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Vremea va fi frumoasă, cu cer senin.

dimineața la prânz seara

ovinele din localitatea Cerbăl este cauzată de apariția în mușchi a unor tumori infiltrate cu gaze, /p.3 (Foto: Loredana Leah)

Raportul CE, 
aproape 
favorabil

Consiliu Județean navetist
Deva (D.I.) - Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, a declarat, ieri, că următoarea ședință, ce va avea loc vineri, se va desfășura în Incinta Consiliului Local al Municipiului Brad. Cu aceeași ocazie va fi vizitat Sanatoriul Brad și va fi inaugurat noul cămin de bătrâni, a cărui construcție a fost finanțată de către CJ. „Dorim să le arătăm consilierilor pentru ce investiții au alocat fonduri”, a spusMircea Moloț. El a mai precizat că astfel de ședințe se vor desfășura în continuare la Hațeg, Orăștie, Petroșani etc.

■ Comisia Europeană a 
apreciat progresele 
realizate de România în 
procesul de aderare.

Strasbourg (D.I.) - Comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, a prezentat ieri, la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, concluziile Raportului de țară.De când s-a tot vorbit de respectivul raport de monitorizare a procesului de integrare, nu prea au mai existat mari secrete asupra conținutului acestuia.Practic, se știa și ce s-a făcut bine și în ce domenii s-a întârziat, chiar dacă nu se cunoșteau proporțiile exacte. Olli Rehn a risipit într-o oarecare măsură nelămuririle,

evidențiind faptul că România continuă să întrunească criteriile de aderare.Dar în același timp nominalizează și domeniile în care autoritățile de la București trebuie să mai depună eforturi pentru continuarea reformelor.Acțiunile imediate trebuie îndreptate, după cum ne așteptam, pentru combaterea corupției și în vederea dezvoltării protecției mediului, a agriculturii și a capacității de absorbție a fondurilor euro- -■ pene. .în rest, țara noastră a progresat: sistemul judiciar a fost cât de cât reformat, presa e mai liberă, proprietățile se retrocedează, copiii și minoritarii simt mai protejați. Iar UE încă ne așteaptă! /p.2

Șef nou la Poliția 
Municipiului Hunedoara

Fost bodyguard arestat
Deva (M.F.) - Autoritățile române au cerut extrădarea lui Florin loan Penciuc - fosta gardă de corp a lui Miron Cozma - după ce, dat în urmărire prin Interpol, a fost arestat în Anglia. Florin loan Penciuc a fost condamnat în lipsă la cinci ani de închisoare pentru trafic de influență. între aprilie 1998 și iulie 1999, acesta a pretins și primit de la diferite persoane din Valea Jiului sume de bani. Polițiștii declară că Penciuc a produs un prejudiciu de peste 17.000 de mărci germane și aproximativ 600 de dolari.

Deva (M.T.) - Comisarul-șef Nicolae Petruș, fost adjunct al Poliției Deva, este noul șef al Poliției municipiului Hunedoara. Fostul șef, comisarul- șef Cătălin Dascălu, a fost eliberat din funcție la scurt timp după declarațiile prefectului Cristian Vladu, potrivit

cărora șefii Poliției municipiului Hunedoara sunt implicați în afaceri ilegale cu fier vechi. Examenul de ocupare a funcției de șef a avut loc marți, iar singurul candidat care s-a înscris la concurs a fost comisarul-șef Nicolae Petruș.
Elevele îl preferă pe
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■ Un proiect care pro
movează cărțile în rân
dul elevilor începe în 
noiembrie.

Deva (R.I.) - Proiectul, care se desfășoară pe toată perioada anului școlar, va debuta la Târgul de carte de la Deva. Vor fi făcute publice și datele

unui sondaj de opinie realizat printre elevii hunedoreni menit să stabilească tocmai măsura „dragostei” de carte printre tineri. După primele estimări se pare că cititul nu este chiar activitatea preferată a tinerilor. De așteptat, dacă ținem cont că 80% dintre copii se uită zilnic la televizor și 30% dintre ei îl menționează
Creșterea valorii portofoliului 

de titluri deținute de SIF
Activele nete ale SIF-uriloi au totalizat la sfârșitul lunii sep

tembrie 4,683 miliarde Ron, în creștere cu 4,3 la sută față 

de luna anterioară și cu 45.1 la sută față de sfârșitul anului 2004.

SIF Banat-Crițana SIF Transilvania

J» SIF Moldova SIF Muntenia

Romii nu angajează romi
■ Reprezentanții romi
lor din 6 județe au dis
cutat, la Deva, despre 
discriminarea etnică.

sunt catalogați în statistici, însă nimeni nu este interesat de relația interumană cu ei. Poate și de aceea romii care au dezvoltat afaceri serioase
Deva (I.J.) - Apreciată ca o categorie socială defavorizată, romii au atras atenția autorităților naționale și internaționale care le-au sărit în ajutor cu o serie de programe pentru anihilarea stereotipului etnic de discriminare și prejudecată. în județul Hunedoara s-au declarat romi cca 6.000 de persoane dintr-un număr neoficial de 12.000. ..Romii

nu au angajat romi. Cunosc un singur caz, la Oradea, unde un rom a angajat romi”, afirmă Marian Daragiu, director de cabinet al ANR.„în baza de date hunedo- reană se află înscrise 647 de persoane rome. Acestora le oferim acum locuri de muncă pentru lucrări comunitare”, susține Vasile Iorgovan, director AJOFM Deva, gazda întâlnirii. /d3

Galeria de Arte din municipiul Hunedoara găzduiește, începând de J ieri, pentru o perioadă 1 de două săptămâni, o 3 expoziție de pictură semnată de maestrul Aurel Nedel și de fiul său, Vladimir Nedel.
(Foto: Sanda Bocaniciu)

ca opțiune preferată de petrecere a timpului liber. Lectura preferată a elevelor pare să fie romanul „Ion”, în timp ce băieții preferă „Moromeții”! Elevii vor fi încurajați să-și încerce talentul literar, cele mai bune lucrări fiind publicate la finele anului de o editură locală și incluse în fondul de premiere.

Orăștie (D.I.) - loan Matei a fost schimbat de către Consiliul de Administrație din funcția de director general la Uzina Mecanică. în locul lui a fost numit Constantin Serafincean, care a preluat și funcția de președinte al CA.

Ofițerii Poliției Munchen au început, ieri, un stagiu de pregătire în vederea asigurării securității la meciurile Campionatului Mondial Germania 2006. Timp de trei zile, polițiștii vor exersa prinderea huliganilor violenți și vor lupta împotriva actelor teroriste și a crimei organizate.
(Foto: EPA)
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PE SCURT• Aprobat. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a aprobat, luni, propunerea începerii negocierilor pentru stabilirea viitorului statut al provinciei Kosovo, în prezent parte a Serbiei administrată de ONU.• Ucis. Postul qatariot de televiziune Al-Ja- zeera a difuzat, luni seara, imagini ale unui militar american despre care se bănuiește că ar fi fost ucis de un membru al grupării extremiste Armata Islamică în Irak.

Nu vrea o 
confruntareWashington (MF) - Președintele american, George W. Bush, și-a exprimat speranța că nu se va ajunge la o confruntare cu Siria, după publicarea rezultatelor anchetei Mehlis, care a dezvăluit implicarea a- cestui stat în asasinarea fostului premier libanez, Rafie Hariri. „Sper că nu”, a răspuns Bush la întrebarea dacă StateleUnite se pregătesc pen- ; tru o confruntare cu Siria. „Nimeni nu dorește o confruntare, însă tre- i buie exercitată o presiune serioasă, pentru ca li- ; derii sirieni să înțeleagă că nu pot adăposti gru- i pări teroriste care ame- ; nință procesul de pace dintre Israel și palestinieni, că nu trebuie să l intervină în problemele i Libanului și că nu mai trebuie să permită cir- i culația ucigașilor care se deplasează în Irak,pentru a omorî oameni care doresc democrația”, a explicat Bush.

ți 

tv

17 morți în explozii
Bagdad (MF) - Cel puțin 17 persoane au fost ucise luni seara, după ce trei explozii de proporții au afectat un hotel din Bagdad unde sunt cazați jurnaliști și oameni de afaceri străini, transmite Sky News.Exploziile celor trei mașini-capcană au provocat de asemenea rănirea a 15 persoane. Una dintre explozii ar fi fost provocată de o betonieră care avea la bord explozibil.Exploziile au afectat Hotelul Palestina din centrul orașului, dar impactul lor s-a simțit și la hotelul Sheraton din apropiere.Televiziunea al-Jazeera din Qatar a anunțat, citând surse din forțele irakiene de securitate, că exploziile au provocat moartea a 11 persoane.Câțiva jurnaliști răniți au fost transportați la spital.Martorii au povestit că imediat după explozii s-au auzit tiruri de armă, dar se pare că acestea au fost trase la întâmplare de forțele de securitate irakiene.

In principiu, aderăm

Silvio Berlusconi
(Foto: EPA) 

Acuzat de 
ilegalități 
Londra (MF) - Fostul 
președinte al Comisi
ei Europene, Roma
no Prodi, l-a acuzat 
pe premierul italian 
Silvio Berlusconi de 
finanțarea ilegală a 
campaniei electorale 
dinaintea alegerilor 
de anul viitor, averti
zând că în cazul vic
toriei acestuia, țara ar 
fi „terminată", trans
mite The Guardian. 
Romano Prodi, fost 
premier în perioada 
1996-1998 și lider 
recent desemnat al 
opoziției italiene, a . 
declarat că Berlusco 
ni, actualul premier, 
se pregătește să ada
uge minim 250 de 
milioane de euro la 
suma pe care parti
dul său trebuie să o 
primească de la stat, 
pentru viitoarele ale
geri.

■ Raportul de țară al CE 
evidențiază progresele, 
dar subliniază și eforturi
le care trebuie făcute.

Strasbourg (MF) - România și Bulgaria ar putea îndeplini, în principiu, condițiile de aderare la Uniunea Europeană „la data prevăzută, 1 ianuarie 2007”, a anunțat, ieri, Comisia Europeană. România și Bulgaria trebuie să facă eforturi suplimentare mai ales pentru întărirea statului de drept, prin îmbunătățirea administrației publice și a sistemului judiciar și prin combaterea eficientă a corupției, relevă Raportul de monitorizare al CE.
Și bune, și releComisia insistă cu precădere asupra eforturilor care tre

Criză rezolvată
București (MF) - Liderii PNL-PD, PC și UDMR au rezolvat, luni seară, disensiunile apărute în coaliție după ne- adoptarea în Senat a Statutului minorităților, prin introducerea în Legea electorală a unei propuneri a conservatorilor, privind reprezentarea românilor în CL din localitățile unde a- ceștia sunt minoritari.Liderul PD, Emil Boc, a declarat că „lucrurile au fost rezolvate, iar coaliția rămâne unită, ne- fiind nici un pericol să se destrame, așa cum u- nii ar fi dorit”. 

Atentat Vehicul distrus în urma exploziei unei mașini-capcană, explozie ce a avut loc ieri, într-un cartier al Bagdad-ului, și care s-a soldat cu cel puțin doi morți și șapterăniți. (Foto: EPA)

buie depuse în lupta împotri- . va corupției.Sofia și Bucureștiul ar trebui, de asemenea, să-și consolideze securitatea la frontiere, care vor deveni granițele externe ale Uniunii Europene.Documentul confirmă, însă, că cele două țări întrunesc criteriul politic pentru a fi State membre UE, relevă un comunicat al Delegației Comisiei Europene la București.Potrivit raportului, Bulgaria și România îndeplinesc cerința de a avea o economie de piață funcțională. Continuarea ritmului actual de reformă din Bulgaria și implementarea energică a programului structural de reformă din România pot permite celor două țări să facă față presiunii con- curențiale și forțelor pieței din Uniunea Europeană, se a- rată în document.
Deputății au votat Regulamentul
■ Președintele Camerei, 
Adrian Năstase, va con
testa Regulamentul se
parat de PSD.

București (MF) - Deputății au adoptat, ieri, cu 181 de voturi pentru și 94 împotrivă, modificarea Regulamentului Camerei, noua formă vizând revocarea președintelui acestui for legislativ.Deputății au dat, astfel, votul final asupra proiectului de hotărâre «de modificare a Re- gulame»*âlui, după pe timp de aprOă|j§ două luni au dezbătut pe articole acest document. Votul a fost nominal.Parlamentarii PRM au susținut noul Regulament alături

Ambele țări continuă să facă progrese în adoptarea și implementarea legislației europene, iar în majoritatea domeniilor ele sunt într-un stadiu avansat, apreciază CE.
Decizia finală, la anulCele două țări au semnat, la 25 aprilie 2005, Tratatul de aderare cu Uniunea Europeană, însă aderarea lor efectivă - prevăzută pentru 1 ianuarie 2007 - ar putea fi amânată cu un an, în cazul unor întârzieri constatate în aplicarea reformelor solicitate. /
Rehn avertizează„Bulgaria și România au realizat progrese importante în prezent în pregătirea lor în vederea aderării. Totuși, zarurile nu sunt încă aruncate”, a declarat comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn.
de coaliția majoritară, pe motiv că prevederile acestuia sunt mai bune decât actualul Regulament, iar articolul 25, 
n...... ......Ca președinte de 
Cameră, voi soli
cita Curții să se 
pronunți asupra 
ansamblului 
Regulamentului.

Adrian Năstase..........................................................care vizează schimbarea președintelui Camerei, va putea' fi contestat la Curtea Constituțională de către cei care doresc acest lucru.Deputatul Vaier Dorneanu (PSD) a anunțat că partidul

Comisarul european pentru Ex
tindere, Olli Rehn (Foto: EPA)„Problemele prezentate în rapoartele noastre ar trebui să fie luate în considerare cu toată seriozitatea și să fie un imbold pentru accelerarea reformelor, dacă Bulgaria și România doresc să fie prezente la întâlnirea de la 1 ianuarie 2007”, a avertizat comisarul.
său va sesiza Curtea Constituțională, deoarece unele texte din Regulament sunt în contradicție cu legea fundamentală.Președintele Camerei Depu- taților, Adrian Năstase, a declarat că va faee o sesizare la Curtea Constituțională, separată față de cea a grupului PSD, prin care va solicita avizul de constituționalitate asupra întregului proiect de modificare a Regulamentului acestui for legișlativ.„Grupul parlamentar va sesiza Curtea Constituțională pe articolul 25 și, ca președinte de Cameră, voi solicita Curții să se pronunțe asupra ansamblului Regulamentu-1 lui”, a precizat Năstase. “
Proiect adoptat

Bagdad (MF) - Proiectul Constituției irakiene a fost adoptat în cursul referendumului organizat la 15 octombrie, a anunțat, ieri, Comisia electorală irakiană, citată de AFP.Proiectul constituțional a fost aprobat, în condițiile în care provincia sunnită Ninive (nord-est) nu a respins textul cu o majoritate de două treimi.' Electoratul din alte două provincii sunnite a votat împotriva proiectului legii fundamentale în proporție de două treimi, dar pentru respingerea textului era nevoie de votul negativ al încă unei provincii, tot cu o majoritate de peste 66,6 la sută.Rata de participare la referendum care a avut loc săptămâna trecută a fost de 63 la sută din electoratul irakian.

