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Parc subfinanțat
Hunedoara (M.S.) - Situația financiară a Parcului Industrial Hunedoara este „departe de a fî rezolvată”, în contul acestuia trebuind să intre încă 311.000 dolari, a declarat ieri primarul Nicolae Schiau. El susține că suma ar fî trebuit virată de AVAS, după privatizarea combinatului siderurgic. „Banii trebuiau să vină din aprilie. AVAS ne-a împins în ghearele Consiliului Concurenței pentru că au considerat suma ca ajutor de stat. Noua documentație de avizare va fi trimisă Comisiei Europene”, afirmă edilul-șef. Zp.fi

Calciu câștigă la Moloț
Deva (M.F.) - Președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț, a pierdut procesul cu Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Hunedoara. Curtea de Apel Alba Iu- lia a respins recursul introdus de acesta, astfel că șeful CJ a rămas fără permis de vânătoare. în urmă cu trei ani, AJVPS Hunedoara a anulat permisul de vânătoare al lui Moloț.
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Reprezintă credite în euro

■ Angajații Consiliului 
Județean și ai 
primăriilor se îmbracă 
pe bani publici.

Deva (I.J.) - Angajații primăriilor și ai CJ, de la secretare la portari, vor fi obligați să se îmbrace decent, conform

regulamentului de ordine interioară. Adio fuste scurte și de- colteuri generoase, adio blugi rupți și cămăși colorate. Pentru aceasta vor primi și bani (din buzunarul celor care plătesc taxe și impozite), cinci milioane de lei semestrial. Potrivit Contractului Colectiv de Muncă (CCM) semnat între li

derul sindicatului funcționarilor publici, Aurel Armioni, și CJ și primării, angajații primesc prime semestriale pentru ținută. „Este un bun câștigat prin CCM. Nu toată lumea își permite să se îmbrace corect, fiindcă mulți au familii grele. Oricum, nu ne putem compara cu CJ Timiș unde

primele pentru ținută sunt lunare și în plus Istvan Hodos, președintele sindicatului din cadrul Primăriei Petroșani, susține că „angajații sunt obligați să prezinte chitanțele care să ateste că au cumpărat haine de banii primiți și nu au scuze pentru ținute necorespunzătoare.

,KV la Deva. O gală de tip „Fight league” (Liga Luptătorilor), similară competițiilor Local Kombat va avea joc în data de 4 noiembrie, în .premieră pentru județul Hunedoara, la Sala Sporturilor din Deva, în organizarea CS „Cobra” Deva. Zp.7 (Foto: T. Mânu), • F. li Pr 4
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În Vale, dispar pădurile!
■ Aproximativ 20 de 
ha de pădure au fost 
tăiate fără a fi reîm- 
pădurite suprafețele.

Deva (C.P.) - Cea mai mare suprafață defrișată este în Valea Jiului. La Lupeni, 31 de proprietari au tăiat circa 16 ha de pădure, alte 3 ha fiind înre

gistrate la Petrila. „Proprietarii aveau obligația să reîm- pădurească suprafețele în termen de doi ani de la efectuarea tăierilor. Ori acest lucru nu s-a întâmplat! Motiv pentru care le-am trimis somații pentru plantarea de puieți”, a declarat loan Faur, inspector- șef al ITRSV Timișoara, Dacă proprietarii nu vor efectua a-

ceste lucrări, va fi sesizată Direcția Silvică Hunedoara pentru a întocmi devizul de cheltuieli destinate reîmpăduririi. Devizul poate fi acceptat de proprietar (situație în care Direcția Silvică va efectua lucrările, iar proprietarul va suporta cheltuielile) sau refuzat. Dacă nu este acceptat, acesta se va prezenta instanței.

Ilcu, director la 
DJS Hunedoara

Deva (M.F.) - Fosta campioană mondială la a- tletism Marieta Ilcu-Răi- leanu a câștigat, ieri, concursul pentru ocuparea postului de director executiv al Direcției Județene de Sport Hunedoara.
Sfârtecat de un tren
■ Un bărbat de 27 de 
ani, din Pricaz, a fost 
acroșat de tren și 
sfârtecat.

