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nedoara, și Marius Simina, directorul DSJ,
împreună cu alți părinți ai unor elevi de 
la Liceul Peaagogic „Sabin Drăgoi” au 
răspuns prezent, ieri, invitației de a juca

Deva (M.T.) - Tânărul Ci- prian N. se afla, joi noaptea, la o petrecere rock, ce a avut loc în clubul Reno, din Deva.

fotbal ta cadrul programului „Săptămâna 
de acțiune Împotriva rasismului prin fof- 
bal”. /p.7 (Foto: Traian Mânu)

Faxuri la Cuvântul liber®eva - în atenți colaboț^touilor. îi anunțăm pe colaboratorii ziaruhiî Cuvântul liber, care doresc să ne trimită informații, comunicate sau publicități, să sune 
CWWfflUL 211275> pentru a primi un ton de fax. E nevoie de un interval de timp pentru a remedia defecțiunea care face impracticabil vechiul număr de fax 218061. (V.R.)
Pentru casa ta!Ai un cuvânt de spus pe PIAȚA IMOBILIARĂ? Cotidianul Cuvântul liber lansează 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! /p6

9

0625 1 CUVÂNTUL LIBER

S3 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

Libertatea presei în 2005
Statele în curs de aderare sau candidate ia aderarea la UE 

ocupă poziții mediocre în cadrul unui clasament, pe subi
ectul Presă Liberă, efectuat în 167 de state din lume. .

România.

Coreea de

Bulgaria

Croația

In fruntea clasamentului se situează țările tfln nordul 
Europei: Danemarca, Finlanda,
Irlanda, Islunau, Norvegia 5* Olanda

împușcat la miezul
■■ Un taximetrist a fost 

împușcat, în urma unui 
conflict spontan, în fa
ța unui club din Deva.

La un moment dat, un tânăr necunoscut a intrat în conflict cu o fată, aflată și ea la acea petrecere. Ciprian a intervenit și a încercat să aplaneze conflictul dintre cei doi, dar nu a avut nici o șansă. în jurul orei 24, cei doi tineri au ieșit în fața clubului și după un schimb de replici dure

dintre cei doi, tânărul necunoscut, căruia i se spunea „Leo”, a scos un pistol cu gaze și a tras asupra lui Ciprian, nimerindu-1 în urechea stângă.Acesta a suferit „arsură de gradul I, la lobul auricular stâng” și a fost transportat la Spitalul Județean Deva-Hune-

doara. După ce l-a rănit pe tânărul taximetrist, „Leo” a urcat într-o mașină VW de culoare roșie și a dispărut în noapte. în aproximativ 12 ore de la incident, polițiștii deveni au reușit să-l identifice pe agresor, Leontin Cior- daș, de 28 de ani, din Timișoara. /p.3

Micila, Ia Țebea, lricaâlatur ere ►reședințele Traian Băsescu, Elena Jdrea a demisionat ieri din Uncția de consilier de stat, nvocând atacurile „profund tedrepte” îndreptate asupra sa și i altor persoane care susțin lupta inticorupție. Ea a mai precizat că irin insinuările la adresa sa nu torește să devină „o vulnerabili- ate a demersurilor președintelui”.

„Găinari" la case
■ Patru tineri au fost 
prinși de polițiștii de
veni, după ce au spart 
cinci vile din localitate.

Deva (M.T.) - Un grup de patru tineri, printre care și un minor, din Călan și Bretea Română, a spart cinci case de pe strada Zăvoi, producând

un prejudiciu de aproximativ 250 de milioane de lei. Din acest prejudiciu a fost recuperat 80 la sută. Iulian Druc, de 19 ani, Daniel Ciocoi, de 39 de ani, Mihai Gabriel Barbu, de 20 de ani, și Titu Adam Muntean, de 17 ani operau în timpul nopții și urmăreau să nu fie nimeni acasă. Forțau ușile de acces cu leviere și fu-

rau numai aparatură de uz casnic, electronice, sisteme audio-video și haine. La prima spargere, după ce au intrat în casa victimei, Druc a căzut într-o piscină, crezând că este gresie. A uitat levierul și pălăria în interior și a fugit. După ce au ieșit din casă, Muntean a căzut într-o groapă și și-a luxat piciorul, /p.3

UE amenință
Deva (I.J.) f^l4 firme trebuie să îndeplinească condițiile de mediu, altfel urmează penalizări uriașe, subliniază Georgeta Barabaș, APM Hunedoara. între acestea se numă- / ră Siderurgica, Termoelectrica Mintia și Paro- șeni și Minvest Deva, /p.5

Teatru de foaier la Deva
■ Teatrul din Deva 
promite spectacole la 
sediul său, în foaierul 
aflat acum în renovare.

Deva (S.B.) - în opinia conducerii instituției „spațiul va fi disponibil în circa trei săptămâni de acum încolo” (Zoltan Turi - dir.). în foaier se vor juca piese de teatru pentru adulți și copii, spectacole diverse și, nu în ultimul rând, vor avea loc concerte. Ideea de „teatru de foaier” a venit din necesitatea prezentării de spectacole în sediul

instituției pentru a se face, în primul rând, economie în plan financiar.Apoi, această variantă a fost aleasă și pentru că „foaierul este singurul loc propice din clădire în care se poate amenaja o sală-studio. S-a dorit această sală-studio pentru că s-a considerat că deține niște avantaje. Printre acestea, pe primul loc este considerat faptul că nu are decât 80 de locuri, care „cu siguranță vor fi ocupate de oameni care iubesc cu adevărat teatrul”. (Mihai Panai- tescu - dir.adj.). învățământ.
Prin intermediul Compartimentului de Proximitate, din cadrul Poliției Municipiului Deva, Asociația „SfântulFrancisc” a donat copiilor de la Grădinița Nr. 1 diți Viile Noi haine, jucării și rechizite necesare procesului de
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PE SCURT

• Executat. Avocatul unuia dintre coacuzații din procesul lui Saddam Hussein, care a fost răpit joi seară, a fost executat, cadavrul său fiind descoperit în nord-estul Bagdadului. Saadun Janabi a fost executat prin împușcare în cap la 60 de minute după răpire.• Audiere. Un martor-cheie în procesul lui Saddam Hussein, bolnav de cancer în fază terminală, va fi audiat în următoarele zile, chiar dacă procesul va fi reluat abia la 28 noiembrie.
• Fără militari. Ungaria probabil nu va trimite militari în Irak în următoarele șase luni, deoarece nu a fost primită nici o cerere oficială din partea NATO, a declarat, ieri, ministrul ungar al Apărării, Ferenc Juhasz.

Implicate în asasinat

Bush, încrezătorWashington (MF) - Președintele american, George W. Bush, a declarat, joi, la Washington, cu ocazia unei conferințe de presă susținută împreună cu liderul Autorității Palestiniene, Mahmud Abbas, că nu știe când ar putea fi creat un stat palestinian. „Cred că este posibil ca două state democratice să trăiască în pace unul alături de celălalt. Nu pot să vă spun când se va întâmpla acest lucru”, a răspuns președintele american la întrebarea unui ziarist în legătură cu posibilitatea de a se crea un stat palestinian la sfârșitul mandatului său. Foaia de parcurs, planul de pace elaborat de Statele U- nite, Rusia, Națiunile U- nite și Uniunea Europeană, prevedea inițial formarea unui stat palestinian la sfârșitul a- nului 2005.

Richard Cheney
(Foto: EPA)

Cheney, 
acuzat

George W. Bush (Foto: epa)

Washington (MF) - 
Vicepreședintele a- 
merican, Richard 
Cheney, și atți mem
bri ai administrației 
republicane au mo
nopolizat politica ex
ternă, luând în secret 
decizii care au slăbit 
capacitatea SUA și 
au condus la izolarea 
acestei țări pe scena 
internațională. Acu
zațiile au fost formu
late de colonelul La
wrence Wilkerson, 
șeful de cabinet al 
fostului secretar de 
Stat, Colin Powell. 
Wilkerson consideră 
că printre decizile e- 
ronate se numără re
fuzul negocierilor cu 
Coreea de Nord sau 
lipsa de susținere a 
eforturilor europene 
în relația cu Iranul. 
Declarațiile reprezintă 
cel mai aspru atac. 
asupra administrației 
din partea unui fost 
oficial de rang înalt.

Stephen Had
ley (Foto: EPA)

Consilierul SUA pentru 
securitate, la BucureștiBucurești (MF) - Consilierul pentru securitate națională al președintelui Statelor Unite ale Americii, Stephen Hadley, va face, azi și mâine, o vizită în România, în cadrul unui turneu regional, informează un comunicat al Administrației prezidențiale remis, ieri, a- genției MEDIAFAX.Stephen Hadley va fi primit mâine de președintele Traian Băsescu, la Palatul Cotroceni.Conform sursei citate, vizita lui Hadley - a doua după preluarea mandatului de consilier de securitate națională - face parte dintr-un scurt turneu regional și reflectă interesul strategic acordat de SUA relațiilor bilaterale și regiunii Mării Negre.De asemenea, va avea loc un schimb de opinii privind modalitățile de abordare a unor obiective și proiecte concrete de consolidare a curentului democratic, a securității și Stabilității regiunii, se arată în comunicat.Stephen Hădley va mai avea întâlniri cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu și cu ministrul Afacerilor Externe, Mihai-Răzvan Ungureanu.
CWÂMM. JURNAL
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

H Raportul Mehlis: Siria 
și Libanul sunt implicate 
în asasinarea fostului pre
mier libanez Rafie Hariri.

New York (MF) - Siria, alături de Liban, a fost implicată în asasinarea fostului premier libanez Rafie Hariri, potrivit concluziilor formulate în raportul Comisiei independente de anchetă a Națiunilor Unite.„Există dovezi convergente care demonstrează atât implicarea libaneză, cât și cea siriană în acest act terorist”, afirmă șeful comisiei, Detlev Mehlis, în raportul prezentat, joi, la capătul a patru luni de anchetă, secretarului general al ONU, Kofi Annan.

Magistratul german subliniază că asasinatul nu ar fi putut fi comis fără acordul responsabililor sirieni de rang înalt.„Este un fapt bine cunoscut că serviciile de informații militare ale Siriei au avut o 
W—1.................................

Există dovezi convergente care 
demonstrează atât implicarea 

libaneză, căt și cea siriană 
in acest act terorist.

Detlev Mehlis

......... ........... nprezență constantă în Liban cel puțin până la retragerea forțelor siriene ca urmare a rezoluției 1559. Foștii oficiali cu rang înalt din securitatea libaneză erau desemnați de acest serviciu”, argumentează

Detlev Mehlis.„Având în vedere infiltrarea în instituțiile și societatea libaneză practicată de serviciile de informații sirian și libanez, care cooperau, ar fi dificil de imaginat un scenariu în Care complotul pentru un asasinat atât de complex ar fi putut fi pus în aplicare fără știrea lor”, adaugă el.
Piste greșiteMehlis afirmă, de asemenea, că unii oficiali sirieni, printre care și ministrul Afacerilor Externe, Faruk al-Sha- raa, au încercat să direcțione- ze ancheta pe piste greșite.Asasinarea lui Rafie Hariri și a altor 20 de persoane în- tr-un atentat cu bombă la Beirut, la 14 februarie, a provo-

Rafic Hariri (Foto: epa)cat o criză în Litfaji Numeroși libanezi M 4M$S||hasasi- natul Siriei, țară veristă care și-a exercitat influența asupra Libanului timp de trei decenii. Damascul a negat însă orice implicare.
Japonia avertizează 
Statele UniteTokyo (MF) - Ministrul nipon al Apărării, Yoshinori Ohno, a avertizat că va anula o reuniune cu Statele Unite pe teme de securitate, programată la sfârșitul lunii octombrie, în cazul în care nu va exista un acord pe tema mutării bazei aeriene americane de la Futenma, în arhipelagul Okinawa.întâlnirea este programată la 29 octombrie, la Washington, între miniștrii Apărării și de Externe ai celor două părți, care intenționează să-și anunțe, ulterior, planurile privind redesfășurarea forțelor americane staționate în Japonia.Tokyo și Washingtonul nu reușesc să ajungă la un acord privind locul unde va fi transferată baza aviatică a pușcașilor marini de la Futenma, în pofida faptului că cele două părți au stabilit încă din 1996 că această bază va fi închisă

La control Palestinieni controlați de polițiștii israelieni de frontieră, la punctul de trecere din Hebron, Fâșia Gaza. Sute de palestinieni au trecut ieri prin acest punct de control, pentru a ajunge la moschei, in plin post al Ramadanului. (Foto: epa}
Deznodământ
■ Jurnalistul a fost elibe
rat nevătămat pentru că 
fusese răpit de șiiți, nu de 
rebeli extremiști sunniți.

Bagdad (MF) - Ziaristul irlandez Rory Carroll, răpit la Bagdad, a fost eliberat viu și nevătămat pentru că a fost răpit de șiiți și nu de rebeli extremiști sunniți, care comit brutalități asupra ostaticilor, precum și numeroase asasinate.Corespondentul cotidianului britanic The Guardian nu și-a ascuns consolarea că a căzut în mâinile membrilor miliției șiite. „Mi-era teamă că voi fi vândut unor grupări

Mohamed ElBaradei (Foto: epa)

fericit pentru sunnite sau islamiste”, a afirmat el, pe site-ul Internet al ziarului britanic, după ce a fost eliberat.Peste 12 membri ai Armatei lui Mehdi, miliție a tânărului lider radical Moqtada Sadr, sunt deținuți, de la începutul lunii octombrie, de către trupele britanice la Basra, scena a numeroase atacuri împotriva convoaielor militare.
După presiuniEliberarea lui Rory Carroll, joi seara, la 36 de ore după ce a fost răpit de un grup de bărbați înarmați la Baladiat, un cartier din apropiere de Sadr City, în estul Bagdadului, a
Va fi invitat laTokyo (MF) - Responsabilii nord-coreeni intenționează să-l invite la Phenian pe directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Mohamed ElBaradei, în condițiile în care liderul stalinist Kim Jong-Il va avea, săptămâna viitoare, și o întâlnire cu președintele chinez Hu Jintao, informează AFP.Guvernatorul statului american New Mexico, Bill Richardson, a declarat la întoarcerea dintr-o vizită efectuată la Phenian că regimul hord- coreean și-a reafirmat angaja-

Rory Carroll intervenit după mai multe presiuni exercitate asupra răpitorilor lui.Un responsabil de rang înalt din Ministerul de Interne a afirmat că acest deznodământ a fost posibil grație arestării și interogării câtorva elemente ale grupului șiit.Responsabilii șiiți, îngrijorați să nu păteze reputația comunității lor, au jucat un rol determinant în eliberarea ziaristului.Rory Carroll este cel de-al nouălea jurnalist străin răpit de la începutul anului, majoritatea acestor acțiuni fiind organizate de grupuri extremiste sunnite.
Phenianmentul de aderare la Tratatul de Neproliferare și la AIEA.„Totodată, ei au afirmat că îi vor invita în Coreea de Nord, la momentul potrivit, pe liderii AIEA, inclusiv pe Mohamed ElBaradei”, a declarat oficialul american.Richardson a confirmat că Phenianul a acceptat să revină „necondiționat” la masa negocierilor multilaterale pe tema programului nuclear, următoarea rundă a acestora fiind prevăzută a avea loc la începutul lunii noiembrie la Beijing.

Luptă strânsăVarșovia (MF) - Cei doi candidați clasați în turul doi al alegerilor prezidențiale din Polonia, liberalul Donald Tusk și conservatorul Lech Kaczynski, se află aproape la egalitate în ceea ce privește intențiile de vot, arată rezultatele unui sondaj de opinie. Distanța dintre Tusk, creditat cu 52% din intențiile de vot, și Kaczynski (48%), se diminuează continuu.
Arestați în BosniaSarajevo (MF) - Poliția bosniacă a anunțat, ieri, că a arestat trei persoane - un suedez, un turc și un bosniac - bănu- iți că plănuiau atacuri teroriste în Bosnia.Cei trei plănuiau un atac împotriva unei ambasade a unei țări membre UE.Comandantul NATO în Bosnia, Luis Weber, a avertizat, la sfârșitul lunii septembrie, asupra prezenței teroriste în această țară și a precizat că trupele din subordi- nea sa supraveghează îndeaproape zeci de suspecți.în timpul conflictului interj etnic din Bosnia sute de coilz batanți de origine arabă s-au deplasat în Bosnia.
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• Se oprește apa.Azi. între orele 08 00 Și 15.00, este oprita fu miza rea apei reci, în Deva, pe Străzile Cernei și M. Kogălniceanu, la blocurile F1 și F2. (V.R.)
Legea sănăti ții atacă medicii

f. • 

r ■

• Accident.Conducătorul unui microbuz, loan M., de 24 de ani, din Hunedoara, a surprins și accidentat grav, joi seara, în jurul orei 20:30, pe D.N.7, în orașul Simeria, pe Nicolae P,, de 61 de ani, din Simeria, care s- a angajat în traversarea străzii prin loc nemarcat și fără să se asigure. (M.T.)

I uat în brațe de ministereasa Justiției, 
Lpieptănat frumos și aruncat în fruntea 

DNA-ului, Daniel Morar a fost prezentat ca 
unul care va da de pământ cu marii corupți 
din România. Fără a avea alura impunătoare a 
lui Blănculescu (ăla de căuta țăranii de 
corupție prin piețe), noul șef al DNA a 
început să ne-ncânte cu povești de scos 
dosare grele de la naftalină. De s-a minunat 
contribuabilul de rând și și-au scuipat în sân 
toate babele satului, fericite c-au scăpat de 
mascații care le numărau firele de pătrunjel 
corupt de pe tarabe.

Totuși, de la numirea în funcție și până 
astăzi, acest Catani al României n-a făcut 
mare brânză. L-a plimbat puțin pe lacubov 
prin arest, a smuls niște lacrimi de la Dinu 
Patriciu și l-a speriat olecuță pe Sechelariu.