Exploziile au afectat Hotelul Palestina din cen
trul orașului (Foto: EPA)

Si-a anunțat candidatura
3 5Moscova (MF) - Liderul Partidului Comunist rus, Ghenadi Ziuganov, a anunțat că va participa la alegerile prezidențiale din 2008, fiind cea de-a doua persoană care își anunță intenția de a candida, relatează publicația Moscow Times.Fostul premier rus Mihail Kasianov și-a anunțat potențiala candidatură la alegerile prezidențiale în septembrie, în timp ce președintele Vla

dimir Putin, care a declarat că este de datoria lui să numească un succesor preferat, nu a furnizat nici un nume în acest sens.în ceea ce privește alegerile parlamentare din regiunea Moscova, Partidul Comunist speră să câștige circa 15-20 la sută din voturi, prin intermediul unor candidați printre care se numără muncitori, sa- vanți, profesori, avocați și doctori.

Un nou prag psihologic
Bagdad (MF) - Armata a- mericană a anunțat, ieri, că doi pușcași marini au fost uciși în Irak săptămâna trecută, numărul militarilor americani morți în a- ceastă țară de la începerea războiului ajungând astfel la 2.000, relatează CNN.Cei doi pușcași marini au murit ieri, într-un atac cu bombă comis în Amari- 

ya, provincia Anbar. CNN precizează că bilanțul pe care l-a furnizat se bazează pe cifrele anunțate de Pentagon de la invadarea Irakului, în martie 2003.Bilanțul psihologic de 2.000 de morți intervine în contextul triplqlui atentat „ înregistrat luni într-o zonă* considerată sigură din centrul capitalei irakiene..
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ACTUALITATE /31 miercuri, 26 octombrie 2005
• Teatru. Teatrul „I.D. Sârbu" din Petroșani va prezenta, mâine, la Casa de Cultură din municipiul Hunedoara, de la ora 18.00, spectacolul cu piesa de comedie „Față-n față", de Francis Jaffo. Prețul unui bilet este de 50 lei (RON). (S.B.)
• Inaugurare. Organizația CONATIV din i^Orăștie va inaugura, joi, 27 octombrie a.c., ■Wlentrul de integrare prin terapie ocupațio-nală pentru persoanele cu handicap. Proiectul, în valoare de 635 de milioane de lei, a fost finanțat de Autoritatea Națională a Persoanelor cu Handicap București. (D.l.)

Mare mirare n-ar fi să se fi compus deja 
cântecele și poezele despre destinul 
de haiduc al huilei al Iu' Cozma. Fiind el 

Mironul preferat al Bunicuței deținătoare de 
scleroză la nivelul cenușiu al materiei, ținem 
mțnte că i s-au șters cu buretele toate 
păcatele. Care, nefiind puține, se puteau 
cuantifica în nu mai puțin de vreo 28 de ani 
de pârnaie. De lux, că altfel nu putea suporta 
detenția. Prostia Iui Iliescu și oarba mărinimie 
a justiției române au făcut ca pedeapsa Iu' 
Cozma să se scurteze, precum coada de 
șopârlă, de la zece la doi ani de zile. Și se 
pare că sunt șanse ca până la Crăciun să i se 
radieze și ce-a mai rămas din ditamai 
bunătate de condamnare...

zx

Întrebările însă nu dispar la fel de repede. 
Cozma a fost pus la răcoare deocamdată 
doar pentru două din cele șase mineriade pe 

care le-a zămislit mintea lui întunecată. Ce se 
,,va. țnțâmpla dacă/ ftă ziqam,.aceeași justițieîL.^,. 
va. mai condamna vreodată pentru vreo mine- 
riadă trecută sau (Doamne, feri!) viitoare? Iar 
i se va contopi pedeapsa? Sau dacă se va

. apuca de șterpelit casetofoane de prin mașini 
s și purcei de prin căruțe îl mai bagă vreun 

judecător în seamă? Dacă lucrurile o țin în 
aceeași direcție, e posibil totuși să i se 
administreze un sec șase luni... cu contopire!

Locul I
■ Numărul persoanelor 
cercetate de polițiști 
este 401, mai mare 
decât media pe țară.

Mihaela TAmaș
m ihaela.tamas@intarmmedia.ro

Deva - Rezultatele profesionale obținute de Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara, în primele nouă luni ale anului 2005, au fost concretizate sub aspect statistic. Astfel, au fost sesizate 1.775 infracțiuni, cu 7 infracțiuni mai multe decât media pe țară, iar la nivel național, ocupăm locul 14.
Infracțiuni peste medieUn alt domeniu la care județul nostru ocupă unul din locurile fruntașe sunt infracțiunile constatate. Numărul lor este de 1.206, cu 191 mai mult decât media pe țară, iar

la persoane cercetate

Polițiștii țin aproape de comunitate (Foto: Traian Mânu)locul pe care-1 ocupăm este șapte. în această perioadă au fost soluționate 1.252 de infracțiuni, cu 482 infracțiuni mai mult decât media pe țară, iar peste media pe județ se situează polițiile din Petro

șani, Uricani, Brad, Hațeg, Aninoasa și Geoagiu.Până la sfârșitul lunii septembrie au rămas în lucru, un omor, trei lovituri cauzatoare de moarte, o vătămare corporală gravă, patru vio

luri, 75 de tâlhării, șapte ucideri din culpă, prin accident de circulație, două vătămări corporale din culpă, prin accident de circulație, 4832 furturi, din care 150 „de auto”.
Analfabetismul marginalizează romii
■ Ajunși la maturitate, 
romii realizează lipsa 
școlarizării și fac cur
suri.

Iha Jurcone__________________
ina.jurtane@infarfnmedia.ro

Deva - Reprezentanții Agențiilor Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și pentru Romi au dezbătut, ieri, la Deva, problemele cu care se confruntă minoritatea roihă în șase din județele limitrofe județului Hunedoara. Problema acută cu care se confruntă este analfabetismul în rândul Rromii încep să frecventeze școala (Foto: arhivă)lor.
Colegă cu fiica„Avem mai multe cazuri în care romii au realizat că nu pot fi angajați fără școală și

au început să o frecventeze, în această situație se află în special femeile ale căror odrasle au ajuns la școală și au realizat importanța ei. Avem un caz în care o femeie
și-a dus fata la școală și a rămas cu ea la cursuri. Acum este în clasa a Il-a”, spunea Cristian Mihai Tomescu, ANOFM, prezent la dezbaterea de la Deva.

Profesorii în 
grevă

Deva (R.I.) - Astăzi, timp de două ore, în intervalul 11-13, elevii hu- nedoreni nu vor face cursuri, dar ei vor rămâne în incinta școlii sub supravegherea profesorilor. Asta doar dacă orele nu sunt și ultimele ore din program, caz în care vor putea părăsi instituția de învățământ. Pe durata celor două ore, în unitățile școlare se va desfășura o grevă de avertisment, o continuare a acțiunilor de protest demarate în septembrie, organizată concomitent cu discutarea în Parlament a proiectului Legii bugetului de statue 2006.
Se interzice sacrificarea 
oilor bolnave

Deva (L.L.) - în urma examenelor de laborator efectuate de specialiștii de la Laboratorul Sanitar-Veterinar, s-a stabilit diagnosticul morții ovinelor: cărbune emfize- matos. Ca urmare, Direcția Sanitar-Veteri- nară Hunedoara interzice sacrificarea de necesitate a animalelor bolnave, carnea provenită de la acestea confiscându-se. „Se impune ecarisarea teritoriului, schimbarea pășunii sau furajarea animalelor la grajd, vaccinarea contra cărbunelui emfizematos și scoaterea în pășune numai după 14 zile de la vaccinare”, spune dr. Aurel Perian, șeful Laboratorului Sanitar-Veterinar.

Agresorii lui lovan, prinși

Carirafiirâ dp I ivrii I ‘xfănilă

■ Bărbatul care în 
urmă cu o săptămână 
a fost lovit de doi 
tineri a murit în spital.

Mihaela TăMAȘ 

niihaela.tanias@infarmmedia.ro

Deva - în urmă cu aproximativ o săptămână, un bărbat de 54 de ani, Dorin lovan, a fost agresat de doi tineri, în apropierea pieței centrale din Deva. în urma loviturilor, bărbatul a căzut și a dat cu capul de o ladă frigorifică, apoi de o bordură. Cei doi au fugit, bărbatul a fost trans

portat în stare gravă la Spitalul Județean Deva-Hune- doara, dar pentru că starea de sănătate s-a agravat, a fost trimis la Spitalul din Timișoara, unde în urmă cu câteva zile, a decedat. Cei doi tineri, Florin Teodor Tronțiu, de 23 de ani și Daniel Aur, de 28 de ani, ambii din Deva, au fost dați în urmărire locală și au fost prinși ieri, de polițiști.
„Ura violența!”Tinerii vor fi prezentați astăzi, instanței, cu propuneri de arestare preventivă, pentru lovituri cauzatoare de moarte. Tronțiu a recunoscut

Florin Teodor Tronțiucă l-a lovit pe bărbat, iar Aur a „asistat”. Nepotul lui Dorin lovan povestește că unchiul său ura violența, iar dacă trecea pe stradă și vedea doi oameni care se ceartă, trecea pe partea cealaltă. „De ce i-â
Cum îți faci casă pe un 
teren agricol?
■ Intravilanul agricol 
poate fi trecut în regim 
de teren construibil 
fără taxe către stat.

Deva (L.L.) - Loturile mai mici de un hectar pot fi scoase ușor din circuitul agricol dacă sunt- lipsite de îmbunătățiri funciare și dacă se încadrează în clasele de la 3 la 5 de calitate. Nu vă trebuie decât o aprobare de la Direcția pentru Agricultură și un aviz de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Celelalte

din circuitul agricol prin extinderea intravilanului localităților, la cererea consiliilor locale, prin ordin al directorului DADR, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR).Pentru a construi însă pe acel teren trebuie apoi trecut din intravilanul agricol în cel construibil, procedeu pentru care de asemenea nu se plătește nici o taxă. După ce terenul are statutul de intravilan construibil, puteți demara procedura pentru obținerea autorizației de con-

Daniel Aurfost mai urât nu a scăpat. Nu pot să-mi imaginez cum de în acea seară a ripostat verbal. Nu vrem decât ca cel care 1- a lovit să plătească pentru fapta sa”, spune Adrian lovan, nepotul victimei.
Colectarea și 
distrugerea deșeurilor

Deva (L.L.) - Peste 20 de tone de deșeuri de pesticide au fost colectate, în această perioadă, din localitățile Simeria, Geoagiu și Hațeg. Acțiunea de ecologizare, realizată de o firmă germană cu ajutorul unui proiect PHARE, se derulează în întreagă țară. „Anul viitor, alte patru localități hune- dorene vor fi beneficiare ale acestui proiect: Ilia, Vețel, Sântandrei și Aurel Vlaicu”, spune Călin Marian, directorul Unității Fitosanitare Hunedoara,

imitate ce coordonează acțiunea de ecologizare pe teritoriul județului. Toate deșeurile de pesticide colectate vor fi transportate în mașini speciale în Germania pentru a fi distruse.

Nemții ne scapă de deșeuri

mailto:ihaela.tamas@intarmmedia.ro
mailto:ina.jurtane@infarfnmedia.ro
mailto:niihaela.tanias@infarmmedia.ro
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1497 - A avut loc bătălia moido-polonă din Codrul Cos-
minului; s-a încheiat eu o răsunătoare victorie a oștilor 
lui ștefan cel Mare asupra armatei poloneze.
1860 - A fost inaugurată Universitatea din lași (avea patru 
facultăți: drept, filozofie, științe și sociologie).

1949 - S-a născut Corina Chiriac, interpretă de muzică 
ușoară din România.

Calendar religios
26 octombrie - Sf. Mare Mucenic Di

mitrie Izvorâtorul de Mir

Deva (S.B.) - Dimitrie a fost cunoscut ca fiind de la început evlavios și învățător al credinței în Hristos. în prigoana pornită de regii timpului, la Tesalonic, Dimitrie a fost prins și pus în temniță doar pentru că era vestit în dreapta credință. Lăudându-șe împăratul unui om de-al lui, pe nume Lie, a îndemnat oamenii cetății să iasă la luptă împreună cu el. Atunci un tânăr creștin, Nestor, mergând la temnița unde era închis Sfântul, îi zise: „Robule al lui Dumnezeu, vreau să mă lupt cu Lie. Roagă-te pentru mine. „Sfântul, însemnându-1 la frunte cu semnul crucii, îi zise: „îl vei birui pe Lie și pentru Hristos vei mărturisi”. Aceste spuse s-au adeverit pentru că Nestor a luat mare îndrăzneală din cuvintele acestea și a mers să se lupte cu Lie, pe care l-a omorât. Asemenea minuni și uimitoare tămăduiri, de împlinire a spuselor Sfântului Dimitrie, au fost mult mai multe și toate s-au realizat prin apariția sa în fata creștinilor.
DTlUTftT!
Energie electrică _______________ _
Se întrerupe furnizarea energiei electrice între orele: 
08.00 - 09.30 - localitățile Tâmpa, Băcia, Totia, Petreni 
08.00 - 18.00 Zona Ghelar: Dăbâca, Hășdău, Dealu Mic, 
Vâlari, Mladin, Toplița, Goleș
11.00 - 15.00 - Zona Hațeg: Ciopeia

Gaz metan______________________ _______________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00 - 15.00, Str. Zamfirescu, bl. D3

Apă_________________________ ______ '
Se întrerupe furnizarea apei potabile în Deva:
08.00 - 13.00, Str. Sântuhalm
08.00 - 12.00, Str. Mureșului, Grivița, Vlahuță, 
Vladimirescu.
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Soluția integrantei din numărul 
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Dispecerat apă rece 227087 
Dispecerat apă caldă’ 212225 
WMH Electrică .■ 929
Dispecerat gaz_______227091
Informații CFR_______ 212725
Urgențe 112
Pompieri________________ 981
Jandarmerie 9S6
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

I.________________________

&
!

21 mart.-20 apr.

..........

Vă controlați bine emoțiile și sentimentele și puteți manevra persoane pe care nu le cunoașteți Bine. Vă verificați puterea de seducție și constatați că totul merge bine.
21 apr.-2O mai . ________________________:Recurgeți la o strategie nouă cu scopul de a înlătura obstacolele financiare. Optimism exagerat.

■ > <■

21 mai-20 iun.Vi se cere de către rude să faceți un drum și considerați că aveți alte lucruri mai bune de făcut, însă până la urmă cedați.
21 iun.-20 iul.Despre dvs. se va spune astăzi că sunteți un invidios pe cariera colegilor șî un gelos pe dragostea altora.
21 iul.-20 aug.Veți crea o puternică impresie asupra unei persoane de sex opus, care vă era mai puțin cunoscută. Asta va fi în avantajul dumneavoastră.
21 aug.-20 septVă simțiți excelent, sunteți relaxat și nimic, nu vă poate tulbura. S-ar putea ca partenerul de viață să vă facă reproșuri.
21 sept.-20 oct.Veți descoperi că unii prieteni sunt prieteni doar din interes, își amintesc de dvs. doar când au nevoie de bani sau de un serviciu.
21 oct.-20 nov.Există posibilitatea unei confruntări dure cu un prieten și ar fi mai bine să nu vă antrenați în polemici cu el.
21 nov.-20 dec.Dimineață s-ar putea ca un coleg să vă dea o veste care vă tulbură, Vă sfătuim să nu vă exteriorizați.
21 dec.-20 ianNu luați decizii importante fără a analiza foarte bine toate aspectele, mai ales că oferta va veni după prânz când veți fi mai obosit și mai puțin lucid.
21 lan.-20 febr,Vă pregătiți pentru ceva ieșit din comun sau stabiliți cu persoana iubită o întâlnire. Atenție! VI se vor pune diverse piedici.
21 febr.-2O mart,

■id

Veți primi noi sarcini de rezolvat la serviciu și, cum nu aveți chef de nimic, nu știți dacă vă veți descurca. Păstrați-vă optimisrrTul!
7:00 Jurnalul TVR
7:55 Euro-dispecer
8:00 Isabel, 1h căutarea 

Eliubirii
8:55 Prieteni la masă
9:30 Teleshopping 

10:00 Generația 
contra (r) 

11:00 Cu Irina 
la cafea (r) 

12:25 Euro-dispecer 
1230 Travelling 

drcular (r) 
13:30 Desene 

Inanimate:
Club Disney

14:00 Jurnal.
Sport. Meteo

14:30 Teleshopping 
15:00 Oameni 

ca noi 
1530 Tribuna 

partidelor 
parlamentare 

16:00 Conviețuiri 
16:55 Istoria 

□Imperiului
18:00 Puncte pe 

ARTA lumii
1950 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

20:15 Prim plan
21 DO Ochiul magic 
2250 CSI- Crime și

23^ Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2330 Reconstituire ...la 

secundă. Cu Adrian
Fulea

030 Spionii. Cu: Matthew 
gMacfadyen, Keeley 

Hawes, Jenny Agutter, 
Peter Firth. Regia Jane 
Featherstone

130 Puncte pe 
ARTA 
lumii (r)

2:15 Euro-dispecer
220 Jurnalul

TVR(r)
330 Prieteni 

la masă (r)
4:00 CSI- Crime
0și investigații (r)

4:50 Reconstituire ...la 
secundă (r)

750 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ? 