Deva (M.T.) - Grigore Ap- san, de 27 de ani, avea grijă de vacile localnicilor din satul Pricaz, comuna Turdaș. Marți seară a plecat la băute prin birturile din sat. îngrijorată, concubina sa a luat copiii și a plecat în căutarea lui. L-a găsit, cum se aștepta, la un pahar de tărie. Au plecat împreună spre casă, pe lângă linia ferată, iar pe drum Grigore nu

a așteptat-o pe Vasilica, concubina sa, și a grăbit pasul. La un moment dat femeia a auzit semnalele acustice, dar nu s-a oprit, a continuat drumul, iar când a ajuns acasă nu l-a găsit pe Grigore. Dar, fiind o- bișnuită cu lipsa lui, a crezut că a intrat în alt birt să bea. în jurul orei 23:30, la intrarea în stația C.F.R. Turdaș, trenul personal 2036 care circula pe ruta Simeria - Teiuș l-a lovit pe bărbat, a cărui identitate nu a putut fi stabilită decât ieri. Grigore nu a văzut trenul, a fost acroșat de scara u- nui vagon și sfârtecat de tren.

TimeeaSzekely este singura sportivă din cadrul Aeroclubului „Constantin Manolache” Deva care a reușit să obțină o medalie la Campionatul Național de Parașutism care s-a încheiat, ieri, la Ploiești. 
Zp.7 (Foto: arhivă)
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PE SCURT• Angajament comun. Miniștrii francez și olandez de Externe, Philippe Douste-Blazy și Bernard Bot, au reafirmat, la Paris, angajamentul european al celor două state, care au respins, prin referendum. Tratatul constituțional.• Cer protecție ONU. Echipa care asigură apărarea lui Saddam Hussein în primul său proces solicită protecția internațională a ONU, nemaiavând încredere în protecția americană, după asasinarea avocatului unuia dintre acuzați.

Un raport exigent și obiectiv

Satisfacție la 
Casa AlbăWashington (MF) - Casa Albă și-a declarat satisfacția, marți, față de aprobarea Constituției irakiene prin referendum, apreciind că este vorba despre o „zi istorică” pentru Irakul divizat de război, transmite AFP. „Este o zi istorică pentru Irak”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan. Proiectul Constituției irakiene a fost adoptat cu 78 la sută dintre voturile alegătorilor la referendumul desfășurat la 15 octombrie, a anunțat, marți, un responsabil al Comisiei E- lectorale Independente.

Mahmud Ahmadi
nejad (Foto: EPA)

Scott McClellan (Foto: EPA)

Apel 
periculos
Teheran (MF) - Preșe
dintele uttraconserva- i 
tor iranian Mahmud ;
Ahmadinejad, a de- ;
clarat, ieri, că Israelul i 
trebuie „să fie șters 
de pe hartă", relatea- ț
ză AFP. „Așa cum a ț

spus imamul Khome- ț

iny. Israelul trebuie 
șters de pe hartă", a ;
spus el, într-un dis
curs susținut la con- ț

ferința „Lumea fără ;
sionism". Acesta este ‘
primul apel public de =
acest gen făcut în ul- j
timii ani de un oficial ț

iranian cu rang înalt j
privind eliminarea 
statului Israel deși 
ideea este susținută ; 
de propaganda regi- ț

mului de la Teheran. i

® Băsescu și Tăriceanu 
apreciază raportul de 
monitorizare ca fiind 
obiectiv.București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat că Raportul de țară lasă ca termen pentru aderarea Românie la UE data de 1 ianuarie 2007, dar a atras atenția că efortul integrării este unul colectiv, costurile acestui proces fiind suportate de fiecare cetățean al țării.„Raportul este exigent și o- biectiv. Nu ne obligă să modici.......................... .............. .

Raportai este exigent șl obiectiv. 
Nu ne obligă să modificăm progra

mul de aderare.

Traian Băsescu ...................» fîcăm programul de aderare, lăsându-ne ca termen de integrare data de 1 ianuarie 2007.

Acest raport nu trebuie să ne bucure, nici să ne facă triști. Trebuie să ne țină reci, convinși că ne putem materializa șansa integrării în 2007”, a spus președintele.El a atras atenția că, în a- celași timp, Raportul CE este un ghid pentru fiecare român. „Efortul integrării nu este doar al instituțiilor statului, ci este un efort la care trebuie să participe 22 de milioane de

români. Nimeni nu poate spune că poate duce România în UE. România intră în UE doar dacă și populația vrea și acceptă acest lucru”, a spus președintele.
Arată progreselePremierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat că Raportul CE arată că România a făcut progrese importante în ultimele zece luni, putând

să devină membru al UE la 1 ianuarie 2007, iar Guvernul urmează să se axeze pe cele șapte domenii care au primit stegulețe roșii în documentul CE.„Raportul de țară este o r&. diografie obiectivă a situați^ actuale a României. Țara noastră a fost monitorizată ca orice alt stat membru al UE, care trebuie să respecte aceleași reguli ca statele UE”, a spus premierul.El consideră că Raportul de monitorizare arată în mod explicit că România a făcut suficiente progrese de substanță în ultimele zece luni, pentru ca aderarea la 1 ianuarie 2007 să fie mai mult decât o dată țintă.„Am intrat în logica acțiunilor concrete și a reformelor. Este genul de comportament matur și responsabil pe care partenerii europeni îl așteaptă de la noi”, a completat premierul.
POLITICIENII, DOPA RAPORTUL CE