Qi tocmai când ne întrebam de ce nu 
Omișcă nimic prin DNA, iată că însuși 

marele Morar sare-n schemă și ne luminează. 
Păi, mașinile instituției sale n-au girofar! Ca și 
cum marii corupți își împart comisioanele de 
sute de mii de dolari prin parcuri. Iar ei, 
vajnicii luptători, sunt nevoițl să-i urmărească 
prin toată țara în urletele sirenelor 
anticorupție. De aceea ar fi cazul ca, pe 
lângă girofare, mașinile DNA-ului să fie 
dotate cu tunuri de 70 de mm, rachete aer- 
aer și să fie însoțite de elicoptere. S-audă și 
Corupția asta că se muncește!

■Rețetele medicale 
completate greșit de 
medici pot atrage 
amenzi de 10 mil./buc.

Ina Jurcone
ina.iurcane@informmedla.ro

Deva - Una din cele 14 legi propuse de ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, atacă medicii care completează greșit rețetele compensate și gratuite. Legea este inclusă în Contractul cadru pentru serviciile medicale privind asistența medicală primară și în ambulatoriu, susține dr. Mircea Artean, președintele Colegiului Medicilor Hunedoara, „în pachetul legislativ propus de ministru se va reintroduce plafonul de medicamente pentru medici, ceea ce este dis

Medicii vor negocia prevederile proiectului de lege a sănătățiicriminatoriu. în plus, CJAS Hunedoara va imputa medicilor 10 milioane de lei pentru fiecare rețetă în care apar omisiuni”, apreciază Artean.Conform noii legi, medicii vor fi obligați să încheie contracte personale de sănătate cu CJAS Hunedoara, altfel le

vor fi reziliate și contractele dintre societățile medicale pe care le administrează.
Vor fi negocieri„Această condiție mi se pare absurdă. Ce legătură are calitatea mea de medic cu statutul meu personal de asi-

(Foto: Țraian Mânu)gurat? Fiecare medic poate sau nu să încheie un contract de asigurare medicală dacă dorește și nu dacă i se impune”, adaugă Mircea Artean. în acest sens Colegiul Medicilor va purta în cursul săptămânii viitoare negocieri cu ministrul.

I

Un dar de ziua ta!
Deva (V.R.) - Ești tânără, simpatică, arăți bine și vrei să fii cunoscută? Vino la „Cuvântul liber” și visul tău de a devenivedetă se realizează. Sunt așteptate mai ales tinerele care au cel puțin 16 ani și sunt născute în noiembrieși decembrie. De ziua lor vor avea parte de un dar de neuitat - o poză color pe ultima pagină a ziarului. Tot ce trebuie să facă este să ia legătura cu foto-reporterul Traian Mânu, la sediul redacției - Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Cepromin, parter) - sau la telefonul 0720-400448.

Spărgători de case
Deva (M.T.) - Ieri, cei patru tineri au fost prezentați instanței. Pe numele lui Daniel Ciocoi, Gabriel Mihai Barbu și Iulian Druc au fost eliberate mandate de arestare preventivă pe 29 de zile, iar Adam Titus Muntean este

cercetat în stare de libertate, pentru furt calificat. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă o pedeapsă cu închisoarea de la trei la 15 ani, iar pentru al patrulea pedeapsa se reduce la jumătate, acesta fiind minor.

Cei patru hoți care au spart mai multe case (Foto: Traian Mânu)

Licitație de 
proiecte

Deva (I.J.) - Cele 16 organizații de tineret din județ vor putea accesa fonduri pentru proiecte, anunță Direcția Județeană de Tineret Hunedoara. Cele 100 de milioane primite pentru următoarele două luni vor fi acordate tinerilor care vor depune proiecte pentru licitația care se va desfășura pentru mai multe activități. Perioada de desfășurare a proiectelor este 31.10. - 15.12.2005. Proiectele se depun în plic sigilat între 21 și 25 octombrie la sediul direcției, urmând ca licitația să aibă loc marți, 25 octombrie.

Liber la consumul de
carne de puiDeva (L.L.) - în toate piețele alimentare din județ, Direcția Sanitar-Veterinară a verificat modul în care se desfășoară activitatea de comercializare a cărnii de pasăre și a subproduselor avicole. „în urma primei acțiuni de control, au fost aplicate 11 amenzi contravenționale în valoare totală de 26 de milioane de lei vechi, pentru modul necorespunzător în care era depozitată și manipulată

carnea de pasăre”, a precizat Marius Lăzărescu, directorul DSV Hunedoara. Potrivit reprezentanților DSV, carnea de pasăre existentă în acest moment în magazinele din județ nu prezintă nici un fel de probleme pentru consumul uman, aceasta având ca proveniență o serie de ferme de stat sau particulare aflate sub un permanent și strict control veterinar.
L-a împușcat și a fugit
Deva (M.T.) - în urma unui conflict spontan, un taximetrist din Deva a fost împușcat cu un pistol cu gaze, de către un tânăr din Timișoara, care după ce a tras un foc de armă a plecat în trombă cu un VW roșu. După aproximativ 12 ore de la producerea incidentului, polițiștii deveni 1- au identificat pe Leontin Ciordaș, cel care a tras asupra taximetristului. Acesta este acum căutat de polițiști, iar dacă nu va fi găsit la domiciliul său, din

Timișoara, va fi dat în urmărire locală. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la trei luni la doi ani, sau amendă.

Bani puțini la 
sănătate

Deva (I.J.) - Bugetul MS pe 2006 va fi de 94% față de cel alocat în 2005. Adică de la 16.259 miliarde la 15.387 miliarde. „Scăderea cea mai semnificativă va fi înregistrată la capitolul „Spitale generale”. Aici reducerea va fi de la 2.540 miliarde la 1.089 miliarde lei. Concret, serviciile pe care le va oferi Sănătatea vor fi la nivelul banilor pe care îi vom primi”, susține Oyidiu Bîndea, purtător de cuvânt CJAS Hunedoara. în cursul anului viitor, contribuția la asigurările de sănătate va fi redusă cu 0,5 puncte procentuale.
LuniSupărat pe nevastă, un oltean din Târgu Jiu și-a luat câmpii ajungând prin munții Retezat. Aici, după vreo două luni de haiducie și un meniu pe bază de apă, afine și ciuperci, era să dea ortu' popii. Noroc cu salvamontiștii care l-au găsit și l-au readus în gura nevestei. Din fericire, hunedo- renii au noroc. La sărăcia care e în județ, când nevasta bate din gură, e suficient să se mute-n bucătărie. Frig cât cuprinde, iar de mâncare mai nimic.

Un oltean în Retezat

Supărat sunt, Doamne!

MarțiSupărat că democrații nu respectă contractul prenupțial cu liberalii, Mircia Muntean declară divorț. Motivul principal îl constituie vreo câteva resturi de ciolan care nu ajung nicidecum pe masa liberalilor. Nu mai vorbim de faptul că nea Mircia e supărat de lipsa de sprijin al consilierilor democrați a- ciuați prin primările județului. Drept pentru care, șeful PNL-iștilor hunedoreni este hotărât să rupă protocolul care oprește gura liberărilor să mănânce și ea ceva.

MiercuriBăi, nene, s-a sculat Cristian, bădica prefec- tu' și-a sunat adunarea pe platou. Transformat într-un fel de consilier matrimonial, a chemat la împăcare tabăra PD- istă și cea PNL-istă. Ge le-o fi șoptit la ureche habar n-am, dar au ieșit la rampă zâmbitori. Zice nea prefectu' că Alianța asta e ca o căsnicie. Și că, din lipsă de comunicare mai sunt și certuri. Bine, bine, căsnicie, da' cine e cocoșul? Că la București cocoșul e, pardon, a fost o găină blondă.

A apărat 11m PNL-ist!

JoiN-apucă bine să-ncea- pă școala, iar ministrul Miclea să-și vadă primii pomi sădiți, că profesorii se pregătesc să intre-n grevă. Spre bucuria elevilor, bine- nțeles. Care apucă să-și termine liniștiți berea și țigara aferentă ei, și să „de-a o bilă” prin barurile din apropierea școlilor. De aceea mă gândesc că bătrânii n- aveau dreptate. Dacă vrei să scapi de școală, nu trebuie să o ungi cu slănină. E suficient să dai profesorilor salarii mici.

VineriLa intrarea-n weekend, aflăm că edilii Devei s-au cam săturat de construcțiile gen „lumea a treia” din municipiu. Adică să nu se mai construiască buti- curi la parterul blocurilor după care să se extindă încet pe trotuare și în zonele verzi. La drept vorbind cred că edilii au dreptate. Interesant este de văzut cine le-a dat dreptul să construiască în halul acesta. Oricum, vestea bună e că n-a mai rămas nimic de concesionat. Sau că cine trebuia și-a făcut plinul.

Mai construiește cine poate

mailto:ina.iurcane@informmedla.ro
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• agent, dec, et 2, zonă bună, 54 mp, balcon 
mare închis, contorizări complete, preț 840 mii., 
neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• agent, dec, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță, contorizări complete, repartitoare, 60 
mp, et. 1, zona Udo, preț 990 mii. neg, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Decebal etaj bun, dec, CT, 2 balcoane, 1 
baie, gresie, faianță, parchet, preț 120.000 RON. 
Tel. 224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• zona Scărișoara, sdec., contorizări, uși, 
geamuri noi, inst sanitare noi, gresie, faianța, 
parchet, preț 79.000 Ron. Tel. 224296, 
0788/361.782. (Garant Consulting)
• dec, bucătărie, baie, faianță, balcon, 
contorizări, bd-ul Decebal, preț 103.000 Ron, 
0741/154.401. (Garant Consulting)
• Sdec, buc, baie, balcon, zona Gojdu, preț 
104000 Ron, 0741/154.401(Garant Consulting)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et.6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, idtracentral, semldecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz contorizat. Preț 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, hol central, centrală termică, 
amenajat, bun pentru privatizare. Preț 
1.230.000.000 lei vechi, sau 123.000 Ron, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• decomandate, st 55 mp, balcon închis, 
contorizări, parchet, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, tel. 223400,0741/120722,0721/436384. (Casa 
Betania)
• etaj 2, proaspăt renovat, balcon mare la 
bucătărie, parchet, contorizări, Bălcescu, preț 
77.000 lei, tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. 
(Casa Betania)
• decomandate, st 60 mp, balcon, parchet 
contorizări, gresie, faianță, Al. Neptun, zonă 
ultracentrală, preț 96.000 lei, tel. 223400, 
0741/120722. (Casa Betania)
• contorizări, repartitoare, balcon, parchet, 
merită văzut Minerului, preț 70.000 lei, neg, tel. 
223400,0741/120722. (Casa Betania)
• decomandate, 65 mp, 2 balcoane, etaj 2, 
parchet contorizări, 22 Decembrie, zona Cecului, 
preț 110.000 RON, tel. 223400, 0740/914688, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 3, balcon închis, contorizări, str. Bejan, 
zona Orizont preț 57.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania'Cumpăr ap.2 camere (04)
• agent, Deva, zona Gojdu, parter, etaj t ofer 
preț bun. Tel. 0723/251498.
• zonă bună, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• agent zonă bună, plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, 80 mp, zona Eminescu, Deva, preț 85.000 
ron, negociabil. Tel. 0727/389936,0743/689344.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 2 focuri 
gaz, etaj 1,98 mp, zonă centrală preț 1320 mid. 
lei. Tel. 228615.
• decomandate, zonă centrală parchet, 
centrală termică balcon închis, 70 mp, preț 1,4 
mid. lei. Tel. 0726/710903.
• Deva, zona Zamfirescu, etaj bun, amenajat 
centrală termică termopan, balcon închis, 
ocupabil imediat preț 40.000 euro, negociabil. 
Tel. 0745/164633,215113.
• urgent Deva, T. Maiorescu, etaj 2, semideco- 
mandate, repartitoare, apometre, gaz contor
izat parchet, preț 87.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661.
•zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
•zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona T. Maiorescu, et. 2, sdec., parchet, 
apometre, fără îmbunătățiri, balcon, ocupabil 
imediat 875 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)
• Liliacului, parter înalt cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid., neg., tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Carpati, parter, dec., balcon, contorizări, 
stare bună 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324. (Mimason)
• zona Caipați, bloc de cărămidă decoman
date, 90 mp, boxă balcon mare, parchet, 
contorizări, preț 150.000 RON, tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona liiacului, etaj intermediar, decoman
date, 2 băi, centrală termică termopane, balcon 
închis, parchet, gresie, preț 155.000 RON sau 
SCHIMB cu apartament 2 camere, fără 
amenajări în zonă centrală cu diferență tel. 
0723/251498,232808. (Fiesta Nora)

A
ANT

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ pentru 
TINERET HUNEDOARA 

în parteneriat cu 
INSTITUȚIA PREFECTULUI - 

JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

Parteneri media: 
RADIO 21 DEVA 

CUVÂNTUL LIBER

CARAVANA ANT
„Ești Tânăr, Al AUTORITATE”

DEVA, 22 -23 octombrie 2005

Sâmbătă. 22 octombrie 2005
- Ora 23.00 - Club BOBO'S - Concert IMPACT

- DJ Vall - prezentare ANT
- împărțire materiale promoțlonale

Duminică, 23 octombrie 20Q5
- Ora 9,30 - Masă rotundă cu tinerii din județul Hunedoara -
Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Deva
- Ora 11,00 - Conferință de presă - Sala de protocol a Primăriei 
Municipiului Deva

(32916)

• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă 2 bai, 2 balcoane închise, centrală 
termică parchet bine întreținut, preț negociabil, 
tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona liliacului, modificat din ap. 4 camere, 
decomandate, amenajat, 2 balcoane, bine 
întreținut, preț 46.000 euro, tel. 0788/165703, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 1, dec., tip standard, 
boxă 2 bă, 2 balcoane închise, centrală termică 
parchet bine întreținut, preț negociabil, tel. 
0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, modificat din ap. 4 camere, 
dec., amenajat, 2 balcoane, bine întreținut, preț 
46.000 euro, tel. 0788/165703, 232808. (Fiesta 
Nora)
• toarte agent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt, preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, Cu garaj și 
boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1, 98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• zona Micro 6 - Hunedoara, bloc cărămidă gaz 
2 focuri, parchet preț 220 mii, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Micro 2 - Hunedoara, et intermediar, 
dec., 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• zonă bună et 3, parchet balcon, centrală 
preț 790 mii, neg, tel. 0722/564004, (Prima- 
lnvest)
• urgent dec, 2 băi, 2 balcoane, centrală et 2, 
parchet gresie, faianță 98 mp, zona Astoria, 
preț 1,250 mid, neg, tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• dec, contorizări, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat, preț 1 
mid, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent sdec, zona Minerului, et 3, centrală 
termică balcon închis, preț 810 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță parchet, preț 55.000 euro, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, 5 65 mp. Preț 1500.000.000 ROL. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• decomandate, contorizări, parchet gresie, 
faianță vedere în 2 părți, Eminescu, preț 185.000 
RON, neg., tel. 223400,0721/436384,0741/120722C 
Casa Betania)
• decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, parchet laminat modificări 
interioare, gresie, faianță totul nou, Gojdu, 
132.000 RON, neg., tel. 223400,0742/0052. (Casa 
Betania)Cumpăr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună dec., cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, bucătărie modificată centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet nou, 
78 mp, semimobilat garaj, etaj 3, zona Astoria, 
Bălcescu, preț 45.000 euro, negociabil, ocupabil 
imediat Tel. 0742/965180,0254/223499.
• decomandate, bucătărie, faianță gresie, 2 băi, 
centrală termică ocupabil imediat Deva, zona 
Gojdu, preț 145.000 ron. Tel. 0741/154401.
• Deva, 100 mp, 2 băi, amenajat, centrală 
termică preț 1,6 mid. lei. Tel. 0720/670305.
• agent decomandate, etaj 1,2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică st 112 mp, fără intermediari. 
Tel. 0788/497895.228775.
• zona diacului, dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona Mkn 7 - Hunedoara, et intermediar, gaz, 
parchet, preț 420 mii, neg, tel. 745374,' 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• zona Eminescii, decomandate, 110 mp. 
centrală termică parchet gresie, faianță 2 
balcoane, 2 băi, bloc de cărămidă preț 165.000 
RON, tel. 0723-251498,232809. (Fiesta Nora)
• zona UHacuiui, etaj intermediar, decoman
date, 2 balcoane, 2 băi, vedere în 3 părți, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet 
preț 150.000 RON, tel. 0745-302200,232808. (Fiesta 
Nora) 1
• zonă excelență contorizări, termopane, garaj, 
boxă o cameră la mansardă preț 72.000 euro, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• Deva, L Creangă modificat în 3 camere, ușă 
metalică, geamuri termopan, baie de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă balcon închis 
cu termopan, garaj. Preț 2.200.000.000 lei, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• etaj 2, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță contorizări, Zamfirescu, preț 170.000 
RON, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)
• etaj J, decomandate, centrală termică proprie, 
St 100 mp, gresie, faianță, parchet laminat 22 
Decembrie, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)Vând case, vile (13)
• 5 camere, 2 garaje, D+P+M, construcție 2003, 
st 500 mp, zona Zăvoi, preț 120.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0744/701930.
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728.
• Deva, Călugăreni, 3 camere, bucătărie, hol 
central, cămară beci, curent trifazic, gaz metan 
4focuri, sobe teracotă grădină preț negociabil. 
Tel. 0727/439632,0723/149344.
• Deva, zonă centrală pentru locuit și afacere, 
amenajată occidental, eventual schimb cu 
diverse imobile în Deva sau Cluj Napoca, preț 
420.000 ron. Tel. 0723/335189.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.
• agent A Șaguna, 3 camere, baie, bucătărie, 
hol, curte comună teren 400 mp, preț 57.000 
euro, negociabil. Tel. 0741/301548 0727/389936.
• vând/sdienb casă Deva Viile Noi, 4 camere, 
Curte, grădină cu apartament 3 camere plus 
diferență Tel. 219588.
•zona Hoția, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
Curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724620358. (Rocan .3000)
• zona piață ■ Hunedoara 2 camere, gaz 2 
tocuri, apă curentă pivniță 180 mp, 600 mii., tel. 
745374,0720542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva,4camere, bucătărie, baie, garaj, 700 mp, 
teren, apă gaz, canalizare, preț 80.000 euro, neg., 
tel. 0722/564004. (Primâ-lnvest)
• Deva D+P+l și garaj, zona Calugăreni, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, centrală termică 
grădină 500 mp. Preț 120.000 euro. Tel. 0746- 
225726,0254213050. (Casa Majestic)
• 6 camere, centrală termică proprie, baie, 
canalizare, zonă semicentrală Deva preț 
115.000 euro, neg., tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• casă 2 camere, centrală termică proprie, 
bucătărie, baie, cămară, curte, zona liceelor, 
Deva preț 72.000 euro neg., tel. 223400, 
0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• casă 3 camere, curte+gpdină, st 1800 mp, 
bale, instalații de apă în casa șosea asfaltată la 
15 km de Deva preț 39.000 euro neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 lei neg., tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)Cumpăr casă (14)
• agent, Bălcescu, et. 3/4, sdec., oalei închis, 
termopan, rolete exterioare, contdfizări, preț 
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• In Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Prima-lnvest)Vând case de vacanță (15)
• parter, mansardă 60 mp, teren 5000 mp, 
terasă acoperită pivniță pomi fructiferi, zonă 
deosebită sat Ormindea, preț 12.000 euro. Tel. 
0740/232043,211075.Vând case la țară (17)
• 3 camere, bucătărie, baie, sobe teracotă 
dependințe, anexe, 1500 mp teren, gaz la poartă 
vie pe spalieri, urgent. Tel. 262941,0722/249579, 
0722/361394.
• 4 camere, la Șoseaua Lugojului, beci, grădină 
50 ari, curent 380, cabană curte, fântână între 
Deva și Făget, preț 900 milioane lei. Tel. 
0723/885562.
• casă gen vilișoară panoramă și poziție exce
lentă cu grădină viță de vie, pomi fructiferi, 
zonă turistică splendidă zona Parcului National 
Retezat sau schimb cu apartament în Deva, 
zona Dorobanți. Tel. 779648.
• casă modestă în Bârsău, curte, grădină 
fântână curent electric, fs 20 m, lângă șosea, 
preț 350 milioane lei. Tel. 229034, 0724/920189, 
0723/089949.
• vând gospodărie mare cu toate utilitățile, în 
satul Tisa, nr. 86. Relații Deva, tel. 230261.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod. beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724620358. (Rocan 3000)Vând garsoniere (19)
• Deva, Decebal, decomandate, contorizări, 
repartitoare, bucătărie, baie, parchet, balcon 
închis, peste 35 mp. Tel. 224296, 0788/361782, 
0720/747359.