9:10 Omul care 
aduce cartea

9:15 Tânăr și neliniștit Cu:
EJEric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 
(r)

10:15 Doctorul de suflete 
11:15 Walker,

H polițist texan
12:15 La Bloc 
1350 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete 

într-o pastilă
14:00 Protectoarea (thriller, 
▼HSUA, 1992) 
16:00 Tânăr și
▼ EJneliniștit. Cu: Eric Brae

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Teo
19:00 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

20:15 Sechestrați In larg 
«Ilacțiune, SUA 1992) 

Cu: Steven Seagal, 
Patrick O'Neil, Tommy 
Lee Jones, Erika Eleniak. 
Regia: Andrew Davis. 
Film nominalizat la 
Oscar (pentru sunet), 
printre filmele cu cele 
mai mari încasări ale 
anului 1992, succes de 
box-office datorat în 
principal lui Steven Sea
gal

22:15 La Bloc
2350 Știrile ProTv Sport Vre

mea
23:45 fastiane, cursa vieții și 

Ha morții
050 Omul care aduce 

cartea (r)
1:00 Știrile ProTv 
2:00 Sechestrați în larg 

«(acțiune, SUA 1992) (r) 
4:00 Pro Vest (r)

630 în gura presei 
7:00 Otavator 
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei (r) 
1030 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca 
1350 Observator Cu: Simona 

Gherghe
13:45 Din dragoste. Emisiune 

de divertisment cu 
Mircea Radu. Din 
dragoste aparține cate
goriei ordinary people 
show, fiind un spectacol 
cu public care își pro
pune să lanseze pe 
piața TV din România 

un nou concept pentru 
noțiunea de divertis
ment și anume un gen 
de divertisment bazat 
pe sentimente, emoții și 
reacții adevărate 

1530 Vivere - A trăi cu pasi-
Hune

16:00 Observator Sport 
1645 Anastasia ▼ 
17:45 9595-Te învață ce să 

fad
'18:55 Știrile sportive 
19:00 Observator

-«

20115 Ziua judecății. Emisiune 
de divertisment cu Dan 
Negru

22:00 Secretul 
□Măriei

2350 Observator cu Letitia 
Zaharia

0:00 Alias. Cu: Jennifer Gar- 
Brier, Ron Rifkin, Michael 

Vartan, Victor Garber, 
Lena Olin, Amy Irving 
Spionaj.

1300 Spitalul bântuit Primul 
Bepisod. Cu: Andrew 

McCarthy, Bruce Davi
son, Diane Ladd, Bran
don Bauer

250 Concurs 
interactiv 

350 Observator 
(reluare)

450 Vivere - A trăi cu pasi- 
Sune (r)

430 Anastasia 
preluare)

600 Vulpea cu trei picioare 
Hffamilie, Italia, 2001).

Cu: Angela Luca
730 Micul detectiv (come- 

, Hdie, Franța, 2003). Cu: 
Lindsay Felton

8:55 Pe platourile de fil
mare. Episodul 43

930 Prăbușirea zborului 
13323 (dramă, SUA 

2004). Cu: Julia Arkos 
11O0 Vacanță în Arizona 

□(aventuri, SUA 2003).
1245 Nopți albe (dramă, 

HSUA 1985). Cu: Mikhail 
Baryshnikov, Gregory 
Hines, Isabella Rosselli
ni, Jerzy Skolimowski, 
Helen Mine, Geraldine 
Page. Regia: Taylor 
Hackford

15:00 Scooby-Doo 2: Monștrii 
Jdezlșțuqi (comedie, 

SUA 2004). Cu: Sarah 
Michelle Gellar

' 1630 Casa întoarsă pe dos 
□(comedie, SUA 2003).

Cu: Steve Martin, 
Queen Latifah

18:15 Departe de paradis
v H(dramă, Franța, 2002).

20:00 Gothika (thriller, sua 
132003). Cu: Robert 

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

2140 Dragoste cu preaviz
> Efțromantic, SUA 2002). 

Cu: Sandra Bullock, 
Hugh Grant Alicia Witt 
Dana Ivey, Robert Klein, 
Heather Bums. Regia: 
Mart Lawrence

23120 Cadillacul negro
H(thriller, SUA 2003). Cu: 
. Randy Quaid

050 Confesiunile unei minți 
Qpericuioase (dramă, 

SUA 2002). Cu: George 
Clooney

245 Matrix rehcărcat 
□(acțiune, SUA, 2003). 

Cu: Keanu Reeves, Lau
rence Fishbume,

0750 Maria Bonita (film serial, 
reluare) 07:55 Teleshopping 
0830 Cezar și Tipar 0950 Rebe
lii (film serial, reluare) 1050Tono- 
matul DP 2 1140 Pasiuni (s) 
1240 Stargate: Atlantis (s) 1330 
Teleshopping 1450 Desene ani
mate 1430 încurcăturile lui Zack 
(s) 1550 împreună în Europa 
1650 Zona de conflict 1635 Jur
nalul TVR 2 1750 Rebelii (s) 
1850 Jurnalul Euronews 18:15 
Euro-dicționar 1830 Minorități 
sub trei dictaturi 1950 Moșteni
toarea (serial) 2050 Trâsniții din 
Queens 2030 Misterele Bibliei 
2150 Omul între soft și moft 
2130 Jurnalul TVR 2250 Jurnalul 
Euronews 22:15 Povestea unui 
stan Jayne Mansfield (biografic, 
Statele Unite ale Ameridi, 1980) 
0055 American Gothic (film seri
al) 0150 Două rof (reluare) 0135 
Trăsniții' din Queens (reluare) 
0255 Joaca de-a viața (dramă, 
Statele Unite ale Ameridi, 1993)

0650 Apropo TV 0750 Ron
dul de dimineață 10:15 
Cupluri celebre la Hollywood 
1130 Croiți pe măsură (come
die, Franța, 2002, r) 1345 
Desene animate: Pokemon 
1445 Cleopatra 2525 (s) 

16:00 Jack, agent secret 
(s)1750 Lumina din adân
curi (dramă, Germania, 2003) 
19:00 Cleopatra 2525 (s) 
20:00 Echipa de elită.2250 
Ultima noapte senină 0030 
Cupluri de la Hollywood

1050 îngerul păzitor (s) 1150 
Știri 1116 Mozaicul zilei 1350 

Ora de știri 1430 Ecranul nos
tru 15:00 încântare 1650 Dez
batere despre guvern 1625 La 
drum 1750 Știri 1755 Mari 
reformatori maghiari 17:20 
Emisiunea tinerilor evanghelici 
1730 Mărturii 185012+1830 
Știri 1838 Știri regionale 18:50 
Discuții între generații 19:25 
Povești 1955 Vecinii 2030 Știri 
2155 Avocatul televiziunii

0630-07.00 Observator -0750 Teleshoping 0730 Casa 
noastră 0850 Sport cu Florenti
na 0855 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele 0940 
Sunset Beach (s, r) 1040 
Oamenii vorbesc 1130 Tele RON 
1230 Teleshopping 1350 Gari- 
to (I) 14:10 Teleshopping 1445 
Garito 1655 Dragoste și putere 
(s) 1645 Oamenii vorbsc 1725 
Trăsniți în NA.T.0.1850 Focus. 
Sport Meteo 1950 Camera de 
ras 1930Pa sau nu 2050 Cro
nica cârcotașilor 2250 Trăsniți în- 
NA.T.0.2230 Focus Plus 23:15 
Da sau nu 0050 Călătorii în 
lumi paralele (s) 0150 Focus. 
Sport

0650 Micuțul Frijolito (r) 0850 
Tropul dorit (s, r) 09:15 De trei 
ori femeie (r) 1150 Amazoana 
(s) 1250 Valentina, grăsuța 
mea frumoasă (s) ' 14:00 
Legături de familie (s) 15:30 
Micuțul Frijolito (s) 17:30. 
Poveștiri adevărate '1825 Vre
mea de Acasă 1830 Inocență 
furată (s) 20:30 Lacrimi de 
iubire 2130 Trupul dorit (s) 
2230 De trei ori femeie. Cu 
Mihaela Tatu 00:00 Poveștiri 
adevărate (r) 0150 Lacrimi de 
iubire (r) 02:00 De trei ori 
femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (r) 04:15 Amazoana (r) 
0550 Poveștiri adevărate (r)

Deva (r)
1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

0845 Călătoria inorogului 
(aventuri, SUA 2001). 
Partea a doua

0750 Programul de știri N24 
0730 Dimineața* cu Răzvan și 
Dani 1030 Teleshopping 1130 
Agenția de turism (r) 1250 
Teleshopping 1350 Ochi negri (r)

’ 1450 Jurnalul de prânz 1430 
]ara Iu' Papură Vouă 1550 
Miezul problemei (r) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 1920 
Sport Național TV 1945 Țara Iu' 
Papură Vouă 2050 Un bărbat 
foarte însurat (comedie, SUA 
1991) Charley Pearl pleacă la Las 
Vegas pentru petrecerea burlacilor 
2250 Miezul problemei 2330 24 
de ore National Tv 0030 Viața lui 
Dian Fossey

0750 Propagandă 0725 Bună 
dimineața, Ungaria! 0755 Moki 
ka 1050 Sodă 1150 Teleshop 
1225 Salome (s) 1350 Joc 1450 
Cangurul Joey (f) 1550 Cărările 
iubirii (s) 1620 Anita (s) .1655 
Charlie (s) 1755 Al șaptelea cer 
(s) 18:55 Multimilionar 1930 
Știri, meteo 2050 La bine și la 
râu (s) 2030 Activ 21:10 Megas- 
tar 2235 Neveste disperate (s) 
2335 Spargere nereușită (come
die, SUA, 1993). Cu: Patrick 
Dempsey, Lisa Bonet, Judge 
Reinhold, Forest Whitaker, 
Mariska Hargitay 0125 Bună

0630 Teleshoping 0750 Viața 
dimineața. în fiecare dimineață 
de la ora 7 până la ora 9 Sorin 
Ganciu și Oana Fingescu vă 
invită să urmăriți cele mai noi 
știri, aerobic, horoscop, revista 
presei, trafic 0950 Verissimo 
1050 Lumea cărților 10:15 
Monseniorul Ghika (d) 12:15 
Calendar ecumenic 1355 Euro- 
maxx 1335 Fan X 13:50 Jet Set 
1430 Euroblitz: Oamenii și poli
tica 1550 Teleshopping 1535 
Euroblitz: Jurnal European 1650 
Nașul (r) 1850 6! Vine presa! 
2050 Vendeta 2250 Nașul. 
Cu Radu Moraro 2345 Știri 
0050 Vendete 0250 Chat TV

06:00 Realitatea de la 06:00 
0645 Trezirea la realitate 1050 
Realitatea de la 10:00 1150 
Deschide lumea (r) 1130 Rea
litatea bursieră 13:15 Deschide 
lumea (r) 15:15.Realitatea me
dicală 1650 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele României 
1745 Editorii Realității 18:45 
Realitatea zilei 20:15 100% Cu 
Robert Turcescu (talk show) 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:45 Bani europeni/ Ro- 
mâni/Orașe/ Bani de buzunar 
22:00 Zece fix 2350 Politica, 
frate! 2330 Știri Cele mai

1030 Un soț de împrumut 
(comedie romantică, 
SUA 2005)

12.15 Alegeri dificile
14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 La început a fost 

cuvântul (dramă, 
SUA 2000, r)

1630 Călătoria inorogului 
(aventuri, SUA 2001, 
r) - partea a doua.

18.15 Un soț de împrumut 
(dramă, SUA 1994)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 McBride: Seducție și 

crimă (biografic, SUA 
1999).

2245 Brigada de poliție (s) 
2345 Evadare de ia Cloditz

13.00 Chimie culinară 
14.00 Apocalipse ale anti

chității d‘
15.00 Mașini de viteză - ’ 
16.00 Zborul
17.00 Mașini la superlativ 
18.00 Competiția 

mașinăriilor 
19.00 Cele mai mari 

superlative
20.00 Vânătorii de mituri. 
2150 Indestructibil 
22.00 Khubilai Han: Căderea 

hoardelor mongole
23.00 Sexul și svastica
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PE SCURT• Fonduri. Firmele pot accesa fonduri alocate de MEC pentru participarea la expoziții internaționale. Statul va suporta integral cheltuielile legate de organizarea standului, de transport, formalități, taxe vamale și 50% din cheltuielile de cazare ale unui reprezentant al firmei. (C.P.)• Deschidere de oferte. La sediul ANRC s- , au deschis ofertele depuse de furnizorii decomunicații electronice pentru instalarea de telecentre în 40 de localități din mediul rural, precizează Adrian Avram, director ANRC-Hunedoara. Până la 18 noiembrie se vor analiza dosarele depuse și se va desemna furnizorul de serviciu în localități. (I.J.)

Brambureală pe N. Bălcescu

Prețuri medii in piețe

Brânză telemea___________________ 100000-120000 lei/kq
Lapte___________________________________________ 15000 lei/l
Brânză dulce____________________ 25000-30000 lei/bucata
Smântână_____________________ 25000-30000 lei/borcanul
Cartofi___________________________8000-12000 lei/kq
Ceapă 10000-12000 lei/kg

Ieftiniri
Deva (C.P.) - Petrom a redus de azi prețul benzinelor comercializate în stațiile proprii cu până la opt bani pe litru. Un litru de benzină ECO Premium va costa 3,44 de lei, iar pentru sortimentul Premium fără plumb, prețul va coborî până la 3,41. Benzina Top Premium 99+ va fi vândută cu 3,74 de lei pe litru, iar pentru celelalte sortimente de carburanți nu vor fi operate modificări.