Jonathan Scheele Dan Voiculescu Mircea Geoană C.V. Tudor Marko Bela

Mașină-capcană Explozia de ieri a I unei mașini-capcană a vizat un convoi american in orașul irakian Baquba. Ea nu s-a soldat cu victime in rândul soldaților.
(Foto: EPA)

Comisia Europeană va trimite noi scrisori de avertizare autorităților de la București și Sofia, a declarat ieri șeful Delegației CE în România, Jonathan Scheele. Executivul european va specifica domeniile unde cele două țări au nevoie să-și sporească semnificativ eforturile. Scheele și-a exprimat „optimismul realist” față de capacitatea României de a rezolva la timp toate problemele.

președintele PG 
x Dan Voiculescu a apreciat că stabilitatea politică pe care au dorit să o asigure conservatorii „își arată într-un fel roadele” în raportul de țară al Comisiei Europene. „Vreau să spun că, dacă noi nu ne comportam așa cum ne-am comportat, stabilitatea în România n-ar fi existat”, a spus Voiculescu, opinând că probabil ar fi durat mult până să se formeze un Guvern.

Vin americanii!

Triplul atentat, revendicatDubai (MF) - Organizația irakiană a rețelei al-Qaida, condusă de iordanianul Abu Musab al-Zarqawi, a revendicat, marți, pe un site Internet, triplul atentat sinucigaș comis luni împotriva unor hoteluri din Bagdad și soldat cu 17 morți.„Unul dintre leii Monoteismului s-a aruncat în aer lângă zidul de securitate construit de Cruciați și de acoliții lor în jurul complexului de hoteluri, în centrul Bagdadului”, se poate citi în comunicatul organizației al-Qaida din Mesopotamia, difuzat pe un site islamist.Atentatele au vizat hotelurile Sheraton, Palestina și Sadir, locuite de numeroși jurnaliști și cetățeni străini care lucrează la Bagdad.

■ Statele Unite vor 
desfășura aproximativ 
5.000 de militari în Bul
garia și România.Sofia (MF) - Forțele armate ale Statelor Unite vor desfășura anul viitor aproximativ 5.000 de militari în bazele din Bulgaria și România, în cadrul proiectului Pentagonului de a crea noi unități mobile în Europa de Est, informează agenția bnn în pagina electronică. Jeffrey Levine, adjunctul șefului misiunii diplomatice a SUA la Sofia, a declarat că militarii americani vor fl desfășurați în baze amplasate în ambele state, aproximativ 2.700 urmând să fie instalați în Bulgaria, iar 2.300 în România.„Dacă participăm la un e- xercițiu în Bulgaria și se întâmplă ceva și trebuie să trimitem militari direct de aco
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Președintele BSD Mircea Geoană a apreciat, după prezentarea raportului CE, că prima concluzie politică este aceea că „sabia lui Damocles” privind riscul de amânare a integrării va continua să atârne asupra României nu doar până în primăvara, ci până în toamna lui 2006. El constată o înăsprire a tonului față de România și Bulgaria și o creștere a exigențelor Comisiei Europene.
lo către o anumită destinație, vom putea să o facem”, a declarat oficialul.
Comandament comunPotrivit diplomatului american, comandamentul comun al trupelor va fi amplasat în România. Bazele militare alese Bulgaria vor fi cea aeriană de la Bezmer și cea de la Novo Selo. Acestea au fost alese deoarece sunt amplasate în apropierea portului Burgas de la Marea Neagră.Jeffrey Levine a mai afirmat că unitățile militare vor ocupa prin rotație bazele, câte șase luni în fiecare.Oficialul a adăugat că prezența militară americană în Bulgaria va mări securitatea acestei țâri și va atrage investițiile străine. El a menționat că, începând din 1989, Statele Unite au acordat Bulgariei asistență militară în valoare de 100 de milioane de dolari.

aportul CE este XV„rău”, cu mai multe „bile negre” decât „bile albe”, dar corect și realist, a- preciază liderul PRM CV Tudor, într-un comunicat. „Evident, Comisia Europeană are dreptate, nu echipa de aventurieri din fruntea României, impostori care n-au cum să lupte împotriva corupției, pentru simplul motiv că ei sunt printre cei mai mari corupți”, afirmă C.V. Tudor.

