea în 
bloc. Legea spune că un ase
menea contor trebuie să se gă
sească la limita proprietății, 
însă noi nu suntem propri-

răspuns
etarii bulevardului”, a de
clarat Emil Danci, președin
tele Asociației de Proprietari 
Nr. 19. „Am solicitat societății 
APA PROD Deva și sucursalei 
sale din Hațeg să ne permită 
amplasarea contorului la limi
ta proprietății, însă au trecut 
aproximativ 45 de zile și nu 
am primit încă nici un fel de 
răspuns”, a spus Danci. El a 
mai precizat că, în mod nor
mal, dacă unei solicitări nu i 
se răspunde în scris în termen 
de 30 de zile, atunci se poate 
considera că instituția respec
tivă și-a dat acordul tacit pen
tru rezolvarea problemei.

Colaborare
Deva (C.P.) - Județul 

Hunedoara va fi gazda u- 
nei delegații de oameni 
de afaceri, reprezentanți 
ai unor firme din Olanda, 
în perioada 18-20 octom
brie. Parteneriatul de afa
ceri între firmele olande
ze și cele hunedorene se 
va desfășura la sediul 
CCI Hunedoara, la 18 oc
tombrie, începând cu ora 
11:15. în paralel, se va 
desfășura „Conferința pe 
teme de managementul 
apei și infrastructură”.

Bătută de un
Deva (M.T.) - O femeie din 

Deva a fost bătută de un 
tânăr care venise în vizită la 
fiica vecinei sale. Femeia a 
ieșit din apartament pentru a- 
i lua apărarea vecinului său, 
pe care tânărul, băut fiind, a 
vrut să-l lovească. Scandalul 
a început în jurul orei 21:00, 
când Narcis Gabriel Vasi și 
priețenul său, Nicolae Lucian 
Almășan, după ce au băut, 
fiind ziua de naștere a primu
lui dintre aceștia, au hotărât 
să o caute pe Alina, o fată de 
14 ani. Au ajuns în fața blocu
lui acesteia, nu au mai știut 
numărul apartamentului și 
au nimerit la vecinul de

necunoscut
palier. Ajunși la ușa fetei, 
mama acesteia a deschis și, 
după ce fata a stat câteva 
minute la ușă cu cei doi, a 
chemat-o în casă, pentru că 
cei doi erau în stare de ebri
etate. A ieșit vecinul de palier 
și l-a întrebat pe Almășan de 
ce a sunat la interfonul său. 
De aici a pornit scandalul. 
Băut fiind, tânărul a vruț să- 
1 bată, dar a intervenit o altă 
vecină care a fost bătută de 
tânăr. Acum, acesta este cer
cetat pentru lovire și violare 
de domiciliu, iar dacă va fi 
găsit vinovat, riscă o pedeap
să cu închisoarea de la șase 
luni la trei ani.

Luni
Orice s-ar spune, 

prin PRM-ul județean 
bântuie din greu spiri
tul lui Garagiale. Adu
nați cu mic cu mare la 
Deva, cu ocazia unei 
conferințe județene, u- 
nii dintre membrii par
tidului au început să 
critice conducerea de la 
„centru”. Care numește 
candidați de care n-a 
auzit nimeni. Un fel de 
Agamiță Dandanache 
impuși și sprijiniți de 
la București. în replică, 
Mircea Nedelcu, fostul 
șef al PRM-iștilor ju
dețeni, neagă aceste 
acuzații. Mai rămâne să 
aflăm cine a găsit scri
soarea pierdută.

Mircea Nedelcu

Studiu al Jandarmeriei
Deva (M.S.) - Jandarme

ria Română va finaliza, pâ
nă la sfârșitul anului, un 
studiu pentru stabilirea e- 
chipamentului și a dotării 
necesare jandarmilor mon
tani, a declarat, în Valea Ji
ului, inspectorul general al 
Jandarmeriei Române, ge
neral de brigadă Costică 
Silion. Modelul folosit în 
studiu îl urmează pe cel al 
jandarmilor montani fran
cezi. „Nu este exclus ca 
jandarmii montani să aibă 
însemne distinctive pentru 
a se deosebi de colegii lor

care acționează în alte zone 
pentru stabilirea și asigura
rea ordinii publice”, a spus 
generalul de brigadă. El a a- 
dăugat că jandarmii mon
tani vor avea norme de ma
teriale specifice activității 
pe care o desfășoară pe 
munte. Șeful Jandarmeriei 
Române a participat, în a- 
ceastă săptămână, la inau
gurarea Poligonului de in
strucție al jandarmilor mon
tani din Cheile Taia, aflat în 
Masivul Șureanu, pe Valea 
Jiețului, la 800 de metri alti
tudine.

Resmeriță la Lupeni

Marți
Odată cu venirea 

toamnei și ofilirea 
frunzelor de ștevie, a- 
sistații sociali din Lu
peni se dezmorțesc 
prin fața primăriei. 
Unde protestează, pen
tru că nu și-au primit 
banii cuveniți.

Primarul Resmeriță 
susține că el n-are nici 
o vină.

Totul e din cauza 
culorii sale politice, 
care îi face pe cei de la 
„județ” să‘ nu-i aloce 
banii necesari. Ceea ce 
demonstrează că o fi 
politica asta pluralistă, 
dar trebuie să ai grijă 
cu cine votezi. Ca să-ți 
spun ce mănânci.

Miercuri
Pe la juma tea săptă

mânii aflăm că n-avem 
gripă aviară. De fapt, 
nu, avem gripă aviară. 
Sau n-avem gripă avi- 
arâ? Până la urmă min
istrul Flutur se hotă
răște și ne anunță că a- 
vem gripă aviară. Cul
mea e că apoi aflăm că 
n-avem vaccinuri anti- 
gripale. Sau avem vac
cinuri antigripale? Ha
bar n-am. Să așteptăm 
să se hotărască minis
trul Nicolăescu.

fi1?/:

Dușca de la schimbul 3

Harababură aviară

Joi
Atunci când n-au ce 

face, statisticienii nu
mără hunedorenii care 
beau în timpul servici
ului. Astfel, au ajuns la 
concluzia că sunt des
tul de mulți hunedo- 
reni care mai trag câte 
o dușcă în timp ce 
muncesc. Problema e 
că unii dintre ei, su- 
părați că au terminat 
serviciul și nu mai au 
timp de băut, vin acasă 
și-și bat nevestele. în 
aceste condiții, se pare 
că munca nu mai în
nobilează omul. Doar îl 
îmbată.

Vineri
Pentru că marea ma

joritate a minerilor din 
Valea Jiului „l-au votat 
pe Bombo”, au șansa 
de-a ajunge-n Congo. 
Sau, mă rog, pe unde
va pe-aproape. Asta du
pă ce, o firmă care se o- 
cupă cu recrutarea for
ței de muncă le oferă 
ortacilor locuri de mun
că în Africa. Sincer să 
fiu nu știu în ce măsu
ră minerii hunedoreni 
vor da țării respective 
cât mai mult cărbune. 
Mă gândesc însă cu 
milă la intelectualii lor 
Dacă îi vor enerva, au 
șanse să vadă luminițe
le verzi ale lămpașelor 
intrându-le în ochi. Sau 
în gură. Odată cu capul 
minerului, bineînțeles.

Murim. luDtăm...

mailto:haela.tamas@infafmmedia.ro
daniel.iancu0informmedia.ro
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PROGRAME TV SÂMBĂTA

7:00 Ceasul 
deșteptător 

8:00 Formula 1:
Calificări: Marele premiu 
al Chinei

9:00 Desene 
inanimate: 

Clubul Disney
930 Mic, 

da'voinic 
10KX> Portativul 

piticilor 
11:00 Călătorie 
▼E3 spre central 

pământului 
12:00 Lumea In 

care trăim 
13:00 Orizont 2007 
14:00 Jurnalul TVR.

Meteo.
Sport

14:15 O vedetă 
populată 

1630 Parteneri 
de weekend 

1630 Cu Irina 
la cafea 

1830 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul 

TVR Meteo 
Sport

2tt00 Surprize, surprize... 7
Sâni de SURPRIZE de 

neuitat - întinerește 
odată cu noii Prezintă 
Andreea Marin. Regia 
Tudor Mărăscu.

2330 Jurnalul TVR Meteo 
Sport 

2330 Profesioniștii
030 Infidelitate (thriller, 
^Canada, 1997) Cu: Gary 

îtrech, John Clayton 
Schafer, Vanessa Sadler, 
Tamara. Regia Jon Hess. 
Shane, fost boxer, 
încearcă să uite eșecul ; 
ultimei sale confruntări 
din ring, alături de soția 
sa Catherine.

2tS Jurnalul TVR. Meteo. 
Sport (r)

335 Profesioniștii (r)
435 Orizont 2007
530 Parteneri 

de weekend
535 Destine

Hsecrete

7:30 Gillette 
Worid Sport 

8:00 Jim Button 
830 Desene

Elanimate: 
Vânătorii 
de fantome, 
Astro Boy 

9:45 Casa de 
piatră 

10:15 Roata de 
rezervă 

11:00 Nava
[ parțială 

Cdyssey 
12:15 Inaedibil,

q dar adevărat 
1330 Știri 
13:15 Vivere - A trăi cu pasi-

0une 
1430 V,I.P. 
1530 Secretul

0 Măriei (r) 
1630 Divertisment: 

Căi mai 
frumoși ani 

1830 Săptămâna financiară.
Prezintă: Gabriela 
Vrânceanu-Firea 

1930 Observator. Sport.
Meteo

2030 Divertisment Animat 
Planet

2130 Divertisment Gogo
manii

2130 Atac la președinte 
«acțiune, SUA 2000) Pe 

fondul unor divergențe 
politice, președintele 
Statelor Unite este răpit 
în timp ce participa la o 
acțiune de caritate.

2330 Virus (S.F., coprod., , 
111999) Prinși într-o fur

tună cumplită care îi 
face să piardă încătura 
pe care o transportau și 
aproape scufundă 
vaporul, membrii 
navei Sea Star sunt 
nevoiți să caute o navă 
salvatoare. Soarta le

, scoate în cale un vas de 
cercetări rusesc, în 
aparență părăsit.

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

630 Filip cel Bun (r) 
8:00 O familie trăsnită 
8:30 Uriașul Hany, episodul 
010

930 Baby Looney Tunes, 
Sepisodul 18

930 Toonsyfvania, episodul 
019

1030 Fantoma de pe Net 
▼ S(aventuri, SUA, 2004) 
1230 Promotor. Cu Roxana 

Ciuhulescu
1230 Magazin UCL 
1330 Știrile ProTv 
1335 Maratonul

’. visurile (r) 
.530 Cartea junglei: 
rVyMowgfi și comoara 

(aventuri, SUA, 1998). 
Cu: Lindsey Peter, Sean j 
Price McConnell, Anto
nio Baker, Gary Collins. 
Regia: Michael 
McGreevey

1730 Tu ești, tu câștigil 
1830 Stilul

OanaCuzino 
1830 Te vezi la Știrile ProTv 
18:55 Știri sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport Vre

mea

2030 Demolatorul (acțiune,
> la SUA, 1993). Cu: Sil

vester Stalone, Wesley 
Snipes, Sandra Bullock, 
Nigel Hawthorne. Regia: 
Marco Brambilla. Sil
vester Stalone este 
starul acestei ficțiuni 1 
pline de suspans a cărei 
acțiune începe în 1996, 
Intr-un Los Angeles aflat 
în plin război. John 
Spartan, unul dintre cei 
mai cunoscuți polițiști ai 
orașului, poreclit demo
latorul, vânează cu dis
perare un periculos psi
hopat blond - Simon 
Phoenix, care, de cele 
mai multe ori, ucide din 
plictiseală

23:15 Gala K1: 
Osaka

1:15 Demolatorul (acțiune, ‘ 
O SUA 1993) (r)

330 Maratonul visurilor (r) 
530 Tu ești, tu câștigil (r)

6:00 Jaf In stil italian 
«(acțiune, SUA 2003).

Cu: Mark Wahlberg 
7:50 Banda Olsen cânte rock 

«(comedie, Danemarca,
2004). Cu: Aksel Storen 
Aschjem

920 Vedete la Hollywood: 
Halle Berry

9:40 Anita și eu (comedie, 
HMarea Britanie, 2002).

Cu: Kabir Bedi, Max 
Beesley, Sanjeev 
Bhaskar, Chandeep 
Uppal, Anna Brewster. 
Regia: Metin Huseyin 

11:15 Atât de aproape de cer 
▼ Hfromantic, SUA, 1995). 

1330 Școala de rock (come- 
Hdie, SUA 2003) 

14:50 Philip Marlowe (come- 
Hdie, Cehia, 2003) 

1630 Departe de paradis 
«(dramă, Franța, 2002).

Cu: Julianne Moore 
18:15 O viață aproape per- 

«fectă (romantic, SUA
2002) . Cu: Angelina 
Jolie, Edward Bums, 
Christian Kane, Tony 
Shaloub

2030 Amor ai fiica șefului
Ijtmeu (comedie, SUA

2003) . Cu: Ashton 
Kutcher, Tara Reid, Jef
frey Tambor, Andy 
Richten, Michael Mad
sen, Jon Abrahams. 
Regia: David Zucker

2130 Jaf lh stil italian 
«(acțiune, SUA, 2003).

Cu: Mark Wahlberg, 
Charlize Theron 

2320 Satul (suspans, SUA, 
«2004). Cu: Joaquin

Phoenix, Adrien Brody, 
Sigourney Weaver, 
William Hurt, Bryce Dal
las Howard. Regia: M.
Night Shyamalan

135 boar un sărat (come- 
ladie, SUA, 2002). Cu:

Mariey Shelton 
235 Cons an (thriller, 

^Germania, 2003). Cu:

Armand Assante, 
4:10 Ultimul act (dramă, 

SMarea Britapie, 2002)

04:15 Moștenitoarea (r) 05:00 
Fascinația modei (r) 05:30 
Expres TV 0630 Bugetul meu (r) 
06:30 Jurnalul TVR (r) 07:00 
Pescar hoinar (r) 07:30 Top 
sport. Culturism și Fitness 07:55 
Teleshopping 08:25 Euro-Dis- 
pecer 0830 Universul cunoaș
terii 09:00 Arca lui Noe 09:30 
împreună pentru natură 10:00 
Natură și aventură 1030 A avea 
20 de ani la ... 11:00 Gimnas
tică: Campionatele Naționale - 
Finale pe aparate 14:00 Tele
viziunea, dargostea mea! 1530 
Fotbal: FC Național - FC Argeș. 
Meci din Divizia A 17:00 Via 
sacra 18:00 Miracole (s) 19:00 
Imagini de război (documentar) 
2030 Trăsniții din Queens (seri
al, Statele Unite ale Americii) 
20:30 Amy (s) 21:30 Jurnalul 
TVR 22:00 Lady Randolph 
Churchill (s) 23:00 Jacknife 
(dramă. SUA, 1989) 00:50 
Nemuritoarea (s)

0945 Teleshopping 1030 Poke
mon 1020 Pokemon 10:45 Te
leshopping 1130 Descoperă Ro
mânia 11:30 Viața la Casa Al
bă 1230 Cupluri celebre la Hol
lywood 13:00 Teleshopping 
13:15 Cleopatra 25251430 Pia
za rea 16:00 Cheers 

i 17:00 Echipa de rezerve 1930
Telefonul de la miezul nopții 
20:00 Extemporal la dirigenție

06:50 Răsărit de soare 10:00 
Emisiuni pentru copii 1130 Klip- 
perek 12:00 TS - Corner 12:30
Ce, unde? 13:00 Știri, meteo 
13:05 Să gătim ușor! 13:35
Aparate de zbor 14:05 Delta 

■ 14:35 Secolul nostru 15:05
Marea Carte 15:15 Ajutor, am 
devenit mamă! 16:50 Marea 
Carte 1730 Știri 1735 Telesport 
1935 Marea Carte 20:00 Lux- 

1 or-show 20:30 Jurnal, sport,
meteo 2135 Loto 21:15 Pisica 
neagră 22:10 Donnie Brasco 
00:15 Știri

07:00 Teleshopping 07:30 
Desene animate 08:30 Aventuri 
cu Bob (s) 0930 Un taxi numit 
dreptate (s) 10:00 Orizonturi 
europene 1030 News Radio (s) 
11:00 Sport, dietă și o vedetă 
11:30 Tele RON 13:00 Viață de 
vedetă 13:30 Cele mai intere
sante 101 cupluri celebrei 1430 
Săptămâna nebună 15:30 
Schimb de mame 17:00 Aven
turile familiei Vijelie (r) 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 
19:30 Hugo 20:00 Rambo I 
2230 Poliția în acțiune (r) 23:15 
Trădați în dragoste (r)