■ Mai multe blocuri de 
locuințe din municipiul 
Deva poartă același 
număr de identificare.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Pe strada Nicolae Bălcescu din Deva blocurile cu numerele 15, 17 și 19 se găsesc în triplu exemplar. Mai precis, există câte un bloc, cu unul din aceste numere, în fiecare din zonele principale în care este delimitată strada Bălcescu de Bulevardul Decebal, respectiv de strada Eminescu. Situația existentă generează numeroase confuzii și provoacă nemulțumirea locuitorilor din zonă.
Nemulțumiri„Primim tot scrisori care nu ne aparțin, iar scrisorile trimise pe adresa noastră ajung în altă parte. La fel se întâmplă și cu facturile. Nu prea ajung unde trebuie”, ne- a declarat Lucreția Danciu, din blocul 15 (în zona Dacia). La rândul lui, și Bogdan Medrea, din blocul 15 (turn) ne-a spus că, de multe ori, a primit scrisori și facturi care nu îi aparțineau.Mariana Scorța ne-a sunat la redacție pentru a ne spune că situația nu mai poate con-

Mariana Scorțatinua în acest fel. „Am avut și probleme din cauza asta, pentru că pe numele fiului meu a fost trimis ordin de încorporare care a ajuns la altă adresă. Cineva a semnat de primire, dar noi nu am știut nimic, însă apoi au venit cei de la Comandamentul Militar Județean să ne în-

Bogdan Medreatrebe de ce nu s-a prezentat băiatul la încorporare”, a spus Mariana Scorța.
Răspunsul autoritățilorloan Inișconi, viceprimarul municipiului Deva, a declarat că situația va fi reglementată în perioada următoare. „Blocurile din acea zonă au

Lucreția Danciufost construite înainte de 1989, iar problema a apărut datorită faptului că strada Bălcescu a fost prelungită, iar numerele nu au mai fost schimbate. O să verific și o să găsim o soluție pentru o numerotare mai eficientă a blocurilor respective”, a spus Inișconi.
Locurile vacante trebuie declarate idqroi ;erulc

ultimele zile nivele record. In unele zone orice activitate în spațiu deschis prezenta un risc major pentru sănătate, după cum susțin specialiștii. (foio: era)

ian 3NR » 26 soi. 20M

1 dolar 2,9984 lei

1 euro 3,6057 lei

1 liră 5,3288 lei

■ Posturile vacante , 
nedeclarate Iri cinci zile 
atrag amenzi pentru 
agenții economici.
INA JURCONE_______________________________

ina.jurccne@informmedia.ro

Deva - Locurile de muncă disponibile în cadrul societăților comerciale trebuie declarate vacante în termen de cinci zile lucrătoare, anunță Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. „Agenții economici au obligația să

declare posturile libere până Ia cinei zile de la vacantarea lor. în caz contrar, aceasta constituie contravenție potri-
W............................................

Amenzile pentru cei care nu 
respectă legea se cifrează intre

1.500. și 2.500 RON.

Vasile Iorgovan, director AJOFM

............................................Uvit art. 10 din Legea 76/2002 și se sancționează cu amendă între 1.500 și 2.500 RON”, precizează Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. Potrivit sursei citate, orga

nele de control au demarat o acțiune amplă de control la agenții economici hunedoreni pentru constatarea și sancționarea contravențiilor privind necomunicarea locurilor de muncă vacante.„Doar având o evidență exactă a locurilor de muncă vacante putem aprecia dinamica pieței muncii hune- dorene. O situație clară a meseriilor cerute pe piața muncii va permite furnizorilor de formare profesională să vină în întâmpinarea solicitărilor angajatorilor”, adaugă Vasile Iorgovan.

ORADEA, MATEI CORVIN 28
TEL.: +40/259/468 113
FAX:+40/259/475 851
E MAIL: defend@rdslink.ro

foile pentru 
solarii și siloz, 
preț de 
Importator, 
piese pentru 
Class, Case, 
John Deere și 
Fortschritt. 
organe active 
pentru 
combinatoare

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI Șl INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „IANCU DE HUNEDOARA" AL JUDEȚULUI HUNEDOARA 

ANUNȚ

<33152)

Se vinde la licitație publică, în data de 31 octombrie 2005, ora 11,00, apartament cu două camere, bucătărie, cămară, baie, două holuri, balcon, cu suprafața de 41,10 mp, situat în Deva, Al. Jiului, bl. F, et. 4, ap. 28, jud. Hunedoara.Licitația are loc la Biroul Executorului Judecătoresc Barboni Eugen, din Deva, str. A. lan- cu, bl. H3, sc. A, parter.Prețul de strigare s-a stabilit la suma de 52.500 RON.Ofertanții au obligația să depună la CEC pe recipisa la dispoziția executorului judecătoresc o cauțiune, reprezentând 10% din prețul de strigare.
(33132)

r

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara" al Județului Hunedoara 
organizează concurs de încadrare din sursă externă pentru ocuparea unui număr de 15 posturi 
de subofițeri, militari angajați pe bază de contract și personal civil, în diferite locații din orga
nigrama inspectoratului.

Repartizarea funcțiilor pe categorii de personal este următoarea.Sublim;
9 funcții de conducători auto
MHrtarj angajați m .baza de contrati
5 funcții de conducători auto
Personal tivii___
1 funcție de conducător auto

CONDIȚII DE_ PARTICIPARE:
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Pentru Mibafițpn
*să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
*să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
*să cunoască limba româna scris și vorbit;
‘permis de conducere cel puțin categoriile „B-C"; .
‘să aibă vârsta de până la 40 de ani împliniți în anul prezentării la concurs;
*să aibă capacitate deplină de exercițiu;
*să aibă serviciul militar îndeplinit;
*să fîe declarați apți medical, fizic și psihic;
‘să aibă înălțimea de minimum 1,70 m;
*să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în 

societate;
*să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de urmărire penală ori de judecată pen

tru săvârșirea de infracțiuni.

‘^^ă^M^omână șHomkfflt’ațîl în România;

*să cunoască limba româna scris și vorbit;
‘permis de conducere cel puțin categoriile „B-C";
*să fie absolvenți cel puțin ai învățământului gimnazial;
‘să fi efectuat serviciul militar la arma „Pompieri" sau „Protecție civilă";
‘să aibă capacitate deplină de exercițiu;
*5ă fie declarați apți medical, fizic și psihic;
*să aibă înălțimea de minimum 1,70 m și dezvoltare fizică armonioasă;
*să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în 

societate;
‘să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de urmărire penală ori de judecată pen

tru săvârșirea de infracțiuni.

Pentru personal tiYil;
*să aibă cetățenia română șl domiciliul stabil în România;

» *să aibă vârsta de minimum 18 ani;
■ ‘permis de conducere cel puțin categoriile „B-C";

‘să aibă vechime în munca de minimum 4 ani-conducător auto;
‘să fie declarați apți medical și fizic;
*să albă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în 

societate;
*să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de urmărire penală ori de judecată pen

tru săvârșirea de infracțiuni.

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", 
„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", J", „f. „k", „I" 
din Legea nr.80/1995, privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru funcțiile de subofițer nu pot participa candidații care au grad de ofițer în rezervă, iar 
pentru funcțiile de militari angajați pe bază de contract nu pot participa candidații care au grad 
de subofițer în rezervă.

Posarul (tip pliti de înscriere va cuprind următoarele acte;
‘Cererea de înscriere; (se completează in momentuTprezentării la sediul inspectoratului);
•Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptarea condițiilor de recrutare (se completează 

în momentul prezentării la sediul inspectoratului);
’Diploma de studii (copie legalizată);
‘Curriculum Vitae (se completează conform cerințelor modelului ce va fi înmânat în momen

tul prezentării la sediul inspectoratului);
‘Foaia matricolă (copie 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, soțifr, copii și hotărâri judecătorești 

privind starea civilă acolo unde este cazul;
‘Autobiografia (se completează conform cerințelor îndrumarului pentru întocmirea autobi

ografiei, 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;
‘Trei fotografii tip buletin de identitate;
‘Codii după cartea de muncă și livretul militar;
*2 aosare tip plic, 2 dosare cu șină și 30 coli xerox.

Conrurxul șp ya riedapjra astfel
In perioada 21 -22.TÎ7/005 va avea loc concursul pentru ocuparea posturilor de militari anga

jați pe bază de contract și personalul civil și va consta în următoarele probe de selecționare: 
test scris (grilă), interviu, probă practică de evaluare a aptitudinilor (conducere) și evaluarea 
performanțelor fizice;

Pentru funcția de personal civil, candidații nu se evaluează la pregătirea fizică.
In perioada 23-24.11.2005 va avea loc concursul pentru ocuparea posturilor de subofițer și 

va consta în următoarele probe de selecționare:
‘test scris (grilă). Interviu, probă practică de evaluare a aptitudinilor (conducere) și evaluarea 

performanțelor fizice;

Evaluarea performanțelor fizice se va realiza cu respectarea Drevederilor Ordinului M.A.I. nr. 
154/2004. Candidații au dreptul la o singură încercare/probă. Nu se admit contestații.Pentru tes
tul scris, interviu și probă practică candidații trebuie să obțină minimum nota 7.00 la fiecare 
probă.

Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări (testul grilă).
Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescătoare a mediilor, indiferent de domiciliul 

candidatului sau locația postului scos la concurs.
Data la care va avea loc testarea psihologică va fi comunicată în timp util.

1 Cererile de participare la concurs vor fi depuse la compartimentul resurse umane din cadrul 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara" al Județului Hunedoara, cu se
diul în mun. Deva, str. G. coșbuc, nr. 26, jud. Hunedoara, până la data de 04.11.2005, ora 
14.00.

2. Pentru evaluarea performanțelor fizice, probele, normele și baremele vor fi aduse la 
cunoștință candidațiilor în momentul înscrierii, în funcție de profilul pentru care candidează.

3. Tematica și bibliografia stabilite pentru concurs vor fi aduse la cunoștință celor interesați, 
cu ocazia înscriem,

Relații suplimentare se pot obține de la Inspectoratul pentru Sftuatii de Urgență .Iancu de 
Hunedoara" al Județului Hunedoara - compartimentul Management Resurse Umane, telefon 
0254/214220 sau 0254/214221, Interior 115.

(33124)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:ina.jurccne@informmedia.ro
mailto:defend@rdslink.ro
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• Regulament. Deputății au adoptat, ieri, cu 181 de voturi pentru și 94 împotrivă, modificarea Regulamentului Camerei, noua formă vizând revocarea președintelui acestui for legislativ. Votul final a fost dat după ce timp de aproape două luni s-a dezbătut pe articole acest document. împotrivă au votat doar deputății PSD. (D.l.j

Ce va fi: Salvital sau SMURD?

■" 11Ipreședintelui României, transmis cu prilejul ' Zilei Armatei, a fost prezentat, ** i- ieri, la Deva, de IffiE col. Stelică Sava, < U.cel°r prezenți Ia jyMonumentul Eroilor. Au fost ■Aijprezenți și elevi ■•de la CNS 
Uf! „Cetate” Deva.

■ într-o primă fază, 
județul va avea două 
servicii specializate de 
urgență.

Daniel I. Iancu_______________
daniel, iancu^informmedia.ro

Deva - Serviciile Mobile de Urgență pentru Resuscitare și Descarcerare (SMURD) vor fi complementare serviciilor județene de ambulanță și vor acorda prim ajutor, în fiecare județ în cazul urgențelor foarte grave. Proiectul legislativ stabilește că un asemenea serviciu va avea în structură echipe de reanimare, 

precum și echipe cu personal paramedical. „Nu vom face concurență serviciilor locale de ambulanță. SMURD-ul se va extinde etapizat și va fi apelat la numărul 112. Extinderea se va face în funcție de fondurile care vor fi puse la dispoziție: vom avea fonduri de la UE, dar și de la diferite ministere implicate: Ministerul Administrației sau Ministerul Sănătății”, a declarat inițiatorul SMURD în România, Raed Arafat.
Cum rămâne cu Salvital?Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Petru Mărginean, s-a ocupat de con-

Petru Mărgineanstituirea și coordonarea Asociației SALVITAL din partea GJ. El ne-a declarat că prin extinderea SMURD-ului în toată țara, SALVITAL nu va fi afectat. „Practic, și noi suntem SMURD”, a precizat Petru

Mărginean. „Asociația s-a înființat doar pentru a se putea obține finanțare. Practic, se vor înființa Spitale de Urgență, pentru că oricum după aderarea la UE fiecare județ va fi obligat să aibă o asemenea instituție. După cum spi nea și domnul Arafat, după Mureș, Hunedoara este al doilea județ în ceea ce privește dezvoltarea unui asemenea Serviciu mobil de urgență. Nu e vorba de două servicii paralele”, a spus vicepreședintele CJ. El a mai precizat că sprijinirea serviciului de urgență de către minister nu exclude contribuția și participarea autorităților locale.
PĂREREA TA CONTEAZĂ: Cum credeți că va fi raportul de țară?

• ’ .................................. .... 1 ... I . I .. .

(Foto: Traian Mânu)

Delegație maghiară
Deva (DI.) - O delegație din județul Vas (Ungaria) efectuează o vizită oficială în județul Hunedoara. Delegația maghiară este condusă de Laszlo Majthenyi, președintele Comisiei pentru Cultură și Tineret din cadrul Adunării Generale ă Județului Vas, aceasta fiind cea de-a patra delegație, după semnarea protocolului de înfrățire, în octombrie 2004. Programul cuprinde deplasări în Ținutul Pădurenilor și Țara Zaran- dului, pentru a se putea stabili un prim contact. „Este prima vizită oficială, în domeniul culturii, așa că nu trebuie să ne așteptăm acum la multe lucruri concrete, însă pe viitor se va stabili ce lucruri comune vom putea face”, a declarat Majthenyi.

Nu cred că va fi favorabil României și UE ne va accepta așa cum suntem. Nimic nu s-a schimbat în bine sau cel puțin cetățeanul de rând nu simte nici o îmbunătățire a nivelului de trai.
Cornel. PăsTăNAț, 
INGINER TEHNICIAN, DEVA

Raportul de țară de anul acesta va fi favorabil. Nu sunt diferențe între noi și Bulgaria și ar fi bine dacă țara noastră ar reuși să îndeplinească toate condițiile pentru ca în 2007 să aderăm la UE.
Petru, 
ELECTROMECANIC, DEVA

Raportul de țară va fi favorabil și nu cred că se va pune problema amânării datei de aderare la Uniunea Europeană. Declarațiile celor din Uniune ne fac să credem că suntem în fața Bulgariei.
GfflTă lONESCU, >1-

. RwWm..: .......ÎS

Nu va fi vorba de amânarea aderării la UE. Indiferent de tonul raportului, aderarea la Uniune depinde doar de România și de cum va îndeplini toate condițiile cerute de Uniune.
V. Gașpar, 
■Deva

Raportul de țară este o chestiune pur formală. Interesele sunt prea mari și nu se va pune problema amânării aderării pentru că și fără să îndeplinim condițiile tot vom fi admiși în UE.
Anonim, 
Deva

rik Câștigă "
1^ biblioteca
V din

Cuvântul
liber!

M,
Mureșul devine navigabil

Ai ratat biblioteca? Nu fi supărat, îți oferim o nouă șansă! Biblioteca din imagine își așteaptă 
câștigătorul! Ai o șansă în plus dacă te abonezi la Cuvântul Liber pe luna noiembrie cu doar 6,9 lei!