Steagurile galbene, de avertizare, a- rătate de oficialii europeni se pot transforma în steaguri roșii, a declarat liderul UDMR, Marko Bela, apreciind că activitatea Guvernului și a instituțiilor statului din următoarea perioadă este extrem de importantă, liderul UDMR a apreciat că raportul de țară prezentat marți oferă României șansa să devină membru al UE la 1 ianuarie 2007.

Celebrare Noii recruți ai poliției irakiene se bucură la anunțul că proiectul Constituției irakiene a fost adop ț‘ tat în urma referendumului care a avut loc pe 15 octom- , brie. (Foto: EPA)
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• S-au predat. Teodor Florin Tronciu, 23 de ani, din Deva, și Aurel Ion Bîzoi, 26 de ani, din Băilești, s-au predat Poliției Deva, marți, după ce l-au bătut pe lovan Dorin, care a decedat. Au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru loviri cauzatoare de moarte și astăzi vor fi prezentați Tribunalului Hunedoara cu propuneri de arestare preventivă. (M.T.)
• Accident. Conducătorul unui autoturism, , Constantin B., 27 de ani, din Uricani, nu aacordat prioritate de trecere biciclistului Stelian S., 22 de ani, din localitate, l-a rănit grav și a părăsit locul faptei, fiind identificat ulterior. (M.T.)

Continuă grevele dascălilor

Votul, ca 
distracție

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Parlamentarii noștri par a se folosi de 
dreptul de vot precum un țânc trăsnit 
de-o jucărie stricată. Adică nu prea contează 

de ce parte și-n ce direcție o ține, important 
e să-și atingă scopul cu ea, de obicei să mai 
spargă niște capete. însă care o fi țelu' ale
șilor noștri e cam greu de dibuit în condițiile 
în care, de exemplu, până și membrii ace
luiași partid de opoziție social-democrat, 
căruia nu-i dăm numele, votează diferit. Unii 
hăis și alții cea! Senatorii pentru Regulament, 
deputății împotrivă... N-am fost atent dacă nu 
cumva până și Văcăroiu și-a dat votul pentru 
viitoarea sa înlocuire! Ori poate credea că 
votează doar schimarea lui Năstase?

■ Protestele sindica
liștilor din învățământ 
au întrerupt ieri activi
tatea în școli două ore.
Raluca Iovescu
raiuca. iovescu@informmedia.roDeva - Sindicaliștii solicită alocarea, prin Legea bugetului de stat pe anul 2006, a 6% din PIB pentru învățământ (conform standardelor din Uniunea Europeană și promisiunilor electorale); salarii duble de la 1 ianuarie 2007, prin elaborarea, discutarea si promulgarea Legii salarizării din învățământ.Sindicaliștii cer, de asemenea, anularea Ordonanței de Urgență 63/2005 și acordarea premiului lunar de 2%, precum și a altor premii cuvenite conform legii și contractelor colective de muncă. Menținerea titularizării în învățământ, acordarea de tichete de masă și a unui fond pentru carte de specialitate și acces la Internet - sunt alte cereri ale cadrelor didactice.
Fals în cartea de muncă

I ucru și măi de mirare, însă, e învârteala- 
Lntr-un picior a peremiștilor. Dacă până 

nu demult ei susțineau că modificarea Regu
lamentului nu-i decât moft liberalo-democrat, 
chinuindu-se săptămâni de-a rândul să îndese 
bețe-n roțile legislative ale puterii, brusc s-au 
răzgândit. Și cică au votat documentul ca să 
salveze Alianța. Nici nu mai contează conti
nuarea care zice că DA trebuia neapărat sal
vată de caracatița șantajistă reprezentată de 
UDMR.

Se putea altfel? Iar acu' oamenii lui Vadim 
vor merge cu jalba-n proțap taman la Curtea 
Constituțională pentru a le anula Regulamen
tul ce tocmai l-au votat. Logic, nu?

Autoturismul „zburător"Vălișoara (M.T.) - Două femei au fost grav rănite în urma unui accident de circulație produs ieri, în jurul orei 14:40, în afara comunei Vălișoara. Conducătoarea unui autoturism Audi 80, Alina C., de 31 de ani, din Brad, nu a adaptat viteza într-o curbă, a părăsit carosabilul și s-a răsturnat în pârâul Vălișoara. în urma accidentului, Alina și pasagera din dreapta care era însărcinată, Cristina J. K., de 28 de ani, au fost scoase dintre fiarele contorsionate ale mașinii de o echipă de descarcerare și transportate în stare gravă la Spitalul Județean din Deva.