0630 Naționala de Bere - Batal
ionul distracționar (r) 07:00 
Teleshopping 08:00 Jurnal de 
dimineață 0830 Denver - ultim
ul dinozaur 09:00 Stăpânul 
jocurilor (comedie, SUA, 1989) 
11:00 Totul despre casa mea 
11:30 Agenția de turism 12:00 
Raven (s) 1230 Rebelii (s) 1330 
A treia planetă de la Soare (s) 
1430 Un partener fantomă (s) 
1530 Moarte pe Nil (polițist, 
Anglia, 1978) 17:30 Cuscrele (r) 
18:30 Jurnal de seară 19:45 
Țara Iu1 Papură Vouă 20:00 
Divizia A Burger FCM Bacău - 
Rapid București 2230 Rob Roy

07:00 Matineu TV2 10:40 
Monștrii epocii glaciare 3 11:40 
Aventuri 12:15 Sfatul casei 
12:50 TotalCar 1325 Trăiește-ți 
viața încă o dată! (s) 14:20 
îngerii păzitori ai șoselelor (s) 
15:25 Karen Sisco (s) 16:25 
Vrăjitoare fermecătoare (s) 
17:25 Stargate (s) 1825 Comis
arul Rex (s) 19:30 Știri, meteo 
20:00 Magellan. Călătorie 
științifică în jurul Pământului 
20:30 Activity show 21:10 
Mania urmăririi (comedie, 
coprod., 2001) 23:20 Familia 
polițistului 3 (thriller, SUA, 
1995). 0120 Dinamită dublă 2 
(f) 03:20 Fastlane (s)

04:15 Amazoana (r) 05:00 
Poveștiri adevărate (r) 06:00 
Micuțul Frijolito (r) 08:00 
Culoarea păcatului (r) 09:15 
Uzurpatoarea (s) 11:00 Ama
zoana (s) 12:00 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (s) 13:00 
Sărmana Maria (r) 1530 Micuțul 
Frijolito (s) 17:20 Rețeta de 
acasă 1730 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 18:30 
Inocență furată (s) 2030 
Culoarea păcatului (s) 2230 Bar
bara Mori, Juanes la Otro Rollo 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
0130 Premiile MTV Latin

07:00 Euromaxx: Euroblitz - 
Fabricat în Germania 0830 Cal
endar ecumenic 08:30 Tele
shopping 0930 Marș forțat (r) 
10:00 La limită 10:30 Vis de 
vacanță (r) 1130 Euroblitz - Jur
nal European (r)1130 Jet set - 
best of 12:00 Fan X 13:00 
Economia în 60 de minute 
14:00 O casă de nebuni (r) 
14:30 Pasul Fortunei (r) 16:00 
Folclor de Aur 17:00 Highlife 
(r) 18:00 Briefing. Știrile 
săptămânii cu Adriana Muram 
1930 Știri 1930 Albii nu pot 
să sară 21:30 Forbal II Calcio 
23:30 Pețitoarea

04:00 Realitatea de la 04:00 
04:15 45 de ani de comunism 
(d) 05:15 KILOcrudada (r) 07:45 
Ziarul realității (r) 08:45 No 
comment 11:15 Pet Club 13:00 
Realitatea de la 13:00 13:15 
Autoshow (r) 15:30 Regizorii 
documentarului românesc 
18:45 Filiere 19:00 Realitatea 
de la 19:00 20:00 Realitatea de 
la 20:00 20:15 O tură de aven
tură 22:15 Parfum de glorie 
23:15 Un m3 de cultură 0030 
Realitatea de la 00:00 cu San
da Nicola 01:15 Parfum de glo
rie (r) 02:15 MBA (reluare) 
03:00 Realitatea de la 03:00 
03:15 Regizorii documentarului

■ ■ k 4 J • i ’ * B1 ti * *4 r * ’AAUmMMI slKlvstohr

06.30-07.00 Observator (r) 
1630 -16.45 Știri locale

■«

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

0445 Credință oarbă (dramă, 
SUA 1998) 0730 Barbara Tay
lor Bradford: Să fii cel mai bun 
(dramă, SUA, 1992). Prima 
parte 08:45 Dragoste și război 
1030 Prinț și cerșetor (dramă, 
coprod., 2000) 12:15 Du-te 
spre lumină (dramă, SUA, 
1988) 14:00 Providence (s) 
14:45 Barbara Taylor Bradford: 
Să fii cel mai bun 16:30 
Dragoste și război 18:15 Prinț 
și cerșetor 20:00 Providence 
(r) 21:00 Dinastia: în culisele 
serialului 2245 Lege și ordine: 
Intenții criminale (s) 23:45 
Arthur Hailey: Detectivul 0130 
Sfârșitul verii (dramă, coprod.)

07:00 Mașini de vis
08:00 Confruntări și fiare vechi 
0930 Motociclete americane 
1030 Evadare printre lacuri 
11:00 Pe urmele dinozaurilor 
12:00 Vânătorii de mituri 
1330 Mașini de vis 
14:00 Confruntări și fiare 

vechi
15:00 Motociclete americane 
16:00 Submarinul 
1730 Maniaci ai științei 
1830 Lecții de supraviețuire 

cu Ray Mears
1930 Evadare printre lacuri 
2030 Aventuri submarine în 

Războiul Rece: K19 - 
Submarinul con
damnat

21:00 Tu alegi azi!

T» "DMIHIGĂ > •> ’ ■ ■

. jJaaj kj,« j

730 Universul credinței 6:30 Cartea junglei: 4:00 Incredibil, dar
830 Desene animate Clubul OMowgliși 0adevărat (r)
El Disney comoara (aventuri, 530 Nava

930 Formula 1: Marele Pre SUA, 1993, r) gspațială
miu al Chinei 830 O familie Odyssey (r)

1130 Ulița spre Europa gtrăsnită 6:00 Vivere - A trăi cu pasi-
1130 Viața satului 830 Uriașul 0une (r)
1330 Agenda SHarry 7:00 Concurs interactiv

politică 930 Baby Looney 830 Desene
1430 Jurnal TVR Sport Meteo EJTunes, EJanimate:
14:15 Dănutz s.r.l. pisodul ) Slimer și prietenii.

Cu Dan Bitman. 930 Toonsynania, episodul Karate Kid, Aventurile
Proaspătul patron Dan ®20 lui Jackie Chan, Spider
Bittman alege prin con 1030 ProVest man
curs VIP-uri, pentru a 1130 Parte de 1030 Călătoria 2: Rătăciți în
vinde cele mai bune carte Realizator Cristian GfSan Francisco (aventură,
momente artistice. Tabără SUA, 1996)
Vizitați supermarket-ul! 1230 Profeții 1230 Dispariții
Ofertă specială, marfă despre trecut 1330 Știri
de calitate! Coproducție 1330 Știrile 13:15 Misiunea
TVR și Mondofilm PROTV rasa

1630 Cealaltă 13:15 Bucătăria 14:00 Febra
EJ Românie lui Radu «împerecherii

1730 Tezaur foldoric. ' 1430 Apropo TV 1430 Secretul
Festivalul Național de 1530 Xena, prințesa 0 Manei (r)
Folclor Strugurele de aur «războinică 1530 Duminica In familie.
- Jidvei, 2005. Partea a 16:00 Tu ești, tu câștigil Cu: Mihaela Rădulescu
li-a 1730 Mama Mia 1830 7 zile. Cu: Alessandra

18:50 Tragerile Iote 6-49 și 1830 Bune și nebune Stoicescu
Noroc Omologarea 18:55 Știrile Sportive 19:00 Observator. Sport

1930 Jurnalul TVR 1930 Știrile PRO TV Meteo

2030 Minutul 91 20:15 Nea Mărin Miliardar : 2©T15 Piața Divertis
2035 Fotbal: ■4 «(comedie, România, 2130 Divertisment

Farul - Steaua, 1979). Cu: Amza Pellea, Revanșa
med din Campionatul Draga Olteanu Matei, stalurilor
intern Sebastian Papaiani, 2330 Observator

2X00 Jurnalul TVR Sport Puiu Călinescu, Ștefan . 2330 Recursul etapei
Meteo Bănică, Ștefan 0130 Push, Nevada Jim

2330 Garantat 100% ; Mihăilescu - Brăila, SPrufrock, agent fiscal,
030 May și Monica (thriller, Stela Popescu. Una din pleacă în interes de

«coprod., 2003) Cu: Lau tre cele mai reușite serviciu la Push, un
ren Bacall, Claire For comedii cu tentă parod orășel din Nevada, unde
lani, Henry Czerny Claire ică din cinematografia toți au câte un secret
Foriani, Henry Czemy. românească, Nea Mărin dar nimeni nu vorbește.
Regia Lewin Webb. miliardar este unul din Dar limbile se dezleagă
Polițista Monica e infil tre filmele cu cea mai în momentul în care
trată într-o bandă de mare cotă de populari Jim este sfătuit s-o
traficanți de droguri din tate în rândul telespec șteargă cât mai repede
New-York. tatorilor ultimelor două din oraș. Misterul

230Euro- generații. începe când un fax de
dispecer 22:15 Vacanța Mare la Casino Versailles din

235 Jurnalul TVR 23:15 Fete cu lipid Push fi este trimis, se
(reluare) 030 Apropo TV (r) pare că din greșeală,

3:05 Garantat 1:00 Nea Mărin Miliardarul lui Jim.
100% (r) 3:00 Bune și nebune (r) 0230 Observator

355 Ulița spre 430 Profeții despre trecut (r) (reluare)
Europa (r) 530 ProVest (r) 0330 7 zile. Cu: Alessandra

6:40 Teleshopping 630 Parte de carte (r) Stoicescu (r)

6:00 Șarlatanii (dramă, SUA, 
132003). Cu: Nicolas Cage, 

Sam Rockwell
7:55 Regele Soare (romantic, 

QDanemarca, 2005). Cu: 
Nikolaj Lie Kaas, Niels 
Olsen

920 Băiatul și lupul (dramă, 
«Germania, 2002). Cu: 

Burt Reynolds 
10:50 Pop star - Lizzie 
v «McGuire (comedie, SUA 

2003). Cu: Adam Lam
berg, Hilary Duff, Hallie 
Todd, Robert Carradine, 
Jake Thomas, Ashlie 
Brillault Clayton Snyder. 
Regia: Jim Fall 

12:25 RFK (dramă, SUA 
02002) 

14:00 Cinema, dnema, cine
ma. Episodul 42 

1430 Antwone Fisher (dramă, 
▼«SUA 2002) 

1630 Ritmul străzii (dramă,
HSUA 2004) 

18:05 Șarlatanii (dramă, SUA, 
132003). Cu: Nicolas Cage, 

Sam Rockwell, Alison 
Lohman, Bruce Altman, 
Bruce McGill

iftOC Starsky și Htrtdt 
«(acțiune, SUA, 2004). 

Cu: Owen Wilson, Ben 
Stiller, Snoop Dogg, Fred 
Williamson, Vince 
Vaughn, Juliette Lewis. 
Regia: Todd Phillips 

2135 Vedete la Hollywood: 
Nicolas Cage 

2230 Deadwood Episodul 6: 
Epidemia

22:50 A 57-a ediție a Premi
ilor Emmy

0S0 La limită (dramă, SUA 
132002). Cu: Gina Ger- 

shon, Sean Patrick Flan- 
ery, Michael Biehn

225 Scandalul Larry Flynt 
«(biografic, Canada, 

1996). Cu: Woody Har
relson, Courtney Love, 
Edward Norton

435 Academia de snow-
Mboard (comedie, SUA, 

2005). Cu: Peter Jason, 1 
Traci Lords, Adam 
Grimes, Phil Morris

0430 Polițiștii din L.A. (reluare) 
05:30 Expres TV 06:00 Natură 
și aventură (reluare) 0630 Jur
nalul TVR (reluare) 07:00 Mira
cole (reluare) 07:55 Teleshop
ping 08:25 Euro-Dispecer 08:30 
Medalion folcloric 0930 Ferma 
10:00 Pescar hoinar 1030 Info 
baza în direct 11:00 H... ora 
Prichindeilor 12:00 Două roți 
1230 Magazin IT 13:00 Atenție, 
se cântă! 1430 Casa mea 1425 
Poftă bună! 1530 Lois și Clark 
- noile aventuri ale lui Superman 
(s) 16:00 Secrete regale (d) 
1630 Euro-Dispecer 1635 Jur
nalul TVR 1730 Verdict: Crimă 
(film serial) 18:00 Farmece (film 
serial) 1930 Imagini de război 
(d) 2035 Atlas 2030 COOLmea 
distracției 21:30 Jurnalul TVR 
22:00 Lege și ordine (s) 23:00 
Un polițist cumsecade (dramă, 
SUA, 1991) 01:00 Agenția de 
plasare (reluare) 02:00 Jacknife 
(r) 03:40 Nemuritoarea (reluare)

07:00 Teleshopping 07:30 
Desene animate 0830 Aventuri 
cu Bob (s) 09:00 Un taxi numit 
dreptate (s) 10:00 Casa noas
tră 10:30 Teleshoping 11:00 
Levintza prezintă 11:30 Tele 
RON 13:00 Viață de vedetă 
13:30 Pet Show 14:00 Mereu 
prieteni (r) 15:30 Farsele lui 
Jugaru (r) 16:00 Cronica cârco
tașilor (r) 1830 Focus. Primele 
știri ale serii! 1930 Camera de 
râs 19:30 Hugo ■ gameshow 
interactiv 2030 Aventurile fam
iliei Vijelie 21:00 Schimb de 
mame 22:30 Revenire la viață 
(dramă, SUA, 1990).

04:15 Amazoana (r) 05:00 
Poveștiri adevărate (r) 06:00 Mi
cuțul Frijolito (r) 08:00 Culoarea 
păcatului (r) 09:15 Uzurpa
toarea (s) 11:00 Al șaptelea cer 
(s) 12:00 Acasă în bucătărie 
1330 Sărmana Maria (r) 1530 
Cristina Show: Invitați: actorii 
din Amor Real 16:00 Corazon 
latino 1730 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 1830 
Inocență furată (s) 2030 Fetele 
Gilmore (s) 2130 Dragostea 
pe primul loc (dragoste, SUA, 
1999). 2330 Cristina Show (r) 
00:30 Poveștiri adevărate (r) 
0130 Corazon latino (r)

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

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

09:00 Teleshopping 09:15 
Pokâmon (r) 0945 Teleshopping 

i 10:15 Echipa de rezerve 12:00
Teleshopping 12:15 ProMotor 
12:45 Teleshopping 13:00 
Extemporal la dirigenție 15:00 
Lumea Pro Cinema 16:00 Ver
dict: Crimă 17:00 Lawrence 

■ al Arabiei 19:00 Telefonul de la 
miezul nopții 2030 Rocky III 
22:15 Mintea unui bărbat 
însurat 23:15 Prima invazie

1130 Slujbă religioasă baptistă 
12:00 Moto GP: Marele Premiu 
al Australiei 1330 Știri, meteo 

,13:10 Piața centrală 1435 Uni
versitatea omniiștiinței 15:00 
Emisiune religioasă 15:30 La 
drum 1630 Dispăruți de-acasă 
16:25 Cinematograful cântă 
17:00 Știri 17:05 Tobe+bas 
18:00 Primul parașutist maghiar 
18:20 Fetele Gilmore 1935 Pla
neta albastră 2030 Știri 2025 
Așteaptă până când se întunecă

'■7

04:15 Moarte pe Nil (polițist. 
Anglia, 1978, r) 0645 Teleshop
ping 0830 Jurnal de dimineață 
0830 Denver - ultimul dinoza
ur 09:00 Conan Luptătorul 
1030 în căutarea unui răspuns 
1130 Căminul de 5 stele 1130 
Automobile 1230 Sare și piper 
cu Stela și Arșinel 14:00 Albu
mul Național 15:00 Divizia A 
Burger: Oțelul Galați - Jiul 
Petroșani 17:00 Taxi Driver 
18:00 Țara Iu1 Papură Vouă 
18:30 Jurnal de seară 19:45 
Țara Iu' Papură Vouă 20:00 
Metamorfoze 22:00 Ultima 
ispită a lui lisus 00:00 Ultima 
repriză (s)