Citește Cuvântul liber in continuare! _______

informmedia.ro
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f cuvÂm Gânduri serioase în Cupă
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• Nici o măsură. Deși după egalul din etapa precedentă cu Pandurii s-a vorbit foarte mult despre unele sancțiuni aplicate jucăto- t^ilor de la Jiul Petroșani, acest lucru nu s-a întâmplat. „Ce măsuri să se ia? Ce, suntem pe vreun loc retrogradabil? Nu. Nu s-a luat nici o măsură", ne-a spus ieri antrenorul lonuț Chirilă. (V.N.)
• Bluza arbitrului. 0 hotărâre inedită aComisiei Județene de Disciplină a fost luată după cele întâmplate la meciul dintre Aurul Brad și Dacia Orăștie. Comisia a hotărât ca, până la 1 noiembrie, arbitrului Cristian Lazăr să i se cumpere de către brădeni bluza și cartonașele rupte după meci. (V.N.)
Antrenorul Jiului „plânge" 
după spectatori

Petroșani (C.M.) - lonuț Chirilă, antrenorul Jiului Petroșani, a demonstrat încă o dată că e original, declarând, ieri, că echipa sa e dezavantajată de faptul că va evolua la București, cu Dinamo și Rapid, cu porțile închise, deși orice tehnician ar fi admis că absența suporterilor adversarilor îl poate ajuta. „Suporterii fac parte din spectacol. Un meci de fotbal fără spectatori e ca o mâncare fără sare și piper. Par niște meciuri amicale”, a declarat Chirilă. Acesta s-a arătat motivat de faptul că a antrenat atât la Dinamo, cât și la Rapid, adversare în următoarele etape ale formației pe care o pregătește. „Mă mobilizează acest fapt, însă ne va fi foarte greu. Valoric, diferența dintre Jiul și Dinamo sau Rapid este ca de la cer la pământ”, a precizat Chirilă. Jiul Petroșani va întâlni pe Dinamo, pe 29 octombrie, în cadrul etapei a Xl-a a Diviziei A, și pe Rapid, pe 4 decembrie, în etapa a XV-a, ambele meciuri urmând a se dispută la București cu porțile închise, în urma deciziei Comisiei de Disciplină a FRF.

■ Deși Jiul are multe 
indisponibilități, „mine
rii" speră la Un rezultat 
bun în meciul de azi.

Valehtiw Neagu_______________
valentin.neagu@informniedia.ro

Petroșani - Discuția avută ieri cu lonuț Chirilă, antrenorul Jiului, a scos încă în evidență amarul regret și neșatisfacția după semieșecul din meciul din etapa trecută cu Pandurii Tîrgu Jiu. După cum se știe, petroșănenii au obținut doar un rezultat egal, 1-1, neavând nici o victorie pe teren propriu în acest campionat.
Regrete tardive„Dacă Pîcleșan nu era eliminat, noi câștigam meciul și eram acum pe locul 10! Un nesperat loc la începutul campionatului. 10 minute ne mai trebuiau și eram acolo unde nimeni nu credea”, a ținut să precizeze tehnicianul. Tocmai de aceea, Chirilă a ținut să sublinieze că „tratăm cu cea mai mare seriozitate meciul cu FCM Bacău din Cupă. Avem gânduri serioase în

Jucătorii Jiului își doresc un parcurs cât mai lung în Cupa României (Foto: Traian Mânu)această competiție și nu vrem să dezamăgim pe nimeni”.Nu va fi deloc ușor, întrucât Jiul are mai multe indisponibilități, între care și o parte dintre titulari. Este vorba de Perenyi, Claudiu

Drăgan, Pîcleșan (cartonaș roșu) etc. în ceea ce privește locul de desfășurare a meciului, stadionul Precizia Săcele, Chirilă a spus că a fost cererea „minerilor” pentru a- cesta, întrucât terenul este

mai bun acolo. Poate că meciul de astăzi din Cupă va fi de bun augur pentru jucătorii Jiului și va însemna revirimentul dorit atât de mult de toți iubitorii fotbalului din Vale și nu numai.
Obiectiv obligatoriu victoria

J Revine Mulțescu?
Petroșani (V.N.) - Zilele acestea a circulat mult zvonul potrivit căruia divizionara B de fotbal, Minerul Lupeni, l-ar curta pe Gigi Mulțescu pentru un eventual post de director tehnic la echipă. în legătură cu acest lucru, el a declarat: „Mi-ar face o mare plăcere să revin în Valea Jiului, dar încă mai sunt sub șocul celor pățite de mine la Jiul, atunci când am fost îndepărtat de la echipă. Sunt oameni în Vale pe care întotdeauna îi revăd cu plăcere, dar nu m- am gândit încă dacă voi reveni sau nu. Cert este că nu mi s-a făcut nici o ofertă concretă, iar pentru mine prioritate are acum Campionatul Turciei. Sunt în așteptarea unei oferte serioase din Turcia și mai mult ca sigur că voi pleca acolo”. Tehnicianul a mai afirmat, între altele, că se bucură pentru forma bună a fiului său, Cătălin Mulțescu, titularul postului de portar la Jiul: „Mă bucur pentru el, cu toate că putea să fie acum la un club mai mare”.

rița echipei Cetate, a scăpat de suspendare după cartonașul roșu încă sat la Baia Mare, dar a fost amendată de Comisia de Disciplină a FRH cu 200 RON. (Foto: T. Mano)

■ Handbalistele de la 
Cetate riscă penalizări 
dacă nu înving, azi, pe 
HCF Piatra Neamț.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@lnformmedia.ro

Deva - Cetate Deva are doar varianta victoriei în partida pe care o va susține azi, de la ora 17.00, cu HCF Piatra Neamț, în cadrul etapei a VlII-a a Ligii Naționale de handbal feminin. „Dacă nu câștigă nici în fața acestei .pchipe care a pierdut toate cele șapte meciuri disputate până acum și se află pe penultimul loc în clasament, jucătoarele vor fi penalizate. Despre prime de victorie nu

se poate discuta decât dacă succesul cu HCF va fi urmat de obținerea a cel puțin un punct în meciul de sâmbătă din deplasare cu Oțelul Galați”, afirma Marian Muntean, președintele clubului devean. Partida Cetate - HCF Piatra Neamț se va disputa la Sânnicolau Mare, întrucât FRH n-a mai avut timp să schimbe locul de disputare a meciului, după ce vineri Comisia de Apel a anulat suspendarea pentru trei etape a Sălii Sporturilor din Deva.
Nu intră în vacanțăHandbalistele de la Cetate nu vor intra în vacanță, ci își vor continua antrenamentele, deși după etapa de duminică

campionatul Ligii Naționale se va întrerupe până în luna ianuarie 2006, din cauza participării echipei naționale la Campionatul Mondial.„Nu ne permitem vacanța. Dacă eram în grafic cu obiectivul propus, respectiv ne situam aproape de un loc care ne ar asigura prezența în cupele europene, atunci alta ar fi fost situația. Dar după rezultatele slabe de până acum, fetele trebuie să muncească și să demonstreze că merită banii pe care-i încasează drept salarii prin victorii în teren nu prta fitness la antrenamente. îniglus. trebuie să se obișnuiască cu sistemul de joc al noului antrenor Dumitru Berbece”, preciza Marian Muntean.
Rezultatele etapei a V-a, 23 octombrie: Zarandul Erișcior - Olimpia Ribița 
2-1; Moții Buce; - Casino Ilia 1-1: Guler Deva - Victoria Brad 4-3; Streiul 
Simeria Veche - Agrocompany Băcia 0-4. Victoria Dobra a stat. _______

Clasamentul
1. Aqrocompany Bă: ia 5 5___0 . B 1E-.-4 15_________
2. Olimpia Ribița ____4_ 2 1_________ J_7-4________ 7 ______
3. Moții Buceș _______ 5 2____ 1__________ |____9-8 7________

4. Zarandul CTișciar 5 . 21 % 1 6-5 ______7_______
5. Guler Deva___  4 2 0 8 10-9_____ __B__________
6. Casino Ilia 4 1 3____  0__ 5-4_________6_________
7. Streiul Simeria Veche _4 1 1__  2 5-12________4 _____
8. Victoria Brad 5 _1 0 ~4 7-1Î ____ g _____

9. Victoria Dobra 4 0___ 1_____ B B-13________1________

Programul etapei a Vl-a, 30 octomHe: Victoria Brad - Streiul Simeria Veche; 
Casino Ilia - Guler Deva; Olimpia Ribița - Moții Buce;; Victoria Dobra - Zaran
dul Crișcior; Agrccorrpany Băcia stă.

X.

FOTBAL/CAMP. IOD , 31
Rezultatele etapei a V-a, 23 octombrie: Viitorul Păclișa - Unirea General
Berthelot 2-1; Cema Lunca Cernii - Sântămăria Orlea 2-4; Știința lancu de
Hunedoara - Gloria Bretea Română 0-1; Minerul Teliuc - Cema Toplița 4-

& ) 2

Clasamentul
1. Sântămăria Oriea 5 4 0 1 18-8 12
2. Gloria Bretea Română 5 4 0 1 12-7 12
3. Știința lancu de HD. 5 3 1 1 13-4 10
4. Unirea Berthelot 5 3 0 2 11-8 9
5. Minerul Teliuc 5 2 2 1 11-8 8
6. Streiul Baru Mare 5 2 1 2 10-5 7
7. Viitorul Câclișă 5 2 1 2 13-7 7
8. Cerna Lunca Cernii 5 1 ■ 1 3 9-15 4

3 6-13 ?■ 29. Cerna Toplița________ _________________________ _______________
10. AS Boșorod 5 1 0_____, 5 5-23 , fi ___ _

Programul etapei a Vl-a, 3D octombrie: Unirea Gen. Bertheioi - AS Boșorod; 
Cema Toplița - Streiul Baru Mare; Gloria Bretea Rom. - Min. Telluc; Sîntămăria 
Orlea - Știința lancu de Hunedoara; Viitorul Pădișa - Cerna Lunca Cernii.

53% Reducere
Economisește cu abonamentul

A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum! cuvÂNiml

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani
CUM TE ABONEZI?

<r-

(2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.248 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
Ș cel mai complet supliment

~kâJ de televiziune.
Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

cr-
o-

Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa ledacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

Abonamente
6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)

19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2,240 lei vechi)

PrenumeleNumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

mailto:valentin.neagu@informniedia.ro
mailto:ciprian.marinut@lnformmedia.ro
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• Dopaj. Un tribunal din San Remo i-a găsit vinovați de dopaj pe cinci rutieri italieni și un masor în timpul Turului Italiei 2001. D. Fri- go, Di Grande și A. Elli au primit câte 6 luni de închisoare cu suspendare și amenzi de 4000 euro, în timp ce D. Romano și E. Brig- noli au primit sentințe cu suspendare. (MF)• Apel. Clubul de fotbal Real Madrid a făcut apel împotriva cartonașului roșu primit duminică de David Beckham în meciul cu Valencia (1-2) de pe Santiago Bernabeu, cu speranța că-l va putea folosi pe englez în meciul de miercuri cu Deportivo La Coruna din campionat. (MF)

Patinatorii. Benjamin Agoș- " * to (stânga) șiTanith Belbin (dreapta) au . câștigat pentru ' < - * - a treia oară/ ,x'> consecutiv titluM î- național în SUA, prezen- tând un‘ f"; exercițiu foarte dinamic pe• v . # piesa filmului Deliverance în ,, cadrul concursului de Grand Prix desfășurat în Boarawalk Hali din Atlantic City..
(Foto: EPA)

Doi atleți români în topul 
european

Madrid (MF) - Marian Oprea și Constantina Diță-Tomescu sunt nominalizați printre cei 44 de sportivi ce candidează la titlul de cel mai bun atlet al anului, trofeul de cristal urmând să fie acordat de Federația europeană de atletism în urma contabilizării voturilor primite din partea federațiilor membre, a reprezentanților media și a publicului larg.Voturile pot fi trimise pe site-ul www.european-athletics.org până pe 31 decembrie. Premiul pentru cel mai bun atlet al anului a fost inaugurat în 1993 și în acest an va ajunge la a 13-a ediție. Pentru trofeul de cristal concurează 22 de atleți, printre care Marian Oprea (triplu salt), și 22 de atlete, inclusiv Constantina Diță-Tomescu. Pe liste figurează 18 campioni mondiali, 8 recordmeni mondiali și 18 lideri ai clasamentelor mondiale la diferite probe.Constantina Diță-Tomescu a cucerit medalia de bronz la maraton, la CM de la Helsinki, și două medalii de aur, individual și cu echipa, la CM de semimaraton de la Edmonton, în timp ce Marian Oprea este me-

Fiasco la repetiția JO
■ Drogurile și mita au 
ruinat Jocurile Națio
nale Chineze, avanpre
miera JO de la Beijing.

București (MF) - Cotidianul britanic The Independent notează, în ediția de marți, că Jocurile Naționale ale Chinei, repetiția generală pentru JO de la Beijing, din 2008, s-au dovedit un fiasco datorită presupuselor meciuri măsluite, a mitei, a deciziilor incorecte ale arbitrilor și a scandalurilor doping. „China a marcat un autogol cu ocazia Jocurilor Naționale, care au avut loc în prezența președintelui Comitetului Olimpic Inter
Bivolarii a demisionat!

Pilotul german de Formula 1 Michael Schumacher a testat luni o motocicletă Ducati „Desmosedici” ain clasa MotoGp pe ciwuitul echipei Ferrari din Mugello, a anunțat agenția Ansa. Campionul mondial de FI a ținut să facă un gest asemănător cu cel al italianului Valentino Rossi, campion mondial la motociclism viteză, care a testat deja un bolid de Formula 1 Ferrari. (Foto: epa)

■ Criticat de Mircea 
Sandu pentru activita
tea sa, secretarul FRF 
și-a dat demisia.

București (MF) - Cristian Bivolaru a anunțat, ieri, că a demisionat din funcția de secretar general adjunct cu probleme internaționale al FRF, pe care o ocupa din ianuarie 1990. Bivolaru a luat această decizie după ce a fost criticat miercurea trecută de președintele FRF, Mircea Sandu, pentru activitatea sa din ultimii trei ani. El a caracterizat, acuzațiile lui Sandu drept Jignitoare și neadevărate”. Cristi
Meciurile CM 2006 vor fi 
vizionate în 208 țări

Despăgubiri pentru fani
Stockholm (MF) - Conducerea clubului de fotbal If Elfsborg a anunțat că îi va despăgubi pe fanii care au asistat la înfrângerea umilitoare, 1-8, suferită în fața proaspetei campioane Djurgarden, în ultima etapă a campionatului Suediei.Considerând drept „inacceptabil” acest rezultat, responsabilii lui Elfsborg au promis că le vor returna banii cheltuiți pe biletele de intrare și tichetele de călătorie tuturor suporterilor care au parcurs 700 km pentru a asista la meciul de la Stockholm.„Ne-am fi dorit să putem spune că rezultatul a depins de factori externi, dar nu există nici o scuză și nici o explicație. Am jucat pur și simplu foarte slab. Vrem să ne cerem scuze tuturor suporterilor,, membrilor clubului, sponsorilor și voluntarilor care lucrează în cadrul grupării noastre”, se precizează într-un comunicat al clubului Elfsborg.

H Vânzarea drepturilor 
TV de retransmitere a 
meciurilor CM 2006 
acoperă 208 țări.