■ Un fals în cartea de 
muncă a adus unui 
șomer un plus de cca 
24 de milioane de lei.
INA JURCONE

ina.jurcone@infonnmedia.roSimeria - Comisia de Disciplină AJOFM Hunedoara a descoperit în control un fals în cartea de muncă a unui angajat. Ilegalitatea s-a descoperit la Agenția Simeria, unde conducerea acesteia a fost schimbată.Urmează ca directorul instituției, Vasile Iorgovan, să sesizeze organele de poliție care vor stabili cine se face vinovat de acest fals în acte publice.„Este vorba de o rubrică din cartea de muncă a unui
Licitație cu „probleme"Hunedoara (M.S.) - O firmă din Ploiești a câștigat licitația pentru concesionarea serviciului public de salubritate din Hunedoara, prețul oferit pentru mc de gunoi colectat fiind de 13.000 lei vechi, a anunțat ieri primarul Nicolae Schiau. Ulterior, societatea a anunțat Primăria Hunedoara că, dintr-o eroare de transformare din lei noi în lei vechi, tariful a fost calculat greșit. Acesta ar urma să fie de 10 ori mai mare, respectiv 130.000 lei/mc. Autoritățile locale așteaptă acum firma
„Adunarea" 
composesoratelorDeva (L.L.) - Vineri, 28.10. 2005, ora 10.00, la sala mare a Prefecturii Hunedoara, va avea loc Adunarea generală a composesoratelor din județ. La întâlnirea organizată de vicepreședintele Asociației Proprietarilor de Păduri din România, Marin Feneș, sunt invitați să participe primarii comunelor, președinții și reprezentanții tuturor composesoratelor din județ, reprezentanți ai Inspectoratului Silvic și ai Direcției Silvice Hunedoara. în județ sunt înregistrate 157 de composesorate,

Timp de două ore, pentru elevi și profesori, s-a sistat desfășurarea cursurilor (Foto: Raiuca lovescu)în școlile devene sistarea activității a pus la încercare atât răbdarea cadrelor didactice cât și a copiilor.
S-au ținut și oreleCu toate acestea, condițiile de desfășurare a grevei au fost respectate cam peste tot.
fost angajat de la Marmosim SA care ar fi încetat raportul ‘de muncă cu art. 65/1, cu drept de șomaj și nu pe art. 55/alin. b, prin acordul ambelor părți”, susține directorul Vasile Iorgovan.
Fals evidentPotrivit directorului AJOFM, modificarea în cartea de muncă este realizată grosolan și este evidentă de la prima vedere. „Nu am identificat făptașul, însă s-au luat măsuri de încetare a plății ajutorului de șomaj care a fost primit necuvenit, de cca 24 milioane lei. Urmează să începem acțiunea de recuperare a banilor, iar poliția va dovedi în urma sesizării pe care o voi face cine a falsificat documentul”, subliniază Vasile Iorgovan.
câștigătoare să semneze contractul de concesiune, în forma anunțată inițial, adică 13.000 lei pe metru cub. „Nu știm dacă vor reuși să facă treabă la acest tarif. Dacă vor renunța să semneze contractul de concesiune, vor pierde garanția de participare la licitație, în valoare de 100 milioane lei vechi”, a spus primarul. Chiar și un tarif de 130.000 lei/mc ar fi bine venit pentru hunedoreni, în condițiile în care prețul practicat acum de RAIL este de 165.000 lei/mc.

lU70 dintre angajații Companiei Naționale Poșta Română, respectiv 3.500 de angajați, vor fi disponibilizați până la sfârșitul anului, această măsură fiind parte integrantă din programul de management al companiei. Nu se știe câte persoane vor fi disponibi- lizate în județ.
(Foto: Traian Mânu)

La Șc. Gen. „Regina Maria” chiar și elevii claselor primare au rămas în școală pe durata grevei, ce-i drept forțați de împrejurări, în timp ce la unele licee s-a făcut și o parte din ore. „Acțiunile în forță nu mai prea dau roade”, consideră
în prezent, postul de conducere a ALOFM Simeria este ocupat de Liviu Vulcu, care 1- a succedat pe Vaier Vîrdea.