0830 Calendar ecumenic 0830 
Jet Set - best of 0930 Teleshop
ping 0930 La limită (r) 10:00 
Economia în 60 de minute (r) 
11:00 Upgrade 11:30 Fashion 
(r) 1230 Top Fan X 13:00 Un 
nou început (d) 13:30 Emisiune 
religioasă 1430 Albii nu pot să 
sară (comedie, SUA, 1992, r). 
Nu e ușor să fii atât de bun. Bil
ly și Sydney cred că sunt cei mai 
buni jucători de baschet din 
oraș 1630 Fotbal II Calcio 1830 
Pețitoarea (r) 19:00 Lumea în 
10.000 de minute 20:00 Misi
une imposibilă 20:30 NYPD 
Blue (s) 2130 Forbal II Calcio 
2330 Fashion

0730 Barbara Taylor Bradford: 
Să fii cel mai bun (dramă, SUA, 
1992). Partea a doua 08:45 
Lungul drum spre casă (dramă, 
SUA, 1998) 1030 Un iubit 
pentru Crăciun 12:15 Copac
ul fermecat 1430 Providence 
(s) 14:45 Barbara Taylor 
Bradford: Să fii cel mai bun 
(dramă, SUA, 1992, r). Partea 
a doua 1630 Lungul drum 
spre casă (dramă, SUA, 1998, 
r) 18:15 Un iubit pentru 
Crăciun 20:00 Providence (r) 
2130 O crimă cu cântec 2245 
Lege și ordine: Intenții crimi
nale (s) 23:45 Arthur Hailey: 
Detectivul

07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 07:45 Matineu TV2 10:50 
Pas cu pas (s) 1120 Viața cu 
familia ta (s) 11:55 Bucătăria lui 
Stahl 12:30 Conan (s) 13:25 
Sliders (s) 1425 Knight Rider (s) 
15:25 Noile aventuri ale lui Flip
per (s) 16:25 Vipera zburătoare 
(s) 1725 Walker (s) 1825 J.A.G. 
(s) 1930 Știri 2030 Jurnal 2130 
Minority Report (acțiune, SUA, 
2002). Cu: Tom Cruise, Max von 
Sydow, Colin Farrell 23:30 Reg
ulile atacului (dramă, SUA, 
2000). Cu: Tommy Lee Jones, 
Samuel L. Jackson, Ben Kings
ley 0235 Vatel (f)

07:45 Bună dimineața, Româ
nia! 11:15 România literară 
12:00 Realitatea de la 12:00 cu 
Cristian Niță 1330 Realitatea d 
la 13:00 13:15 Exist, deci 
mănânc! 15:00 Jurnal în limba 
engleză 15:15 Arhitectonic 
17:15 Planeta politică Cu Emil 
Hurezeanu 1830 Realitatea de 
la 18:00 cu Simona Bălănescu 
19:15 Lista lui Carol Sebastian 
20:15 Capital TV 21:00 Reali
tatea de la 21:00 cu Sanda 
Nicola 2145 Job-uri europene 
România-Orașe-Bani de buzu
nar 2230 Realitatea de la 22:00 
22:15 Realitatea sportivă

07:00 Mașini de vis
0830 Confruntări și fiare 

vechi
0930 Motociclete americane 
1030 Evadare printre lacuri 
1130 Când dinozaurii 

hoinăreau pe Pământ 
1230 Vânătorii de mituri 
1330 Mașini de vis 
1430 Confruntări și fiare 

vechi
15:00 Motociclete americane 
1630 Secrete, minciuni și 

spioni atomici
1730 Maniaci ai științei 
18:00 Spectacolul rulotelor 
1930 Evadare printre lacuri 
2030 loan Paul al ll-lea, 

ambasador al păcii
2130 Și dacă petrolul ar 

dispărea?
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• "Phoenix". Caravana intitulată „Stop 
violenței" ce va străbate întreaga țară va 
ajunge la 25 octombrie în fața Primăriei 
Petroșani și va străbate arterele principale 
ale orașului. Cei care participă la pro
movarea nonviolenței în rândul femeilor sunt 
voluntarii OPT "Phoenix" împreună cu volun
tarii organizației "Caritas" din Petroșani. (IJ.)

• Popriri. Pentru neplata datoriilor
* bugetare, DGFP Hunedoara a efectuat în
* acest an circa 1900 de popriri asupra con

turilor bancare ale firmelor din județ, în 
sumă totală de 683 milioane de lei noi. 
(C.P.)

, F1PTUL DIVERS

Libertatea avi- 
ară de mișcare
Daniel l, Iahcu___________
daniel.iaticu@lnfarmmedia.ro

Steve Jobs,
CEO Apple Com
puter, face a 
demonstrație pen
tru a arăta cum 
se utilizează iPod 
pentru a urmări 
programele de 
televiziune.
Apple Computer 
a anunțat intro
ducerea pe piață 
a noului compu
ter iMac G5 care 
poate înmagazina 
15000 de melodii, 
25000 de 
fotografii și 150 
de ore de pro
grame video.

(Foto: FPA)

Românul, fie că s-a născut de-a dreptul 

autoritate publică locală, fie c-a zărit primul 
răsărit de soare de la coada unei taurine 
zburdalnice, tot cum îi fuge lui mintea face. 
Așa că îi normal să fie iritat că, după atâtea 
partide de scaldă prin curțile inundate 
aproape non stop anu' ăsta, acum i se spune 
că trebuie să-și țină și găinile legate-n ogradă. 
Și ce spun ei e drept: de unde păcatele să 
facă rost de-atâtea lanțuri pentru imobilizarea 
eficientă la sol a zburătoarelor domestice? în

Bani socială

plus, când auzi că, după mai bine de-o 
săptămână, bau-baul de care se sperie toată 
lumea nu-i decât juma' de virus, iar lebedele 
din Deltă și-au dat duhul de foame ce le era, 
mai că-ți vine să le dai dreptate sătenilor din 
Ceamurlia/ce erau gata s-o pună de-o 
răscoală pentru a-și apăra proprietatea 
aviară...

Ș>i pe la noi, Prefectura s-a străduit să ia 

tot felu' de măsuri. Pe care, cică, nu le-a 
aplicat nimeni, că de respectat nu poate fi 
vorba. Sătenii n-au văzut nici urmă din flutu
rași! promiși, prin urmare nu știu cum arată 
la față un virus asiatic. Așa că orătăniile 
scurmă vioaie-n praful ori noroiul de pe ulițe, 
nestresate de limitarea liberei circulații 
impuse de autorități. Iar dacă vreuna își dă 
duhul, asta-i doar din cauză de cuțit, pentru 
a ajunge urgent supă de găluște, ori copane 
pe varză călită...

■ Cererile de subvenții 
pentru asociații și fun
dații se depun până la 
31 octombrie.

INA JURCONE__________________________

ina.jurcone@jnfommedia.ro ,

Deva - La nivelul Minis
terului Muncii, Solidarității 
Sociale și Familiei a fost de
marat programul pentru se
lecția asociațiilor și funda
țiilor specializate pe asistență 
socială. Acestea vor primi 
subvenții de la bugetul de 
stat, în anul 2006 conform 
prevederilor Legii 34/1998 și 
Normelor metodologice de 
aplicare a legii aprobate prin 
HG 1153/2001, modificată 
prin HG nr. 942/2005.

Termenul limită de înre
gistrare a cererilor de solici
tare a subvențiilor de la bu
getul de stat, de către aso
ciații și fundații, este 31 oc
tombrie 2005, ora 16,30, la re

pentru asistență 
ministrului Muncii, Solida
rității Sociale și Familiei nr.

gistratura Ministerului Mun
cii, Solidarității Sociale și 
Familiei, în pachet închis. 
„Subvenția se ridică la 89 
RON pentru fiecare persoană 
asistată”, subliniază Octa
vian Băgescu, director 
DGMSSF Hunedoara.

Formularul Cererii de soli
citare a subvenției (însoțit de 
documentele prevăzute la art. 
4 din Normele metodologice), 
inclusiv Fișa tehnică și Buge
tul unității de asistență so
cială se găsesc în anexa nr. 1 
la Normele metodologice de a- 
plicare a legilor de mai sus._
Criterii de eligibilitate

Sunt eligibile să solicite 
subvenții de la bugetul de stat 
asociațiile și fundațiile care 
au cel puțin 12 luni de expe
riență în domeniul serviciilor 
sociale. Se acordă servicii so
ciale unor beneficiare din mai 
multe județe ale țării.

Pentru anul 2006, pot fi sub
venționate, conform Ordinului

645/2005 unități de asistență 
socială prin care se acordă 
servicii pentru persoane vârst
nice; persoane victime ale 
violenței în familie; persoane 

Subvenția este de 89 RON / persoană asistată

toxico-dependente; persoan 
victime ale traficului de pei 
soane; persoane imigrante ș 
refugiați; persoane tinere car 
părăsesc sistemul de protecți 
a copilului; persoane făr 
adăpost.

Insemex ca tradiție
Petroșani (I.J.) - La 55 de ani de activi

tate a INSEMEX Petroșani, instituția orga
nizează simpozionul internațional SESAM 
2005, aflat la ediția a Ii-a. Desfășurat în pe
rioada 16 - 18 noiembrie 2005, cu sprijinul 
Universității Petroșani, simpozionul va fi 
prezidat de dr. ing. Constantin Lupu, direc
tor general al INSEMEX. La lucrările Simpo
zionului vor participa cadre de conducere 
și personal de specialitate de la unitățile mi
niere din cadrul CNH, se dorește creșterea 
gradului de conștientizare a factorilor de de
cizie în ceea ce privește creșterea securității 
personalului din subteran.

Inconștiență și nepăsare

Cursul valutar - 1B.1O.2D05
ROLMoneda

J V J J J J f J

RON
1 dolar USA 3,0100 30100
1 EUR 3,6127 36127
1 Liră sterlină

k-------- ------------------------------------

5,2694 52694

■ în plină criză aviară, 
pe malul Mureșului, ra
țele sălbatice și cele 
domestice conviețuiesc.

Tiberiu Stroia__________________
tlberiu.straia@lnformiMdla.ro

Deva - Mizând, probabil, pe 
ideea că nouă nu ni se poate 
întâmpla, țăranii din Șoimuș 
își lasă păsările să „zburde” 
libere la nici 100 de metri de 
malul Mureșului. Unde se bă
lăcesc liniștite cârduri de rațe 
sălbatice aflate în tranzit prin 
județ.

Și asta într-un moment în 
care în România s-a confir
mat existența gripei aviare.

Când în județul Govasna, spre 
exemplu, autoritățile sunt 
îngrozite de cârdurile de ciori 
care au invadat câmpurile.

Ignorând pur și simplu a- 
vertismentele emise de Pre
fectura Hunedoara, țăranii 
hunedoreni nu reușesc să 
conștientizeze riscurile la ca
re se expun. Sau mai bine zis 
ne expun. Cât despre autori
tăți... acestea ridică la fel de 
nepăsătoare din umeri. Astfel, 
contactat telefonic, Aurel Pe-

rian, purtător de cuvânt în 
cadrul Direcției Sanitar-Vete
rinare din Hunedoara, susține 
că este imposibil ca medicii 
veterinari să fie prezenți 
peste tot.

„Oamenii trebuie să con
știentizeze pericolul la care 
se expun. Noi am emis aver
tizări în toate localitățile, Nu 
putem supraveghea un județ 
întreg”, susține Aurel Perian.

Și totuși, dacă mâine apare 
gripa aviară, cine răspunde?

Rațele sălbatice și cele domestice conviețuiesc (Foto: Traian Mânu)

Pașaport la 
urgență

Deva (I.J.) - Pașapoar
tele turistice se eliberea
ză în termen de 20 de zile 
de la data depunerii ce
rerii sau, în regim de ur
gență, în 3 zile.

Tariful pentru elibera
rea pașapoartelor în re
gim de urgență este de 
100 RON.

Actele necesare pen
tru obținerea unui nou 
pașaport sunt: cererea 
tip și anexă; actul de 
identitate, în copie și 
original; taxele aferente 
(32 RON + 64,2 RON); 
vechiul pașaport, după 
caz.

Societatea Preț Variație
închidere (lel/acțX%)

1. SN”PETROM 0,4380 -2,45
2. SIF1 BANAT-CRISANA 1,6800 0
3. TIV 1,0600 -0,93
4. BRD 12,9000 -1,53
S. IMPACT 0,4510 -1,96
6. AZOMUREȘ 0,3100 -0,64
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9300 -1,06
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
0,1160 -1,69

9. HABER 0,3370 0
10. BCCARPATICA 0,5500 -0,9
11. DECEBaI 0,0105 -0,94
12. ARGUS CT 3,1000 «3,33
Rubrică realizată de SW IFB FINWEST SA DEVA.
IHM Deeebal, bl. R, paM (lângă QUMMi tel.: 221272.

Premii pentru 
realizări

Deva (C.P.) - CCI Hunedoa
ra a premiat ieri un număr 
de 72 de firme plasate pe pri
mele trei locuri în Topul Fir
melor 2005. Acestea își des
fășoară activitatea în Valea 
Jiului și în orașul Hațeg și au 
obținut rezultate economice 
deosebite în anul financiar 
2004, a precizat Călin Pogă- 
ciaș, directorul instituției. 
Trei dintre firme au primit și 
Trofeul de Excelență pentru 
prezența de cinci ani în top. 
în data de 21 octombrie vor 
fi recunoscute meritele firme
lor din zona Deva.

Hoț „de buzunare".
■ Un hoț a fost prins, 
după ce l-a bătut și a 
încercat să fure din bu
zunarul unui pensionar.
MlHAELA TăMAȘ_____________________

mlhaela.tamas@informmedla.ro

Deva - în timii ce se afla 
la cumpărături în piața cen
trală din Deva, un pensionar 
a simțit că cineva încearcă să- 
i fure cele două milioane pe 
care îi avea într-un buzunar 
exterior. A ripostat, dar a fost 
lovit de Dorel Michi, de 26 de

prins
ani, din Deva, a căzut din 
picioare și a ajuns la spital în 
stare de inconștiență. Băr
batul a fost prins de polițiștii 
municipiului Deva și reținut 
pentru 24 de ore, pentru ten
tativă de tâlhărie. Bărbatul 
riscă o pedeapsă cu închisoa
rea de la cinci la 20 de ani.

Polițiștii municipiului Deva 
vor organiza o serie de acțiuni 
în flagrant, pentru prinderea 
acestor hoți. Ei avertizează 
populația să nu mai țină bani 
și obiecte de valoare la vedere, 
în buzunarele exterioare ale 
hainelor. Dorel Michi

mailto:daniel.iaticu@lnfarmmedia.ro
mailto:ina.jurcone@jnfommedia.ro
mailto:tlberiu.straia@lnformiMdla.ro
mailto:mlhaela.tamas@informmedla.ro
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INSPECTORATUL 
ȘCOLAR 

al judejului 
Hunedoara 

organizează LICITAȚIE 
PUBLICĂ deschisă pentru 

închirierea unor spatii aflate 
temporar disponibile la 

următoarele unități școlare: 
‘Școala Generală d. I-Vlll 
Petros-com. Baru Mare, Grup 
Școlar „Grigore Moisil' Deva, 
Colegiul Tehnic Energetic 
„Dragomir Hurmuzescu" 
Deva, Grup Școlar „Dimitrie 
Leonida* Petroșani.
Licitafia va avea loc în data de 
27.10.2005, ora 10.00, la 
sediul Inspectoratului Școlar al 
Județului Hunedoarâ-Deva, 
str Gh, Barifiu, nr. 2.
Relații suplimentare la sediul 
școlilor sus amintite, precum și 
la sediul ISJ Hunedoara, 
telefon 2 1 33 1 5. (32538)

PRIMĂRIA HAȚEG
a) Denumirea și sediul coneendentului: Consiliul Local al orașului Hațeg, Str. Libertății, nr.5, cod 335500, 
jud. Hunedoara, tel/fax: 0254/777756.

L b) Obiectul și durata concesiunii: teren proprietate privată a orașului Hațeg, în suprafață de 400 mp situat 
în Hațeg, b-dul T. Vladimirescu, destinat construirii unui „Spațiu comercial", pentru o durată de 49 ani.

| c) Prețul minim deîncepere a licitației: 4 euro/mp/lună.
d) Locul de unde pot fi procurate caietul de sarcini și instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea 

c licitației: Primăria orașului Hațeg, biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
e) Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților
Documentele care dovedesc eligibilitatea:

persoane juridice care au’obiectul activității vânzarea cu amănuntul cod CPSA 52

țr - experiența similară în domeniu de minimum doi ani, dovedită prin certificat de înmatriculare al Registrului
Comerțului

U - certificat de înregistrare la Registrul Comerțului cu obiectul de activitate comerț
” - certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor eligibile de plată a impozitelor și taxelor către
— bugetul local de stat
I - are sediul social în orașul Hațeg, dovedit prin certificat de înregistrare la Registrul Comerțului.
■ f) data și locul de primire a ofertelor: 19.10.2005, orele 08.00-15.00, Consiliul Local al orașului Hațeg, Str.
I Libertății, nr. 5.

g) durata în care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor: 40 zile
E h) data, ora și locul de deschidere a ofertelor 21.10.2005, ora 10.00, Consiliul Local al orașului Hațeg.

i) Garanția de participare la licitație 2000 RON. (32587)

i

i

‘«Mfiunwn

AICI POATE
H RECLAMA TA!