Monaco (MF) - Vânzarea drepturilor TV de retransmitere a meciurilor CM 2006 este „aproape completă” și acoperă, în acest moment, 208 țări din întreaga lume, a a- nunțat, luni, distribuitorul o- ficial al drepturilor TV, compania elvețiană Host Broadcast Services (HBS). Drepturile de retransmitere a meciurilor de la Cupa Mondială au fost vândute, în septembrie, pentru toate țările de pe continentul american, la fel cum s-a întâmplat și în țările rlo nn nnnfinotiinii african a 

național (CIO), Jaques Rogge, și care au ridicat mari semne de întrebare asupra promptitudinii cu care această țară ar putea găzdui Jocurile Olimpice într-un mod corect”, notează Independent. Cotidianul britanic consideră că, în ciuda celor șase recorduri mondiale înregistrate în cadrul competiției, imaginile de prim-plan ale jocurilor au fost negative.
Abandonuri comandate„Milioane de suporteri chinezi au privit cu stupoare cum Sun s-a dat bătută în finala de judo, după un semnal al antrenorului său, chiar dacă adversara, Yan Sirui, 
an Bivolaru a spus că a mai avut cu președintele FRF o discuție pentru a căpăta mai multe detalii în legătură cu nemulțumirile lui Mircea Sandu, dar nu a fost lămurit nici cu această ocazie. „Plecarea mea din Federația Română de Fotbal este o înfrângere personală. Nu mi-am dorit acest lucru”, a spus Bivolaru.El a mai precizat că regretă că nu își poate continua activitatea alături de colegii de la Departamentul relațiilor internaționale și de la echipa națională de fotbal a României unde este acum din nou o atmosferă deosebită pentru obținerea marilor performanțe.

indicat Francis Tellier, manager general al HBS.Vânzările drepturilor de retransmitere acoperă 90 la sută din teritoriul european, cu câteva absențe notabile, precum Polonia, a cărei selecționată este calificată la Cupa Mondială, care se va disputa între 9 iunie și 9 iulie, în Germania.Teritoriul Oceaniei este acoperit în proporție de 75 la sută, iar cel al Asiei în proporție de 70 la sută, dar cu mențiunea că nu cuprinde încă vreo țară din Asia Centrală. Adițional, au fost semnate șapte licențe „new media”, care acoperă 30 de țări și care vor transmite imagini și comentarii pe Internet și pe 
telefoanele mobile. 

abia o atinsese”, precizează sursa citată. Astfel de abandonuri s-au produs șf la concursurile de taekwondo și box, în timp ce gimnastele s- au plâns că rezultatele au fost aranjate înainte de începerea competiției.
Arbitri mituiți și dopajTrei arbitri judecători în proba de wrestling au fost eliminați pe viață după ce au primit mită, în timp ce mai mulți atleți nu s-au prezentat la ceremoniile de înmânare a medaliilor, în semn de protest la deciziile dubioase ale arbitrilor. The Independent amintește și cazul antrenoarei atletei de pe locul doi în cursa de

Băile de

Cristfâr Bivoltau

Data nașterii: 13 august 1958 

Studii: Este absolvent al Facul
tății de limbi străine.

Funcții: A ocupat funcția de 
secretar general adjunct cu 
probleme internaționale din ia
nuarie 1990.

Este membru al Comisiei pen
tru fotbal profesionist a UEFA, 
membru al Comisiei UEFA pen
tru fotbalul tem: n. președintele 

Comisiei pentru acordarea licen
țelor de agenți de jucători, pre
ședintele Comisiei de relații in
ternaționale.

Fundașul echipei AS Roma, Cristian Chivu, este incert pentru meciul din deplasare, cu formația Inter- nazionale Milano, care va avea loc, azi, în etapa a IX-a din Seria A, a anunțat presa italiană. La antrenamentul de luni, internaționalul român s-a antrenat separat de restul colegilor, la fel ca și Francesco Totti și Samuel Kuf- foUT. (Foto: EPA) 

1.500 metri, care i-a implorat pe arbitri, în genunchi, să o descalifice pe câștigătoare#^ concursului.„Arbitrii au fost nevoiți să
»................ . .......

Jocurile Naționale 
. au constituit o pată pe 

prestigiul național al Chinei

The Independent 

   "V ia decizia”, notează The Independent, care amintește și de testul doping pozitiv al celei mai bune alergătoare pe distanțe mari din China, Sun Yingjie, eliminată din toate competițiile. /
Medalii la CE 
de fotbal-tenis

Oradea (MF) - Echipa națională de fotbal-tenis 
a României a obținut frei medalii la Campionatele Europene, desfășurate la Oradea.Medalia de aut a fost obținută în proba de dublu cross, cea de argint în proba de triplu, iar cea de bronz.în proba de dublu.La CE de fotbal-tenis au mai participat Cehia, Croația, Elveția, Franța, Rusia, Slovacia, Turcia și Ungaria.

!)

http://www.european-athletics.org
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câștigi
bani grei

din oră în oră!

9 ". iL ..
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Vând ap. 1 cameră (01)

• urgent, preț bun, confort 14 mp, etaj 2, deco
mandate, parchet, gresie, faianță, contorizări, 
zonă bună, Deva Tel. 0745/302200.

• vând cameră de cămin, zona Dacia Deva preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, balcon mare de 7 m, bucătărie 
mare, fără îmbunătățiri, 56 mp, etaj 1, zona Lili
acului, preț 1,050 mid. lei. Tel. 0722/728436.
• decomandate, contorizări. 2 balcoane, 55 mp, 
zonă centrală etaj intermediar, Deva preț 1.2 
mid. lei. Tel. 0727/885561.
• decomandate, Deva Bălcescu, etaj 4 din 10, 
parchet centrală termică preț 850 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/521378,0722/425292.
• semidecomandate, *1. Armatei, etaj 1, balcon, 
contorizări, preț 71.000 ron. Tel. 0745/367893.
• semidecomandate, parchet bun pentru priva
tizare, Al. Armatei, contorizări, preț 73.000 ron. 
Tel. 0745/367893.
• semidecomandate, parter, Deva Dacia preț 
700 milioane lei, negociabil. Tel. 0721/521378, 
0722/425292.
• urgent circuit, Bdul Dacia parchet lamelar, 
gresie, faianță balcon închis, bloc de cărămidă 
preț 740 milioane lei. Tel. 0740/232043,211075.
• regent Deva, Al. Streiului, bl. 66, sc. 1, ap. 62, 
decomandate, centrală calorifere, instalații 
sanitare noi, termopan, spoturi, ușă schimbata 
gresie, faianță parchet 410 milioane, neg. Relații 
la adresă
• urgent motiv de emigrare, apartament 2 
camere și garsonieră zonă bună etaj interme
diar, ocupabil imediat prețuri 660 și 450 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/815781.
•zona Al Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil., neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

ANț ARE

ZĂS 1 Ti n L£\ S.A.
Deva. str. M. Kogălnicoanu, re.4, M Jtm 0254 21*112,02542195M, www.aurora.com.ro Capital social: 175.000 RON 
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începând cu data de 06.10.2005, în baza Legii nr.240/2005, a luat ființă 

Societatea Comerciali de Mlcrofinanțare AURORA SUL, avlnd ca acționari 
principali cele mal puternice case de ajutor reciproc ale salariaților din județul 
Hunedoara.

PENTRU 
MAȘINA TA

S AICI POATE

•zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală l. 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 preț520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu- ’ 
nătățiri, et. 1, preț 1,050 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 b-dul Decebal, dec., et. 1 din 4, balcon 
închis, gresie, faianță model nou, termopane, ct 
55 mp, 135 mid., tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona centrul vechi, et. 3, sdec., fără 
îmbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, debranșat 
termic, apometre, liber, 47 mp, 980 mii., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona B-dul Bălcescu, et. 1, sdec., parchet, 
gresie, faianță contorizări apă gaz, liber, 50 mp, 
845 mii., tel. 0745/164633. (Mimason)
•zona UEactdu, 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)
• Zamfirescu, dec, parchet, contorizări, balcon, 
et. 4,845 mii., tel. 0745/253413. (Mimason)
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabii, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Decebal, etaj intermediar, decomandate, 
60 mp, 2 balcoane, termopan, parchet nou, 
gresie, faianță modificări, apometre, gaz 
contorizat, repartitoare, preț 140.000 RON, tel. 
0723-251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Creangă decomandate, vedere în 2 părți, 
balcon închis, boxă contorizări, parchet, preț 
95.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfhesțu, 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 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament 3 camere 
în zona Liliacului, Decebal, piață se oferă 
diferență tel. 0723/251498,232808 (Fiesta Nora)

• zona 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)
• zonă rdtracentrală, decomandate, vedere în 2 
părți, balcon închis, boxă contorizări, parchet 
preț 95.000 RON, tel. 0723/251498,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Micro, etaj intermediar, decomandate, 
centrală termică modificări, parchet laminat, 
gresie, faianță, preț 58.000 RON, tel. 0745/302200, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona piața centrală zonă liniștită cu alei, etaj
1, iriterfon la scară balcon mare, apometre, gaz 
2 focuri, apartament tip standard, ocupabil în 24 
ore, -urgent-, tel. 0788/165703,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Decebal, decomandate, 60 mp, 2 
balcoane, 1 închis, amenajat deosebit, vedere la 
bulevard sau schimb cu ap. 3 camere în zonă 
bună fără amenajări, ofer diferență tel. 
0788/165703.232808 (Fiesta Nora)

• zona LiAacuhâ, etaj 1, decomandate. 55 mp, 
apartament tip standard, preț 105.000 RON, tel. 
0745/302200,23280a (Fiesta Nora)
• zona Astoria, bine întreținut, parchet, gresie, 
faianță contorizări, geam la baie, preț 73.000 
RON, tel. 0745/ 302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresrilet intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
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Assistent Manager
care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități:
• Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei

• Să coordoneze echipa de conducere §i să raporteze 
situația către directorul executiv (CEO)

• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale 

companiei

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză

• Studii / cursuri de management (recomandat)
• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

CEO
• Abilități deosebite de comunicare: încrezător în sine, cu 

gândire flexibilă

• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres
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pentru lucrul în echipă
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cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 
modern și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unică a dezvoltării profesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză la 
următoarele coordonate: Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu.
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Orășiie, Strada 
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• urgent, zona Al. Streiului, 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-Huhedoara)
• zona Micro 4 - Hunedoara, et. intermediar, 
parchet, contorizări, preț 520 mii., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• zona Eminescu ■ Deva, semidec., apometre, 
gaz contorizat, balcon închis, mobilat, preț 800 
mii., neg., tel. 745374, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizat, et intermediar, zonă centrală, 
fără îmbunătățiri, urgent, preț 1,2 mid., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, et 2, zonă bună, 54 mp, balcon 
mare închis, contorizări complete, preț 840 mii, 
neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, 2 balcoane, parchet, gresie, 
faianță, contorizări complete, repartitoare, 60 
mp, et. 1, zona Lido, 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, faianță, 
parchet preț 79.000 Ron. Tel. 224296, 
0788/361.782. (Garant Consulting)
• dec, bucătărie, baie, faianță, balcon, 
contorizări, bd-ul Decebal, preț 103.000 Ron, 
0741/154.401. (Garant Consulting)
• Sdec, buc, baie, balcon, zona Gojdu, preț 
104.000 Ron, 0741/154.401(Garant Consulting)
• etaj 3, centrală termică proprie, 2 geamuri 
termopan, zona Scărișoara, preț 85.000 RON, 
neg., tel. 223400,0721/577366,0742/005228 (Casa 
Betania)
• dec, st 55 mp, balcon închis, contorizări, 
parchet Zamfirescu, preț 85.000 RON, tel. 223400, 
0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)

Cumpăr ap.2 camere (04)

; • zonă bună, nu contează starea, de preferat et 
I intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
‘ 0745/253662. (Evrika)

• urgent, zonă bună, plata imediat, tel. 215212. 
| (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 1 baie, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță, zona Opera, 10/10, bloc acoperit 
cu pod Șitablă; preț 1,250 mid. lei, negociabil. Tel. 
0721/521378 0722/425292.
• Deva, zona pieței, etaj 2, preț 1350 mid. lei. Tel. 
236510.
•zona Proțpead, 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 1,350 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. 0745/2534'13. (Mimason)

• Liliacului, parter înalt cu balcon construit 
închis, ct garaj, 1,7 mid., neg., tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Caipati, parter, dec., balcon, contorizări, 
stare bună, 78 mp, preț 44.000 euro, tel. 206003, 
230324. (Mimason)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, balcon mare 
închis, centrală termică, parchet bine întreținut 
ocupabil imediat, preț 130.000 RON, tel. 
0788/165702,232808 (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, tip stan
dard, boxă, 2 bai, 2 balcoane închise, centrală 
termică, parchet bine întreținut preț negociabil, 
tel. 0788/165703,232809. (Fiesta Nora)
• zona UHacuhri, etaj intermediar, decoman
date, 2 băi, centrală termică, termopane, balcon 
închis, parchet gresie, preț 155.000 RON sau 
SCHIMB cu apartament 2 camere, fără 
amenajări în zonă centrală cu diferență, tel. 
0723/251498,232808 (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, modificat din ap. 4 camere, 
decomandate, amenajat, 2 balcoane, bine 
întreținut, preț 46.000 euro, tel. 0788/165703, 
232808 (Fiesta Nora)
• foarte urgent, 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, 790 
mii, neg, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent dec, 2 băi, 2 balcoane, centrală, et. 2, 
parchet gresie, faianță, 98 mp, 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)
• decomandate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță, vedere în-2 părți, Eminescu, preț 185.000 
RON, neg, tel. 223400,0721/436384,0741/120722.  
(Casa Betania)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță, 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
sau Șoimuș. Preț 820.000.000 ROL, negociabil, fel. 
0746-225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• zonă excelentă, contorizări, termopane, garaj, 
boxă, o cameră la mansardă, preț 72.000 euro,

• zona liliacului, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec, centrală termică, parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et t preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dea, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină, preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• se oferă ap. 3 camere, zona I. Maniu, utilat 
mobilat, amenajat recent pentru pretențioși, 
preț 250 euro/lună tel. 0745/302200,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Micro 7 - Hunedoara, et. intermediar, gaz, 
parchet, preț 420 mii, neg, tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, 2 băi. 2 balcoane, gresie, 
faianță, contorizări, Zamfirescu, preț 170.000 
RON, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)

Vând case, vile (13)

• casă Hunedoara,; P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică, grădină, preț 2,2 mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• casă, zona Bămuțiu, 2 camere, baie, bucătărie, 
pivniță, curte 150 mp, preț 40.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/521378,0722/425292.
• Deva, zonă centrală, pentru locuit sau afaceri, 
casă, curte și grădină, 500 mp. Tel. 0721/978548

• Hațeg, str. Horea, nr. 68 A, tairafa Cornea. 
Tel 0744/226214

• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona pjață ■ Hunedoara, 2 camere, gaz 2 
focuri, apă curentă, pivniță, 180 mp, 600 mii., tel. 
745374 0720542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva,4 camere, bucătărie, baie, garaj, 700 mp, 
teren, apă, gaz, canalizare, preț 80.000 euro, neg., 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• 6 camere, centrală termică proprie, baie, 
canalizare, zonă semicentrală. Deva,1 preț 
115.000' euro, neg., tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• zona Călugăreni, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică, beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, S 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr casă (14)

• urgent, Băkescu, et 3/4 sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, 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)

• casă de vacanță, zonă pita ească la 14 km de 
Deva, fundație de piatră, P-2 cam, M-2 cam, 
mobilată, utilată, totul nou, lamelar, teren st 5000 
mp, curent preț 11.000 euro, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)

• casă cu anexe și teren, în comuna General 
Berthelot nr. 8 Tel. 221257,0727/386660.
• casă In Vărădia, cărămidă, 2 camere, baie, 
bucătărie, preț 350 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/521378 0722/425292.
• casă și cabană, Ghelar, preț bun. Tel. 
0721/521378,0722/425292.
• casă, la 38 km de Deva, 2 corpuri, 5 camere, 
bucătărie, anexe, curte foarte mare, fântână,
grădină, construcție cărămidă, preț900 milioane 
lei igociabil. Tel. 0727/885561.
• urgent, casă în satul Sântandrei, 2 camere, 
bucătărie, hol, grajd, anexe, 800 mp, preț 880 
milioane lei. Tel. 236655,0742/218376.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână, curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 30001