Vasile Iorgovan

AJOFM decide angajărileDeva (I.J.) - Dacă angajările pentru lucrări comunitare au fost decise de primarii solicitanți, din acest an Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara a schimbat macazul. Fiind ordonator de credite, instituția va decide cine întrunește condițiile de angajare. „în acest fel se pot evita nepotismele, dar este firesc să decidem noi cine se va angaja pentru aceste lucrări comunitare. 

directorul Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi”, Liviu Popescu. „Am înțeles protestul sindicaliștilor și i-am susținut, așa cum am înțeles și pozița celor opt profesori care nu sunt membri de sindicat și care și-au ținut orele de curs ca de obicei”.
Cadavru găsitOrăștie (M.T.) - Cadavrul unui bărbat a fost găsit marți seară, în jurul orei 18:00, de loan M., de 35 de ani, din Orăștie, în fostul bloc al T.C.H., de pe Str. Viitorului. Bărbatul a anunțat Poliția Municipiului Orăștie, iar la fața loCulai s-a 'deplasat o echipă care a găsit cadavrul în stare avansată de descompunere. La scurt timp, a fost stabilită identitatea cadavrului, fiind vorba de Gavrilă P., care obișnuia să doarmă la parterul acelui bloc dezafectat, pentru că nu avea locuință. Nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei fapte penale.

Pentru aceasta punem la dispoziție întreaga noastră bază de date”, susține Vasile Iorgovan, director executiv la AJOFM Hunedoara.în prezent, există o cerere de circa 2000 de locuri de muncă pentru lucrări comunitare la refacerea și întreținerea infrastructurii, ecologizare, servicii sociale etc., după ce în sistem au fost angajați peste 1000 de șomeri.
Campanie de 
vaccinăriDeva (R.I.) - Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a demarat campania de vaccinare contra hepatitei și rubeolei în școli. Vor fi vaccinați toți elevii din ciclul preuniversitar de învățământ, ei beneficiind gratuit de aceste vaccinuri. Acțiunea se va desfășura în spații amenajate special pentru această campanie, în perimetrul școlii. Ministerul Sănătății este cel care asigură gratuit dozele necesare de vaccin, de asemenea acele și seringile necesare

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:iovescu@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@infonnmedia.ro
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1938 - La Târgu-Jiu a fost inaugurat ansamblul monu
mental conceput de Constantin Brâncuși, cuprinzând 
capodoperele antei moderne: „Masa Tăcerii", „Boaita 
Sărutului”, „Coloană fără sfârșit".
1952 - S-a născut actorul, regizorul și scenaristul Rober
to Benigni („La vita e bella").
1990- fii murit-actorul Ugo Tognazzi („Tragedia unui om 
ridicol", „Ultimul minut", „Colivia cu nebune") (n. 23 mar
tie 1922)

Calendar religios27 octombrie - Cuviosul Dimitrie cel Nou; Sf. Mucenic NestorDeva (S.B.) - Cuviosul părinte Dimitrie cel Nou a trăit pe vremea împăraților româno-bulgari ai veacului al XIII-lea. Era din satul Basarabi, pe apa Lomului, și a fost păstor de vite în satul lui și multă vreme și-a ascuns sufletul sub haina de umil păstor la vitele satului. Ne este cunoscută o singură întâmplare din vremea aceea a vieții lui: într-o zi, pe când umbla prin iarba înaltă, în urma vitelor satului, a strivit dingrabă și din nevedere toti puii golași dintr- un cuib de pasăre. Și pentru că s-a simtit vinovat în inima lui, ca pentru o mie de morfi, și-a pedepsit piciorul cu care greșise neîncăltându-se trei ani întregi nici vara, nici iarna, în chip de ispășire. Moaștele Sfântului Dimitrie au fost aduse cu mare alai în București, în vremea Preasfințitu- lui Grigorie, care era atunci mitropolitul tării. Au fost așezate în biserica cea mare a Mitropoliei, unde se află și astăzi.

Moaștele 
Sf. Dimitrie
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Fac totul

Umil cu

Energie el
Sunt programate următoarele întreruperi:
09.00 - 15.00 Zona Râul Mare Retezat: Gura Zla
ta, Bălan, Dumbrăvița

Gaz metan__ ___________________ ________ ___________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00- 12.30 în Deva, Calea Zarandului, bl. 43, sc. A

Str. I. Maniu bl. L3, sc. A și B

Apă _ _ ___________ ________
Nu se întrerupe furnizarea apei.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent T - P - FIN - CAMASA 

- UG - BATUTA - E - SARAC - PIN 
-CO - INAPT - PICI - US - U - 
U - HAID - ST - IBISI - NOE - UNI 
-BEA - ACE - NEGRE - URCA - 

IED - IR - IS - ORZ - ASUMA - 
IMAS

TELEFOANE Imif

Dispecerat apă rece 227Q87
Dispecerat apă caliă 21222S
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 958
0.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

V

PRO TV

21 mart.-20 apr. ___ ___ ___ ■ - _

Aproape mereu în priză, nu scăpați nici o ocazie de afir
mare. S-ar putea să cheltuiți niște bani pentru a vă îndepli
ni o dorință' sau primiți o declarație de dragoste.