PRIMĂRIA COMUNEI 
MĂRTINEȘTI 

primește oferte în vederea 
întocmirii studiului de 

fezabilitate și a proiectului 
tehnic pentru obiectivele: sediul 

Primăriei și Căminul Cultural 
Mărtinești.

Ofertele se primesc la sediul 
Primăriei Mărtinești, jud. 

Hunedoara, până la data de 15 
noiembrie 2005. Informații la s 

tel. 0254/246310. K 
s

• 34 mp, living plus cameră etaj 1, AL Moților, 
bloc cărămidă parchet gresie, faianță baie cu 
geam, amenajată contorizări apă gaz, liberă 
cheltuieli mici, preț 600 milioane lei, negociabil. 
Tel. 227688,0742/564654.
• contort 1, decomandate, contorizări, ocu- 
pabilă imediat, zona Artima. Tel. 0741/154401.
• decomandate, btoc nou, zona sediul nou al 
Poliției, preț 730 milioane lei. Tel. 0745/253413.
• Deva, parter, 30 mp, lângă noul sediul al Cărții 
Funciare, ideală ca spațiu comercial, comerț, 
servicii, renovată amenajată recent, mobilată, 
utilată complet Tel. 0720/670305.
• vând sau schimb urgent, garsonieră Deva, 
Kogălniceanu, 56, ap. 8 cu Timișoara și cande
labre antic. Relații tel. 0254/232905,220997. 
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 millet 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 Dacia, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măiăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mărăști, dec., mobilată balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• 2 camere, semidec., parchet baie cu gresie 
tfaianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec,, modificată (cameră 
Hiving), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724620358. (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 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. 
(Fiesta Nora)
• 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 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 ștrand, se dă mobilată balcon închis, 
contorizări, parchet, ocupabilă imediat preț 
50.000 RON, tel. 0788/165702, 232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Dada, decomandată etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam 
noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788/165702, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști etaj 3, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, gaz contorizat apometre, preț 
55.000 RON, teL0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Mărăștiul 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 Eminescu, decomandată balcon închis, 
parchet faianță contorizări, preț 52.000 RON, tel. 
0788/165702,232809. (Fiesta Nora)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et.
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat 
prețuri;negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
CONVOCATOR

în temeiul prevederilor art. 106, alin. 1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 6, alin. 1 din 
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se convoacă Consiliul Județean Hunedoara , 
în ședință ordinară, la sediul Consiliului Local al Municipiului Brad (sala de ședințe a consiliului local), pentru data de ' 
28 octombrie 2005, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de „EXCELENȚĂ" unor personalități din. viața culturală și ! 
sportivă a județului Hunedoara;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier județean;
3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean;
4. Proiect de hotărâre privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Hunedoara;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 60/2004 privind 
alegerea comisiei de validare;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2005 și aprobarea 
bugeteiorfondurilor externe;
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri șl cheltuieli ale unor instituții publice din subor- 
dinea Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2005;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea contractului a servici
ilor dezvoltate prin proiectul: „Restructurare Centrul de îngrijire și Asistență Petrila - PHARE/2003/005-551010401";
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 13/2005, privind apro
barea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Consiliul Local al Municipiului Deva și a cofinanțării obiectivului de • 
investiție „Pasaj denivelat auto și pietonal în zona Bulevardului M. Kogălniceanu - Strada Ardealului din municipiul 
Deva";
10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Hunedoara șl din admi
nistrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al Orașului Uricani și în administrarea Consiliului Local al i 
Orașului Uricani;
11; Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului 
Hunedoara;
12. Proiect de hotăTâre privind trecerea unor imobile situate în localitatea Păclișa, comuna Totești din domeniul 
public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara;
13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în localitatea Peșteana, comuna Densuș din dome
niul public al județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara;
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind obiectivul de Investiții: „Refacere 
acoperiș și mansardare clădire Ambulanța Deva";
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind reparații capitale: „Amenajare sediu 
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Hunedoara";
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate privind lucrarea „Reparații capitale la Secția 
de Pneumoftizlologie a Spitalului Județean Deva”;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea: „Reparație capitală la imobilul
din Stradal Decembrie 1918 nr.26"; >
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea: „Reparație capitală la Imobilul f 
din Strada 1 Decembrie 1918 nr.28”;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea: „Reparații capitale la Sana
toriul de Pneumoftlzlologle Brad - Consolidări balcoane șl învelltoare”;
20. Proiect de hotărâre privind realizarea unul „Sistem Integrat de management al deșeurilor în județul Hune
doara;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul Iernii 2005 - 2006 pentru 
drumurile județene;

PREȘEDINTE,
Mlrcaa loan Moloț

(32951)

• zona Micro 6 Nord - Hunedoara, gaz, baie cu 
gresie, parchet preț 220 mii., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Wcro 2 - Hunedoara, dec., gresie, faianță 
gaz 2 focuri, parchet, preț 340 mii, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zona Dacia,. contorizări, parchet, 
gresie, faianță ușă metalică ocupabilă imediat 
preț 430 mii., neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• urgent zona Lido, dec., 38 mp, balcon închis, 
parchet gresie, faianță contorizări, repartitoare, 
preț 680 mii., neg., tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• conf. 1, dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat, zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/154.401. (Garant Consulting)
• sdec. bucătărie, baie, balcon, contorizări, et 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON, 0741/154401. (Garant Consulting)
• confort t dec., buc., baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima, 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• etaj 2, balcon închis, contorizări, Eminescu, 
preț 47.000 RON, neg., tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• etaj t parchet contorizări, balcon închis, 
Mărăști, preț 65.000 RON, neg., tel. 223400. 
0740/914688,0721/436384. (Casa Betania)
• etaj intermediar, contorizări, balcon mare, 
Decebal, preț 25.000 euro, neg., tel. 223400, 
0741/120722,0721/577366.  (Casa Betania)Cumpăr garsoniere (20)
• in zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsonieră Deva, Micro 15, sau Dacia. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0746-225726, 0254-213 050. 
(Casa Majestic)Vând terenuri (21)
• 10parceleterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124.
• 1106 mp teren intravilan, fs 30 m, platou drept 
curent gaz, intrare din șosea, zona Vețel, preț 8 
euro mp, negociabil. Tel. 230588, seara, 
0746/297441.
• 1250mp teren intravilan, mai multe parcele, la 
ieșire din Deva spre Sântuhalm, loc pentru 
construcții, utilități apă gaz, curent canalizare, 
preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 0743/011772.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești, Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 5200 mp teren, fs 20 m, ideal pentru 
construcții. TeL 210900,0744/611145.
• 5700 mp teren, în Bârsău, ideal pentru cabană 
fs 15 m, preț 3 euro mp. Tel. 229034,0724/920189, 
0723/089949.

, • intravilan 20 ari, preț 2 euro mp, și extravilan 
16 ari cu 1 euro mp, în Șoimuș, negociabil. TeL 
0740/021237.
• intravilan 500 - 1000 mp, zonă neinundabilă 
Simeria, Str. Ciocârliei. Tel. 260412.
• Hravlan DN 7, zona Deva, 2200 - 8000 mp, preț 
11-17 euro mp; zonă turistică 1100 - 8000 mp, 
preț 5-11 euro mp. Tel. 0720/670305.
• intravilan la DN 7, Sântuhalm, Mintia și Vețel, 
2200 ■ 8000 mp, prețuri până la 17 euro mp. Tel. 
0720/670305.
• intravilan, pentru construcții, 1700 mp, preț 7 
euro mp, zona Bretea Română Tel. 749242, 
0746/047444.
• teren plus construcții, pe DN 7, localitatea 
Râpaș, între Simeria Veche și Orăștie, 15.000 mp, 
din care 9000 mp intravilan pentru construcții, 
se poate parcela, casă 300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. TeL 0721/560918 0721/948212,0741/135659

• teren Intravilan cu casă bătrânească Vețel. 
TeL237819.
• teren pentru agricultură construcții de case 
sau agrement la Archia și Almașu Sec. Tel. 
0722/524983,212083.
• 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)
• intravRan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000) j
• intravflan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp.
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentnj 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000) j
• Intravian, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docw 
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 072f 
620358 (Rocan 3000)
• Intravian, st 2NN mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp. 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Eminescu, 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 W m toc de casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37000 euro, tel, 
206003. (Mimason)
• DN7, intre Magrilap și calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Crista, 1800 mp, teren drept zonă bună 
preț 10 euro/mp, tel. 745374, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilități le, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Sbneria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tei. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
o intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• Intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness) r

• intravian, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs. 8- 
m„ apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 5 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravian, Zăvoi M. Sadoveanu, S.T. 3700 mp., 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent ideal construcție case, preț 25 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130567. 
(Mondial Casa)
• B-dul 22 Decembrie, zona Dacia Service, S.T. 
3300 mp, F.S. 52 m, bun pt. orice activitate, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• intravian, zona drumul spre Hunedoara, st.
1000 mp., fs 15 m., acces din 2 străzi, bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială pțeț 
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa) f
• intravilan, zona prelungirea Vulcan, st 5000 
mp, fs 30 m, facilități în apropiere, posibilități 
construcție casă preț 8 euro/mp, neg., tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• intravilan, zona Fabrica de Mătase, st 1500 
mp, fs. 23 m., toate facilitățile, acces auto, preț28 
euro/mp, tel. 211075,0747/779751,0726/130557. 
(Mondial Casa)

RECLAME
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• Venituri. în cursul trimestrului III, inspectorii fiscali hunedoreni au atras la buget venituri suplimentare în sumă totală de 7,6 milioane lei noi. Acestea constau în diferențe de impozite, taxe, contribuții, precum și dobânzi și penalități de întârziere. (C.P.)
• Ecologizare. Elevii Școlii Generale Nr. 12 împreună cu voluntarii Centrului de Zi. f „împreună" și Asociația „Sprijiniți copiii" Hunedoara au realizat, ieri, o acțiune de ' ecologizare în zona Micro 6 Nord din municipiu. Acțiunea s-a intitulat „Curățenia de toamnă". (I.J.)
• Ținută. Angajații Primăriei Petroșani vor fi obligați să se îmbrace decent, conform regulamentului de ordine interioară. Nu vor mai exista fuste scurte, decolteuri, dar primăria va acorda semestrial prime pentru ținută în valoare de 500 RON. Ținuta vizează și femeile de serviciu și portarii. (I.J.)
FutmItm

1 dolar 3,0045 lei

1 euro 3,6137 lei

1 liră 5,3366 lei

100 forlnți 1,4225 lei

Preț 
închidere |

2. SIF1 BAfMAT-CKSAMA 1,8000
__________________

3: TIV L1W
4. BRD 13,000 *05
5. IMPACT •2,13
6. AZOMUREȘ 0,3100 0
7. ANTIBIOTICE IAȘI -2
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRQ
*0,83

9. HABER 0,3650 <8,31
10. BCCARPATICA 0,5550 <0,91
11. DECEBAL u,u!C* +2,86
Rubrică realizată .te smm ifb fin west sa deva, 
tr-ctul Deem bl. R, parter(lângă QUASAR), tel.: 221277.

Legi drastice impuse de UE
■ Neconformarea la 
normele europene de 
mediu amenință cu 
închiderea a 14 firme.

INA JURCONE____________________
lniJurconeelRforninwdli.roDeva - Amenințarea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2007. Marii poluatori au nevoie de autorizația integrată de mediu pentru a putea intra pe piața europeană, iar până acum, doar câteva din cele 14 firme au primit termen de tranziție pe conformare. în această situație, statul nu are decât două posibilități: He să pună lacătul la ușă și mii de oameni

vor rămâne fără un loc de muncă, fie să plătească amenda de 300.000 de euro pe zi, așa cum au făcut țările recent intrate în UE. „Proprietarii trebuie să suporte toate cheltuielile legate de dezafectare, pentru că UE nu permite conservarea acestora. Cele mai amenințate cu desființarea sunt ferma de pui de la Mintia și fabrica de var. Și cei care au semnat pentru o perioadă de tranziție, dacă nu se conformează, vor plăti penalități. în această situație este Siderurgica ce nu a făcut investițiile asumate pentru 2005. -Investiția în ecologizare este de 79 mid. euro. Dacă va realiza acel 27% conform graficului negociat pentru

Platformă de ecologizare la Siderurgica (Foto: Traian Ma
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2005 și 2006, nu vor fi probleme”, susține Georgeta Ba- rabaș, relații publice APM Hunedoara.
Pe ultima sutăPotrivit APM, există mecanisme de sprijinire a investițiilor în acest sector, firmele

având posibilitatea să depu proiecte pentru a obține nanțări nerambursabile ca pot reprezenta de la 30% pâ la 50% din costuri, precum sume rambursabile în condi avantajoase din punct de ’ dere al dobânzilor și tern nelor de plată.
Premii pentru succesul în afaceri
■ Aproximativ 140 de 
firme hunedorene au 
fost premiate ieri într- 
un cadru festiv.

Clara Păs___________________
clira.pM0lnformtrradli.roDeva - CCI Hunedoara a acordat premii și trofee firmelor plasate pe primele trei locuri în Topul Firmelor 2005. Agenții economici premiați își desfășoară activitatea în localitățile Deva, Simeria și Brad și au obținut rezultate economice deosebite în anul financiar 2004, a precizat Călin Pogăciaș, directorul CCI Hunedoara. Dintre acestea, 75 s-au plasat pe locul I, 42 pe locul II și 21 pe locul III.
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în așteptarea înmânăril diplomelor (Foto: Traian Mânu)De remarcat că OSIM, prin intermediul CCI Hunedoara, a premiat la rându-i trei firme cu Trofeul Creativității pentru mărcile, invențiile și brevetele depuse și înregistrate la acest organism.Șapte societăți comerciale, care funcționează în localitățile menționate, se regăsesc și în topul primelor zece firme din județ. Șase firme au

primit Trofeul de Excelență, pentru prezența timp de cinci ani consecutiv în topul firmelor, în vreme ce alte 16 au primit diplome de excelență.Reprezentanților a șase firme le-au fost înmânate trofee pentru investițiile făcute, iar altor șase pentru rezultatele economice obținute din activitatea de export.

InițiativăDeva (C.P.) - Vicepri- mărul municipiului Deva, loan Inișconi, a solicitat, ieri, celor care sunt implicați în domeniul afacerilor să subscrie ideii de înființare a unui club al oamenilor de afaceri al cărui scop să fie finanțarea școlilor, „împreună am putea să mergem în școli și să identificăm nevoile lor. Apoi am putea să le ajutăm financiar pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ. Aici începe pregătirea viitorilor specialiști de care firmele au nevoie”, a adăugat viceprimarul.