Vând garsoniere (19)

• 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. 227698,0742/564654
• decomandate, Dada, etaj 2, parchet, gresie, 
faianță, contorizări, preț 550 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0721/521378 0722/425292.
• decomandate, suprafață de peste 35 mp, 
ocupabilă imediat, Deva, Bdul Decebal. Tel. 
0741/154401.
• Deva, Gojdu, parter, ideal privatizare, preț 700 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/521378 
0722/425292.
• vând sau schimb urgent, garsonieră Deva, 
Kogălniceanu, 56, ap. 8 cu Timișoara și cande
labre vechi. Relații tel. 0254/232905,220997. 
•zona Zamfoescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 millei. 2352080721/985258 (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985258 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 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 
♦faianță, bloc de cărămidă, totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985258 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată, (cameră 
♦living), repartitoare, parchet gresie, faianță, 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208 0721- 
985258 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță, termopan, ușă metalică, parchet 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță, parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zonaGpjdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită, fără îmbunătățiri, preț 680

• stare bună, în Deva, preț 450.000 mit, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță, ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută, preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență, tel. 0723- 
251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandată, etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam 
noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788/165702, 
232809. (Fiesta Nora)
• zona Mărăști, etaj 3, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, gaz contorizat apometre, preț 
55.000 RON, tel. 0723-251498 232808 (fiesta Nora)
• apartament 1 cameră confort 1, etaj 2, vedere 
la stradă balcon mare, parchet, gresie, faianță 
modificată contorizări, ocupabilă imdiat zona 
poliție județ Pret 22.000 euro, tel. 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, dec., amenajări, contorizări, 
parchet gresie, faianță este liberă preț 44.000 
RON, tel. 0788/165702,232808 (Fieșta Nora)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Micro 6 Nord - Hunedoara, gaz, baie cu 
gresie, parchet, preț 220 mii., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona Mcro 2 ■ Hunedoara, dec., gresie, faianță 
gaz 2 focuri, parchet preț 340 mii., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• 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. ț dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/154.401. (Garant Consulting)

• sdeo, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON, 0741/154401. (Garant Consulting)
• confort 1, dec., buc., baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima, 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• etaj 2, balcon închis, contorizări, Eminescu, 
preț 47800 RON, neg., tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate; gresie, faianță apo
metre, Dacia, Deva, preț 58000 RON, tel. 223400, 
0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)

Cumpăr garsoniere (20)

• to zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Qfer plata Imediat Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren â 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
'211124.
• 15 km de Deva, 7000 mp, panoramă deosebită 
ideal construcție sau casă de vacanță se poate 
parcela, preț 150 milioane lei. Tel 0723/690946,
• 2 parcele teren pentru casă 1081 mp, preț 15 
euro mp. Tel. 0721/521378 0722/425292.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren agricultură și 6000 mp teren 
pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteșți - Hațeg, lângă canton, acte 
în regulă titlu și CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 2800 mp, drumul Coziei, preț 6 euro mp. Tel. 
0721/521378 0722/425292.
• 9000 mp teren vizavi de Macon. Tel. 
0720/066187.
• extravlan, cu ieșire pe DN, localitatea Ruși, 
2000 mp, respectiv 3500 mp, și extravilan 2370 
mp, negociabil. Tel. 0254/734564.
• grădină 2200 mp intravilan, pomi fructiferi, 

localitatea Roșcani, Hunedoara. Tel. 541684, 
după ora 16.
• intravlan 20 ari, preț 2 euro mp, și extravilan 
16 ari cu 1 euro mp, în Șoimuș, negociabil. Tel. 
0740/021237.
• totravilan 500 -1000 mp, zonă neinundabilă 
Simeria, Str. Ciocârliei. Tel. 260412.
• intravlan pentni construcție casă în 
Șoimuș, 1200 mp, fs 12 m, facilitați gaz, curent 
la poartă Informații, zilnic, tel. 220269, 
0746/029058 după ora 16.
• intravlan, 1250 mp, la ieșirea din Deva - 
Sântuhalm, cu toate facilitățile, 15 euro mp 
(mai multe parcele). Tel. 0743/011772.
• intravlan, Brad, Str. Morii, nr. 13, CF 257 N; 
NC 767, S 826 mp, fs 285 m, apă curent, preț 
negociabil. Tel. 0254/611812
• intravilan, Prelungirea Vulcân, 4600 mp, fs
100 m, panoramă deosebită posibilitate parce
lare, preț 12 euro mp. Tel. 0726/130557,211075.
• intravlan, vizavi de Dacia Service, 3300 mp, 
fs 52 m, acces direct la stradă facilități 
aproape, preț 28 euro mp. Tel. 0740/232043, 
211075.
• teren pentru agricultură construcții de case 
sau agrement la Archia și Almașu Sec. Tel. 
0722/524983,212083.
• 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, platforma 600 
mp, preț 265.000 euro. Tel. 0721/560918 
0721/948212,0741/135659.
• urgent, ta Archia, ideal pentru casă sau 
cabană cu posibilitate utilități apă gaz, 
curent cea 50 ari și teren pentru agricultură 
cca 15 ari, preț negociabil. Tel. 215868.
• Intravlan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială 
documentația lăzi, preț 50 euro mp, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• intravlan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravlan, st ZOOM 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 mări, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
•zona Depozitelor, intravilan, 1500 mp, fs 25 m, 
facilități, parcare, preț 35 euro/mp, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• zona Ceangăi, s 715 m, fs 10 m, loc de casă 
toate facilitățile pe teren, preț 37.000 euro, tel. 
206003. (Mimason)
•DN7,totre Magrllap șl calea ferată s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413.

• ta Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Cristur, 1800 mp, teren drept zonă bună 
preț 10 euro/mp, tel. 745374, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• intravlan, intersecția-Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, țel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860.

, (Imob Eurobusiness)
• toiravian, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• intravilan, Deva, 3500 mp, apă gaz, curent, 
preț 7 euro/mp, preț neg, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• urgent, st 10.000 mp, fs mare, la DN 7, toate 
utilitățile, preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• intravilan, Sțtotuhahn, între case, st 2500 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)
• Intravilan, Deva, str. Vulcan, apă gaz în 
apropiere, st 2870 mp, preț 6 euro/mp, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• intravlan, Bretea Mureșană curent electric în 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel. 
224298 0788/361.782.(Garant Consulting)

• intravlan, 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)
• intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent ideal construcție casă preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557.  
(Mondial Casa)
• intravilan, zona drumul spre Hunedoara, st 
1000 mp, fs 15 m, acces din 2 străzi, bun ptr. 
construcție casă sau activitate comercială preț 
15 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• 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)
• intravlan, ta zonă industrială st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafb la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)

• totravilan, ta Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 Hectare), toate utilitățile, acces 
atn 2-părțt, zona statandrel, preți2 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
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• intravilan, ta zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• intravlan, la DN 7, Sîntand rei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, ta zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• intravlan la DN 7, în zonă industrială la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577368  (Casa Betania)
• intravlan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)

• intravlan st 6059 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577368 (Casa Betania)
• Stateria,st 2900 mp, utilități, gaz, curent, apă la 
150 metri distanță Preț 4 euro/mp. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, Str. Livezilor, st 850 mp, utilități, curent, 
gaz, apă potabilă poziție superba pentru 
construit casă Se vinde și parcelat, 425 mp. Prâț 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa 
Majestic)

Cumpăr teren (22)

• arabi, oriunde în județul Hunedoara sau în 
România, cu suprafață minimă de 10 ha. Tel. 
0746-225728 0254-213050. (Casa Majestic)
• sHuatlntreDeva și Hunedoara, st între 2000 și 
4000 mp. Ofer prețul pieței. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

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

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070108 0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070108 0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• zona piață etaj 1, st 75 mp, nu este amenajat 
vad deosebit preț 47.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• zona L Creangă st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit încălzire, preț 48000 euro, 
neg, tel. 211075, 0726/130557, 0747/779751. 
(Mondial Casă)
• chioșc de aluminiu, zona Bălcescu,st4mp, la 
stradă acces auto, apă gaz, curent preț 160 
mii, neg, tel. 211075,0726/130557,0745/666447. 
(Mondial Casa)
• ta Deva, 42 mp, apă gaz, curent 6.000 euro, 
neg, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

imobile chirii (29)

• caut pentru închiriere apartament 3 camere, 
nemobilat termen lung, 400 ron/lună Tel. 
0745/367893.
• închiriez vlă P+l, zoria cetate, 4 camere, scară 
interioară living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță 
garaj încălzit curte, grădină bucătărie vară 
ideal locuință sau sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, contorizări, zona 
Zamfirescu, preț 100 euro /lună Tel. 223555, 
0742/290024.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat utilat preț 120 euro/lună și apartarf^*» 
3 camere, zona I. Maniu, recent amenajat t-reț 
220 euro/lună Tel. 0723/251498
• 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 casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări, curent trifazic, ideal sediu 
firmă depozit prestări servicii Deva, Str. Cemei, 
nr. 10. Tel. 0723/288282.
• ofer spre închiriere garsonieră 30 mp, deco
mandate, mobilată zona Mărăștiul Nou, preț 28 
milioane lei. Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată zona 
Dacia, preț 75 euro. T el. 0741/154401.

• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat în Hațeg, Str. Progresului, nr. 1,70 mp, 
preț negociabil. Tel. 770738 770367,0722/876141.
• ofer spre închiriere una cameră la bloc, toate 
facilitățile, Deva, zona Gojdu, preț 30 euro/lună 
Tel. 226813.
• 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 garsonieră dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vlă 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/lună 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 pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• ap. 2 camere, dec., et 3, mobilat zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună tel. 0745/253413. 
(Mimason)

mailto:instaltm@melinda.ro
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• zona Cuza Vodă, ap. 3 camere, dec., mobilat 
modern, utilat tv color,, frigider, aragaz, pt 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
epro/lună, tel. 0745/640725. (Mimason)
• In btocurSe Mintiei, ap. 3 camere, dec., 
mobilat, utilat tv, frigider, aragaz, calculator, ct, 
aer condiționat pt. pers, serioase, 400 euro/lună 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• garsonieră, b-dui Decebal, dec., mobilată, 100 
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)
• garsonieră, confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

" g» garsonieră, semimobila contorizări, zonă
, 7>ună, preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 

0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat; 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.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap, 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate. nemobilat, 
contorizări; preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobi lat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată, cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat. prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(ImobEurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă, preț 15- 
20 euro/mp. neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Mamu. 110 mp.

5 se poate comoartimenta. toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(ImobEurobusiness)

• ofer ap. 2 camere, complet mobilat preț 120 
euro/lună tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• ofer garsonieră mobilată complet, preț 90 
euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
contorizări, zonă centrală preț 100 euro/lună 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat garsonieră Deva, 
Dorobanți, mobilată și utilată contorizări (repar
titoare, gaz. apometre), st 37 mp, preț 100 
euro/lună 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam. mobilat, utilat, 
contorizări, preț 3000 RON/lună tel. 
0740/013971.(Garant Consulting). ,
• ofet pentru închinat ap. 2 cam., zona Gării, 
decomandate, mobilat și utilat modem, centrală 
termică preț 250 euro/lună, 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam., zona 
Eminescu, mobilat, preț 100 euro/lună tel.

- 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam.. Zona Gării, 
mobilat și utilat lux, centrală termică preț 300 
euro/luna. 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. nemobilat, 
zonă centrală et intermediar, contorizări, preț 
140 euro/lună 0740/013971. (Garant consulting)

, • ofer spre înch iriere garsonieră mobilată zona
Dacia, preț 70 euro/lună 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere, ap. 2 cam., mobilat, CT, 
zona Kogălniceanu, preț 120 euro, 0741/154.401. 
(Garant Consulting)
• ofer sp. corn., zonă ultracentrală etaj 1, 
amenajat, pt birouri, st 20 mp, preț 100 euro, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ap. 3 cam., mobilat, contorizări, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, zonă ultracentrală 
vedere la bulevard, preț 250 euro, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Str. Minerului, decomandate, 2 camere, etaj 2, 
centrală termică mobilat. Preț 100 euro/lună 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

• vând cotțar neextensibil, imitație de piele, 
format din 3 piese și un fotoliu mare, model 
superb, adus din Germania, la jumătate preț față 
de magazin. Tel. 212242, seara, 213998.
• vând mobilă second hand, canapea exten
sibilă, mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă, mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilăhol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. TeL 218084, 0743/211074, 
0724/643045.
• vând mobilă sufragerie Lengyel, din anul 1900, 
stare foarte bună, preț 1900 euro. Tel. 749242, 
0746/047444.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând stație amplificare 50 W pentru instru
ment, telefon fix Panasonic, receptor cu antenă. 
Tel. 0743/129593.219593.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto digital HP, nou, memorie CIP,
64 Mb, preț 3 milioane lei. Tel. 0740/855349.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând panon lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică, stare excelentă și 
fustă piele, nouă, nr. 38-40, negociabil. TeL 
212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

« aenpăr tigfe și coame tip Jimbolia (nu sistem 
patent). TeL 260651
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.
• vând ieftin 15 pereți prefabricate pentru 
construcție de casă garaj, cabană etc. Tel. 
260412,

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic, mijlociu, stare bună de 
funcționare, stare foarte bună, transport la 
domiciliu, preț 2,5 milioane lei. Tel. 221060.

• vând frigider Arctic, stare foarte bună, preț 220 
ron, negociabil. Tel. 211441.
• vând mașină automată de spălat, preț 
convenabil, marcă germană. Tel. 0723/778804, 
225422.
• vând mașină de cusut Singer V1317914. Tel. 
0254/283390.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• cmpăroiTel.0742/21497L
• vând pâu și orzoaica, preț avantajos. Tel. 
0722/524983,212083.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
;Tek210900,0744/631145 -mu ■Sf'.WS'h »
• vând porumb boabe la 4000 lei/kg și porumb 
știuleți la 2000 lei/kg. Tel. 0722/57021&
• vând ridichi de lună preț minim 3000 lei 
legătura TeL 262069.

• cumpăr europaleți.Tel.0726/379220.
• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând convector mare, tiraj forțat preț conve
nabil. Tel. 220894.
• vând candelabre de cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, și un ceas de mână Doxa, 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând cântar platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând ceas cu cuc și ceas de perete cu 
pendulă bate ora exacta și la jumătate, preț 100 
euro. Tel. 0743/029593.

• vând detectoare radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.
• vând urgent boiler gaz Instant, ferestre cu 
rolete, Deva, Cloșca, nr. 1. Tel. 222141,232905.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă asigurare, stare bună preț negociabil. Tel. 
0744/700235,0254/219780.
• vând Dada 1310, af 1985, VT decembrie 2005, 
preț 25 milioane lei. Tel. 220393.
• vând Dada Solenza Confort, af 2004, august, 
garanție, vopsea originală roșu pasion, unic 
proprietar, 17.000 km, mașină de garaj. Tel. 
0723/270348.

Auto străine (37)

• vând Renault Twingo 1,2 J din 2000,47.000 km, 
stare foarte bună preț 4800 euro, negociabil, 
culoare bleu. Tel. 241412.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând plug 3 brazde, semănătoare păioase 2 m 
și presă balotat Tel. 0727/272307.

Piese, accesorii (42)

• cumpăr cauciucuri 225/55/15 inch sau 
225/60/15 inch. Tel. 0723/227569.
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.
• vând lunetă, cutie de viteză cu 4 trepte, punte 
spate Dacia 1300. Tel. 260412.