21 apr.-20 mai , ■ 1 __ ■ __

Totul se derulează într-un ritm amețitor. Aveți bucurii! 
Reușitele se adună din sfera profesională, dar și din cea 
relațională.

21 mai-20 iun.

0 problemă mai veche de sănătate s-ar putea acutiza. 
Evitați să vă implicați în activități care vă provoacă un grad 
mare de stres.

21 iun.-20 iul.

Sunteți puși într-o situație care pare fără ieșire. Dacă veți 
învăța să faceți compromisuri, totul se va rezolva cu bine.

21 iul.-20 aug.______ ■___ :___ __ ..... ......

Vă preocupă situația materială, dar nu este încă momen
tul pentru a discuta cu superiorii ierarhici. Astăzi aveți 
succes!

21 aug.-20 sept.
începeți ziua foarte, agitați, alegând după un împrumut 
urgent. Aveți răbdare! După-amiază vă ajută o rudă 
îndepărtată.

21 sept.-20 oct.

Veți avea un conflict în casă, poate cu partenerul. Sunteți 
mult prea autoritar. Cu ceva blândețe și înțelegere ați 
face mai multe.

21 oct.-20 nov. _____ _

Există riscul să vă confruntați cu unele schimbări financia
re neplăcute. Poate fi o investiție proastă sau un împru
mut pe care îl veți recupera cu greu.

21 nov.-20 dec.

Doriți să organizați viața celor din jur, iar dacă nu sunteți 
ascultat, cântați alte mijloace pentru a-i convinge.

21 dec.-20 ian.

Cei din jur sunt pur și simplu dezorientați și nu au habar 
cum ar trebui să reacționeze, dvs. părând a putea deveni 
astăzi liderul lor.

21 iatv2p Setei,. _ .............
Aflați secrete interesante care pot rezolva o problemă de 
familie. Devotamentul față de cei dragi va fi răsplătit.

21 febr.-20 mart.

Realizarea scopurilor urmărite depinde de diplomație și 
cumpătare. Aveți prea multă încredere într-o persoană 
influentă, dar aveți grijă!

7:00 Jurnal TVR
Sport Meteo

7:55 Euro-dispecer 
8:00 Isabel, în căutarea 

Siubirii
8:55 Prieteni la 

masă
930 Teleshopping 

10:00 Interes general 
(reluare) 

11:00 Mic da* voinic 
(reluare) 

11:30 Ochiul 
magic (r)

12:25 Euro - Dispecer 
12:30 Profesioniștii (r) 
1330 Desene animate: Club

EJDisney
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo
14:30 Teleshopping 
15:00 ...Sed lex!
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Istoria Imperiului Bri- 

EJtanic. Partea a doua
17:50 Mont Blanc, un munte 

□ucigaș?
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40
19:00 Jurnalul TVR

20:15 Prim plan
2150 Pink Floyd: Zidul

« H(dramă, Marea Britanie, 
1982). Viața grea a 
cântărețului de muzică 
rock Pink (personaj 
inspirat se pare de 
Roger Waters, unul din
tre liderii formației Pink 
Floyd) din copilărie 
până la apogeul cari
erei, când nu mai poate 
urca pe scenă decât 
drogat

2250 Circul Soarelui 
23:00 Jurnal TVR

Sport Meteo
23:30 Teatru Tv: Tinerețe fără 

bătrânețe și merele de 

aur
150 Interes general (r) 
240 Jurnalul TVR 
350 Euro-dispecer (r) 
3:55 Rădăcinile răului 
■(thriller, SUA, 1992)

550 Destine secrete

750 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore 7

9:10 Omul care 
aduce cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
10:15 Doctorul

Sde suflete 
11:15 Stilul Oana 

Cuzino 
11:45 Te vezi la

Știrile Pro Tv 
12:15 La Bloc 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete

într-o pastilă 
14’15 0 mie de eroi
▼ (^acțiune, SUA

1992) 
16:00 Tânăr și neliniștit.
▼ BCu: Eric Braeden,

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Teo 
1950 Știrile ProTV Sport.