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

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

sau 0722-564004.

- sau la adresa noastră din Devait 
spate la Banca Transilvania.

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

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

noLoe/nrc 
imobdiarâ

AGENDA IMOBILIARA 
„PARTENER" 

Hunedoara, Bd. Republicii, 
nr. 18 ( vls-avis de gară)

Tel. 0254/718833: 0740/130413 
0720/542223 

email: cartener.tx!®personal.ro

AGENȚIA IMOBILIARA 
MIMASON

vă așteaptă în Deva
pe Aleea Salcâmilor, 4^ 

bl. 41, parter
(lângă Lie. Auto) <?

Tel. 230324, 206003. ^2

MAJEJTIC
CCMSULWHA NBQMJAAA

Deva, Cuza - Vodă, 
rtr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(29833!

promotional 20% reducere la comision 

alta facilități pentru cllenții fideli.
(31487)

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (29831]

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

4 223400 
<4 0723/020207

0740/914688 

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

Noutatea oferită este:
-2% la vânzări .

-30% din chitii'
-reducere pentru pensionari 

-o.% la cumpărători 
Totodată agenția mai oferi: •:

- consultanță imobiliară |i asistenți jariiMIgrata^i '
- o bază de date complexă și permanent actualizată 
consultată gratuit
- notar public și extras CF

în aceste vremuri când timpul este atât de prețios agenția

AGENJIA IMOBILIARĂ F

NORA

LIDER IMOBILIAR
A TES TA T Șl LICEN ȚI A T

CUMPĂRÂND CU MAJEBK PRIMIȚI 
REDUCERE DE 20% PENTRU COLABORAREA CU

EUROSTIl PROIECT SI ALAN PROCQNSTRUCT S O
(PROIECTARE SI EXECUȚIE) 5 gj

Garant Consulting
'r4W‘J' 11 ani de experiență

rw gâfântcensihing & 1

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


• Fără gol. Minerul Lupeni este singura 
echipă din seria a treia care nu a încasat 
până în prezent nici un gol pe teren propriu. 
"Minerii" lui Matei au reușit victorii prețioase 
pe teren propriu în compania unor echipe 
precum Liberty Salonta, FC Oradea, CFR 
Timișoara, echipe care nu au reușit să per
foreze poarta lui Ardelean. (V.N.)

• Relație perfectă. Jucătorii Jiului au ținut 
recent să precizeze că ei nu complotează 
împotriva antrenorului lor așa cum s-a afir
mat în presă. „Nu am venit la Jiul să dăm pe 
nimeni afară și nu complotăm împotriva an
trenorului", a spus Claudiu Drăgan. Chirilă a 
infirmat orice zvon conform căruia nu ar fi 
înțelegere între el și jucătorii săi. (V.N.)

■ Antrenorul lonuț 
Chirilă e optimist înain
tea partidei din depla
sare cu Oțelul Galați.

ClPRIAN MaRINUȚ_______________
ciprian.marinut@informniedla.ro

Petroșani - Jiul a demon
strat în ultimele două etape 
că s-a obișnuit cu rigorile 
Diviziei A și își propune să 
continue seria rezultatelor 
bune și în partida din de
plasare cu Oțelul Galați. După 
remizele cu FC Național și 
Poli Timișoara, două dintre e- 
chipele tari ale Diviziei A, 
trupa lui lonuț Chirilă are 
mai multă încredere în forțele 
proprii și e decisă să nu 
piardă meciul cu echipa de la 
Dunăre. „Avem un moral buh 
și ne propunem să părăsim 
terenul neînvinși. Chiar dacă 
Oțelul e pe o poziție infe
rioară în clasament, știm că

Căpitanul Jiului, Mihat, care l-a anihilat pe Viorel Moldovan, are misiunea de a dirija defensiva

nu ne va fi ușor și vom abor
da meciul cu aceeași seriozi
tate cu care am jucat împotri
va bancarilor și timișore
nilor”, preciza tehnicianul 
Jiului. Chestionat asupra ten

siunilor cu care s-a confrun
tat în această săptămână lotul 
minerilor, Chirilă a precizat 
că tensiunile s-au rezolvat „în 
familie”. Jucătorii Drăgan, 
Drida, Perenyi și Vezan care

au fost amenințați cu amen
da, pentru părăsirea Petroșa- 
niului fără aprobarea antre
norului, au căzut acum la 
pace cu tehnicianul, astfel că 
atmosfera din lot este bună.

Evoluție excelenta 
a popicarilor

Petrila (V.N.) - în ciuda condițiilor mate
riale și financiare care sunt departe de 
cerințele marii performanțe, rezultatele popi
carilor de la Jiul Inter Petrila nu s-au lăsat 
așteptate. Evoluția excelentă de la Cupa 
NBC, echivalentul Cupei UEFA în fotbal, 
dovedește acest lucru, performanța obținută 
fiind catalogată ca cea mai bună de până 
acum. întrecerea, care s-a desfășurat în loca
litatea Telsic, din Bosnia - Herțegovina, a 
reunit la start reprezentantele a 12 cluburi 
din Europa, toate ocupante ale locului trei 
in campionatele naționale.

Competiția a fost câștigată de reprezen
tanta Ungariei, formația BKV Elore SC 
Budapesta.

Repetiție pentru derby
■ înaintea meciului cu 
lidera clasamentului, 
FC CIP joacă acasă cu 
penultima clasată.

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinutffinfarniniedia.ro

tiga punctele puse în joc, ci și 
pentru a face o repetiție reu
șită înaintea meciului cu reși- 
țenii, după care sperăm să de
venim lideri ai clasamentu
lui”, preciza tehnicianul de- 
vean. Partida FC CIP - Poli 
Gomonth Timișoara se va des

fășura duminică, de la ora 
18.00, la Sala Sporturilor Deva 
și va marca revenirea în lotul 
devean a internaționalului 
Măgureanu căruia i-au ieșit 
bine testele făcute la ge
nunchi, înaintea partidei cu 
ACS 3 București.

Deva (C.M.)- Programul etapei a Vll-a, 16-17 octombrie: 
FC CIP Deva - Poli Gomonth Timișoara (duminică, ora 
18.00); MGA București - Eurolines București; Energocon- 
strucția Craiova - Cosmos Piteștii Muhlbach Sebeș - Fut
sal Municipal Constanța; ACS Odorheiu Secuiesc - Clujana 
Cluj; Athletic București - United Galați; Silvanus Reșița - 
ACS3 București.

Deva - Marius Rupacici, 
antrenorul vicecampioanei na
ționale FC CIP, afirma că echi
pa sa va trata cu maximă seri
ozitate întâlnirea cu Poli Go
month Timișoara, chiar dacă 
formația oaspete e una dintre 
codașele clasamentului. „Le- 
am cerut jucătorilor să se con
centreze ca și când ar avea în 
față lidera Diviziei A, Silvanus 
Reșița, pe care urmează să o 
întâlnim etapa viitoare. îmi 
doresc ca jucătorii să se mobi
lizeze, nu doar pentru a câș- Ofensiva va fi strategia de bază a FC Cip (Foto: Traian Mânu)

Meci greu la 
Lupeni

Lupeni (V.N.) - Meci 
greu pentru Minerul Lu
peni, astăzi, cu liderul 
Diviziei B, Ia fotbal, seria 
a treia, „U” Cluj.

Antrenorul Adi Matei 
este conștient de faptul 
că partiția este dificilă, 
în compania celei mai 
buhe formații, din serie.

„Noi nu abordăm me
ciurile la victorie, ci alt
fel. Ne propunem ca în 
fiecare joc să abordăm 
un fotbal competitiv. U 
Cluj este una dintre 
echipele pretendente la 
promovare, dar acest 
lucru nu ne împiedică să 
facem un jac bun”, a 
afirmat tehnicianul. .

Clasamentul
1. Silvanus Reșița 6 6 0 0 25-8 18
2. F.C. CIP Deva 6 5 0 1 33-14 15
3. A.C.S. Odorheiu 6 4 2 0 28- 10 14
4. Athletic București 6 4 1 1 20- 14 13
5. Energo. Craiova 6 4 0 2 28 - 25 12
6. ACS 3 București 6 3 1 2 18 - 17 10
7. M.G.A. Domnești 6 2 2 2 22-20 8
8. F.M. Constanța 6 1 4 1 23 -21 7
9. United Galați 6 2 0 4 15-20 6
10. Muhlbach Sebeș 6 1 2 3 13-22 5
11. Clujana Cluj 6 1 1 4 16- 24 4
12. Cosmos Pitești 6 1 0 5 8-22 3
13. Poli G. Timișoara 6 1 0 5 22-41 3
14. Eurolines Buc. 6 0 1 5 8 - 21 1
Etapa a VIIF-a, 23-24 octombrie: Eurolines București - Poli 
Gomonth Timișoara; Cosmos Pitești - MGA București; Fut
sal Municipal Constanța - Energoconstrucția Craiova; Clu
jana Cluj - Muhlbach Sebeș; United Galați - MES Odorheiu 
Secuiesc; ACS3 București - Athletic București; Silvanus 
Reșița - FC CIP Deva.

Bătăuș sau 
„om de ordine"?

Dobra (V.N.) - Un fapt mai puțin obișnuit 
s-a petrecut etapa trecută în Divizia D de 
fotbal. Mai exact, la meciul dintre echipele 
Victoria Dobra și Casino Uia. Aici, la sfâr
șitul partidei, un om de ordine, pe nume 
Nelu Bucoviceanu, a intrat pe teren și a 
adresat arbitrilor injurii și i-a amenințat cu 
bătaia. A încercat chiar să-l lovească pe cen
tralul Victor Gojocaru. în același timp, la 
îndemnul acestui „om de ordine”, pe teren 
au intrat și alte persoane care au amenințat 
arbitrii, iar unii dintre ei au încercat să-i 
bată.

Cu mare greutate, conflictul a fost aplanat 
de alți oameni, într-adevăr, de ordine, pre- 
cum și de poliție. Abia după aproximativ 10 
minute, arbitrii au putut părăsi terenul.

Pentru asemenea fapte, Comisia Județea
nă de Disciplină a amendat Asociația Spor
tivă Dobra cu un milion de lei, iar terenul 
i-a fost suspendat pentru o etapă. De aseme
nea, asociației i s-a interzis să-l mai folo
sească pe Bucoviceanu ca „om de ordine”.

Prima victorie?
Hunedoara (V.N.) - Cele 

două divizionare B din județ 
au astăzi jocuri foarte impor
tante pentru evoluția lor ulte
rioară și situarea lor în clasa
ment. Spunem acest lucru 
întrucât în partida de mâine, 
cu CFR Timișoara, Corvinul 
speră să obțină și prima vic
torie pe teren propriu din a- 
cest sezon competițional. An
trenorul hunedorenilor, loan 
Petcu, ne spunea ieri că nici 
nu concepe ca acest lucru să 
nu se întâmple. „Abordăm 
meciul cu un singur gând: de 
a obține victoria. Neapărat 
trebuie să se întâmple acest 
lucru; pentru că vrem să scă
păm de ultimul loc din clasa
ment”.

între altele, Petcu a mai 
spus că cel puțin alte trei e- 
chipe din serie sunt mai slab 
cotate decât Corvinul. Echipa 
are și trei titulari indisponi
bili: Pisoiu și Mitrică, acci
dentați, iar Vișan pentru cu
mul de cartonașe. Speranța 
este ca cei care îi înlocuiesc 
să-i suplinească bine și să 
vină prima victorie.

1NCEPĂNO DIN

i5 OCTOMBRIE 2005 
TAKGUL DE MAȘINI

DE LA

ȘOIMUȘ
VA Fi DESCHIS

SÂMBĂTA Șl DUMINICA

INTRAREA GRATUITA
HLJiF a! T# li Js*’9*». Ls

ASIGURĂM
PAZĂ Șl SPAȚIU ACOPERIT 

PENTRU TOATE MAȘINILE CARE RĂMÂN
IN INCINTA TÂRGULUI AUTO

Va fi prima victorie?
(Foto: Traian Mânu)

RECLAMA
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Etapa a X-a, sâmbătă, 22 octombrie, ora 15.00: Rapid - 
Steaua; Gloria - FCM Bacău; CFR Cluj - Poli lași; Sportul - 
Dinamo; Jiul Petroșani - Pandurii Tg. Jiu; FC Vaslui - Oțelul; 
FC Argeș - Poli Timișoara; FC Național - Farul.

1. Steaua 8 6 2 0 15-3 20
2. Dinamo 8 6 1 1 24-7 19
3. Farul Constanta 8 5 2 1 12-8 17
4. CFR Cluj 8 4 3 1> 14-5 15
5. FC Național 8 4 2 2 6-9 14
6. Sportul 8 3 4 1 15-7 13
7. Rapid 8 3 3 2 11-10 12
8. FC Arqeș 8 3 3 2 9-8 12
9. Poli Timișoara 8- 2 4 2 8-4 fO
10. Pdli lași 8 3 0 5 5-9 9
11. FCM Bacău 8 2 2 4 3-10 8
12. Jiul Petroșani 8 1 3 4 5-10 6
13. Pandurii 8 2 0 6 6-14 6
12. Oțelul Galați 8 1 3 4 5-16 6
14. Gloria Bistrița 8 1 2 5 5-13 5
16. FC Vaslui 8 0 2 6 3-13 2

Fotbalist cu 
statuie

Lisabona (MF) - O sta
tuie a atacantului Pedro 
Pauleta, care a devenit, 
miercuri, cel mai bun 
marcator din istoria se
lecționatei Portugaliei, 
ar putea fi ridicată în
insulele Azore. „S-a dis
cutat despre posibilitatea 
ridicării unei statui a lui 
Pauleta la intrarea sta
dionului de pe insula 
Sao Miguel”, a declarat 
mama fotbalistului, Mag
da Resendes. Fotbalistul 
echipei Paris Saint Ger
main a înscris două go
luri în meciul dintre 
Portugalia și Letonia, 
din preliminariile Cupei 
Mondiale, semnând ast
fel reușitele 41 și 42 în 77 
de selecții. „Era impor
tant pentru mine să de
vin cel mai bun marca
tor, deoarece recordul 
anterior fusese stabilit 
în urmă cu peste 30 de 
ani”, a declarat Pauleta, 
care a preciZat că, deși 
a devenit cel mai bun 
marcator al naționalei 
Portugaliei, Eusebio „ră
mâne numărul unu”.

Karembeu

Retragere 
Paris (MF) r Christian 
Karembeu, mijlocaș 
al echipei Franței 
care a câștigat Cupa 
Mondială în 1998, și- 
a anunțat, joi, 
retragerea din activi
tatea competițională. 
„Nu regret nimic, 
este o decizie gân
dită foarte bine, 
doresc să am o altă 
carieră", a declarat 
Karembeu, în vârstă 
de 34 de ani, care 
nu și-a găsit altă 
echipă de la plecarea 
de la Bastia (formație 
retrogradată în 
divizia secundă) în 
luna iunie. Karembeu 
s-a remarcat la FC 
Nantes la începutul 
anilor ’90, înainte de 
a mai evolua la 
echipe precum Sam- 
pdoria Genova, Real 
Madrid sau 
Qlympiakos Pireu.