I licl

I

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 300 din 21.06.2004 privind 

activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I., Ordinului M.A.I. 776/29.08.2005, anexei 12 din 
Dispoziția Directorului Direcției Management Resurse Umane nr. 11/960 din 20.10.2004 referitoare la formula
rele și procedurile utilizate în activitatea de management resurse umane M.A.I. a Ordinului M.A.I. nr.154/2004 
privind activitățile de educație fizică șl sport în M.A.I. și a Dispoziției nr.13904/12.10.2005 a Direcției Man
agement Resurse Umane din I.G.P.R., Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara organizează concurs 
încadrare din sursă externă/internă pentru ocuparea unui număr de 22 funcții de ofițeri de poliție și 22 funcții 
de agenți de poliție, astfel:

OHTERh
• 2 funcții la Compartimentul Juridic;
• 1 funcție la Compartimentul Relații Publice, Presă, Secretariat;
• 1 funcție la Serviciul Investigații Criminale - Protejarea Patrimoniului;
• 4 funcții' profil Ordine publică

- 3 la Serviciul Ordine Publică și
- 1 la Poliția orașului Călan;

• 3 funcții - Cercetări Penale - 1 la Poliția mun. Brad
- 1 la Poliția orașului Hațeg
- 1 la Poliția orașului Simeria

• 10 funcții - Investigații Criminale
- 3 la Poliția mun. Hunedoara
- 2 la Poliția mun. Petroșani
- 1 la Poliția mun. Vulcan
- 1 la Poliția orașului Călan
- 1 la Poliția orașului Hațeg
- 1 la Poliția orașului Petrila
- 1 la Poliția orașului Simeria

• 1 funcție - Investigarea Fraudelor la Poliția orașului Călan

ACRIȚI:
• 6 funcții - Siguranță publică

A

- 2 la Poliția orașului Simeria
- 2 la Poliția orașului Hațeg
- 1 la Poliția orașului Petrila;
- 1 la Poliția munic.Vulcan

■ 2 funcții la Detașamentul Poliției pentru Intervenție Rapidă
• 14 funcții ajutor șef de post, câte unul pentru următoarele posturi de poliție: Balșa, Blăjeni, Băița, Baia de 

Criș, Burjuc, Crișcior, Densuș, Lăpugiu de Jos, Luncoiu de Jos, Tomești, Vorța, Șoimuș, Zam, Vețel

CMDfJll M PARTICIPĂRI
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

«Ml
• Absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență, pentru funcțiile de ofițer (cu mențiunea că pentru 

cOffl|ty|rtimentul juridic și cercetări penale candidații să fie licențiați în științe juridice, pentru relații publice, presă, 
secretariat - științe juridice sau umaniste), iar pentru agenți, cel puțin liceul cu diplomă de bacalaureat;

• Declarați „APT" din punct de vedere medical, fizic și psihic;
• Cunoscători ai unei limbi de circulație internațională, cel puțin la nivel mediu, la alegere, limba engleză, 

limba franceză sau germană;
Să aibă:
• Cetățenie română și domiciliul stabil în România;
• Cunoștințe limba română (scris și vorbit);
• Abilități de utilizare a calculatorului;
• Capacitate deplină de exercițiu;
• Un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
• 1 an vechime în profilul studiilor (pentru - funcțiile de ofițer candidații din sursă externă);
• Permis de conducere cel puțin pentru categoria „B" de autovehicule - pentru posturile din structurile 

operative;
• înălțimea de minimum 1,75 m bărbații și 1,65 m femeile - pentru posturile din structurile operative;
• Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea 

de infratțiuni;
Nu pot participa la concurs persoanele care au avut calitatea de polițiști/cadre militare, dacă:

a) Au întrerupt raporturile de serviciu în condițiile art. 69 literele „a", „b", „c", „g", „h", „i", „k", „I" și „m" 
din Legea nr.360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

b) Au fost trecute în rezervă în condițiile art. 85 literele „a", „b", „c , „d", „i", „j", „k", „I" din Legea nr.80/1995, 
privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru funcțiile de agenți nu pot participa candidații care au grad de ofițer în rezervă, dar pot participa cei 
care nu au serviciul militar îndeplinit.

Dosarul (tip pilc) de înscriere va cuprinde următoarele acte:
• Cererea de înscriere; (se completează în momentul prezentării la sediul Serviciului Management Resurse 

Umane);
• Declarația de confirmare a cunoașterii șl acceptarea condițiilor de recrutare (se completează în momentul 

prezentării la sediul Serviciului Management Resurse Umane);
• Diploma de studii (copie legalizată);
• Curriculum Vitae (se completează conform cerințelor modelului ce va fi înmânat în momentul prezentării 

la sediul Serviciului Management Resurse Umane);
• Foaie matricolă (legalizată);
• Copii (xerox + originalul care va fi doar prezentat pentru conformitate lucrătorului de resurse umane) ale: 

actului de identitate (C.l./B.l), permisului de conducere, pașaportului, după caz;
• Copii legalizate după certificatul de naștere, căsătorie soț/soție și fiecare copil;
• Autobiografia (se completează conform cerințelor îndrumarului pentru întocmirea autobiografiei, de mână);
• Tabelul nominal cu rudele candidatului;
• Certificatul de cazier judiciar pentru candidat;
• Fișa medicală tip M.A.I.;
• Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
• 3 fotografii 3x4, color;
• copie după cartea de muncă, livret militar, permis de conducere;
• 2 dosare plic, 2 dosare cu șină și 30 coli xerox.

Concursul se va desfășura astfel:
La concurs'vor participa candidații care au fost declarați apți medical și psihologic.
• în perioada 03.-11.11.2005 se va desfășura testarea psihologică;
• în perioada 14.-17.11.2005 va avea loc:
- verificarea cunoștințelor la o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, germană - la 

alegere), constând în traducerea unui text (circa 250 cuvinte) din limba străină pentru care au optat, în limba 
română;

- verificarea cunoștințelor de utilizare a calculatorului (editare text și navigare pe Internet);
- evaluarea performanțelor fizice se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.I. 154/2004. CAN

DIDAȚII AU DREPTUL LA O SINGURĂ ÎNCERCARE/PROBĂ. NU SE ADMIT CONTESTAȚII.
Notele acordate la evaluarea performanțelor fizice, verificarea abilităților de utilizare a calculatorului și a 

cunoștințelor de limbă străină nu vor fi luate în calculul mediei finale.
Pentru a fi declarați ADMIS, candidații trebuie să obțină la fiecare probă minim nota 7,00.
• testul grilă (în data de 18.11.2005, ora 10.00 - pentru funcțiile de agenți
în data de 21.11.2005, ora 10.00 - pentru funcțiile de ofițer, cu excepția profilului juridic, care va fi susținut 

la Direcția de profil din M.A.I., la o dată care va fi comunicată candidaților care au promovat probele elimina
torii)

Nota finală: nota minimă de promovare a testului scris este 7,00.
Nota finală va fi cea obținută la testul scris. în caz de egalitate, departajarea candidaților se va realiza în 

raport de media notelor obținute la probele eliminatorii: limba străină, calculator, probe fizice,
CANDIDAȚII POT CONTESTA NUMAI NOTELE LA PROPRIILE LUCRĂRI (TESTUL GRILĂ)

Alte precizări
1. Cererile de participare la concurs vor fi depuse la Serviciul Management Resurse Umane din I.PJ. Hune

doara, până la data de 31.10.2005 ora 14.00.
Cu ocazia înscrierii, candidații vor menționa în cerere' și limba străină la care urmează să fie examinați.
2. Pentru evaluarea performanțelor fizice probele, normele și baremele vor fi aduse la cunoștința candidațRor 

în momentul înscrierii, în funcție de profilul pentru care candidează;
3. Tematica și bibliografia stabilite pentru concurs vor fi aduse la cunoștința celor interesați, cu ocazia însoien;

Relații suplimentare se pot obține de la Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara - Serviciul Manage
ment Resurse Umane, telefon nr.0254/206722, int.2113, 2114.

lniJurconeelRforninwdli.ro
clira.pM0lnformtrradli.ro
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Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

ANUNȚ 
PRIMĂRIA 

COMUNEI DO8RA, 
județul Hunedoara 

organizează Hdta0c de 
Miniera masă lemnoasă 
In data de 2 noiembrie 

2005, ora 10,00.

Pentru informații, tel. 
0254/203241.

âZTtxT u-i lăa

C.U.I.: -18014211, Registrul Comerțului: J20/1549/2005, Cont: RO87BRDE22 OSVI6476942200, B.R.D. Deva

IMPORTANT

ANUNȚ
Banca Internațională 

a Religiilor bancă în 
faliment Sucursala 

Zonală Sibiu scoate la 
licitei!ie publică imobilul 
situat in satul Vibărești, 

comuna Ribița

Licitația va avea loc in 
data de 24.10.2005 la
sediul Sucursalei Sibiu, 
str. Vasile Milea nr. 84.
Informații la telefonul

210440,

PARTENERUL DV. DE ÎNCREDERE!

AGENȚIA IMOBILIARĂ

T 0254/211587,
ta Hunedoara, pe Str. Victoriei nr. 9

AGENȚIA IMOBILIARA

FI RECLAMATA!

AGENȚIA IMOBILIARA 

PRIMA - INVEST

Deva, b<t. lullu Maniu, bl.CI, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.

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

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

Cumpărați ACUM un

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

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514. '
(29833)

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
ta cel mai «uri timp!

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

< 223400 
<4 0723/020207

0740/914688

Casa Betania 
www.casabetania.rdsllnk.ro 
“... aproape de tine..|
e-mail: casabetaniadrdslink.ro “

AGENȚIA IMOBILIARA 
„PARTENER" 

Hunaddarai Bd. Republic!!. ' 
nr. lBț viataArts de'garS) \ 

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

pASAl to ganga

<~ Garant Consulting
11 ani de experiență

vvww.jpraM.ccDSulUng (te
Varianta 1. Varianta 2.

I Apartament compus din: hol, bucătărie, sufragerie, dormitor, 2 Apartament compus din: hol, bucătărie, living, sufragerie, 2 dormi-
băi: toare, 2 băl:

suprafață construită: 55-74 mpr- terasă; suprafață construită: 110 mp + terase;
prețuri cuprinse între 965.000.000 lei și 1.385.000.000 lei (ROI). prețuri cuprinse între: 1.925.000.000 lei și 1.995.000.000 lei

pentru apartament semlfinisat; (ROL) pentru apartament semlfinisat;

http://www.casabetania.rdsllnk.ro
casabetaniadrdslink.ro
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• Debut cu dreptul? Primul examen al antrenorului Dumitru Berbece, pe banca tehnică a echipei Cetate, va avea loc sâmbătă, când echipa deveană va juca în deplasare cu HCM Baia Mare. Berbece a declarat la preluarea echipei că își dorește să câștige toate cele trei partide pe care echipa sa le mai are de disputat în acest an. (C.M.)
• Corvinul la victorie. Corvinul încearcă să scape de ultimul loc al clasamentului. Antrenorul loan Petcu a declarat că vrea să obțină în deplasarea de la Sânnicolau Mare primele 3 puncte din cele 12 puncte pe care le are ca obiectiv în acest final de tur. (C.M.)

Deva (C.M.) - Programul etapei a X-a, 22-23 octombrie, 
ora 15.00: Rapid - Steaua; CFR Cluj - Poli lași; Sportul - 
Dinamo; Jiul Petroșani - Pandurii Tg. Jiu; FC Vaslui - Oțelul; 
FC Argeș - Poli Timișoara; FC Național - Farul. într-un meci

disputa», ieri, în devans, Gloria - FCM Batiu 2-1

Etapa a Xl-a, sâmbătă, 28-30 octonMe: Farul - 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.

Clasami Hui
1. Steaua 9 7 2 o: 19-4 23
2. Dinamo 9 7 1 1 29-7 22
3. Farul Constanța 9 5 2 2 13-12 17
4. Sportul 9 4 4 1 16-7 16
5. CFR Cluj 9 4 3 2 14-10 15
6. Rapid 9 4 3: 2 12-10 15
7. FC Argeș 9 4 3 2 10-8 15
8. FC Național 9 4 2 3 6-10 14
9. Poli Timișoara 9 3 4 W 10-4 13
10. Poli lași 9 3 1 5 ..6-10 10
11. Gloria Bistrița 10 2 3 5 8-15 9
12. FCM Bacău 10 2 2 6 4-13 8
13. Jiul Petroșani 9 1 4 ■ 5-10 7
14. Oțelul Galați 9 1 4 4 5-16 7
13. Pandurii 9 2 0 7 6-15 6
16. FC Vaslui 9 0 2 3-15 2

Duelul nervilor tari
■ Nou-promovatele Jiul 
și Pandurii Tg. Jiu vor 
lupta la baionetă pen
tru cele trei puncte.

ClPRIAH MARINUȚ

ciprian.mar<nut@infonnniedia.ro

Petroșani - Asemeni unui război în toată regula, derby- ul nou-promovatelor dintre Jiul și Pandurii Tg. Jiu a început cu aproximativ două săptămâni în urmă, când antrenorii celor două combatante s-au atacat reciproc prin declarații dușmănoase în presă. După „lupta psiholo

gică” de la distanță, disputa dintre Ionuț Chirilă și Viorel Hizo se va muta, sâmbătă, pe terenul de joc, urmând a se concretiza prin întâlnirea „armatelor” conduse de cei doi tehnicieni. „Va fi un meci pe viață și pe moarte și mai mult de atât nu vreau să comentez”, a afirmat Ionuț Chirilă antrenorul minerilor. „Va câștiga echipa care va ' avea nervii mai tari și va rezista mai bine presiunii psihice”, a adăugat tânărul tehnician. Precaut și vrând să evite să-și pună jucătorii sub presiune, Chirilă a mai precizat că întâlnirea cu Pan-
Jiul Petroșani - Pandurii Tg. Jiu______ .______ ____________ _____
Stadion Jiul, sâmbătă. zZoaombtX ora 15.00
Arbitri; Sorin Corpodean (Alba Italia) - centru, Marcel Savaniu (Sibiu) și 
Dragoș Iliescu (Craiova) - asistenți.
Observatori: Corneliu Costinescu (Bacău) și Nicoiae Grigorescu (Timișoara),

Fotbal împotriva rasismului
■ Prefectul județului și 
directorul DSJ au jucat 
într-un meci menit să 
elimine discriminările.

Deva (C.M.) - Cristian Vla- du, prefectul județului, și Marius Simina, directorul DSJ, împreună cu âlți părinți ai unor elevi de la Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” au răspuns prezent, ieri, invitației de a juca fotbal în cadrul programului „Săptămâna de acțiune. împotriva rasismului prin fotbal”. Părinții au fost invitați la inițiativa Asociației Sportive „Viitorul” condusă de profe-

sorii de sport Dan Heredea și Livia Reclaru și provocați la fotbal chiar de copiii lor care au vrut să demonstreze că pe terenul de sport toți sunt egali.Dincolo de ideea de egalitate, meciul a fost animat de multe faze fierbinți la cele două porți. Părinții au condus cu 2-0 după două goluri marcate chiar de Cristian Vladu și Marius Simina, dar în repriza secundă tinerii au profitat de plusul de condiție fizică și s-au impus cu 5-4. „Inițiativa profesorilor și elevilor de la Pedagogic e nemaipomenită, mai ales că răspunde unui proiect euro
«.IA» o

pe Jiu

Antrenorul Jiului, Ionuț Chirilă (stânga) și patronul Alin Simota 
au emoții înaintea derby-ului cu Pandurii (Foto: t. Mânu)durii Tg. Jiu nu este una crucială pentru mineri. „Important e să jucăm bine. Ne vom trata adversarii cu respect și vom căuta să câștigăm toate cele trei puncte, dar bătălia pentru evitarea retrogradării e lungă și nu se va decide în acest meci”, preciza Chirilă.

Pentru jocul cu Pandurii, antrenorul Jiului nu poate conta pe serviciile a doi jucători importanți, respectiv Daniel Movilă, ținut departe de gazon de o contractură musculară și Ionuț Voicu, accidentat de mai multă vreme.

(Foto: T. Mânu)
Prefectul Cristian Vladu (dreapta) i-a oferit o cupă profesorului 
Dan Heredea pentru organizarea partidei.pean. Meciul a fost foarte solicitant, dar mă bucur că tinerii ne-au învins, demonstrând că viitorul le aparține”, declara după meci Cristian Vladu. „Direcția pentru Sport a susținut și promovat

inițiată de ASDacă în fiecareacțiunea Viitorul, școală ar exista astfel de profesori de sport, performanțele sportului hunedorean ar fi mult mai bune”, preciza Marius Simina.
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Steaua• împăcare. Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, joi, la finalul meciului cu RC Lens, din grupa C a Cupei UEFA, scor 4-0, că s-a împăcat cu președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Sebastian Bodu. (MF)
• Dopaj. Un fotbalist englez, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost depistat pozitiv cu cocaină și ispășește, în prezent, o suspendare de șase luni. Jucătorul suspendat nu va putea reveni pe teren mai devreme de 18 februarie 2006. (MF)
• Meciuri trucate. Doi arbitri și opt agenți brazilieni au fost acuzați că au aranjat rezultatele unor meciuri în avantajul unor pariori clandestini pe Internet. Ancheta a dus la anularea rezultatelor a 11 partide din campionatul Braziliei și la decizia de rejucare a acestora. (MF)

■ Steaua București - RC 
Lens, scor 4-0 (3-0), în 
prima etapa a grupei C 
a Cupei UEFA la fotbal.

București (MF) - Steaua a demonstrat de ce este neînvinsă și conduce în campionatul intern, după nouă etape, reușind să marcheze, toate cele patru goluri în primele 63 de minute de joc. Nicolae Dică a fost „călăul-șef *, reușind să marcheze atât în prima repriză, cât și în a doua repriză. 
Apel la spectatoriSteaua a deschis scorul în minutul 13, când Victoraș Ia- cob a reluat cu capul în stânga portarului o centrare de pe partea stângă a lui Mihai Ne- șu. Dorin Goian a mărit avantajul pentru Steaua în minutul 16, după ce a reluat cu capul din careul mic o cen

satisfăcut de scorul (1-0) cu care echipa sa, 
Șahtior Donețk, s-a impus în fața formației 
PAOK Salonic, Intr-un meci contând pen
tru gw1» G h Cupei UEFA. (Foto: EPA)

ES Fotbal.Dinamo® București nu a reușit să obțină gr decât un rezul- L tat de egalitate î, In confrun- ■ trarea, de joi seara, de pe 
p-, „Ștefan cel Mare", cu formația olandeză Heerenveen, din ; prima etapă a < grupei F a Cupei UEFA, fiindcă jucătorii săi nu au fost gL destul de con- Șt cehfraH în.n opihia căpitanul Florentin Petre.