Vând garaje (43)

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

Cumpăr garaje (44)

• Deva, str. Carp ați. zona Liliacului, Imp. Traian.
Ofer 420.000.000 ROL. Tel. 0746-225726, 0254-
213050. (Casa Majestic)

Chirii garaje (45)

• str. Mihai Viteazul, apă curentă și curent elec
tric. Preț 60 euro/lună. Tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Boșorogan loan. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pop Anca Maria. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

• amenajări interioare, faianță, gresie, parchet 
lamelar, zugrăveli de orice tip, prețuri foarte 
avantajoase. TeL 0723/829060,0722/209906.
• efectuez masaj reflexoterapeuțic pentru mai 
multe afecțiuni: reglarea diabetului, digestie, 
insomnii, stres, spondiloză, coxartroză, pareze, 
circulația sângelui, rinichi etc. Tel. 0723/503230.

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

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
Mercedes 1,5 tone, în țară sau local, inclusiv 
distribuție, cu documente legale, licență, 
factură, preț negociabil. Tel. 0722/857732.

• efectuez transport rutier de marfă, urban și 
interurban, la prețuri excepționale, non stop, 
dimensiuni 5235/1975/2120; 1,8 tone. Tel. 
0726/864904,0747/430832.

• Florăria IRIS vă aduce NOUL printr-o 
gamă inedită de flori și prin nota personală 
regăsită in fiecare creație. Așteptăm să ne 
căutați la adresa: Deva, Bdid Decebal bl 22, 
parter, lângă stația Opera. Primin comenzi 
și prin telefon: 0254/235530.0722/631555.
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Primăria comunei Brărișca 
organizează, în data de 10.11.2005, 
ora 10,00, concura pentru ocuparea 

postului de consilier juridic - debutant, 
compartimentul juridic.

Dosarele de înscriere se depun la sediul 
unității noastre, până la data de 

08.11.2005.
Detalii suplimentare se pot obține la 

telefonul 0254/282060 sau la sediul 
Primăriei comunei Brănisca. , 

(33029)

Cu nemărginită durere în suflete, copiii Nicu, Florin, nuro
rile Dalina și Nely, nepoții Irina, Florian și Ionel anunță că ’ 
s-a stins din viață draga lor mamă, soacră și bunică

PÂRVA ANA
Corpul neînsuflețit se află depus la domiciliul din Deva, 
str. I. Vulcan, nr. 60. înmormântarea va avea loc joi 27 
octombrie, ora 12, la Cimitirul din str. Eminescu Deva. 
Dumnezeu s-o odihnească în liniște și pace.

Colegii din cadrul SC Viancons SRL Deva sunt alături de 
familia Pârva și își exprimă întreaga compasiune în aceste 
momente grele prin care trece acum, la pierderea mamei 
dragi

PARVA ANA
Dumnezeu s-o odihnească.

Salariații Camerei de Comerț și Industrie a județului Hune
doara sunt alături de colega lor Matilda Daradics la adânca 
durere pricinuită de moartea mamei soacre. Sincere 
condoleanțe!

• transport moMă, electrocasnice, cu auto de 
1,2 tone și 14 mc, lungime 3,5 m; asigur și 
demontare sau manevrare. Tel. 225578, 
0744/934462.

• SC Catem Info Consult SRL Oriștie, unic 
distribuitor pe județul Hunedoara ai Soft 
Consulting, ird n și configurăm 
soft economic (ex. Wki Mentor, Hamor soft) 
și legislativ (Legis). TeL 0788/723156.

Cu adâncă durere și respect anunțăm decesul celui care a 
fost șef Centru de Distribuție a Energiei Electrice Hațeg 30 
de ani

ing. LEACH DUMITRU
Dumnezeu să-l odihnească. înmormântarea la Cimitirul din 
Oradea, azi, 26 octombrie, ora 11.Colectivul Electrica - Hațeg

Familia Câmpeanu Cornel și Elena anunță cu durere în 
suflet trecerea în neființă a mamei

TÂMPEAN ANA
înmormântarea va avea loc joi, 27 octombrie, ora 14, în 

satul Orăștioara de Jos. Dumnezeu să o odihnească.

• SC Sydev Internațional SRL oferă 
consultanță pentru locuri de muncă In 
străinătate. Deva, bloc aj 1 ap. 7.
Relații suplimentare la teL 0254/235211, 
0722/570219,0724/309805.

••«fer servidi .ae calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284,

Oferte locuri de muncă (74)

■ SC Reflexo Vital SRL organizează cursuri 
de masaj, în Deva. Diplomele sunt acredi
tate de Ministerul Muncii. Tel. 0722/756092, 
0788/191164.

• transport persoane România - Spania, cu 
mașină mică. TeL 0746/545421, 
0034666744062

• angajez asistentă stomatologie, Deva. 
TeL 228952, orele 9-17 sau 0722/552145.

L

Cu adâncă durere în suflet aducem la cunoștință trecerea 
în neființă a dragei noastre

prof. DAN ELENA
înmormântarea are loc astăzi 26 octombrie, ora 14, la Cimi
tirul Ortodox din Brănișca. Dumnezeu s-o odihnească în 
pace. Sora Cornelia, nepoții Aida, Mihai, Simona, Ștefan și cuscra Elena

• SC Foricon SA, Str. Dorobanților, nr. 28, 
angajează secretari. Cerințe: experiență in 
domeniu, operare PC (Office - Word, navi
gare Internet). Refațe la teL 0254/220763, 
220711

• angajez urgent muncitori necalificați, pe 
durată determinată, Hunedoara, Deva. TeL 
230941 seara, 0745/625759.

• SC Pangram SA angajează șofer profe
sionist, cu experiență minim 8 ani. cv-urile 
se primesc până la data de 7.11.2005 la 
telefax 0254/234736.

• SC infonv. SA Deva, tel 213915,214433,214718, 
organizează, începând cu data de 7.1L2005, 
cursuri de operator caiodator.

• societate comercială angajează secte- 
tară, cunosMx K șl mundtori necaMcatl 
pentru depozit Deva. Refațfl te tel 

0729/009778

'i

Anunțul dvs. la orice categone va aparea m cotidianul 
nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 

evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 

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

trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 

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

impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 

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

ANUNȚURILE GRATUITE 
(varianta 1)

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

ANUNȚURILE SPECIALE
(variantele 2,3,4)

• sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât și JURIDICE

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

Sperăm că 
produsul nostru vă 

este de folos și data 
viitoare ne vieți 

alege din nou pe 
noi. Pentru once 

inform ații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

.. ivi jk * TF" B Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat,
Ei1/ 111 |Sj | I A A H | Ea | încearcă variantele speciale contra cost. 
Le V I U Lil 1 I In&.ri I Lis ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

CHENAR+BOLD+FOTO

VARIANTE

VARIANTA ALEASA
NUME PRFNUMF TfLFFON 1 2 3 ‘ 4 •

1 apariție • 40 000 tei 1 apariție - 50.000 M 1 apariție >100.OOO W
(4Mmi>

5 apariții - 160.000 lei
(14 W Ml)

Squrtp* 400.00QM

LUCIII etnii POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

CUVAHB

Anunț Gratuit 6sparttB« 200.000W 
(ZOMwB

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:laura.contra@informmedia.ro
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• Mină de aur. Vaccinul împotriva gripei aviare ar putea deveni o mină de aur pentru producătorul ungar Omninvest, compania urmând să înceapă fabricarea produsului peste câteva săptămâni, potrivit agenției MTI.
Film despre atentate

Madrid (MF) - Destinele a patru spanioli obișnuiți reprezintă subiectul primului film referitor la atentatele comise la Madrid la 11 martie 2004, producție care va fi lansată, vineri, pe marile ecrane din Spania.„Ilusiones rotas 11-M” („Iluzii distruse, 11 martie” - n.r.) al spaniolului Alex Quiroga prezintă, între documentar și ficțiune, povestea celei mai mari tragedii teroriste prin care a trecut Spania. Regizorul filmului a declarat că nu a vrut să facă un film politic, ci doar să reamintească ce s-a întâmplat, evitând însă imaginile violente.La 11 martie 2004, în cursul dimineții, 191 de persoane au murit și alte 1.900 au fost rănite în urma atentatelor comise de teroriștii islamiști împotriva a patru trenuri de navetiști.

X

Vulcanul „Sierra Neg-ra” din insula Isabela (insulele Galapagos) a început să erupă sâmbătă. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate.
(Foto: EPA)

o»W

Întâlniri rapide
Beijing (MF) - Aproximativ 5.000 de bărbați și femei fără parteneri de viață au participat în ultimul weekend, într- un parc din Shanghai, la cel mai mare eveniment de întâlniri rapide, potrivit presei chineze. La începutul petrecerii, care a durat patru ore, fiecare participant a primit câte un trandafir, pentru a-1 oferi persoanei potrivite. „Dacă ești prea timid să abordezi pe cineva, îl poți ruga pe «Cupidon» să trimită un mesaj sau floarea din partea ta”, a declarat organizatorul evenimentului, Yu Jian.Toți participanții trebuiau să aibă vârste cuprinse între 20 și 45 de ani și să aibă cel puțin liceul terminat, potrivit presei chineze. Participanții de la „întâlnirea rapidă” puteau participa de asemenea la o serie de jocuri, iar la finalul serii au fost aleși un rege și o regină a petrecerii.

Dialogul teologic va fi reluat
Bani pentru 
copii români

București (MF) - Actorul Ethan Hawke va veni la București pentru trei evenimente de caritate, cu scopul strângerii de fonduri pentru programele sociale și de educație derulate în România de mama sa, Leslie Hawke. Programul „Gata, Dispus și Capabil”, desfășurat la București și Bacău, are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de viață și a accesului la educație pentru familiile foarte sărace. Evenimentele caritabile încep vineri seara, la CinemaPRO, cu premiera în România a filmului în care joacă acesta, „Tape”. Sâmbătă va citi fragmente din romanul său „Ash Wednesday”, publicat recent de Humanitas. Seara va participa la un bal de Halloween.

Clooney 
dezminte
Las Angeles (MF) -
Actorul George Cloo- 

i ney a dezmințit ști
rea potrivit căreia el 

i ar fi vrut să sesinu- 
1 adă la începutul ariu-
ș lui, dedarând că vor

bele lui au fost inter
pretate greșit.

1 Clooney a vorbit în- 
tr-un interviu pentru 
Daily Express despre 

ș durerea puternică pe 
i care a simțit-o anul 

trecut de Crăciun, 
i după ce s-a lovit la 
: cap în timpul filmă-
i iilor la „Syriana".

Potrivit Daily Express, 
actorul ar fi spus că 

•: a luat în considerare 
: varianta sinuciderii 
i pentru că nu mai 

suporta durerea. El 
și-a încheiat dec- 

i larația cu un mesaj 
: către publicații: „Vă 
i rog, nu scoateți cu-
j vintele mele din con-
: text".

■ în luna decembrie se 
va reuni la Roma o 
comisie mixtă catolică și 
ortodoxă.

Roma (MF) - Dialogul teologic dintre Vatican și bisericile ortodoxe, suspendat acum câțiva ani, va fi reluat în decembrie printr-o reuniune la Roma a comisiei mixte catolice și ortodoxe, a anunțat luni la Roma cardinalul german Walter Kasper.întâlnirea din luna decembrie ar trebui să preceadă o reuniune plenară a acestei comisii, prevăzută pentru anul 2006, în Serbia, a declarat în timpul unei confe

rințe de presă cardinalul Kasper, președintele Consiliului pontifical pentru unitatea creștinilor, instituția Vaticanului care se ocupă de ecumenism.El a adăugat că toate bisericile ortodoxe și-au dat acordul în ceea ce privește reluarea acestui dialog.Ultima reuniune a comisiei mixte internaționale pentru dialogul teologic dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă a avut loc în iulie anul 2000.Aceasta s-a încheiat cu un eșec, din cauza mărului discordiei constituit de activitatea bisericilor uniate pe tărâm ortodox.
Wilma face victime în Florida

rtlllll uG Strilț se străduiește să iasă din ou. Va Q cel măi tânăr membru al fermei Eberle din Moerschwil, Elveția.
(Foto: EPA)

■ Uraganul a provocat 
cel puțin șase morți în 
statul Florida și inundații 
grave la Havana.

Naples (MF) - Cel puțin șase persoane și-au pierdut viața în statul american Florida (sud) după trecerea uraganului Wilma, au anunțat autoritățile locale.
Âm semnat un decret pentru cata- 

strofâ naturală.

George W. Bush

............................................ WOficialii locali au anunțat „numeroase pene de electricitate, inundații în zonele de coastă, ferestre sparte și avarierea mai multor aco-

Apele au inundat străzi și locuințe în Havana (Foto: epa*

Face față unei pandemii
Strasbourg (MF) - Comisarul european pentru Sănătate și Protecția Consumatorului, Markos Kyprianou, a apreciat, ieri, cu ocazia sesiunii plenare lunare a Parlamentului European, desfășurată le Strasbourg, că UE are „cel mai ridicat nivel mondial de pregătire” în eventualitatea unei pandemii produse de o mutație a virusului H5N1 al gripei aviare. El a precizat că toți cei 25 de membri au transmis Comisiei Europene planurile lor de pregătire în cazul unei eventuale pandemii, dar că unele sunt în stadiul preliminar. Kyprianou a anunțat că „20 de state membre” au început să facă rezerve de medicamente antivirale. El a precizat că va colabora cu industria farmaceutică „pentru reducerea termenului” de fabricare a unui vaccin împotriva formei umane a gripei aviare.

Pregătiți să mute copacii căzuți

perișuri”. Regiunile Lee și Collier sunt cele mai afectate.Mai mult de 3,2 milioane de locuințe și clădiri comerciale au rămas fără electricitate, peste șase milioane de oameni fiind afectați.Circa 36.000 de persoane sunt găzduite în 124 de adăposturi speciale din întregul stat, iar 19 aeroporturi - printre care cel internațional din Miami - au fost închise. Inundații masive s-au produs în Florida Keys, iar aeroportul din Key West a fost închis luni, ca și un spital local.Președintele american, George W. Bush, a decretat luni stare de urgență în Florida, din cauza uraganului Wilma, pentru a-i permite astfel aces

tui stat să beneficieze de asistența federală.Centrului Național pentru Uragane a precizat că uraganul crește în intensitate și viteză, și urma să ajungă ieri la câteva sute de kilometri sud-est de Outer Banks, Carolina de Nord.Uraganul Wilma ar putea provoca pierderi cuprinse între două și șase miliarde de dolari în domeniul asigurărilor, a apreciat luni cabinetul EQECAT, specializat în consiliere și gestiune a riscului.
Inundații graveHavana (MF) - Havana și mai multe orașe de pe coasta de vest a Cubei au fost luni inundate. Valurile uriașe pro

vocate de uragan au provocat cele mai grave inundații din . ultimii 12 ani, înregistrân- du-se pagube materiale majore, dar nici o victimă.Un responsabil de la Institutul de meteorologie cubanez, Jose Rubiera, a avertizat luni dimineață în legătură cu „producerea unor inundații masive și de durată”.Inundații s-au produs mai ales pe litoralul nord-vestic, inclusiv la Malecon, invadat de apele care au avansat circa 800 de metri de la țărm, afectând hoteluri și centre comerciale.Pagube s-au înregistrat și în localitățile de coastă din provincia vestică Pinar del Rio, unde 640.000 de persoane au fost evacuate din zonele de risc.

(Foto: EPA)

tului din inima uraganului și descrie posibilul traseu pe care-1 va urma uraganul. (Foto: epa)
Spațiale Europene, ERS-2, măsoară viteza vân