Ronaldinho (FG Barcelona), cel mai bun 
jucător al lumii în anul 2004, a condus națio
nala spre o nouă calificare la Campionatul 
Mondial, reprezentativa Braziliei fiind singu
ra din lume care n-a absentat de la nici un 
turneu final al C.M. (Foto: epa)

J 2
Deva (C.M.) - Programul etapei a IX-a: sâmbătă, 15 
octombrie: Național - FC Argeș (ora 15:00, TVR 2); FCM 
Bacău - Rapid (ora 20:00, Național TV); Dinamo - GFR Cluj 
(ora 21:30, Telesport); duminică, 16 octombrie: Poli lași 
- Gloria (ora 14:00, Telesport); Pandurii - Sportul (ora 
15:00, netelevizat); Oțelul - Jiul (ora 15:00, Național TV); 
Farul - Steaua (ora 20:15, TVR 1).
Clasamentul

PE SCURT
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• Antîrasism. Jucătorii vor purta, la 
încălzire, la trei partide din Divizia A, tricouri 
inscripționate cu mesajul „Uniți împotriva 
discriminării", ca urmare a programului cu 
același nume inițiat de UEFA și FARE, la care 
s-au alăturat Consiliul Național pentru Com
baterea Discriminării (CNCD) și FRF. (MF)

Răzvan Șela- 
riu (Dinamo) s-a 
clasat, ieri, pe 
primul loc în 
proba de indivi
dual compus, din 
cadrul Campi
onatelor 
Naționale de gim\ 
nastică, 
competiție care 
se desfășoară în 
Sala Sporturilor 
din Bacău. Șela- 
riu a acumulat 
54,80 puncte și i- 
a devansat pe ’ 
Flavius Coczi 
(CSȘ Bistrița, 
54.30 puncte) și 
Adrian Bucur 
(CSM Sfântu 
Gheorg e, 52.15 
puncte). (Foto: EPA)

Medalie de argint la floretă
Leipzig (MF) - Echipa fe

minină de floretă a României 
a câștigat medalia de argint

Roxana Scarlat (Foto: epa)

la Campionatele Mondiale de 
scrimă de la Leipzig, fiind 
învinsă, joi, în finala probei, 
de Coreea de Sud. Echipa 
României, din care au făcut 
parte sportivele Cristina 
Stahl, Roxana Scarlat și Cris
tina Ghiță, a fost învinsă cu 
20-19, la tîușa decisivă. Me
dalia de bronz a fost câștigată 
de echipa Franței care a tre
cut de Ungaria, cu 45-33.

în semifinale, România tre
cuse de Ungaria, cu 35-29, iar 
în sferturile de finală învin
sese, cu scorul de 23-21, e- 
chipa Italiei.

Mutu ar putea fi titular
Torino (MF) - Atacantul 

român Adrian Mutu ar 
putea fi titular în partida 
pe care echipa sa, Juven
tus Torino, o va disputa, 
sâmbătă, pe teren propriu, 
cu formația Messina, în 
etapa a VH-a a campio
natului, a anunțat agenția 
Datasport.

Mutu ar putea beneficia 
de accidentarea suferită de 
suedezul Zlatan Ibrahi- 
movici în partida cu Islan

da din preliminariile Cupei 
Mondiale din 2006. Con
form agenției citate, inter
naționalul român ar urma 
să facă cuplu cu Alessan
dro Del Piero în ofensiva 
torinezilor.

De asemenea, Fabio Ca
pello nu se va putea baza 
pe francezul Patrick Vieira 
și pe brazilianul Emerson, 
aceștia urmând să fie înlo- 
cuiți de Giuliano Gianni- 
chedda și Manuele Blast

Bolizi de F1 scoși la licitație :
■ Williams scoate 
la licitație monopos- 
turile pilotate de 
Mansell și Hill.

i
Shanghai (MF) - Echipa de 

Formula 1 Williams a decis să 
scoată la licitație, în luna de
cembrie, monoposturile folo
site de Nigel Mansell în 1992 
și Damon Hill în 1996, se
zoane în care cei doi piloți au 
devenit campioni mondiali, 
informează AFP.

Licitația, la care vor fi vân
dute și monoposturile pilotate 
de italianul Ricardo Patrese 
și de francezul Alain Prost, va 
avea loc pe 14 decembrie, la 
uzina Williams din localitatea 
Grove. Potrivit site-ului fl-

live.com, conducerea Willi
ams a decis să scoată la lici
tație peste 20 de monoposturi 
din colecția sa, precum și o- 
biecte legate de istoria echi
pei, după ce numărul mașini
lor din muzeul inaugurat în 
2002 a crescut foarte mult. 
„Sunt încântat deoarece fap
tul că păstrăm mașinile noas
tre de cursă ne permite să 
avem un muzeu de nivel mon
dial și să le dăm colec
ționarilor particulari posibi
litatea să achiziționeze mono
posturi din colecția noastră”, 
a declarat patronul echipei 
Williams, Frank Williams.

Echipa Williams a câștigat 
16 titluri mondiale, dintre 
care nouă la constructori și 
șapte la piloți. Bolidul pilotat de Manșei, scos la vânzare (Foto: epa)

FIFA World Player -
■ Dintre cei 30 de fot
baliști nominalizați 
pentru trofeu, șapte 
sunt brazilieni.

București (MF) - Treizeci 
de fotbaliști au fost nomina
lizați pentru jucătorul anului 
în 2005, distincție care va fi 
oferită de FIFA, în cadrul 
galei organizate în acest sens 
pe 19 decembrie, informează 
Marca. Brazilia are nomina
lizați pentru această distihcție 
șapte jucători, fiind țara cel 
mai bine reprezentată în a- 
cest sens: Adriano (Inter Mi
lano), Cafu și Kaka (AG Mi
lan), Ronaldinho (FC Bar
celona), Roberto Carlos, Ro
binho și Ronaldo (toți Real 
Madrid). Pe lista nominali
zaților se află și patru ju
cători africani: Didier Drogba

și Michael Essien (Chelsea), 
Samuel Eto'o (FC Barcelona) 
și Jay-Jay Okocha (Bolton). 
Trofeul FIFA World Player, 
pentru care nu a fost nomi
nalizat nici un jucător român, 
va fi atribuit prin votul

2005
selecționerilor și căpitanilor 
reprezentativelor masculine 
și feminine. Anul trecut, tro
feul pentru cel mai bun 
jucător al anului a fost 
câștigat de brazilianul Ro
naldinho.

Lista candidațiior
Adriano______________________
Michael Ballack______________
David Beckham______________

, . Gianluigi Buffon_____________
Cafu___________________
Cristiano Ronaldo____________
Deco_________________________
Didier Drogba_______________
Michael Essien_______________
Samuel Eto'o ___________
Steven Gerrard______________
Thierry Henry________________
Zlatan Ibrahimovici
Kaka _________________
Frank Lampard

.............. .. '

Paolo Maldini______________________
Pavel Nedved
Alessandro Nesta
Jay-Jay Okocha_______
Raul Gonzalez
Juan Roman Riquelme
Arjen Robben_________
Roberto Carlos
Robinho __________
Ronaldinho
Ronaldo
Wayne Rooney_______
Andrei Șevcenko 
Ruud Van Nistelrooy
Zinedine Zidane

Barajul pentru 
CM 2006

Zurich (MF) - Repre
zentativa Cehiei, care a 
făcut parte din aceeași 
grupă de calificare la Cu
pa Mondială din 2006 ca 
și România, va întâlni în 
barajul pentru accederea 
la turneul final din Ger
mania naționala Norve
giei, s-a stabilit în urma 
tragerii la sorți care a 
avut loc vineri, la Zurich, 
informează AFP. Celelalte 
două întâlniri din cadruL 
barajului pentru califii 
carea la CM sunt Spania 
- Slovacia și Elveția - Tur
cia. Meciurile se vor dis
puta în sistem tur-retur, 
pe 12 noiembrie (pe 
terenul primelor echipe) 
și pe 16 noiembrie.

live.com
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Vând ap. 1 cameră (01)
•'/And cameri de cămin, zona Dacia, Deva, preț
19.000 ron,negociabil.Tel.0722/819278,dupâora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, bloc cărămidă, parchet, balcon, 
repartitoare, parter, zona Astoria, bloc 4 etaje, 
ocupabil imediat, preț 700 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/985256.
• decomandate, Deva, Bdul Decebal, bl. 22, ap. 
49, etaj 5 din 7, gresie, faianță, lavabil, ușă 
metalică, contorizări, vedere spre parc, preț 
negociabil. Tel. 0723/992790.
• Deva, Progresul, etaj intermediar, decoman- 

' 1date, amenajat, foarte frumos, preț 950 mi I ioane
'lei. Tel. 0721/985256.
• Deva, zona Hotel Deva, etaj 1, contorizări, 
lavabil, ocupabil imediat, preț 105.000 ron. Tel. 
224296,0788/361782,0720/747359.
• foarte regent, Deva. Al. Moților, bloc cărămidă 
bucătărie modificată baie amenajată instalații 
sanitare noi, contorizări, 34 mp, liber, preț 610 
milioane lei, negociabil. Tel. 227698,0742/564654.
• legent, decomandate, 60 mp, balcon, etaj 
intermediar, contorizări, bloc de cărămidă Deva, 
zona Carpați, preț 35.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661, Seara.
• ngent, Ecomandate, hol central, zona spital, 
70 mp, gresie, faianță centrală termică 2 
balcoane, vedere In 2 părți, interfon, geam la 
baie. Tel. 0722/585819.

• urgent, decomandate, Gojdu, parter, 40 mp, 
contorizări, parchet, interfon, ideal privatizare, 
preț 700 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• i.. Deva, Dacia ocupabil imediat, 
îmbunătățiri, contorizări, 2 focuri gaz, balcon 
închis, ușă metal, preț 76.000 ron. Tel. 
0741/196567.
•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. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 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 L Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală i. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Men, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut, hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 072462035a (Rocan 3000)

I • zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, ăpo- 
metre. 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., 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 Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• d wnr >, cărămidă, gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona brM. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•OcazieiZona Al. Straiului, dec, et intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresiei faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat, tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• urgent, zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., teL 0745/253662,211587. (Evrika)

• 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 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi- 
ness)

• zona Gojdu, et. 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi- 
ness)
• dec, smrafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400. 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, suprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et interni iar, 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 rfeg., 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)

• et J, dec., balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
AL Neptun, ultracentral,- preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896.  (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu, preț 100.000 lei nego
ciabil, tel. 223400, 0724/169303, 0740/914688. 
(Casa Betania)
• dec, bloc 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)

• vând urgent 2 cam, zona Eminescu, etaj 1 
balcon, contorizări, parchet gresie, faianță Preț 
600 mii, neg. TeL 211075; 0726-130557; 0745- 
666447. (Mondial Casa)
• vând 2 cam, zona Zamfirescu, etaj 2, 2 
balcoane, contorizări, st 60 mp, bloc nou, 
parchet vedere în 2 părți, preț neg, tel. 211075, 
0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• vând ap 2 cam., b-dul Decebal, etaj interme
diar, vedere deosebită parchet contorizări, bine 
întreținut. Preț 980 mii. TeL 211075,0747779751 
0726130557. (Mondial Casa)

Z. Schmidt

Silnice plastică șl reparatorie Dr. Paula Luculescu

detalii în magazin

LINE PENTRU! SANATATEA E PE PRIMUL LOC!

AICI POATE
FI RECLAMATA!

Relații la 
telefonul 
241505,

CONSULTAȚII COMPUTERIZATE
Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter 
Telefon: 221.250

Eliberează rețete in regim 
compensat și gratuit!
Orar: LunLVlrwri 0«*2l

Sâmbătă 09-14
Duminică 09-13

rmacia DACIAPHAR 
iată pe b-dul Dacia, bl 28, par 
ari toartă gama de medicamente.
•duse tehnico-medicaie «produse cos 

tlce «produse pentru copii 
•toată gama de vitamine «ceaiuri

■Kfi rețete în regim gratuit și compel 
Luni-Vineri: 08.00-20.00

Sâmbătă: 08.0015.00 
Duminică: 09.00-13.00

II la telefonul: 230135

OPTICA MEDICALĂ 
OCHELARI - LENTILE D^CONTACT

Program: Zfeia 8- 15
, Vineri: 8-12

3S5S&

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

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine șl minerale - suplimente nutritive - produse naturiste 

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

Sâmbătă ;09.00-15.00 
Duminică: D9.00-14.00 ?

Relații la telefonul: 219749 |

Programul “inimi pentru inimi"

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea ta!

FARMACIA TACOMI
Situată în Deva. Aleea Transilvaniei,

bl. 7, parter. 
:ERA: Tel: 211.949

ia de . «-vitamine <*-produse
te ^produse pentru copil

tehnico-medicala ^produse £
«-ceaiuri cosmetice ât

..

10 ANI DE EXPERIENȚA IA DISPOZqiA DUMNEAVOASTRĂ!

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit și 
compensat. Programul “inimi pentru inimi’’

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.0014.00
Duminică 09.00-12.00

/ produsd' naturiste
j ’ -./* -A/-'-"

MraKMnMWdtRnedicaieXA-rr-> :
/toatâ'oama de vitamine .
^produse cosmetlcevțjț-,
’-produse'pentru co;
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat?
Orar:' Luni-Vineri: 07.30-20.00^<A^i»saj>:,hS-5ț» 
■Mfsârbbătă 08.00-16.00A
Relații Iătelefonul:r717.i94..

NOI SUNTEM SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

Farmacia OROS

Cabinet medical “ECHINACEA”
- dr. GHIȚĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală 
pediatrie, homeopatie, acupunctura 

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C.
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 
0254-234815, 0722/567208.

Deva, str M. Viteazu. bl 9
(»••» »țsart®l» puațui aHroalimerttare)

1’ i.î. I ” farsoMciH 9I Tel: 0254 - 211750
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• doc, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mil., 
neg., tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• doc, centrali, modificări, gresie, faianță, 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mil., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
o doc, zonă buni, Hunedoara, centrală, balcon 
închis, gresie, faianță, preț 400 mil., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Horea, dec., et. 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă, 56 mp, bloc BCA și cărămidă, 
preț 13 mid., tel. 0745/159608 (Mlmason)
o zona b-dul Decebal, dec., et. 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță, model nou, termopane, ct, 
55 mp, 135 mid., tel. 0740/173103. (Mlmason)
• zona central vechi, et 3, sdec., fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debransat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii., tel. 
0745/640725. (Mlmason)
o zona B-dui Bălcescu, et. 1, sdec., parchet 
gresie, faianță, contorizări apă, gaz, liber, 50 mp, 
845 mil., tel. 0745/164633. (Mlmason)
• zona LMi Iul, dec, et. 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mid, tel. 0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, sdec, et 4, acoperit cu tablă, 
gresie, faianță, contorizări, balcon închis, beci, 
baie cu geam, parchet stejar, liber, 860 mIL, tel, 
206003,230324. (Mlmason)
• zona Mkxtța, parter cu balcon închis, bed, bale 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mIL, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• AL Moților, et. 1. bloc cărămidă, bucătărie 
modificată, bale amenajată, contorizări, liber, 
620 mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
• Zamfirescu, dec, parchet contorizări, balcon, 
et 4,845 mii., tel. 0745/253413. (Mlmason)
• gresie + faianță în bale, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabll, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agențla Imobiliară Iris)
• fără Îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet bucătărie modificată, totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• dec, et 1,2 balcoane, bale cu geam, parchet 
gresie, faianță, zona Lido, preț_ 107.000 Ron, 
ocupabil imediat, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• urgent zona Gojdu, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 82.000 Ron, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• dec, el 1, Aleea Pescărușilor, contorizări,
balcon închis, bucătărie mare, preț 108000 Ron, 
tel. 0745/367893. (Garant Consulting) ,
• zona Decebal etaj Intermediar, decomandate, 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță, modificări, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Zinfirku, circuit balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat parchet 
gresie, faianță, preț 96000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Wcro 15, decomandate, balcon, centrală 
termică, parchet gresie, faianță, rigips, spoturi, 
totul nou șl renovat preț 45.000 RON, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, decomandate, balcon, parchet, 
gresie, faianță, apometre, gaz contorizat repar
titoare. preț 80.000 RON, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Creangă, decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă, contorizări, parchet preț 
95.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (FiestaNora)
• zona KogăHcaanu, parter, bun pentru birouri, 
balcon mare, parchet, apometre, gaz 2 focuri, 
preț 89.000 RON, tel. 0745-302200,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, 50 mp, etaj intermediar, parchet 
contorizări, luminos, se dă și mobilat pentru cei 
interesați, ocupabil repede, preț 89.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Mnerakri, bloc de cărămidă, decoman
date, 40 mp, balcon închis, centrală termică, aer 
condiționat parchet vedere în față, preț 95.000 
RON, tel. 0745-302200,232808. (FiestaNora)
• urgent dec, balcon închis, zonă centrală, preț 
1,2 mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Gojdu, 50 mp, contorizări, bloc cărămidă 
balcon, urgent preț 780 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• iigent L Maniu, dec., 52 mp, balcon, centrală 
termici preț 880 mii., neg., tel. 0721/055313. 
(Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec., urgent et 2, parchet, 
balcon mare închis, contorizări complete, preț 
830 mii., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona M. Kogălniceanu, urgent dec., et inter
mediar, parchet balcon închis, contorizări, preț 
900 mit neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona MtoaraU, dec., parchet contorizări, 
repartitoare, gresie, faianță balcon închis, 48 
mp, preț 670 mii, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona piață zonă liniștită etaj 1, interfon, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon mare, ocupabil în 
24 ore, preț 26.000 euro, tel. 0788/165703,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Decobal decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit, vedere la 
bulevard sau schimb cu ap. 3 camere în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență tel. 
0780/165703,232808 (Fiesta Nora)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bulă in Deva de preferință etaj i nterme- 
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urptntl Deva, zonă bună plata imediat, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, parchet paluxat, contorizări 
apă și gaz, balcon închis, liber, Deva, zona 
Zamfirescu, preț 1300 mid. lei negociabil. Tel. 
0745/159573.
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 
miliarde lei, negociabil, telefoane 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
145 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona l Maniu, In L-url, et Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bal, 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 Proi , et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•zona Progroaul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 bale, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona <L Emku, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 bale, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală l. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil Imediat preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zonă conbală, amenajat cu centrală termică 
dec,, parchet tel. 0726/269713. (Eurobuslness)
• vând l cam., zona Dacia, etaj Intermediar, 
centrală gresie, faianță lamelar, bine întreținut, 
preț 720 mll„ neg. Tel. 211075,0745-666447,0726- 
130557. (MondialCasa)