(Fota EPA)

Transfer condiționat de un pașaport
■ Jucătorul formației 
Albacete, chilianul Mark 
Gonzales, va evolua la 
echipa Liverpool.

Liverpool (MF) - Gruparea Liverpool a anunțat, joi 20 octombrie a c., că a ajuns la un acord cu formația Albacete pentru aducerea lui Mark Gonzalez. „Acest transfer era condiționat de obținerea, de către jucătorul chilian, a unui permis de muncă sau a unui pașaport european", informează AFP.
Gonzales, împrumutatLiverpool a ajuns la un acord cu Albacete pentru Mark Gonzalez. Gonzalez, în vârstă de 21 de ani, acciden-tat la un genunchi, ar fi trebuit să fie împrumutat la Liverpool înainte de încheierea perioadei de transferări, adică pe 31 august 2005.
Recuperare

Madrid (MF) - Atacantul brazilian Ronaldo, indisponibil, până pe 20 noiembrie, din cauza unei accidentări la glezna stângă, a primit acceptul clubului Real Madrid, de a pleca să se odihnească, o săptămână, în Brazilia, a anunțat, joi, clubul'spaniol, citat de AFP.Ronaldo, care a suferit o ruptură parțială a unui ligament de la glezna stângă, s-a accidentat, sâmbătă, în timpul meciului cu Atletico Madrid și va avea nevoie de o lună pentru a se recupera în totalitate.

o victorie categorica

Atacul oaspeților, oprit de steliștl. (Foto: EPA)trare, de pe partea dreaptă, a lui Bănel Nicoliță. în minutul 43, Nicolae Dică a fost deschis de Victoraș Iacob în careu și a marcat, din lateral dreapta. Același Nicolae Dică a marcat, în minutul 61, după ce a reluat, sub bară de la aproximativ 11 metri, o minge res

Gonzales, ar putea obține pașaportul în 2006. (FotoEPA)însă, el nu a putut ajunge la campioana Europei, deoarece nu a obținut permisul de muncă. Gonzalez, care a marcat 
Victorie.
AS. Roma, 
echipa interna
ționalului român 
Cristian Chivu 
s-a impus cu 2-1,, 
în partida cu

pinsă de apărarea franceză. în minutul 78, jucătorul Aruna Dindane a fost eliminat de pe teren pentru cumul de cartonașe.La partidă au asistat 26.000 de spectatori, printre care s-au aflat și 23 de suporteri francezi, care au stat la tri

cinci goluri în 26 de meciuri pentru Albacete, în sezonul 2004-2005, ar putea primi pașaport portughez în iunie 2006. 

buna I. înainte de meci, s-a făcut apel la spectatori pentru evitarea scandărilor rasisțd.Cu formula de joc folosită în acest meci, Protasov ima pierdut nici un meci de k finirea sa la Steaua. Toți spectatorii au scandat numele președintelui Marius Lăcătuș* ț atunci când acesta a travels sat terenul și numele lui Helmuth Duckadam, după ce fostul portar a apărut la tribuna oficială.
Galeria a făcut coregrafiaLa meci, au asistat și com- ponenții echipei de hochei Steaua Suki, precum și fostul pugilist Leonard Doroftei. Galeria stelistă a făcut o coregrafie din cartoane tricolore, formând din cartoane galbene cifra 7 și a afișat un banner: „Old Number 7 is back (Vechiul număr 7 a revenit)", cu referire la Marius Lăcătuș.

—n—.7 4’ ■ ■" —■-----------------------

Dei zia
va fi contestată

București (MF) - Ju- f decătorul delegat de la 1 Registrul Comerțului a aprobat, vineri, cesiunea acțiunilor deținute la clubul Statua d^Gigi Becali către alți acționari ai grupării sportive, a declarat agenției MEDIAFAX directorul general al instituției, Eugen Ghiulea. El a mai menționat că decizia poate fi contestată prin recurs. Luni, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP) Ilfov a instituit sechestru asigurător asupra averii lui Gigi Becali, inclusiv asupra ac- țiuniloj la Steaua, întrucât Becali, ca acționar majoritar, (trebuie să răspundă în solidar.
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• 4a mM ani’ și multe bucurii pentru 
Alexaidra, Cătălin și Marius din Lăsău, cu ocazia 
zilei de naștere, din partea lui buni și Vio, Ilia.
• tarei* dorești dragei noastre Sanda Dincă 
multă sănătate, bucurii și împliniri. La multi ani, 
fericiți!
• vtața rt vă fie presărată cu flori la împlinirea 
celor Hani de căsnicie, scumpii noștri Mireia și 
Marius din Lăsău! Mica și Vio, lila

Vând ap. 1 cameră (01)

• regmi, camart cămin, toate facilitățile, par
chet, convector, etaj intermediar, preț 250 
milioane lei, negociabil și închiriez apartament 2

•țt/camere, în Simeria Tel. 0722/582097, 
V 0720/505771,0744/861809.

• MM cămări de cămin, zona Dada, Deva, preț 
19800 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Cumpăr ap. 1 cameră (02)

• regali, earned cămin, în Simeria, și vând casă 
la 7 km de Simeria, preț 1,2 mid. lei, toate 
facilitățile Tel. 0722/601892, 0744/861809,

Vănd ap. 2 camere (03)

• apanamant pha două uscătorii, parter, zona
Magazinul Tineretului. Tel. 0723/514133 sau 
235570, după ora 19.

• Brad, Str. Libertății, nr. 14, bl. A5, etaj 1. Relații 
latei. 612734, orele 8 -18.
• decomandate, bucătărie, baie, faianță, gresie, 
balcon, contorizări, Deva, Kogălniceanu. Tel. 
0741/154401.
• decomandate, Deva, zona Bălcescu, baie, 
bucătărie, etaj intermediar, 50 mp, preț 25.000 
euro, negociabil. Tel. 0744/701930.
• decomandate, gresie, faianță, amenajări inte
rioare, modificări bucătărie, spoturi, aplice, 
parchet paluxat, zona Bălcescu, etaj 2, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0743/689344, 
0729/175965.
• Deva, Dada, semidecomandate, etaj 4, fără 
probleme, gresie, faianță, contorizări, balcon 
închis, parchet preț 720 milioane lei. Tel. 229034, 
0724/920189,0723/089949.
• Deva, Go|du, decomandate, 40 mp, parter, 
contorizări, interfon, parchet buri pentru priva
tizare, preț 700 milioane lei. Tel. 220934, 
0724/920189,0723/089949.
• Deva, tatei Maniu. etaj 3, decomandate, 52 mp, 
termopane, centrală termică, mobilă bucătărie, 
preț 1,15 mid. lei. Tel. 0722/564004.,
• parter, centrală termică, îmbunătățiri, bloc 
cărămidă vedere în ambele părți, bun pentru 
cabinete etc., accept schimb, în zonele 
Trandafirilor, Magnoliei, Al. Patriei. Tel. 220211, 
217888
• semldeaxnandate, zona Mărăști, etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținut preț590 milioane lei. Tel. 0745/159608, 
215113.
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mit lei, neg. 235208 0721/98256. (Rocan 
3000)

•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil, neg. Tell. 235208 0721/986256. (Rocan 
3000)
■zonă contesta, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet bale, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă cantata, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona Horea, dec., et 3 din 4, balcon închis, 
contorizări apă 56 mp, bloc BCA și cărămidă 
preț 13 mid, tel. 0745/159608 (Mimason)
• zona central vechi, et. 3, sdec., fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii, tel. 
0745/640728 (Mimason)

• zona b-dul Decebal, dec, et. 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou, termopane, ct 
55 mp, 1J5 m!d, tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona B-dul Bălcescu, et. 1, sdec, parchet, 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50 mp, 
845 mii, tel. 0745/164633. (Mimason)
• zona L ut 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 mii, tel. 
206003,230324. (Mimason)
• zona Miorița, parter cu balcon închis, beci, baie 
cu geam, contorizări, 50 mp, preț 890 mii, tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• AL Moților, et 1, bloc cărămidă bucătărie 
modificată baie amenajată contorizări, liber, 
620 mii, tel. 0745/640725. (Mimason) f
• Zamffresr dec, parchet contorizări, balcon,
et 4,845 mii, tel. 0745/253413. (Mimason)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.( Ageriți a imobiliară Iris)
• fără Imb , contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/269906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet bucătărie modificată totul 
contorizat zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Decabat 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 Creangă, decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă contorizări, parchet preț 
95.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Za, dh eseu, circuit balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat parchet 
gresie, faianță tel. 0726/685654,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie, 
faianță apometre, repartitoare, gaz 2focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Bejan, decomandate, modificări, balcon 
închis, gresie, faianță parchet nou, gaz 2 focuri, 
preț 60.000 RON neg., tel. 0723/251498, 232809. 
(Fiesta Nora)
■ zona L Maniu, parter, vedere în 2 părți, ideal 
pt. birouri - sediu firmă cu centrală termică 
bine întreținut preț negociabil sau schimb cu ap. 
2 camere, zona centru vechi, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona 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 piață zonă liniștită etaj 1, interfon, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon mare, ocupabi I în 
24 ore, preț 26.000 euro, tel. 0788/165703,232808 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal 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. 
0788/165703,232808 (Fiesta Nora)
• zona Astorta, bine întreținut parchet, gresie, 
faianță contorizări, geam la baie, preț 73.000 
RON, tel. 0745/ 302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona Uflacuhri, dec., contorizări. ocupabil 
imediat preț 990 mit neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bătcerai Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona ProgrouL et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• iigentzona AL Straiului,centrală termică et. 
intermediar, dec., îmbunătățiri, preț 510 mii., 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dunărea ■ Hunedoara, bucătărie mare, 
parchet, gresie, preț 390 mii., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Mkro 4 - Hunedoara, et. intermediar, 
parchet contorizări, preț 520 mit, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Emmescu - Deva, semidec., apometre, 
gaz contorizat balcon închis, mobilat, preț 800 
mii., neg., tel. 745374, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• urgent, zona Al. Straiului, contorizări, dec., 
parchet gresie, faianță parter, preț 460 mii. neg., 
tel. 211075, 0726/130557, 0745/666447.(Mondial 
Casa)
• dec, contorizat et intermediar, zonă centrală 
fără îmbunătățiri, urgent, preț 1,2 mid., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

detalii In magazin

AICI POATE
EI RECLAMA TA!

no ANI DE EXrtRJEN[ A LA DISPOZIȚIA Du MNtAVO ASTRA! I

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

FARMACIA TACOMI
Situat* în Deva, AJaaa Transilvaniei, 

bl. 7, parter. 
ERA: Tel: 211.949

i da mine produse
i produse pentru copil gț

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

Vă oferă toată gama de medicamente, 
vitamine și 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: 09.00-14.00 

Relații la telefonul: 219749 
Programul "inimi pentru inimi’

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea ta!

1:09.00-13.00 5
iul: 230135 %j

-... .........................

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 Relații la
Sâmbătă 08.00-14.00 telefonul
Duminică 09.00-12.00 241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

__________________________________

viirea OROS

('•n spatele pieței agroalB tiare; : 
f'u.Vi faMA'Ă î-ÂA iMii WA 911750
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HALLMARK

06.30-07.00 Observator (r) 
1630 -1645 Știri locale

7:00 Ceasul 
ptător

820 Teleshopping 
830 Desene 

animate: 
Clubul 
Disney

930 Mit 
da1 voinic

IfrOO Portativul 
piticilor

11:00 Călătorie
Hspre 

centail pământului 
12:00 Lumea în 

care trăim
13:00 Orizont 

2007
14.-00 Jurnalul 

TVR. Meteo. 
Spoit

14:15 0 vedetă 
populară

16:00 Parteneri 
de weekend

1630 Cu Irina 
la cafea

18:00 Tnddopedla 
IlfcOO Jurnalul

TVR Meteo 
Sport

2&00 Surprize, surprize... i
Bani de SURPRIZE de 

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

21:10 Congratulations - Spec
tacol Eurovision, 50 de 
ani

2130 Surprize, 
surprize...

21:55 Congratulations - Spec
tacol Eurovision, 50 de 
ani

0030 Gală de box profesion
ist Adrian Diaconu 
luptă pentru cucerirea 
titlului WBC Internation
al la categoria semi 
grea cu americanul Dar
rin Humphrey. Transmi
siune directă de la 
Montreal

230 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo (fi

3301989: Sânge și catifea.
Partea a treia (fi

fete'**»

7M Universul credinței
830 Desene animate Clubul 

CXfcney
925 Invincibilii: Gala de box 

profesionist cu: Lucian 
Bute, Adrian Diaconu, 
Ion lonuț Dan 

11dX) Ulița spre Europa 
1130 Viața satului 
13:00 Agenda politică 
1400 Jurnal TVR Sport Meteo 
1415 Dănutz s.r.l. Cu Dan 

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

16:00 Cealaltă Românie 

17M Tezaur folcloric. Festi
valul Național de Folclor 
Strugurele de aur - Jid- 
vei, 2005. Partea a ll-a 

18:50 Tragerile loto 649 și
Noroc Omologarea 

19XX) Jurnalul TVR

t

t
t

20^)0 Minutul 91 
20:15 Fotbal: Rapid - Steaua, 

med din Campionatul 
intern

23X10 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2330 Garantat 100% 

030 Muzica destinului
• ^comedie, SUA 1999) în 

anii 70, aflat în vizită la
- familia Swan, de ziua 

Recunoștinței, doctoral 
Hank Kowalski trebuie 
să facă față unei 
urgențe: doamna Swan 

naște pe neașteptate. 
Este o naștere dificilă și 
doctoral este nevoit să 
apeleze la ajutorul fiului 
său Danny, în vârstă de 
cinci ani. Copilul este o 
fetiță -Anna.

2:15 Euro-dispecer 
220 Jurnalul TVR (r) 
320 Școala vedetelor (fi 
3:50 Stele... de dcnd stele 

(reluare)

5:00 Teo (r) 
6X30 Tănase

OScatiu (r) 
8:00 O familie 

gtrăsnită 
830 Uriașul Hany 
9:00 Baby Looney

Tunes
930 Toonsyfvania 

10:00 Cel mai bun stăpân din 
;jlume (aventură, SUA 

1999) 
12:00 Promotor. Emisiune

auto 
1230 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Bucătăria lui Radu.

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

14X10 Un sălbatic la New 
HYork 

15:00 Surf Ninjas (acțiune- 
▼ Hcomedie, SUA 1993) 
17:00 Tu ești, tu câștigil 
18:00 Stilul Oana Cuzino 
1830 Te vezi la Știrile ProTv 
18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile Pro Tv Sport Vre

mea

20-30 Legea e lege (acțiune, 
HSUA, 1998) Sam este 

desemnat să escorteze 
un criminal foarte per
iculos la o închisoare de 
maximă securitate, în 
Misssouri. în același 
avion se află și Mark 
Sheridan care este 
acuzat de FBI pentru 
două crime, deși el 
susține că este nevino
vat.

23:15 Terminator (acțiune, 
, SUA 1984) Cu: Arnold 
■ ^Schwarzenegger, 

Michael Biehn, Linda 
Hamilton. Un film cu 
încasări uriașe în box - 
office-ul mondial, con
siderat printre cele mai 
reușite prestații ale lui 
Arnold Schwarzenegger. 
Un story care oferă 
numeroase efecte spe
ciale, împușcături și 
explozii

0145 Legea e lege (r)
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4:00 Bucătăria lui Radu (r) 
430 O familie trăsnită (r) 
5XX) Promotor (r) 
530 Tu ești, tu 

câștigi I (r)
630 Surf Ninjas (r) 
8XXJ O familie 

Htrăsnită

8:30 Uriașul 
Harry

9:00 Baby 
Looney Tunes

930 Invadarea Ameridi 
10X30 Provest 
11XX) Parte de carte 
12:00 Profeții 

despre 
trecut 

134)0 Știrile 
ProTv 

13X15 Xena, prințesa 
Ekăzboinică 

14X10 Apropo Tv 
15XX) Dramul 
V GSspre victorie (dramă,

SUA 1981) 
17:15 Mama Mia 
18:15 La servid 
18:55 Știri 

sportive 
19:00 Știrile Pro Tv
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20:15 Intenții ucigașe
■4 IjKtfirilIer, SUA , 2002). 