• zona T. Maiorescu, et 2, sdec., parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat 875 mil., tel. 0745/253413. (Mimason)
• (Macului parter înalt cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid., neg., tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Cârpiți parter, cec, balcon, contorizări, 
stare bună 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324. (Mimason)
• wgonțzona Zamfirescu, amenajări modeme: 
geam termopan, CT, et 2, preț 39.900 euro, tel. 
0740/013.971. (Garant Consulting)
• zona Bălcescu Nou, etaj Intermediar, deco
mandate, tip standard, boxă 2 băi, balcoane 
închise, centrală termică parchet bine 
întreținut, preț 159.000 RON, tel. 0723-251498, 
232809. (FiestaNora)
• zona Dac 4 etaj Intermediar, decomandate, 
apartament tip standard, vedere pe o singură 
parte, centrala termică parchet bine întreținut 
gresie, faianță preț 150.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 (FiestaNora)
• zona Caipațl bloc de cărămidă decoman
date, 90 mp, boxă balcon mare, parchet, 
contorizări, preț 150.000 RON, tel. 0723-251498, 
232808 (FiestaNora)
• zona Creangă decomandate, tip standard, 
balcon, parchet bine întreținut gresie, faianță 
ocupabil imediat, preț 148000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nota)
• urgent, sdec, contorizări, parchet, gresie, 
faianță 58 mp, et 3, zona Minerului, preț850 mii. 
neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent el 1, zonă bună balcon, centrală 
termică preț 795 mii, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• zonă centrală 56 mp, contorizări, termopane, 
parchet gresie, faianță et intermediar, preț 14 
mid, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• wgent zona Minerului, sdec., et. 3, parchet, 
centrală termică instalații sanitare noi, balcon 
închis, preț 800 mii, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• zona Astoria, dec., 2 bă, 2 balcoane, 
contorizări, 98 mp, gresie, faianță et. 3, preț 1,250 
mid, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți etaj 1, dec, tip standard, 
boxă 2 băi, 2 balcoane închise, centrală termică 
parchet bine întreținut, preț negociabil, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona LRi ► , modificat din ap. 4 camere, 
dec., amenajat 2 balcoane, bine întreținut, preț 
46.000 euro, tel. 0788/165703, 232808 (Fiesta 
Nora)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
■ Deva, zonă centrală dec., amenajat CT, ofer 
150.000 Ron, tel. 224296; 0788/361782. (Garant 
Consulting)

Vând ap. 4 camere (07)
• Brad, decomandate, contorizări, parchet etaj
2,2 băi, 2 balcoane, 72 mp, preț 1 mid. lei. Tel. 
0727/212282.
• Deva, 100 mp, etaj intermediar, amenajări 
complete, centrală termică 2 băi. Tel. 
0720/670305.

• Deva, cu garaj, boxă dependințe comune 
(spălătorie, uscătorie), situat în bloc cu o 
singură scară etaj 2, lângă piața centrală 
Tel. 0723/520342 sau 0254/213303, seara.

• irgenl decomandate, centrală termică 2 băi, 
2 balcoane, etaj 1, bloc cărămidă suprafață 
mare. Tel. 0788/497895,228778
• zona UBacuhd, dec, modificat living, 2 bă, 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 bă, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid, lei. tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• doc, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• dec, 2 băi. 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, gresie, 
faianță, parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mid., 
teL 211075, 0745666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona UHacuu, etaj intermediar, decoman
date, 2 balcoane, 2 bă, vedere în 3 părți, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
preț 150.000 RON, tel, 0745-302200,232808 (Fiesta 
Nora)

• zona Emlnrecu, decomandate, 110 mp, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 2 
balcoane, 2 băl, bloc de cărămidă preț 165.000 
RON, tel. 0723-251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona Goțdu, fără amenajări, CT, tel. 0740/ 
013971. (Garant Consulting)
• urgent zonă ultracentrală 2 băl, 2 balcoane, 
parchet, contorizări, et 2, garaj, preț 48000 euro, 
neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Asteria, dec., 110 mp, centrală termică 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, 2 băl, bloc 
de cărămidă preț 165.000 RON, tel. 0788/165704, 
232809. (Fiesta Nora)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• Deva, zonă centrală contorizări, i băl, 2 
balcoane, et 1 sau 2, amendat ofer 160.000 Ron, 
tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)

Vând case, vile (13)
• 3 camera, hol, baie, bucătărie, beci, garaj, 
anexe, grădină și livadă instalații apă gaz, 
încălzire centrală sobe teracotă zonă liniștită 
negociabil. Tel. 260883,0724/172122.
• cameră la casă hol, bale cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianța, 
termopan, zona centrală Deva, tel. 0726/972966.
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică, grădină preț 22 mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728
• casă curte, grădină Deva Str. Gri viței, nr. 31, 
preț 1 mid. lei șl apartament 3 camere, zona 
pieței, etaj 2, preț 135 mid. lei. Tel. 236510.
• Deva, 2 corpuri, gresie, faianță centrală 
termică garaj, anexe, canalizare, st 750 mp. Tel. 
224543,228448,0722/347512.
• Deva, tetractntral, 2 camere, bucătărie, baie, 
curte șl grădină 500 mp, ideal ca sediu firmă 
cabinete medicale, avocatură preț 78000 euro. 
Tel. 0745/159573.
• Deva, VHe noi, 50 m de str. Horea, 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, sc 90 mp, st 1300 
mp, posibilități etajare, preț 70.000 euro. Tel. 
0741/507012.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• Shneria, 3 camere, living, bucătărie, baie, 
centrală termică curte, grădi nă st 650 mp, preț 
50.000 euro, negociabil. Tel. 0745/888619,227661, 
seara
•str. Hoțea, 3 camere, bucătărie, bale, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• 2 camera mari, bucătărie amenajată baie 
deosebită curte în suprafață de 480 mp, zona 
Mărăști, preț 260.000 Ron, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală 2 cam, bucătărie, baie, fără 
grădină st 230 mp, preț 67.000 euro, tel 
0740/013971 (Garant Consulting)
• man, zonă deosebită 5 cam, bucătărie, baie, 
teren 1800 mp, preț 190.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• Deva, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi, și o încăpere cu intrare din 
stradă centrală termică sc=130 mp, curte cu 
gazon S=300 mp,fântână, Preț 350.000 RON. Tel. 
07 225726; 0254/2130M) (Casa’Majestic)
• zona Călugănml 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, S =100 mp. Preț 200.000 RON 
(negociabil). Tel. 0746/225726; 0254/213050. 
(Casa Majestic)
• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, Simeria. Preț 
1.700.000.000 ROI negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254/213050. (Casa Majestic)
• P+ă la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat garaj, atelier, curte și grădină Deva 
Preț 2.200.000.000 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
nisată parchet laminat, termopan, gresie, 
faianță C.T. nouă fosă septică garaj la parter, 
an construcție 2004, sc = 100 mp, grădină = 875 
mp,frontstradal = 9m. Preț 130.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254/213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr casă (14)
• lagent Mkascu, et 3/4, sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• Deva, 2 sau 3 camere, baie, bucătărie, st 
minimum 800 mp, zonă bună ofer 200.000 Ron, 
tel. 224296; 0788/361782. (Garant Consulting)
• urgent cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat tel. 215212 (Prima-lnvest)

Vând case ia țară (17)
■ 3 camere, bucătărie, baie, curte, grădină 1200 
mp, Dobra, preț 85.000 ron, negociabil sau 
schimb cu apartament 2 camere, Deva Tel. 
0745/888619,227661, seara
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță, curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.
• casă cu anexe și teren in comuna General 
Berthelot nr. 6, lângă Hațeg. Tel. 0254/221257, 
0727/386660.
• casă nouă Bohoit, tel. 229256, 226352, 
0720/677035,0721/329064.
• urgent casă modestă în Bârsău, 2 camere, 
tâmaț, curte, grădină 1700 mp, curent electric, 
fântână fs 20 m, preț 350 milioane lei. Tel. 229034, 
0724/355166.

• casă In Homorod, județul Hunedoara 8 
km de Geoagiu-Băi, pretabil casă de 
vacanță curte mare, mulți pomi fructiferi, 
preț 45.000 ron, negociabil. Tel. 0254/248539, 
0788/720353.

• casă o cameră bucătărie, cămară anexe, 2 
focuri gaz, 2100 mp, comuna Băcia Tel. 216231.
• vAnd/sdi > casă sat batlz, recent renovată 
3 camere, sobe teracotă pe lemne, apă curentă 
st 5400 mp cu apartament 2 ■ 3 camere Deva 
Emlnescu, Liliacului, Bălcescu, Dorobanți. Tel. 
228788,0723/581441.
• la 22 km da Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, Ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenalărl, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 135 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

Vând garsoniere (19)
• decomandate, 44 mp, etaj 4 din 6, parțial 
mobilată Deva, zona 22 Decembrie, vizavi de 
Liceul Auto, ocupabilă Imediat. Tel. 0740/307084, 
0744/366126.
• Deva, 46 mp, zona Master, preț 785 milioane 
lei. Tel. 225622.

• Deva, rtr. Mărăști, bl. 80, etaj 3, conto- 
rizărl, preț 550 milioane lei, negociabil, fără 
Intermediari. TeL 0722/751552.

• Deva, renovată amenajată mobilată utilată 
preț 700 milioane lei, negociabil sau schimb cu 
apartament Tel. 0720/670305.
• foarte urgent, Deva M. Eminescu, bl. 105, etaj 
2, amenajată contorizări, ușă metalică nouă 
preț negociabil. Tel. 0741/253795, 0723/673209, 
0726/076256.
• zona Progresul dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587.(Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
•zona Zamfirescu, dec„ etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mi Llei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mărăști dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• el 3, dec., balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betanla)
• 2 camere, semidec., parchet baie cu gresie 
+faianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj l 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; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fară îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• stere bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• irgent Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• apartament 1 cameră în Deva, bloc de 
cărămidă vedere la stradă 40 mp, balcon mare, 
contorizări, amenajată modificată foarte bine 
întreținută zonă bună tel. 0745-302200,232808. 
(FiestaNora)
• zona Dada, etaj 2, semidec, apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, parchet gresie, faianță 
lavabil, ușă intrare nouă preț 58.000 RON, tel. 
0723-251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona Decebal dec, balcon închis, termopan, 
parchet apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
renovată recent ocupabilă imediat, preț 79.000 
RON, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta Nora)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 

COMPARTIMENTUL PRIVATIZARE
ANUNȚĂ

Conform prevederilor art 10, alin.l din Ordinul Ministrului Administrației Publice nr.275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru apli
carea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, aducem la cunoștință celor interesat!, operatori de 
taxi și persoane fizice, următoarele:
1. în data de 25 noiembrie 2005 se va desfășura procedura de atribuire a autorizațiilor taxi potrivit Legii 38/2003.
2. Dosarele cu solicitările de autorizații se vor primi, in perioada 17 octombrie - 5 noiembrie 2005, la Primăria Deva, Centrul de Informare a 
Cetățeanului, postul de lucru CIC2.
3. Se pot depune dosare io limita următorului număr de autorizații ce vor fi acordate:
a) 40 autorizapi taxi permanente pentru transport persoane, din care

40 autorizații - pentru operaton de transport.
b) 21 autonzatii taxi permanente pentru transport bunun, din care

7 autorizații - pentru independenți;
; 14 autorizații - pentru operatori.
in cazul neocupării locurilor stabilite pentru operatori se pot solicita locuri de către persoane fizice din lista celor ce pot fi redistribuite.
4. Dosarul va cuprinde următoarele:
A. operate nJ de transport taxi

a) copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a operatorului de transport ca agent economic, persoană 
juridică;
b) declarație notarială din care să reiasă cota de participare a operatorului de transport și a membrilor familiei în alte firme de transport 
de persoane în regim de taxi în municipiul Deva;
c) copie de pe licența de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acesteia pentru o filială, sucursală sau 
punct de lucru pentru operatori din alt județ:
d) copii ale licențelor de execuție pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licența de transport sau sub exemplarul de serviciu 
al acesteia, după caz, valabilă pentru municipiul Deva;
e) copii de pe contractele individuale de muncă ale conducătorilor auto angajați, vizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;
f) copii de pe atestatele profesionale ale conducătorilor auto angajați ca taximetriști. Operatorul de transport trebuie să facă dovada că 
are ca angajați proprii cel puțin atâția conducători auto câte licențe de execuție deține;
g) copii de pe certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor;
h) dovada deținerii legale a autovehiculului, în proprietate, închiriere sau leasing;
i) dovada că toate taxiurile sunt deseivite de un dispecer taxi, sub rezerva că după obținerea autorizațiilor taxi va prezenta o copie de pe 
contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi;
J) recomandarea asociației profesionale reprezentative de profil;
k) certificat de plată a Impozitelor și taxelor către bugetul local;
l) împuternicirea persoanei desemnate de către operator să răspundă de activitatea de taxi.

a) copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comeițului și copie de pe autorizația eliberată pentru executarea unei 
activități economice potrivit Legii 507/2003;
b) copie de pe licența taxi eliberată de către Agenția Autorității Rutiere Române - Hunedoara; î
c) copie de pe licența de execuție pe vehicul pentru autovehiculul utilizat în proprietate sau cu contract de leasing, eliberată de Agenția ' 
Autorității Rutiere Române - Hunedoara;
d) copie de pe atestatul de pregătire profesională valabil;
e) copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
f) dovada deținerii legale a autovehiculului, în proprietate sau leasing; la obținerea autorizației taxi va prezenta o copie de pe contractul 
de deservire încheiat cu un dispecer taxi;
g) dovada vechimii în activitatea de taximetrie;
h) recomandarea asociației profesionale reprezentative da profil, care se va elibera gratuit;
i) certificat de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local.
j) dovada altor surse de venit (adeverință de salariu, cupon pensie, adeverință că solicitantul nu are alte venituri);

5. Informații suplimentare se pot solicita la Compartimentul Privatizare din cadrai Primăriei Deva, cam. 20. (32475)

• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80,000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Emlnescu, semidec., balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, preț 58000 
RON, tel. 0745-302200,232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj 3, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet gaz contorizat apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora) 
■ol3,contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betanla)
• ol 9, garsonieră cu 2 camere mari, bale cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 

. merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
•dl, dec., proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)
• dă zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat, Mărăști, preț 63,000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• stmldd, zonă liniștită et. 3, ocupabilă 
imediat, baloen, contorizări, 64.000 Ron, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• irgonl zona Dacia, et. intermediar, preț42.000 
Ron, tel. 0740/013971, (Garant Consulting)

•urgort, zona Mărăști, et. intermediar, dec., 
balcon, amenajări, contorizări, preț 720.000 Ron, 
tel 0740/013971. (Garant Consulting)
• confort 1, dec., bucătărie, balcon, contorizări, 
zona B-dul Decebal, tel. 0741/154401,227.542, 
seara. (Garant Consulting)
• 2 cam, contorizări, zona Dacia, preț 42.000 
RON, tel. 0741/154.401,227.542, seara (Garant 
Consulting)
• somktec, bucătării, oale, balcon, Zona 
Kogălniceanu, preț 76.000 Ron, tel. 0741/154.401, 
227.542, seara. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, dublă parchet preț 520 mii, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Mărăștlul Nou, et 2, decomandată 
contorizări, parchet, preț 65.000 RON, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
parchet ocupabilă imediat preț 50.000 RON, tel. 
0788/165702,232808, (Fiesta Nora)
• zona Emlnescu, decomandată balcon închis, 
parchet faianță contorizări, preț 52.000 RON, tel. 
0788/165702,232809. (Fiesta Nora)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Dtva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• Deva, zonă centrală ofer prețul pieței, tel. 
224296; 0788/361782. (Garant Consulting)
• cumpăr ap. 2 cam., zonă centrală dec., 
contorizări, et 1 sau 2, ofer 100.000 Ron, tel. 
224296;0788/361782. (Garant Consuming)

Vând terenuri (21)
• 10 ari grădină împrejmuită cu pomi, anexe, 
prelungirea Oituz, preț negociabil (mai sus de 
liceul de chimie). Tel. 0743/001439.
• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara Tel. 
211124.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștl, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• IntravBan 500 - 1000 mp, zonă neinundabilă 
Simeria, Str. Ciocârliei. Tel. 260412.
• Intravilan Deva, la DN 7, preț negociabil. Tel. 
0727/885561.
• IntravBan la DN 7,2200 ■ 8000 mp, fs mare, uti
lități, 7-12 euro mp; 1000 ■ 400 mp zonă turistică 
Deva asfalt, curent; Șoimuș • Bârsău 1,6 ha fs 
250 m și 1300 mp cu fundație vilă Tel. 
0720/670305.
• intravilan la DN 7, 2500 mp, fs 10 m, toate 
utilitățile, apă gaz, energie electrică preț 4 euro 
mp, negociabil. Tel. 0721/985256.
• intravilan, • sntni construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Tel.220269,0746/029058
• teren plus construcții, pe DN 7, localitatea 
Râpaș, între Simeria Veche și Orăștie, 15.000mp, 
din care 9000 mp intravilan pentru construcții, 
se poate parcela casă 300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Telefoane 0721/560918, 0721/948212, 
0741/135659.