Jack Lucas este ofițer 
de poliție cu faimă, 
respectat de colegi pen- j 
tru acțiunile eroice 
împotriva criminalilor. 
După ultima acțiune, el 
are nevoie de sprijinul 
psihologului Joe Dexter, i

i

Intr-o noapte se 
trezește în toaleta 
bărbaților, fără să știe 
ce s-a petrecut cu el în 
ultima oră. Și, ce este 
mai grav, îi lipsește pis
tolul. Din clipa în care 
află că Dexter e mort, 
toată viața și reputația 
lui sunt date peste cap 

22:15 Vacanța Mare 
2330 Fete cu

Bfipid (16) 
0045 Apropo Tv (r) 
01:15 Intenții ucigașe (r) 
03X10 Mama mia (r)

£

4:30 Dădaca
El(reluare)

5:00 Vivere - A trăi cu pași-
Sune (r)

530 Anastasia (r)
63 0 9595 - te învață ce să 

fad (r)
730 Gillette 

Worid Sport 
8:00 Jim Button 
8:30 Vânătorii 

de fantome. 
Astro Boy

9XKJ Bill și Aldo
945 Casa de 

piatră 
10:15 Roate de 

rezervă 
11:00 Nava spațială

SOdyssey
12:15 Incredibil,

Sdar adevărat 

13:00 Știri 
13:15 Napoleon

0și Josephine (fi 
15:15 V.I.P. 
16:15 Geniali 
1830 Săptămâna 

financiară 
19:00 Observator. Sport

Meteo

2030 Animat Planet 
21XX) Gogomanii 
2130 Scorpionul roșu: Ripos

tate

(acțiune, SUA 1989) 
Dolph Lundgren inter
pretează genial rolul 
agentului KGB ros Niko
lai care a fost trimis în 
Africa cu un scop pre
cis: să ucidă un 
revoluționar anti-comu- 
nist de culoare 

2330 Băieții din
OMața mea

(comedie, SUA 2001) 
Filmul, bazat pe o 
poveste adevărată, 
urmărește o perioadă 
de 20 de ani din viața 
scriitoarei Beverly 
Donofrio

130 Concurs
interactiv

230 Observator
330 V.I.P.

(reluare)

. .. .1 i . c L.v....... .. ... . - -

i
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4:15 Nava spațială Odyssey 
0(0

5XX) Napoleon și Josephine 
0(r)

6XX) Vivere - A trăi cu pasi- 
0une (r)

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

Karate Km. Aventurile 
lui Jadde Chan. Spider

man
10XX) Aventurile lui Hudc 
_ „Finn (aventură, SUA 
“1993) Provenind din 

rase și culturi diferite, 
nonconformists Huck și 
sclavul Jim sunt totuși 
buni prieteni și decid, 
cu toate riscurile, să 
fagă pe râul Mississippi 

12XX) Disparipi 
13X10 Știri
13:15 Misiunea casa 
144)0 Febra

^împerecherii 

1430V.I.P. 
1530 Duminica In familie.

Cu: Mihaela Rădulescu 
1830 7 zile. Cu: Alessandra 

Stoicescu 
19:00 Observator. Sport

Meteo

1
4

i

f

î

20:15 Piața Divertis
21:30 Genialii 
2330 Observator
00:00 Recursul etapei 
02X10 Push, Nevada Jim

"Prufrock, agent fiscal, 
pleacă în interes de ser
viciu la Push, un orășel ‘ 
din Nevada, unde toți 
au câte un secret dar 
nimeni nu vorbește. Dar 4 

ă 7*limbile se dezleagă în 
momentul în care Jim 
este sfătuit s-o șteargă 
cât mai repede din oraș. 
Misterul începe când un 
fax de la Casino Ver
sailles din Push îi este 
trimis, se pare că din 
greșeală, iui Jim 

0245 Ca-n epoca de piatră 
I KS.F., SUA 2001) Cu:

Andrew Keegan, Tara ' 
Subkoff, Jeffrey Pritz, 
Richard Hillman, Tiffany 
Limos

6:00 Ceva, ceva tot o ieși
S3(comedie, SUA, 2003) 

8:05 Totul sau nimic
H(dramă, Germania,

2003). Cu: David Rott 
935 Câinele spațial (come- 

fiUe, SUA 2003). Cu:
Molly Shannon, Liam 
Aiken, Kevin Nealon 

11:05 Un bărbat multiplicat
(comedie, SUA, 1996).
Cu: Michael Keaton 

13:00 Vacanță în Arizona
Maventuri, SUA, 2003).

Cu: Lorenzo James Hen- 
rie, Gemini Barnett 

14:40 Alien: Vânătoarea (SF,
I3SUA 2003). Cu: James

Spader, John Lynch 
16:10 Poftiți la masăl (come-

Hdie, Franța, 2003). Cu:
Daniel Auteuil, Jose 
Garcia, Sandrine Kiber- 
lain, Garance Clavel, 
Marilyne Canto 

18:00 In ritmul tobei (come-
IdUie, SUA, 2002). Cu:

Nick Cannon, Zoe Sal
dana, Leonard Roberts, 
Orlando Jones, GQ, 
Jason Weaver

MX" ?X)oby-Ooo 2: Monștrii 

, Odezlănțuiți (comedie, 
SUA 2004). Cu: Sarah 
Michelle Gellar, Freddie 

’ Prinze Jr, Unda Cardelli- 
pi, Matthew Lillard, 
Seth Green. Regia: Raja 
Gosnell 

2130 Ceva, ceva tot o ieși 
țHfcomedie, SUA 2003).

Cu: Diane Keaton 
2335 Viața la Londra (dramă, 

țHMarea Britanie, 2002).
Cu: Audrey Tautou, Ser- 
gi Lopez

1:10 Băieți răi 2 (acțiune, 
lj£UA 2003). Cu: Will 

Smith, Martin 
Lawrence, Jordi Molia

335 Pe platourile de 
0filmare. Episodul 42

405 Confesiunile unei minți 
> periculoase (dramă,

SUA, 2002). Cu: George 
Clooney, Un stoiy care 
oferă numeroase efecte 
speciale
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6:00 Lara Croft Tomb 
sjRaiden Leagănul vieții 

(acțiune, SUA 2003). 
Cu: Angelina Jolie, Ger
ard Butler, Noah Taylor, 
Ciaran Hinds

7:55 Povestea lui John
Glennon (dramă, SUA, 

2000). Cu: Philip 
McQuillian, Blair Brown 

9:25 Ce-și dorește o fată
H(comedie, SUA, 2003) 

11:10 Zâna Măseluță (fan-
Qtezie, Marea Britanie, 

2004)
1240 Trandaiiral roșu 

Hfdramă, Marea Britanie, 

2004). Cu: Michael E. 
Rodgers, Rebecca R. 
Palmer, James Watson, 
Lucy Russell. Regia: 
Robbie Moffat

14:25 In familie (dramă, SUA 

132003). Cu: Michael 
Douglas, Kirk Douglas

16:15 Ultima aventură (come- 
Hdie, SUA 2003). Cu: 

Robert Duvall
18:05 Lara Croft Tomb 

HRaider: Leagănul vieții 
(acțiune, SUA, 2003).

20XX) Gothika (thriller, SUA, 
y2003). Cu: Robert 

Downey Jr., Halle Berry, 
Penelope Cruz, Charles 
Dutton, Bernard Hill. 
Regia: Mathieu Kasso- 
vitz, Thom Oliphant 

2135 Vedete la Hollywood;
Halle Beny

Z2XK Deadwood Ep. 7: Bul- 
jjock se întoarce în 
=’tabără

22:55 Infidela (dramă, SUA 
2002). Cu: Diane Lane, 

ȘRichard Gere
- 1:00 Kontroll (thriller, 

Ungaria, 2003). Cu: 
IȘSăndor Csănyi, Zoltân 

Mucsi
255 Jackass: Filmul (come- 

i jdie, SUA 2002). Cu: 
Johnny Knoxville, Bam 

. Margera, Ryan Dunn
425 Dram ini -$ (horror,

I SUA 2003). Cu: 
esmond Harrington, 

Eliza Dushku, Kevin 
Zegers. Regia: Rob 
Schmidt

_ Jock se întoarce în

07X30 Pescar hoinar (r, Statele 
Unite ale Americii) 07:25 Top 
sport 07:55 Teleshopping 08:25 
Euro-Dispecer 08:30 Universul 
cunoașterii 09:00 Arca lui Noe 
09:30 împreună pentru natură 
10:00 Natură și aventură 10:30 
Oala sub presiune 12X30 Tele- 

, viziunea, dargostea mea! 13:00
Agenția de plasare 14:05 Fasci- 

* nația modei 14:25 Aventuri 
secrete (film serial, Statele Unite 
ale Americii) 15:00 Fotbal: FC 
Național - Farul. Meci din Divizia 
A 17:00 Via sacra 17:40 Puls 
2005 19:00 Frida Kahlo (d) 
20:00 Trăsniții din Queens (film 
serial, Statele Unite ale Americii) 
20:30 Amy (film serial) 21:30 
Jurnalul TVR 22:00 Lady Ran
dolph Churchill (film serial, 
Statele Unite ale Ameridi) 23X30 
Red Rock West (thriller, SUA, 
1992) 0050 Nemuritoarea (film 
serial, Statele Unite ale Americii) 
0140 Muzica la maxim 0240 
Fotbal: Meci din Divizia A (relu-

10XX) Pokemon 1045 Teleshop
ping 11X30 Descoperă România 
11:15 Teleshopping 1130 Viața 
la Casa Albă 1230 Cupluri cele
bre lâ Hollywood 13X30 Teleshop
ping 13:15 Cleopatra 252514X30 
Nu mă cheamă Rappaport 16X30 
Cheers 17X30 Blestemul Pan
terei Roz 19X30 Telefonul de la 
miezul nopții 20X30 Liceenii 
Rock 'n' Roll 22:15 Mintea unui 
bărbat însurat (s) 23:15 Satur
day Night

Emisiuni pentru copii 1230 Ce, 
unde? 13XX) Știri, meteo 13:05 
Să gătim ușor! 13:35 AutoViz- 
iune 14X15 Delta 1435 Secolul 
nostru 15:05 Mirese văduve 
16:25 Știri 16:30 Aniversarea 
Universității Tehnice din 
Budapesta 17:35 Telesport 
19XX) Marea Carte 19:50 Lux- 
or-show 20:20 Aprinderea 
Flăcării Revoluției în Piața Kos
suth 20:30 Jurnal 21:05 Loto 
21:15 Philemon și Bauciș 22:15 
Campionul 00:15 Știrile serii

04:40 Polițiștii din L.A. (reluare) 
0530 Expres TV 06:00 Natură 
și aventură (reluare) 0630 Jur
nalul TVR (reluare) 07:00 Amy 

‘ (reluare) 07:55 Teleshopping
08:25 Euro-Dispecer 08:30 
Medalion folcloric 09XX) Ferma 
10:00 Pescar hoinar 1030 Info 
baza în direct 11:00 H... ora 
Prichindeilor 12:00 Două roți 
1230 Magazin IT 13X10 Atenție, 
se cântă! 14:00 Casa mea 1435 
Poftă bună! (d) 15:15 Lois și 
Clark - noile aventuri ale lui 
Superman (documentar) 1625 
Femei fatale 17:00 Verdict: 
Crimă (documentar) 18:00 
Farmece (documentar) 19:00 
Cine l-a ucis pe Rasputin? (doc
umentar) 20:00 Atlas 20:30 
COOLmea distracției 2130 Jur
nalul TVR 22X10 Lege și ordine 
(film serial, Statele Unite ale 
Americii) 23:00 Legea pămân
tului (dramă, SUA, 1999) 0125 
Agenția de plasare (reluare) 

’ 0225 Red Rock West (reluare)

0845 Teleshopping 09:15 Poke
mon (r) 0945 Teleshopping 
10:15 Blestemul Panterei Roz (fi 
1230 Teleshopping 12:15 Pro
Motor 1245 Teleshopping 13X10 
Liceenii Rock 'n' Roll 15:00 
Lumea Pro Cinema 16X10 Verdict: 
Crimă (s) 17X30 Lawrence al 
Arabiei 19:00 Telefonul de la 
miezul nopții 20:00 Rocky IV 
22X10 Mintea unui bărbat însurat 
23X30 Prima invazie 00X30 Mintea 
unui băibat

1025 Emisiuni pentru copii 1150 
Telesport 13X10 Știri 13:05 
Mesajul Bibliei 13:15 Piața cen
trală 14:10 Universitatea 
omniștiinței 15X15 Emisiune reli
gioasă reformată 15:30 Imnul 
1545 Nu este loc de apel! 17X10 
Știri 17X15 Poezii exhumate 1750 
Căpitanul pădurii 19X15 Planeta 
albastră 20X10 Știri 2025 Sportivii 
Națiunii 21XX) Transmiterea 
aniversării de la Opera Națională 
22XJ5 Friderikusz 23:15 Angi Vera 
0050 Știri 

07:00 Teleshopping 07:30 
Desene animate 0830 Aventuri 
cu Bob (s) 09XX) Un taxi numit 
dreptate (s) 10:00 Orizonturi 
europene 10:30 News Radio (s) 
11:00 Sport, dietă și o vedetă 
11:30 Tele RON 13XX) Viață de 
vedetă 13:30 Cele mai intere
sante 101 cupluri celebre (d) 
1430 Săptămâna nebună 1530 
Schimb de mame 17:00 Aven
turile familiei Vijelie 18XX) Focus 
19:00 Camera de râs 19:30 
Hugo 20:00 Rambo II 2230 
Poliția în acțiune (r) 23:15 
Trădați în dragoste (r) 00:00 
Unde e iubirea? 02X10 Focus (r) 
03XX) Guinness 

n.

0545 Naționala de Bere - Batal
ionul distracționar (fi 0645 Țara 
Iu' Papură Vouă (r) 07:00 
Teleshopping 08:00 Jurnal de 
dimineață 0830 Denver - ultim
ul dinozaur 09:00 Hercule și 
Sherlock (comedie, Franța, 
1996) 11XX) Totul despre casa 
mea 11:30 Agenția de turism 
12XX) Raven (s) 1230 Rebelii (s) 
13XX) Un partener fantomă (s) 
1400 Divizia A Burger: CFR Cluj 
■ Poli lași 16:00 Femeia 
dispărută (Anglia, 1979) 1730 
Cuscrele (r) 18:30 Jurnal de 
seară 19:45 Țara Iu' Papură 
Vouă 204X1 Când nimic nu 
merge bine 22XX) Havana OOXX) 
Clubbing (fi 0030 Emmanuelle

07:00 Matineu TV2 10:45 
Dinosaurii, stăpânii Pământului 
11:45 O fustă, un pantalon 
12:15 Sfatul casei 12:50 Total- 
Car (magazin) 13'25 Trăiește-ți 
viața încă o dată! (s) 14:20 
îngerii păzitori ai șoselelor (s) 

1525 Eddie (s) 1625 Vrăjitoare 
fermecătoare (s) 1725 Stargate 
(s) 18:25 Comisarul Rex (s) 
1930 Știri, meteo 20X10 Mag
ellan. Călătorie științifică în junii 
Pământului 20:30 Activity show 
21:10 Ciao Darwin I 23:20 
Prindeți-I pe Carter (polițist, 
SUA, 2000) 0130 Femeia per
iculoasă (fi 0245 Fastlane (seri
al)

07:00 Teleshopping 07:30 
Desene animate 0830 Aventuri 
cu Bob (s) 094X1 Un taxi numit 
dreptate (s) 10:00 Casa noas
tră 10:30 Teleshoping 11:00 
Levintza prezintă 1130 Tele 
RON 13:00 Viață de vedetă 
13:30 Pet Show 14:00 Mereu 
prieteni (r) 15:30 Farsele lui 
Jugaru (fi 16XX) Cronic 
tașikx (r) 18XX) Focus. Primele 
știri ale serii! 19XX) Camera de 
râs 1930 Hugo 20XX) Aventurile 
familiei Vijelie 21XX) Supeman- 
ny. Reality show cu Irina Petrea 
22:30 Mary Reilly 01:00 
Unde e iubirea? 02:00 Focus 
(reluare)

Or*.'»Hs
0530 Un partener fantomă (r) 
0645 Teleshopping 08:00 Jur
nal de dimineață 0830 Denver 
- ultimul dinozaur 09XX) Conan 
Luptătorul 10:00 în căutarea 
unui răspuns 11.-00 Căminul de 
5 stele 11:30 Automobile 1230 
Sare și piper cu Stela și Arșinel 
14:00 Albumul Național 15:00 
Divizia A Burger: FC Argeș - Poli 
Timișoara 17XX) Taxi Driver (r) 
18:00 Țara Iu' Papură Vouă 
18:30 Jurnal de seară 19:45 
Țara Iu' Papură Vouă (emisiune 
de divertisment) 20:00 Casa 
Rusia (thriller, SUA 1990) 22X10 
Grotesc 00:00 Foamea 01:00 
Casa Rusia (r) 03XX) Grotesc (r)

07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 0745 Matineu TV2 08:00 
Rugrats la Paris (fi 09:30 
Povestea spiritului lui Charlie (fi 
10:25 Odiseia (fi 15:00 Puii 
pisicii de fier (fi 17:20 Nu-i 
spune mamei că doica a murit! 
(fi 1930 Știri 20XX) Jurnal 21:00 
Copii spioni 2 - Insula visurilor 
pierdute (aventuri, SUA, 2002). 
Cu: Antonio Banderas, Caria 
Gugino, Alexa Vega, Daryl 
Sahara, Ricardo Montalban 
23:10 Tunelul (dramă, Germa
nia, 2001). Cu: Heino Ferch, 
Alexandra Maria Lara, Mehmet 
Kurtulus 02:25 Jurnal 03:00 
Dosarele Frei

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) 13XX) 
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 Trupul 
dorit. Primul episod. Cu: Andres 
Garcia, Mario Cimaro, Lorena 
Rojas 23:15 Rio mă iubește! 
(comedie/dragoste, Brazilia, 
2002) 00:15 Poveștiri adevărate 
(r) 02:15 Păcatele Evei (r)

07:30 Euroblitz - Fabricat în 
Germania (r) 08:00 Calendar 
ecumenic 08:30 Teleshopping 
09:00 Marș forțat (r) 10X10 La 
limită 10:30 Vis de vacanță (r) 
11:00 Euroblitz - Jurnal Euro
pean (r) 1130 Jet set - best of 
12:00 Fan X 13:00 Economia 
în 60 de minute 14XX) O casă 
de nebuni (r) 1430 Pasul For
tunei (r) 16:00 Folclor de Aur (d) 
17X10 Highlife (r) 18XX) Briefing. 
Știrile săptămânii cu Adriana 
Muraru 19:00 Știri 1930 

Povestea Lui Little Richard 
21:30 Forbal II Calcio 23:30 
Pețitoarea 00:30 Euroblitz - 
Automotor 01:00 Călătorii în 
China (r)

06:00 Realitatea de la 06:00 
0645 Ziarul realității 11:15 Din
colo de realitate (r) 12:45 Job- 
uri europene 13:00 Realitatea 
de la 13:0013:15 Autoshow (r) 
14:45 Bani europeni15:15 
Deschide România! 1645 Școli 
în lume 18XX) Realitatea de la 
18:001845 Deschide România! 
19:00 Realitatea de la 19:00 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 Deschide România! 2145 
Job-uri europene 22:00 Reali
tatea de la 22:00 22:15 Am o 
știre pentru tine! 23:00 Reali
tatea de la 23:00 23:15 Total 
Show Biz OOXX) Realitatea de la 
00:00

04:15 Amazoana (r) 05:00 
Poveștiri adevărate (r) 06:00 
Micuțul Frijolito (r) 0&00 Profilul 
unui idol: Christian Castro 09:15 
Uzurpatoarea (s) 11XX) Al șapte
lea cer (s) 12:00 Acasă în 
bucătărie 13:00 Sărmana Maria 
(r) 15:00 Cristina Show 16:00 
Corazon latino 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 Inocență furată (s) 
2030 Fetele Gilmore (s) 2130 
Graba strică treaba (comedie 
romantică, SUA, 1997) 00:00 
Uzurpatoarea (r) 0145 Poveștiri 
adevărate (r) 0245 Cristina Show 
(r) 03:45 Corazon latino (r)

07:00 Cum s-a făcut Marea 
Unire (d) 08:00 Calendar ecu
menic 08:30 Jet Set - best of 
09:00 Teleshopping 0930 La 
limită (r) 10X10 Economia în 60 
de riiinute (r) 11.-00 Upgrade. 
Emisiune IT 1130 fashion (r) 
12X0 Top Fan X 13:00 Un nou 
început (d) 1330 Emisiune reli
gioasă 1400 Povestea Lui Little 
Richard (r) 16:00 Forbal II Cal- 
cio 18:00 Pețitoarea (r) 19:00 
Lumea în 10.000 de minute 
20:00 Misiune imposibilă 2030 
NYPD Blue (s) 21:30 Forbal II 
Calcio 2330 Fashion. Emisiune 
de modă 00:00 Trenul vieții. 
Gazda emisiunii Liana Stanciu (r)

0845 Job-uri europene 11:05 
România literară 12300 Realitatea 
de la 12:00 13:15 Exist, ded mă
nânc! 15:15 Arhitectonic 16XX) 
Realitatea de la 160016:40 No 
comment 1645 Școli în lume 
17:00 Realitatea de la 17:00 
1745 Planeta politică cu Emil 
Hurezeanu 18.-00 Realitatea de 
la 18:001845 Spectacolul meteo 
19:15 Usta lui Carol 20X10 Real
itatea de la 20:00 20:15 Capital 
TV 21.00 Realitatea de la 21:00 
2145 Job-uri europene 22:00 
Realitatea de la 22:00 22:15 
Realitatea sportivă cu Emanuel 
Terzian 00:00 Realitatea de la 
00:00

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

07X30 Barbara Taylor Bradford: 
Vocea inimii (dramă, SUA, 
1989). Prima parte 08:45 
întoarcere în grădina secretă1 
(S.F., coprod., 2000) 1030. 
Farmecul zilelor obișnuite 
(dramă, SUA, 2005) 12:15 
Anotimpurile sufletului 1430 
Providence (s) 1445 Bar
bara Taylor Bradford 1630 
întoarcere în grădina secretă 
20X30 Providence (s) 21:00 
Semnul celor patra 2245 Lege 
și ordine: Intenții criminale (s) 
2345 Henric al Vlll-lea (istoric, 
Anglia, 2003) Prima parte 
0130 Pe picior mare 0330 
Semnul celor patru (polițist, 
SUA 2001)

07:00 Mașini de vis 08X10 Con
fruntări și fiare vechi 09XÎ0 
Motociclete americane 10:00 
Evadare printre lacuri 11:00 
Planeta dinozaurilor 12:00 
Vânătorii de mituri 13X10 
Mașini de vis 14XX) Con-1 

fruntări și fiare vechi 15X10 r 
Motociclete americane 16XXfc( 
Un nou Pompei 17X10 Maniaci' 
ai științei 18:00 Lecții de 
supraviețuire cu Ray Mears 
19:00 Evadare printre lacuri 
(film artistic) 20XX) Aventuri 
submarine în Războiul Rece 
21XX) Tu alegi azil OOXX) Radi

ografia unui dezastru 01XX) 
Discovery despre Sex 02:00 
Procurorii

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

o «

ONE TV DEVA
. f______________ .- ___ :

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă (

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

07:00 Barbara Taylor Brad
ford: Vocea inimii (dramă, 
SUA, 1989) Partea a doua 
08:45 întoarcerea la Cutter 
Gap (dramă, SUA, 2001) 
1030 Bascheții roșii (dramă, 
SUA 2001) 12:30 Mânzul 
(dramă, SUA, 2005) 14:00 
Echipa de intervenții (s) 1445 
Barbara Taylor Bradford: 
Vocea inimii (dramă, SUA, 
1989, r) Partea a doua 16:30 
întoarcerea la Cutter Gap 

(dramă, SUA, 2001, r) 18:15 
Mânzul 20XX) Echipa de inter
venții (s) 21:00 McBride: 
Victima Cameleon 2245 Lege 
și ordine 2345 Henric al VIII- 
lea 0130 Informatorul

DISCOVERY

07:00 Mașini extreme 08:00 
Confruntări și fiare vechi 09X10 
Motociclete americane 10:00 
Evadare printre lacuri 11:00 
Când dinozaurii erau stăpâni 
în China 12:00 Vânătorii de 
mituri 13X30 Mașini extreme 
14:00 Confruntări și fiare 
vechi 15X10 Motodclete amer
icane 16X30 Khubilai Han 
17X10 Maniaci ai științei 18X30 
Spectacolul rulotelor 19X30 
undița la dram 20X30 Cuba: tt 
cealaltă parte a Armaghedf- 
nului 21:00 Un nou Seoul 
22X10 3-2-1 Vegas! 23X10 Top 
Ten 00:00 Riscul ca profesie 
01XX) Discovery despre Sex (

în suplimentai „3urnal T¥“ de vineri ai 20 de programe
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• Intravltan, Dm, 3500 mp, apă, gaz, curent, 
preț 7 euro/mp, preț neg., tel. 215212. (Prima- 
Invest)
• inent, (t 10.000 mp, ft mare, la DN 7, toate 
utilitățile, preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• kitmfaa SânkdiakiL între case, st 2300 mp, 
toate utilitățile pe teren, preț neg., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• Zona Macon, st 4000 mp, fs 28 m, preț 12 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Intravâan, Dan, str. Vulcan, apă, gaz în 
apropiere, st 2870 mp, preț 6 euro/mp, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• tatondtafeâratan Mureșană curent electric în 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel. 
224296,0788/36L782.(Garant Consulting)

■ • MmlMtozonăindustrialăst7860mp, front 
' stradal 41 metri, gaz metan, curent electric pe 
-^#ren, stație trafo la 150 metri, apă curentă, în 

spatele fabricii de biciclete, preț 6 euro/mp, neg, 
tel. 223400, 0740/914688, 0721/577366. (Casa 
Betania).Vând spații comerciale (25)
• piața Den, 101 mp plus 150 mp terasă, 
Romana etaj, posibilitate supraînăițare 4 etaje, 
amenajat, utilități, peț 105.000 euro. Tel. 
0742/882269.
• zonă uHnnntnlă, 1 Decembrie, 47 mp, 
amenajat, preț 14euro mp. Tel. 0721/985256.
• hală pa DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, ft 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobuslness)
• zona L Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg, tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobuslness)
• ti Den, 42 mp, apă, gaz, curent, 6.000 euro, 
neg, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

imobile chirii (29)

• Inchkfaz uroent apartament 2 camere, 
centrală termică, parțteu mobilat, în Slmeria, sau 
schimb cu garsonieră plus diferență. Tel. 
0722/582097,0744/861809,0720/505771.
• tocMta vU Hl, zona cetate, 4 camere, scară 
Interioară, living 45 mp, 2 băl, bucătărie, pivniță, 
garaj încălzit, curte, grădină bucătărie vară, 
Ideal locuință sau sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• oier pentru închiriat apartament 2 camere 
mobilate, aragaz, frigider, contorizări, reparti
toare, Deva, zona Zamflrescu, preț 100 
euro/lună TeL 0742/290024
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, utilat, decomandate, etaj 2, zona Banca 
Transilvanla, preț negociabil. Tel. 0766/330533.
• ofer ponta închiriere garsonieră Deva, Dacia,

* mobilată curată apometre, aragaz, frigider, 
preț 70 euro. Tel. 221712,0724/305661.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, zona Scărișoara, etaj 4, pe termen lung, 
B$J0 euro. Tel. 0744/474278.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
parter, centrală termică pe gaz, contorizări, 
mobilat, cablu, Hațeg, str. O. Densusianu. bun 
pentru privatizare, preț negociabil. Tel. 770735, 
770367,0722/876141.
• ofer spre închiriere garsonieră decomandate, 
mobilată lângă sediul nou al Poliției, preț 80 
euro/lună Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat, in Hațeg, Str. Progresului, nr. 1,70 mp, 
preț negociabil. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• primesc oferi în gazdă condiții bune. Tel. 
214763.
• primesc In gazdă o fată nefumătoare, 
serioasă preț 13 milioane lei, taxe Incluse. Tel. 
0723/702557,6724/373664

• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
•ofer garantară dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua. tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 

. 0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• 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)
• ofer penta închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer penta 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)
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec., mobilat 
modern, utilat tv color, frigider, aragaz, pt 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• bi blocutfle Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat, utilat, tv, frigider, aragaz, calculator, ct, 
aer condiționat pt pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason) -
• garantară, feriri 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)
• ap. 3 camere, zona Micul Dallas, dec., mobilat 
utilat ct garaj sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608. (Mimason)
• garantară conferi 1, mobilată complet 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră somimoMată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam, stil occidental complet mobilată șl
Utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
M 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
^biliară Iris)
•ftp. 2 cam. complet mobilat contorizări, 
amenajat modem, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat mașină 
spălat dormitor complet preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Ageriția 
imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandat®, nemobilat 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, 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)
• caut urgtnt garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vlâ supermobilată cu garaj, în Deva 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• m oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• so aoHtăf. urgent casă -vilă P+E, cu minim 4 
camere, garai, în Deva mobilată/nemobilată pt 
persoană străină pe termen lung, rog maximă 
seriozitate, se face plata anticipat, tel. 
0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobuslness)
• Oferspațta comercial, zona l. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobuslness)
• ofer rirațhi comercial, zona l. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobuslness)
• ofer garantară zona Progresul, mobilată uti
lată complet frigider, aragaz, mobilier dormitor, 
colțar, totul nou, preț, 100 euro neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/136557, (Mondial Casa)
• ofer sp. comercial, zonă ultracentrală etaj 1, 
amenajat pt birouri, st 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ap. 3 cam., mobilat contorizări, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, zonă ultracentrală 
vedere la bulevard, preț 250 euro, tel. 2110750, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
■ ofer ap. 2 camere, complet mobilat preț 120 
euro/lună tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• ofer garantară mobilată complet preț 90 
euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)

■• ofer ponta închiriat garsonieră mobilată 
contorizări, zonă centrală preț 100 euro/lună 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer panta închiriat garsonieră Deva, 
Dorobanți, mobilată șl utilată contorizări (repar
titoare, gaz, apometre), st 37 mp, preț 100 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)

• ofer panta închiriat ap. 2 cam. mobilat utilat 
contorizări, preț 3000 RON/lună tel. 
0740/013971.(Garant Consulting)
• ofer panta închiriat ap. 2 cam., zona Gării, 
decomandate, mobilat șl utilat modem, centrală 
termică preț 250 euro/lună 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer panta închiriat ap. 2 cam., zona 
Eminescu, mobilat preț 100 euro/lună tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer panta închiriat ap. 3 cam., Zona Gării, 
mobilat și utilat lux, centrală termică preț 300 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer panta închiriat ap. 3 cam. nemobilat, 
zonă centrală et Intermediar, contorizări, preț 
140 euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
• oferapre închiriere garsonieră mobilată zona 
Dacia, preț 70 euro/lună 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere, ap. 2 cam., mobilat CT, 
zona Kogălnlceanu, preț 120 euro, 0741/154401. 
(Garant Consulting)
• cuă ana văcărescu, 2 camere, mobilată 
centrală termică 250 euro/lună TeL0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• ap. 2 camere, complet mobilat modem și utilat 
cu aragaz, frigider, contorizări, tv color nou, 
Gojdu, preț 150 euro, neg, tel. 223400, 
0721/436384,0740/914688. (Casa Betania)
• ap. 3 camere, modificări interioare, în living 
mobilă modernă 2 dormitoare mobilate 
modem, tv. color nou, centrală termică proprie, 
aragaz, frigider, totul modem, Gojdu, preț 270 
euro, tel .223400. (Casa Betania)
•*? camere decomandate, centrală termică 
proprie, proaspăt renovat, mobilat modem și 
utilat cu aragaz, frigider, tv. color nou, situat în 
spatele pieței centrale, preț 220 euro/lună tel. 
223400,0721/436384,0742/005228 (Casa Betania)Imobile schimb (30)
■ apartament 2 camere în Deva cu similar în 
Cluj, ofer diferența, eventual vând, preț 80.000 
ron. Tel. 0723/335189.Auto românești (36)
• schimb cakutator Pentium IV nou, cu toate 
componentele necesare cu autoturism Dacia 
sau străin; vând piese Dacia, cauciucuri second, 
redresoare. Tel. 0742/421988
• vând Dada 1300, af 1986, stare foarte bună 
preț30 milioane lei, negociabil. Tel. 0727/374838 
orele 8 -15, satul Fizeș, comuna Băița.
• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă asigurare, stare bună preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• vând Dada 1310 TLX, af 1986, CI, numere noi, 
taxe la zi, motor 1400,5 trepte, bord CN, necesită 
reparație caroserie, preț negociabil. Tel. 
0722/830447.
• vând Dada 1310, af 1990. Tel. 0254/772180, 
0723/362133,0720/051413.
• vând Dada Logan, af 2005, culoare albastru 
metalizat 9000 km, garanție 3 ani, preț 7400 euro, 
negociabil, variante. Tel. 0722/369529.
• vând Dada Solenza Scala, af 2003, unic propri
etar, 18.000 km, full-options, full-casco, VT 
septembrie 2007, preț 5600 euro, negociabil. Tel. 
0746/249267.Auto străine (37)
• vând Ford Granada, închidere centralizată 
servodirecție, cauciucuri noi, CD Sony, 2000 cmc, 
stare foarte bună preț 1200 euro, negociabil. Tel. 
0254/218399,0720/348089.
• vând Mcraedos 190 E, af 1990, benzină 
impecabil, preț 6500 euro, negociabil. Tel. 
0740/103392,0745/839437.
• vând Opd Agila, af 2001, adus recent în țară 
acte la zi, verde metalizat preț 6500 euro, nego
ciabil; variante, schimb cu marca Daewoo, 
Matiz, Cielo, etc. Tel. 0722/369529.
• vând Peugeot 505 Diesel, alarmă climă 
închidere centralizată geamuri electrice, Cauci
ucuri de rezervă cd, preț 3600 euro. Tel. 231740, 
0724/392850.
• vând VW Golf Variant 1,9 TDI, full-options, af 
2000, 170.000 km, preț 8500 euro. Tel. 
0745/633373.Microbuze. Dube (38)
• vând microbuz transport persoane Peugeot J5 
Diesel, af 198814 locuri, 2500 cmc, suprainălțat 
licențe la zi, stare bună plus traseu, preț 5000 
euro, negociabil. Tel. 229034, 0724/355166, 
0723/089949.Utilaje, unelte, industriale si agricole (40)
• vând comblMtor pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.

Decese (75) Comemorări (76)
Colegii de la SC Filiala Certej SA sunt alături de domnul ing. Costa Valeriu în momentele grele pricinuite de decesul mamei sale. Sincere condoleanțe!

• vânt abricM cu circular și mandrină motor 
monofazic 2,2, preț negociabil Simeria, str. M. 
Kogălniceanu, nr. 24 Tel. 0254/263598
• vând codtonra laterală 140 cm, pentru tractor, 
stare perfectă preț 14 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0726/022417.
• vând motor trifazat de 5,6 kW, redresor cu 
comutator, preț negociabil. Tel. 218186
• vând |duii3 brazde, -măi lătoare păloase 2 m 
și presă balota 'el. 0727/272307.
■ vând îngâni tractor M 650, stare foarte bună 
cu disc, plug și remorcă multe piese de schimb, 
preț 5000 euro, negociabil. Tel. 282979.

• vând 160 bucăți cărămizi de fabrică grinzi, 
lungime 4 și 6 m, grosime 15/15 cm, lațuri pentru 
prins țigle, buloane M20 pentru legat coșoroabe, 
5 butoaie din tablă de 200 litri, lemne de foc. Tel. 
229444.
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.Artă, antichități, cărți, reviste (55)

Piese, accesorii (42) • vând urgent două goblenuri de dimensiuni 
mici, preț negociabil. Tel. 0788/571401.

Familia reamintește prietenilor și cunoscuților că în 24 octombrie se împlinește un an de la plecarea dintre cei vii a lui
EMILIA (MIMQ PĂTROIUDumnezeu să o odihnească.

• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dacia 1300, toate noi, în țiplă 
și caroserie VW break, af 1984 cu geamuri șl 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând 4 bucăți cauciucuri de iarnă Brigestone 
185/65/14 plus jantă oțel, preț 800.000 lei bucata. 
TeL 0720/000515.
• vând caroserie VW Golf cu 4 uși, preț 150 euro, 
negociabil. Tel. 0740/031773.
• vând kmotă cutie de viteză cu 4 trepte, punte 
spate Dacia 1300. TeL 260412.
■ vând piese Aro 244 D, punte șpate cu butuci, 
chiulasa cu capac, cardan spate-față arcuri, 
rotor, stator, electromotor, radiator, motor 
complet, pompă injecție Peugeot etc. TeL 
0746/120889,0721/079491,219413.