• lagonl teren zona Roci, intravilan, 1 ha se 
vinde și parcelat, 5 euro mp. Telefon 
0722/585819.
• In Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• 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)
• IntravBan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724620358 (Rocan 3000)
• IntravBan, zona Dm, st 3000 mp, te 80 mp (3
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docp-,. 
mentațle la zi, preț 15 euro/mp, telefon 071?’ “ 
620358 (Rocan 3000) *
• Mravfiin, il 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, Ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724620358 (Rocan 3000)
• Intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobai preț 17-21 

euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228, 
(Casa Betanla)
• Intravilan la DN 7 st 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp„ neg, tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania)
• zona Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Intravilan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• vând teren intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 
3700 mp, acces din două părți, posibilitate parce
lare, gaz, apă curent ideal construcție case. 
Preț 25 euro/mp. Tel. 211075 0740/232043; 
0726/130557. (Mondial Casa)
• vând teren Intravilan, zona Horia, st 375 mp, fs
13 m, toate facilitățile, preț 6.000 euro, neg.Tele- 
foane 211075,0745666447,0726-130557.  (Mondial 
Casa)
• vând teren, B-dul 22 Decembrie, zona Dacia 
Service, st 3300 mp, fs 52 m, bun pt orice activi
tate, toate facilitățile. Preț 25 euro/mp. Tel. 
211075; 0745/666447; 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• vând teren intravilan, zona DN7, după 
Sarmlsmob, st 5000 mp, fs 18 m, facilități în 
apropiere, preț 18 euro/mp. Tel 211075, 0740- 
232043. (Mondial Casa)
•vând teren intravilan, zona Prelungirea Vulcan, 
st 5000 mp, fs 30 m, facilități in apropiere, posi
bilități construcție casă preț 8 euro/mp, neg. 
tel. 211075; 0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)
• Emlnascu, 900 mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt. firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
■ zona Depozitelor, Intravilan, 1500 mp, fs 25 m, 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• zona Ceangăi s 715 m, fs 10 m, loc de casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, tel. 
206003. (Mimason)
• DH7, Intre Magrilap și calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• intravilan, Deva, Zăvoi, 800 mp, fs 20 m, apă 
gaz, curent, poziție foarte bună tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• Den, ST 5000 mp. gaz, apă curent electric; 
ideal pentru construit casă. Preț 30 euru/mp. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Simeria, S.T. 2900 mp. Utilități, gaz, curent, 
apă la 150 metri distanță Preț 4 euro/mp. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, Str. Livezilor, S.T. 850 mp, utilități, curent 
gaz, apă potabilă Poziție superba pentru 
construit casă Se vinde și parcelat, 425 mp. Preț 
negociabil. Tel. 0746/225726; 0254/213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr terenuri (22)
• urgent 20 ha teren extravilan, suprafață 
compactă Tel. 0724/369313.
• cumpăr teren în Săcârâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• Deva, zonă bună minimum 800 mp, ofer 20 
euro/mp, tel. 224296; 0788/361782. (Garant 
Consulting)

€SC Electrica Banat SA SUCURSALA Deva
a Ia/* # FÎ ** *"* Lu™' 7 octombrie 2005 vor avea loc lucrări pentru înlocuire conductor 

*■ * gardă cu fibră optică pe LEA 400(220) kV, Râu Mare - Hășdat.
Lucrările, efectuate de către Compania Națională Transelectrica SA - 

Sucursala Transport Timișoara, vor avea ca efect întreruperea totală a furnizării energiei electrice în 
rețelele SDFEE Deva a SC Electrica Banat SA și vor afecta consumatorii din localitățile: Sânpetru, Săcel, 
Bărăști, Ohaba de sub Piatră, Ciopeia precum și TV+pilon antene Sânpetru. în funcție de fazele lucrării, 
întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 10-18.
SC Electrica Banat S.A. - Sucursala Deva asigură toți clienții săi că echipele care efectuează lucrarea 
depun întreg efortul pentru a limita durata de întrerupere în alimentarea cu energie electrică.
Vă mulțumim pentru înțelegere I

(32526)
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Vând spații comerciale (25)
• Orâtlte, Oft 7, central, 70 mp, parter de bloc, 
necesiți amenajări. Tel, 0720/670305.
• central amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness).
• central Dm, apă, gaz, curent, preț 600 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Deva, zona Gării, gaz, apă, curent electric, S.T. 
500 mp. Preț 26000 euro negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254/213050. (Casa Majestic)

Vând alte imobile (27)
• temă I* Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

imobile chirii (29)
• tadfetez «M, P+l, 4 camere, scară interioară, 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță, garaj 
încălzit, curte, grădină, bucătărie vară, zona 
cetate, ideal locuință sau. firmă. Tel. 249047, 
0721/192684.
• nte apta închiriere apartament 2 camere, 
Gojdu, etaj 1, complet mobilat, utilat, tv, frigider, 
aragaz, preț 100 euro/lună. Tel. 0721/985256.
• ofer spre închiriere o cameră la bloc, toate 
facilitățile, Deva, Gojdu, 30 euro/lună. Tel. 226813.
• otei|Mînchiriereocameră,laapartament3 
camere, baie, bucătărie, balcon, pentru fete, preț 
30 euro/lună plus garanție. Tel. 226813, Deva.

• ote zpre închiriere spațiu comercial, Deva, 
zonă ultracentrală. 45 mp, 15 euro mp, nego
ciabil, vad foarte bun. Tel. 0727/885561.
• ote «pro închiriere spațiu comercial, zonă 
ultracentrală, amenajat, centrală termică, 
termopane, 50 mp, preț 750 euro/lună, inclusiv 
tva. Tel. 0721/985256.
• ote urgent spre închiriere apartament 2 
camere, zonă bună, amenajat modem, mobilat 
complet, utilat, preț 150 euro/lună Tel. 
0721/464850.
• primesc In gazdă o fată nefumătoare, preț 15 
milioane lei, negociabil, cheltuieli incluse. Tel. 
0724/373664,0723/702557.
o central amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațl comardate pe Sir. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2 - 4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
«caut garaantat sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587. 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 22*01, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•oteap. 2 camere, gresie,faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•ote ganonteă deci, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 22J001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vlâ mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ote ganoriort mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 

'euro/lună' + avans pe "o lună~tel.' 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ote ganonteă mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

1 • ote cameră în zonă bună Deva, preț 100
euro/lună * avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• ote pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/

V lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
y 3ooo)

• ote pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
■ ganonteă dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat autom< Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-9M688 
(Casa Befâma)
• ganonteă dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• ote spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• ote depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ote spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimerite+birou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ote hală-depozH, 80 mp, Orăștie, preț 13 
rnil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ote pir. închiriat ap. 2 cam., zonă bună 
mobilat utilat complet frigider, aragaz, mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 140 euro, neg. 
Tel. 211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial 
Casa)
O zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec., mobilat 
modem, utilat tv color, frigider, aragaz, pt. 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună, tel. 0745/640725. (Mimason)
• ta blocurâe Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat utilat tv, frigider, aragaz, calculator, ct 
aer condiționat, pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640728 (Mimason)
• ganoutaătediS Decebal, dec., mobilată 100 
euro/lună teL 0745/253413. (Mimason)

ap. 2 camere, dec., et. 3, mobilat zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)

camere.zona Micul Dallas, dec., mobilat, 
•V, utilat ct, garaj sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 
y incluse, tel. 0745/159608 (Mimason)

• ganonteă confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat, modem, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)

aww

• ap. 2 cam., dec, complet mobilat mașină 
spălat dormitor complet preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
Imobiliară Iris)

• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția Imobiliară 
Iris)
• ote ap. 2 camere, mobilat contorizări, aragaz, 
frigider, tv, zonă bună preț 100 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat, contorizări, preț 
100 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, stare 
bună preț negociabil. Tel. 0254/219780, 
0744/700235.
• vând Dada SolenzaConfort af 2003, luna mai, 
vopsea originală roșu pasion, 25.000 km, unic 
proprietar, ireproșabil, garaj. Tel. 0723/270348
• vând urgent Dacia 1310, af 1990, VT 2006, 5 
viteze, reparații tinichigerle, Izolată necesită 
numai vopsit preț 27 milioane lei. Tel. 
0726/369313.
• vând regentși ieftin Dacia 1310, af 1998 taxe și 
acte la zi, VT 2008 stare foarte bunăTel. 
0726/369313.
• vând urgent și ieftin Dacia 1310, af 1995, VT 
2006. taxe și acte la zi, nu necesită reparații, preț 
59500.000 lei. Tel. 0726/369313.

Auto străine (37)
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
închidere centralizată geamuri electrice, preț 65 
milioane lei, negociabil. Telefoane 0745/639022, 
226209.

Microbuze. Dube (38)
• vând urgent microbuz Iveco Turbo Dally, af 
1988 motor 2500 cmc, TD, 14 locuri, preț nego
ciabil la vedere. Tel. 0726/705460.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând aMct cu circular și mandrină motor 
monofazic 22, preț negociabil, Slmerla, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 24. Tel. 0254/263598
• vând camblMtar tractor 650, preț negociabil. 
Tel. 264257.
• vând ugant motocositoare 620 euro, Renault 
20 Diesel 850 euro, auto gaz tip IMS 4 uși, de 
epocă 1500 euro. Tel. 0726/743274.
• vând uiâaja pentru zăpadă Semigreder, 
mașină împrăștiat materiale pentru zăpadă 35 
tone. Tel. 0726/743274.
• vând zdroMtorstruguri, cadă lemn 7001, cadă 
stejar 2601,2 cărucioare de mână dulap lemn 
bucătărie, dulap 2 uși, aloe 3 și 7 ani, oleandru 
roz. Tel. 0741/507012.

Moto-veio (41)
•"td Chnopar Harley Dawidson motor 4 timpi,

49 cmc, nou, pornire buton, disc frână jenți 
aluminiu, preț 1200 euro. Tel. 0254/228841.

Piese, accesorii (42)
• cumpăr chtutasă și vibrochen pentru motor 
Fiat în 3 pistoane; vând piese din dezmembrare 
motor tractor în 4 pistoane, 45 CP. Tel. 
0726/022417.
• vând 2 planetare, delco complete cu capac, 
lulea, fișe, ochelari, mască toate noi, de Dacia 
1300 și caroserie de VW break, cu geamuri și 
parbriz, af 1984. Tel. 0747/223733.

• vând lunetă cutie de viteză cu 4 trepte, punte 
spate Dacia 1300. Tel. 260412.
• vând tractor 45 CP motor defect, preț la 
vedere. Tel. 0726/022417.

Garaje (43)
• Deva, str. Carpați, zona Liliacului, Imp. Traian.
Ofer 420.000.000 ROL. Tel. 0746/225726; 
0254/213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând 4 uși interior, un geam, ușă exterioară 
canapea extensibilă prețuri negociabile. Tel. 
214027,0744/532701.
• vând colțar din imitație de piele, 3 piese, 
fotoliu mare, model super, adus din Germania, 
la jumătate de preț față de magazin. Tel. 212242 
seara
• vând mobilă second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.

• vândușă de bucătărie,Deva, AL Salcâmilor,bl. 
31/48.

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

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparate foto Smena 8 rusesc și Olympia, 
japonez, prețuri negociabile. Tel. 0747/223733.
• vând Nokia 3410, stare foarte bună preț 15 
milioane lei, ofer bonus un Sim cu 4 dolari credit. 
Tel. 0722/161644.

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cărador copii, 3 poziții, stare foarte 
bună nou, preț 15 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/230784.
• vând încălțăminte pentru femei și copii, din 
America, stare bună instalații pom plus globuri, 
prețuri acceptabile. Tel. 0744/116494.
• vând palton lung, din piei caprine, nr. 54 - 58 
confecționat de fabrică stare excelentă și fustă 
piele nouă nr. 38 - 40, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând dstanțieri pentru fier beton (pureci). Tel. 
214664 sau 0723/227569.'
• vând Ieftin 15 pereți prefabricate pentru con
strucție de casă garaj, cabană etc. Tel. 260412.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând revistă goblene Franța, reviste cu ame
najări interioare, bucătăriafrancezășl engleză 
reviste mașini, negociabil. Tel. 0744/116494, orele 
10-22.

Electrocasnice (56)
• vând congelator 180 litri, 5 sertare, nou, preț
650 fon. Tel. 223089. ,
• vând congelator 4 sertare, 2 milioane lei, 
combină frigorifică Electrostâr, 3 milioane lei, în 
stare de funcționare ambele,Tel. 214814.
• vând conțgolator 4 sertare, 300 ron, mașină de 
spălat Gugir, 16 programe, 400 ron, frigider mic, 
100 ron, toate stare bună dă funcționare. Tel. 
214963.
• vând Mani, boiler gaz, termotecă tiraj natu
ral, pompă circulație, centrală termică. Tel. 
223098
• vând ladă frigorifică 5 sertare, frigider Arctic 
mare, prețuri negociabile. Tel. 218840.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 120 oi, 8 berbeci, 1 asin, 2 câini 
ciobănești, și unu pentru întors oile. Tel. 616705.
• vând butași de mușcate curgătoare diverse 
culori, plante interior și exterior, arbust cafea, 
mărul lui Adam, etc, Deva, Horea nr. 54, nego
ciabil. Tel. 0740/019479.
• vând cca 2000 kg fân, comuna Lăpugiu de Jos, 
satFintoag,nr.43.
• vând ghivece cu flori de cameră Deva Al. 
Salcâmilor, bl. 31/48.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei 2 -
5 luni. Tel. 210900,0744/611145. ■
• vând porumb boabe din recolta anului 2004 și 
porumb știuleți din 2005, preț negociabil, Hărău. 
Tel. 0722/570218
• vând 5 oi și 7 capre, localitatea Urai, nr. 58 tel. 
0726/705384. ;
• vând scroafe, purcei rasa FI, pik, vier pe tren,

6 luni, folosit deja la montă Informații 
Mărti nești, nr. 1, tel. 0254/246318.'

Altele (61)
• cumpăr europalețL Tel. 0726/379220.
• vând arzător gaz metan de 1 mc/oră Tel. 
260412.
• vând candelabre 3 brațe, 400.000 lei, covor 
persan 2/3 m, 2 milioane lei, negociabil. Tel. 
0744/116494, orele 10-22.
• vând candelabru de Boemia perfectă stare, 3

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 050 x 050 mp, stare ireproșabil? ureț 
negociabil. Tel. 211272,0723/732560.
• vând convunaM roblneti termostatld (repar
titoare) pentru calorifere. Deva telefon 
0254/213754.
• vând felie pentru fabricarea sticlei termopan, 
marca Szilanc, import Ungaria în stare perfectă 
preț accesibil. Tel. 0744/280691,0788/280691.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bidiu Tiberiu. Se declară nul.
• pierdui carnet asigurări sănătate pe numele 
Mitric Marian. Se declară nul,
• pierdut camele asigurări sănătate pe numele 
Mihuț Elena și Mihuț Aurel. Se declară nule.
• pierdut legitimație de transport CFR pe 
numele Șinca Bogdan. Se declară nulă
• pierdut poliță RCA Astra 2005 nr. 
1619029/2812.04 pe numele Popa Corina. Se 
declară nulă

Citații (63)
• Tirtelea Mcolae este citat la Judecătoria llune- 

doara, în data de 24.10.2005, ora 8, în cauza 
dosarului civil nr. 3501/2005.

Solicitări servicii (71)
• caut femele pentru îngrijit femeie bolnavă la 
domiciliu, permanent Tel. 219934.

Prestări servicii (72)
■ atelieiul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, confecționează o gamă largă de 
huse auto pentru Logan. Solenza, Peugeot Cielo, 
Opel, Skoda, BMW, Renault, colțare, canapele, 
fotolii. Tel. 0727/756681.

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

• SC Catem Info Consult SRL Orăștie, unic 
distribuitor pe judetal Hunedoara al Soft 
Consulting, r-xtrcMzAm șl configurăm 
soft economic (ex. Wbi Mentor, Hamor soft) 
șl legislativ (Legis). TeL 0788/723155.

• efectuez transport marfă cu microbuz închis 
sau închiriez. Relații la tel. 0726/076256.
• zugrăveli vopsiri, rașchetări, paluxări parchet 
montat parchet lamelar, gresie, faianță reparații 
sanitare, etc. Tel. 0721/780243.
o croitoreasă cu experiență execut croitorie 
dame, orice model, precum și modificări sau 
retușuri, posed reviste modă Tel. 0721/034571.
• efectuez transport rutier de marfă urban și 
interurban, cu Mercedes 207 D, la prețuri excep
ționale, dimensiuni 15 tone, 3235/1475/2195. Tel. 
0726/864904,0747/430832.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

> caut scări bloc pentru curățenie, descărcat tl- 
r-uri cu marfă etc, și vâna cartelă Connex 
valabilă reîncărcabilă, 40.000 lei, negociabil. Tel. 
0744/116494, orele 10-22.
• caut part-time ca: baby-siter, vânzătoare, 
tehnoredactare, după ora 16, contabilitate 
primară Tel. 0744/874987.

Oferte locuri de muncă (74)

• SC tafanin SA Deva, tel 213915,214433, 
angajează operatori Calculator pentru 
culegere date.

SC HERAL CONSULTING SRL 
Orăștie

lichidator al SC REFRACTARA SA Baru Mare, revine la anunțurile 
anterioare cil privire la vânzarea la licitație publică a activelor 

societății și anunță că se vor vinde și produse finite, începând cu 
data de 11.11.2005, la ora 12.OO, la sediul Tribunalului Județean 

Hunedoara.
In această fază a lichidării activele societății nu se vor vinde cu 

destinația de fier vechi. Caietul de sarcini și orice informații sunt la 
dispoziția eventualilor cumpărători la sediul lichidatorului din 

Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254/240.807, 
0744/861.763, lax 0254/206.241.

In cazul neadjudecării licitația se repetă în fiecare zi de vineri, la ora 
12.OO, la sediul Tribunalului Hunedoara.

(32531)

RECLAMĂ

EVIDENTIAZÂ-TE!
r

VARIANTE I

Anunț GRATUIT

Comemorări (76)

Sofia Nica și cumnata Tiberia anunță cu durere în suflet că 
se împlinesc 5 săptămâni de la trecerea în neființă a celui 
care a fost un bun sot și cumnat

prof. CEACU SIMION
Parastasul de pomenire are loc duminică 16 octombrie, ora 
10, la Biserica Ortodoxă din satul Măceu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

■ societate comercială angajează cu carte 
de muncă dulgheri, zidari zugravi etc. 
Rdațfl la teL 0741/196562 Deva.

• societate comercială cu capital străin 
angajează pentru puietul de lucra <fet Deva 
consKeri vânzări. Asigurăm pachet salarial 
atractiv șl Integrarea Intr-un colectiv tânăr. 
Vă ragăm trimiteți CV la tel/fax 
021/2315003.

• societate comercială angajează cu salar 
atractiv șofer distribuitor, condltib mintal 
liceul permis auto cal B. dornicului stabil 
In Deva. CV-urile se trimit la tel/fax 
0254/231485.

• Companie austriacă angalează operatori 
pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrai firniel salarizare atractivă plus 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-urie cu 
poză,tnDeva,B-dul22Decembrie,bLDl- 
D2. Informații la teL 0254/232747.

• societate comercială angalează un 
tehnoredactor cu experiență, cunoscător 
foarte bun Page Maker, Photo Shop, Cored 
Draw, șl librar cu experiență ta domeniu. 
Informații Deva, str. Mareșal Averescu, bl 
20, teL 0254/230248

• companie austriacă angajează operatori 
jocuri electronice și ruletiL Școlarizare 
gratuită In cadrul firmei condH do lucra 
occidentale, salariu atractiv, bonuri de 
masă. Cartate: bacaiatnat Așteptăm 
uri cu poză ta Deva, Iduf 22 Decembrie, bl 
Dl-DLTel0254/232747.

CV-

• societate comercială angajează electrician cu 
experiență pentru fermă zootehnică Tel. 
0722/547124.

• Agenție Impresariat acreditată oferă 
contracte de muncă pentra dansatoare 
ne/profesionlste ta Japonia, Elveția, Portu
galia, Cipru, Candbe. Salarii atractive, 
plecări urgente. Soddtăm și ofertai seriozi
tate, Județul Hunedoara și Alba. TeL 
0724/600987.

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară și străinătate

• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:
• Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur

• Posibilitate de training și perspective de avansare

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

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
fiersoană de contact Loredana Ghejan, E-mail 
oredana.ghejan@informmedia.ro, telefoane.0254/211275, 

int. 8806. sau 0726/275877.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost» 
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

Bklâ 11 feb W; ! L.i UBBWBk.
Cv' ■ ’<*«**■*;

Cvaawta! «pecitf
EEHEEES lei (5 M noi)

cHlhARfBDlO+F

VARIANTA ALEASĂDATE PERSONALE
HUME PRENUME TELEFON

LOCApi CUTII POȘTALE.

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• 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 intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

CWÂIB

1 2 3 4
1 apariție =40.000 M 1 apariție = 80.000 M 1 apariție = 100.000 lei

JlBsrij (6 hi Mi). tWkMI
Anunț Gratuit 5 apariții« îlffiMM 

(«leiMli
Saparițll» 200000lei

flâMnau
B apariții- WOSIel 

iWMI

TEXT PRIMA APARIȚIE ....../.....

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 

mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 

anunțurilor de mică publicitate.

mailto:oredana.ghejan@informmedia.ro
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• Rănit. Bateristul grupului american „Mot
ley Crue", Tommy Lee, a fost rănit ușor în 
timpul unui concert, la braț și la față, din 
cauza unei cascadorii ce făcea parte din 
regia spectacolului.

Va fi noul James Bond

privat al fostului suveran pontif. loan
Paul al II-lea, a deschis joi o expoziție la 
Royal Castle. în ^arșovia. (Foto: epa) i

Los Angeles (MF) - 
Actorul Sylvester Stal
lone se pregătește să 
intre din nou în ringul 
de box, pentru cel de al 
șaselea episod din seria 
Rocky”, la aproape 30 

de ani de la realizarea 
primului ..Rocky” și la 
15 ani de la criticatul 
„Rocky V”, relatează 
The Guardian.

Povestea este despre o 
luptă care se dă împotri
va sorții, dar foarte 
fnulți critici sunt de 
părere că șansele ca cel 
de-al șaselea episod să 
fie unul reușit sunt 
extrem de mici.

Potrivit Production 
Weekly, Stallone, în 
vârstă de 59 de ani, a 
confirmat că va regiza 
și va și juca în filmul 
„Rocky VI”, iar 
filmările vor începe în 
luna decembrie în Los 
Angeles.

[ Acuzat de 
| terorism

Amsterdam (MF) - 
ț Un tribunal olandez a 
: decis ieri că Moham- 
ji med Bouyeri, asasinul 
*.■ cineastului Theo van 
I Gogh, ar putea fi ju- 
[ decât pentru partici- 
; pare la activitățile țe- 
: roriste ale grupului 
: Hofstad.Mobammed 
= Bouyeri - care a fost 
ț deja condamnat la 
s închisoare, la 26. iulie, 
ț pentru asasinarea ci- 
j neastului la 2 noiem- 
i brie 2004 - a fost a- 
ț cuzat după acest 
i prim proces de apar- 
î tenență la organizația 
i teroristă Hofstad. Se 

: presupune că el a fost 
i una dintre figurile 
ș cheie ale grupului al 
1 cărui nume face refe- 
j rire la Haga, orașul 
î' unde au fost arestați 
î majoritatea inculpa- 
î ților din acest dosar 
i de terorism.

■ Actorul Daniel Craig 
va juca rolul în al 21-lea 
episod din serie, filmul 
„Casino Royale".

Los Angeles (MF) - Bri
tanicul Daniel Graig, un actor 
blond, cu ochi albaștri, în 
vârstă de 37 de ani, a fost ales 
pentru a fi noul James Bond.

Daniel Craig a ajuns la con
ferința de presă în cadrul 
căreia a fost prezentat cu un 
vapor al marinei britanice, 
îmbrăcat cu un costum ele
gant, închis la culoare, cu o 
cămașă de culoare albastru 
deschis și purtând o cravată 
roșie, Craig s-a lăsat 
fotografiat de ziariștii 
prezenți.

Daniel Craig este actorul 
care a jucat alături de Angeli
na Jolie, în anul 2001, în fil
mul „Lara Croft: Tomb 
Raider” și a apărut de aseme
nea, alături de Tom Hanks, în 
producția „Drumul spre 
pierzanie” a lui Sam Mendes, 
în anul 2002.

El a fost ales după mai 
multe luni de suspans, pentru

Daniel Craig (Foto: epa)

a-i succede actorului irlandez 
Pierce Brosnan, care a jucat 
rolul lui James Bond între 
1995 și 2002. Pe lista actorilor 
favoriți pentru rol se aflau și 
Clive Owen, care a refuzat, 
Jude Law, Ewan McGregor, 
Colin Farrell și Orlando 
Bloom.

Daniel Craig va fi eroul 
celui de al 21-lea episod din 
seria James Bond, „Casino 
Royale”, ale cărui filmări ar 
trebui să înceapă în ianuarie, 
la Praga.

Deviată „mult" de pe orbită
Beijing (MF) - Naveta 

chineză Shenzhou VI, cu cei 
doi astronauți la bord, a devi
at „mult” de pe orbita sa pre
determinată și se află „cam 
prea aproape” de Pământ față 
de cum era prevăzut, se arată 
în textul difuzat de agenția 
spațială chineză. în con
secință, navetei urma să i se 
corecteze traiectoria, vineri, 
pentru a o reașeza pe orbita 
sa inițială. „De fapt, nu este 
o problemă foarte mare, dar 
nu au explicat motivul pentru

care sunt obligați să facă o 
asemenea modificare după 
atâtea pregătiri. întrebarea 
care se pune este ce nu a 
mers”, a declarat Dean 
Cheng, responsabilul depar
tamentului Asia al unui cen
tru științific cu sediul central 
în Virginia. Cheng a mai 
declarat că statul chinez va 
putea repune naveta pe orbi
ta sa. „Piloții pot face acestă 
mișcare ei înșiși sau acest 
lucru poate fi' făcut de la sol”, 
a adăugat el.

Andreia
este o fire ambițioasă 
Ei optimistă;
îi plac muzica de 
oună calitate,moda și 
călătoriile

F » ' '' -M8
L v v;;' ■ ți fii

Lola, chiar dacă încă e prea mică, se 
străduiește să urce singură în pat pentru 
somnul de după-amiază. (Foto: fan)

Ticurile
■ George W. Bush 
scrâșnește din dinți și 
clipește des atunci când 
este în dificultate.

Washington (MF) 
Președintele american, Ge
orge W. Bush, clipește deș, 
scrâșnește din dinți, își ume
zește buzele și își leagănă 
piciorul, atunci când i se pun 
întrebări incomode, arătând 
prin aceasta că face tot mai 
greu față stresului inerent 
funcției sale, „semn neu- 
rovegetativ al unei președinții 
în derivă”, comentează La Re- 
pubblica, în ediția electronică 
de vineri. într-un recent in 
terviu acordat postului NBC, 
președintele a clipit de 24 de

președintelui Bush

Face față greu stresului inerent funcției (Foto: epa)

ori înainte de a răspunde la o 
întrebare referitoare la avo
cata Harriet Miers, după care 
a scrâșnit din dinți, și-a 
umezit buzele și a dat nervos

din picior, aruncând priviri
disperate soției sale, Laura.

■Bush a început să scrâș
nească din dinți, in aparițiile 
publice, după lovitura politică

și mediatică provocată de 
tragedia de la New Orleans, 
care a urmat trecerii uragan
ului Katrina. „Președintele 
are o problemă dentară, 
urmează un tratament stom
atologic?”, a fost întrebat, 
într-o conferință de presă, 
purtătorul de cuvânt al Casei 
Albe, care a refuzat să facă 
orice comentariu.

Ticurile au început să se 
manifeste concomitent cu; o 
lipsă de coerență logică și sin
tactică, vizibilă atunci când el 
nu își citește discursurile. 
„Am ascultat... și am auzit 
bine ceea ce s-a spus aici, 
chiar dacă nu mă aflam aici; 
ca să ascult...”, a afirmat 
Bush, cu o altă ocazie, scrâș
nind din dinți.

Nuntă pe plajă pentru Cruise
Regele shopping-ului

Londra (MF) - Idolul pop Michael Jack- 
son a cheltuit peste 124.000 de euro în doar 
30 de minute de cumpărături la magazinul 
Harrods din Londra, relatează cotidianul 
britanic The Mirror.

Starul în vârstă de 47 de ani a cumpărat, 
miercuri, două ceasuri de la elegantul mag
azin al lui Mohammed Al Fayed: unul în 
valoare de aproximativ 80.000 de euro și 
altul de circa 43.000 de euro. Oamenii lui 
Jackson au ridicat ceasurile de la magazin 
a doua zi.

Copiii lui, Prince Michael, în vârstă de 
opt ani, Paris, șapte ani, și Prince Michael 
II, trei ani, au dat năvală la departamentul 
cu jucării. „După ce a cheltuit sute de lire 
sterline pe cadouri pentru ei, inclusiv urși 
de jucărie în mărime naturală, Michael a 
dat autografe fanilor”, a declarat o sursă 
din anturajul cântărețului.

■ Tom Cruise și Katie 
Holmes se vor căsători 
la hotelul Ritz-Carlton 
din Cancun, în Mexic.

Los Angeles (MF) - Actorul 
Tom Cruise și logodnica sa, 
Katie Holmes, se pare că se 
vor căsători la hotelul Ritz- 
Carlton din Cancun, în Mex
ic, la sfârșitul lunii viitoare. 
Cotidianul Daily Mirror citea

ză un apropiat al celor doi ac
tori care a declarat că au ales 
acest hotel acum patru luni, 
cu mult înainte ca Holmes să 
afle că este însărcinată. „Tom 
este dp modă veche. El vrea 
ca bebelușul să se nască într- 
o familie, în cadrul unui 
cuplu căsătorit. Este foarte 
romantic și vrea ca totul să 
fie la locul lui înainte de 
nașterea copilului”, a declarat 
apropiatul celor doi. „Ei au

decis că vor face ceremonia la 
hotelul Ritz-Carlton, chiar de 
când s-au logodit și inițial 
doreau să se căsătorească de 
Crăciun. Katie nu știa că este 
însărcinată, așa că aranja
mentele lor inițiale au trebuit 
să fie schimbate. Nu știa că i 
se va vedea burtica atât de 
repede și a devenit un pic 
stresață de ideea că va merge 
spre altar însărcinată”, a 
adăugat sursa citată.

Aniversare 
premier britanic 
garet Thatcher, a împlin
it 80 de ani, m. tb pen
tru care Joi a sărbătorit 
alături de mulți invitați 
ae marcă, la Londra.

Fostul

(Foto: EPA)