Electrocasnice (56)
• vând aragaz 4 ochiuri și frigider Arctic, stare 
perfectă TeL 210900,0744/611145
• vând candelabra cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. TeL 
221894Plante și animale, aaroalimentare (57)

Garaje (43)
• girai idtraoontaL preț 355.000.000 ROL, neg.
TeL07«-22<rr2R n-K4.2i305n (CasaMajestic)

• cumpăr ol Tel. 0742/214971.
• vând grâu și orzoaică preț avantajos. Tel. 
0722/524983,212083.
• vând porci mari pentru sacrificare șl purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând poramb știuleți la prețul de 2000 lei kg, 
cantitate 20 ■ 30 tone. tel. 0722/570218

Ai plecat din lumea aceasta/ Fără să-mi spui un cuvânt/ Mi-ai lăsat durerea-n suflet/ Cât trăiesc pe-a- cest pământ. Fie ca bunul Dumnezeu să-ți lumineze locul unde odihnești, scumpul nostru
PAVEL AURELParastasul și slujba de pomenire vor avea loc la Biserica Ortodoxă din Ormindea, duminică 23 octombrie. Vei rămâne veșnic în sufletele noastre.

Familia

Mobilier și interioare (47) Instrumente muzicale (60)
• vând 2 dulapuri stil, cu oglindă de cristal și 
sculpturi. Tel. 226934
• vând 2 geamuri duble, în trei canate, 135/165 
cm, și un geam dublu, în două canate, 135/84 cm, 
în stare foarte bună preț negociabil. Tel. 
0254/215326
• vând aventatas mobilă furnir nuc, bibliotecă 
recamier, masa 6 scaune, oglindă dulap, cuier 
fier forjat, frigider, bucătărie modernă Tel. 
221328 221167, după ora 20.
• vând bMotecă 4 corpuri, canapea extensibilă 
2 fotolii cu măsuță preț negociabil. TeL 222403.
• vând colțar, imitație de piele, 3 piese și un 
fotoliu mare, model super, adus din Germania, 
la jumătate de preț față de magazin. TeL 212242, 
seara.
• vând la prețuri foarte mici galerie pentru 
perdele 3,6 m, tv alb-negru pentru piese, ușă cu 
furnir stejar 138/030 m, dulap mic pentru haine. 
TeL231784
• vând rablă de bucătărie cu blab stare bună 
modernă preț negociabil. Tel 0723/089148
• vând maHâ second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu șl fără scaune 
tapițerie, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.
• vând mobU sufragerie Lengyel, din anul 1900, 
stare foarte bună preț 1900 euro. TeL 749242, 
0746/047444
• vând pătuț pentru copii, cu saltea.Tel. 222579.
■ vând recamler cu ladă ușă interior cu toc, 
geam cu 3 canate, masă lunga de curte, dulap 2 
uși, sobă teracotă rezervor benzină pentru 
Dacia, aspirator, lăzi pentru lemne. TeL 215325.
• vând îngâni 2 covoare 23/3 m, 600.000 lei 
bucata; mobilă de bucătărie, tip vechi, preț 13 
milioane lei, mobilă sufragerie 23 milioane lei, 
stare bună preț negociabil, diverse obiecte 
casnice. TeL 223045.

• vând otgâ (Keyboard) Roland E15 cu putere 2 
x 5 W și difuzoare încorporate, secție ritmică 
acompaniament și efecte excelente, pentru 
începători și avansați, preț convenabil Tel. 
0747/223733.
• vând pian cu coadă Jakob Czapka Shon Jahare 
1842 Wien, placă bronz, corzi încrucișate, stare 
foarte bună preț avantajos. Tel. 0254/611145, 
0744/889956 ,

• aanpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 050 x 030 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil, tei. 212272,0723/732560.

• vând convector mare, tiraj forțat, preț conven
abil. Tel. 220894
• vând convenabl robineti termostatlci (repar
titoare) pentru calorifere. Deva, tel. 0254/213754
• vând detectoare radar mărcile Cobră 
Whlsthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.

• efectetz masaj reflexoterapeutlc pentru mai 
multe afecțiuni: reglarea diabetului, digestie, 
insomnii, stres, spondiloză coxartroză pareze, 
circulația sângelui, rinichi etc. Tel. 0723/503230.
• efectuez transport marfă au autoutilitară 
Mercedes 15 tone, în țară sau local, inclusiv 
distribuție, cu documente legale, licență, 
factură preț negociabil. Tel. 0722^57732.

• efectuez traniport rutier de marfă urban și 
interurban, nonstop, la prețuri excepționale, 
dimensiuni 3532/1475/2353, 18 tone. Tel. 
0726/864904,0747/430832.
• pmtâri Mrvkfl la domiciliul clientului, mașini 
de spălat, electrocasnice, audio-video, biciclete, 
montări yale, sonerii, antene, mobilă 
suspendată Instalații electrice. Tel. 0721/079491, 
219413.
• studentă la științe economice țin evidență 
primară contabilă pentru agenți economici, 
program excelent, rog seriozitate. Tel. 
0766/779847,0254/229211.

• Fundați* Mundl Deva organizează în 
Deva, Hunedoara, Petroșani Brad, Hatog, 
anuridecaMcare In mamfc operau 
calculator Diva din 27J02005; operatori 
producție radkHv Diva, ospătari, vânză
tori, măcelări, Atari, Inetaiatori, sudori, 
tâmplari, (tamari, asistenți social. Rotați: 
Petroșani 548653, Brad 0745/660830, Dm, 
Hunedoara, Câlan 216136 Hațeg 
0740/107368.Solicitări servicii (71)

• caut femele pentru ajutor la îngrijirea unei 
persoane bolnave. Rog seriozitate. Tel. 211649.Prestări servicii (72)

Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale. începând cu 550 ron, un an 
garanție, recepționează programe româ
nești și străine, cu abonament (Digi, Max tv, 
Focus) și fără abonament, montajul și 
deplasarea incluse în preț. Informații latei. 
0723/481776,0745/840474.

Aparate foto si telefonice (50)
• vând două aparate foto: Smena 8 rusesc și 
Olympia, japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nolda 7650, foto blue tooth, modem, 
baterie rezervă CD, preț 2,7 milioane lei și Nokia 
3410 cu SIM, 4 dolari credit, preț 15 milioane lei. 
Tel. 0722/258401.
• vând tetafen Motorola A 925, ecran mare 3G, 
doi acumulatori, cd, cameră foto, video, căști, 
MP3,200 euro sau schimb cu animale (porci, 
vițel). Tel. 0746/120889,0721/079491.Calculatoare si accesorii (51)
• vând P4 celeron D 320 2,4 GHz, 256 Mb, 40 GB. 
monitor 17 inch, cd, sunet, garanție, preț 1.200 
ron. TeL 0745/633373.îmbrăcăminte,încălțăminte articole sport (52)
• vând r*raror copii, nou, 3 poziții reglaj, cu
loare albastră preț 160 ron, negociabil. Tel. 
0254/230784.
• vând ptaton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă nr. 38 • 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.Materiale de construcții (53)
• cunpăr Hgfe și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). Tei. 260651

• vând taflki 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă garaj, cabană etc. Tel. 
260412.

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

• transport persoane România-Spanta,cu 
mașină mică TeL 0746/545421, 
0034066744062.

• montei podota laminate, efectuez zugrăveli 
Tel. 0724/180482.Oferte locuri de muncă (74)

• sodttst* conwdaU ing^nzi mciw 
tară cu experiență cunoștințe generate de 
Hmba ornat «istltuta avantaj (oMga- 
torte). Retațfl la teL 0746/088850, 
0254710009,

• amenajM interioare, faianță gresie, parchet 
lamelar, zugrăveli de orice tip, prețuri foarte 
avantajoase. Tel. 0723/829060,0722/209908
• atelierul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor nr. 1, confecționează o gamă largă de 
huse pentru Logan, Solenza, Peugeot, Renault 
Opel, Skoda, BMW, Mercedes, microbuze, auto
buze Tel. 0727/756681.
• efectuez traniport marfă cu microbuz închis 
sau închiriez. Relații la tel. 0726/076256

• SC Catemkifo Consult SRL ăst inie 
dtotribuitor pe județul nei al Soft 
Consulting, comerdaflzăm și configurăm 
soft economic (ex. Wta Mentor, Hamor soft) 
șl legislativ (Legte). TeL 0788/723156

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Direcția Județeană pentru Cultură 
Culte șl Patrimoniu Cultural Național 

Hunedoara
Vă aduce la cunoștință că Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
urmează să organizeze, în perioada 1 (M 1 noiembrie 2005, concursul 
Bentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere de 

irector Executiv.

Proba scrisă se va desfășura în data de 10 noiembrie 2005, ora 900, iar 
interviul va avea |oc în data de 11 noiembrie 2005, ora 11,00, la sediul 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, din strada Smârdan nr. 3, 
sector 3, București.

Condițiile de recrutare prin concurs:
1. Studii superioare de lungă durată. Avantaj doctorat, studii de 
management, experiență în domeniul patrimoniului cultural national.
2. " ’
3.
4.
5.
publici - republicată, art. 58.

Vechime minimum 5 ani.
Cunoștințe avansate operare calculator. 
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
Condiții impuse de Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor

Detalii privind organizarea și desfășurarea concursului și bibliografia pot 
fi obținute de la secretariatul instituției noastre, sau pe site-ul www.minis- 
terulculturii.ro.

Candidații vor depune dosarele de concurs la Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici, cel târziu marți, 25 octombrie 2005. (329bzi

RECLAMĂ

http://www.minis-terulculturii.ro


sâmbătă, 22 octombrie 2005
Vrăjitorii cu scene horror

• La Academie. Prințul William, al doilea în succesiunea la tron, va urma cursurile academiei militare Sandhurst, au anunțat, ieri, reprezentanții Clarence House, reședința londoneză a prințujui Charles.
• Monument inedit. Muncitorii din domeniul energiei din Rusia au marcat instalarea unei ierni geroase prin dezvelirea unui monument dedicat caloriferului - instalație inventată la Sankt Petersburg în urmă cu 150 de afli.

200 de am La bordul navei HMS Vic-i tory a avut loc ieri, la Portsmouth, un ceremonial pentru a marca 200 de ani de la moartea amiralului Nelson în bătălia de la Trafalgar. (Foto: epa)
Norocos

Washington (MF) - Senatorul american Judd Gregg a câștigat 853.492 dolari la loterie, după ce a nimerit cinci din cele șase numere câștigătoare la extragerea de miercuri.„Chiar și senatorii pot fi norocoși”, le-a spus el ziariștilor în fața Loteriei din Washington, de unde și-a ridicat cecul. „Nu plănuiesc să renunț la munca mea”, a adăugat senatorul zâmbind.Republicanul din New Hampshire, care prezidează Comisia pentru Buget și are reputația unui om conservator cu banii, a declarat că soția sa redecorează casa și că aceasta a planificat deja ce va face cu câștigul de la loterie.

Nou iubit
I

Los Angeles (MF) -
Actrița Jennifer Anis
ton, care a divorțat 
de curând de Brad 
Pitt, a regăsit dragos
tea în brațele unui alt 
actor, Vince Vaughn, 
, în vârstă de 35 de 
ani, scrie săptămâ
nalul People. Aniston 
și Vaughn, care joacă 
împreună în filmul 
„The break up" 
(„Despărțirea"), „au 
fost văzuți sărutându- 
se în restaurante și 
discoteci" din Chica
go, relatează săp
tămânalul american, 
citând mărturii și 
prezentând fotografii 
ale celor doi. 
Agentul lui Jennifer 
Aniston a refuzat să 
facă orice fel de 
comentarii în 
legătură cu această 
chestiune.

La purtător Ș-au născut doi pui dintr- 
o specie de maimuțe aflată pe cale de dispariție din Manaos. spre bucuria spe
cialiștilor brazilieni care le studiază.

(Foto: EPA)

Va locui în Golful Persic
Londra (MF) - Michael Jackson, a decis să se stabilească definitiv în Golful Persic, a declarat avocatul acestuia, citat de San Francisco Chronicle. „Arată mult mai bine. Este cu copiii lui și merge mai departe”, a declarat avocatul său, Thomas Mesereau Jr.„El locuiește permanent în Bahrain. Are acolo prieteni care i-au fost foarte fideli și l-au ajutat în acea perioadă dificilă din viața lui”, a adăugat acesta. Mesereau nu a vrut să facă nici un comentariu în ceea ce privește vânzarea faimoasei ferme Never- land pe care Jackson o deține.

■ Copiii sub 12 ani pot 
vedea ultimul film cu 
Harry Potter numai 
împreună cu părinții.

Los Angeles (MF) - Filmul „Harry Potter și Pocalul de foc” va putea fi vizionat de minorii sub 12 ani doar în compania părinților lor, spre deosebire de primele filme din această serie, care au putut fi vizionate de toate categoriile de vârstă, fără restricții. Copiii sub 12 ani vor putea urmări „Harry Potter și Pocalul de foc” numai însoțiți de un adult. „Spectatorii mai tineri se pot speria la unele dintre scenele mai intense”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Britanice de clasificare a filmelor, BBFC.Filmul conține „violență fictivă moderată, amenințare și scene horror”, a adăugat acesta. Dar, cu toate astea, filmul nu a suferit nici un fel de modificare și nici o scenă nu a trebuit să fie scoasă.
Boeing va lansa 747 Advanced

Paris (MF) - Boeing ar putea lansa noua versiune de aeronavă 747 Advanced înainte de sfârșitul anului, a afirmat Randy Baseler, vicepreședinte al grupului american, însărcinat cu activitatea de marketing pentru aeronave comerciale.Noul model va putea transporta 450 de pasageri, comparativ cu capacitatea de 416 persoane a aeronavei 747-400, și va putea străbate o distanță de peste 14.000 kilometri. Potrivit lui Baseler, 747 Advanced va permite grupu
Au dormit în centre
■ Uraganul Wilma: Zeci 
de mii de turiști se află 
în centrele de adăpost 
din Yucatan.

Cancun (MF) - Circa 38.000 de turiști, majoritatea americani și europeni, au petrecut noaptea de joi spre vineri în centrele de urgență din Yucatan (estul Mexicului), deschise pentru a găzdui turiștii și localnicii evacuați din zonele de coastă înainte de sosirea uraganului Wilma.Dintre cei 33.000 de turiști cazați la hotelurile de pe plaja din Cancun, majoritatea au părăsit regiunea cu avionul, iar 8.000 dintre ei au fost transferați în liceele din oraș amenajate pentru a-i adăposti, a informat primăria localității.
Cutremur puternic la Izmir, în Turcia
■ Cutremurul, care s-a 
soldat cu un mort și 15 
răniți, a provocat panică 
printre localnici.

Ankara (MF) - Un cutremur puternic a fost resimțit ieri dimineață la Izmir, cel de-al treilea oraș ca mărime al Turciei, o persoană decedând în urma unei crize car

A

„Pocalul de foc" (Foto: FAN)„«Bulina» 12A, care semnifică faptul că nn adult trebuie să fie prezent în momentul vizionării filmului de către un minor, permite un nivel moderat de violență, în care nu se prezintă răni sau sânge”, a mai declarat purtătorul de cuvânt de la BBFC.„Harry Potter și Pocalul de foc” urmează să fie lansat în cinematografe în noiembrie.
lui aerospațial să-și diminueze cu 6% costurile de transport. El a mai afirmat că piața aeronavelor de mari dimensiuni ar putea înregistra, în 2006, circa 1.600 de comenzi, un record în domeniu. Reprezentantul companiei a arătat că atât Boeing, cât și Airbus, marele rival european, consideră că în următorii 20 de ani cererea pentru serviciile de transport aerian va cunoaște un avans semnificativ, ca urmare a ritmului alert de dezvoltare a economiilor asiatice.

Turiști cazați într-un centru de adăpost din Cancun (Foto: epa)Primarul stațiunii balneare Playa del Carmen, aflată la 80 de kilometri sud de Cancun, a precizat că autoritățile locale au organizat evacuarea a 29.800 de turiști din zonă și
diace, iar alte 15 fiind rănite. Cutremurul a provocat panică în rândul localnicilor, pro- ducându-se la patru zile după o serie de trei seisme în aceeași regiune. Cutremurul cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter s-a produs la ora locală 00.40, epicentrul său fiind situat în Marea Egee, la circa 40 de kilometri sud-vest de Izmir, a informat

din alte localități turistice de la țărmul Mării CaraibelO^I Spre deosebire de cenMffieț de adăpost din Cancun, aflate la1 câțiva kilometri de regiunea dexoastă, cele din Playa del Carmen sunt destul d aproape de țărm. „Vântul este foarte puternic (...), valurile ating uneori o înălțime de trei metri”, a declarat primarul stațiunii Playa del Carmen.
Stare de urgențăGuvernatorul statului american Florida, Jeb Bush, a decretat joi starea de urgență, in condițiile apropierii uraganului Wilma, care va ajunge în regiunile de coastă mâine seara sau luni dimineața. Guvernatorul a decis mobilizarea Gărzii Naționale.

Observatorul seismologie Kan- dilli din Istanbul. Cei 15 răniți au fost spitalizați după ce, tot din cauza panicii, au sărit de la balcoane și ferestre sau au suferit crize cardiace. Presa a informat că numeroși localnici din Izmir și din localitățile apropiate au dormit în mașini, alții s-au strâns pe străzi în jurul unor focuri făcute pentru a se încălzi.
„vrăjitorii” de șerpi'Sin Sri Lanka. Ei străbat țara împreună eu familiile, căștigându-și existența din dansul șerpi- ! lor. ■ (Foto: EPA)