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Capcana flăcărilor
^(thriller, SUA 2001) Cu: 

Dean Cain, Lori Petty, 
Richard Tyson 

22:15 La Bloc 
2350 Știrile Pro TV

Sport
2345 Doi bărbați 

Sși jumătate
Cu: Charlie Sheen, Jon 
Cryer, Angus T. Jones, 
Marin Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland 
Taylor

020 Omul care 
aduce cartea 

030 Știrile Pro TV 
130 Capcana 
i^flăcărilor (thriller, SUA 

2001, r)
330 Doctorul 
Sde suflete

430 Chestiunea 
Zilei (r)

550 Profeții 
despre trecut (r)

630 în gura presei

750 Observator.
Sport

850 Canalul 
de știri 

1050 în gura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator 

cu Simona 
Gherghe 

1345 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r) 

1530 Vivere - 

hA trăi cu 
pasiune 

1650 Observator 
16:45 Anastasia ’ 

1745 9595 -
Te învață ce 
să fad. Cu dr. Cristian 
Andrei

1855 Știrile 
sportive

1950 Observator cu Alessan
dra Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. Meteo

20:15 Revărsă 
starurilor.
Emisiune de 
divertisment 
cu Pepe 

2250 Secretul 
nV i 

2350 Observator
Cele mai proaspete 
știri din țară și 
de peste hotare numai 
la Observatorul 
Antenei 1

050 Alias (serial, Statele 
BUnite)

150 Spitalul 
gbântuit 

250 Concurs 
interactiv 

’ 350 Observator 
' 450 Vivere -

BA trăi cu 
pasiune (r)

430 Anastasia
El(reluare)

530 9595-Te învață ce să

650 Ultima aventură
H(comedie, SUA 2003). 

Cu: Robert Duvall, 
Michael Caine, Haley 
Joel Osment, Kyra Sedg
wick, Nicky Katt. Regia: 
Tim McCanlies

7:50 Hollywood Necenzurat 
Pamela Anderson

8:20 Jolly Roger (dramă,
HDanemarca, 2001)

955 Iubire interzisă (dramă, 
REslonia, 1999)

11:50 O afacere mare (come-
Hdie, SUA 1988) 

1330 Nu e vina noastrăl 
lifcomedfe Italia, 2003). 

15:25 Ceva, ceva iot o ieși
O(comedie, SUA 2003). 

Cu: Diane Keaton, Jack 
Nicholson, Keanu 
Reeves, Frances McDor- 
mand, Amanda Peet. 
Regia: Nancy Meyers 

1735 Pe platourile de fil
mare. Episodul 43 

18:10 Ultima aventură (come-
Hdie, SUA 2003). Cu: 

Robert Duvall, Michael 
Caine, Haley Joel 
Osment, Kyra Sedgwick

2050 Simțuri (romantic, SUA 
f«2005). Cu: Jenna Elf

man, Randall Batinkoff, 
Samantha Mathis, 
Bruce Davison, Diane 
Venora. Regia: Timothy 
Scott Bogart

21:45 Băieți răi 2 (acțiune, 
(3SUA, 2003). Cu: Will 

Smith, Martin
. Lawrence, Jordi Molia, , 

Gabrielle Union, Peter 
Stormare, Theresa Ran
dle. Regia: Michael Bay 

055 Deadwood Ep. 8: 
BSuferința copiilor 
150 Casa celor o mie de 
I-^cadavre (horror, SUA 

2003). Cu: Sid Haig, Bill 
Moseley, Sheri Moon 

225 Frida (dramă, SUA 
GI2002). Cu: Salma 

Hayek, Alfred Molina, 
Geoffrey Rush, Ashley 
Judd, Antonio Banderas 

425 Doar un sărut (come-

0750 Maria Bonita (s, r) 0755 
Teleshopping 0830 CeZarși Tipar 
0950 Rebelii (s, r) 1050 Tono- 

matul DP 2 1140 Pasiuni (s) 
1240 Verdict Crknă (film serial. 
Statele Units ale Ameridi) 1330 
Teleshoping 1450 Desene ani
mate 1430 încurcăturile lui Zack 
(s) 1550 împreună în Europa 
1650 Tribuna partidelor parla

mentare 1635 Jurnalul TVR 1750 
Rebelii (film serial, Statele Unite 
ale Americii) 1850 Jurnalul 
Euronews 1830 Cronica unei veri 
1950 Moștenitoarea (film seri
al, SUA) 2050 Trăsniții din 
Queens film serial, Statele Unite 
ale Americii) 2030 Cruda# 2150 
Bugetul meu 2130 Jurnalul TVR 
2250 Jurnalul Euronews pentru 
România 22:15 Scorpio (thriller, 
SUA 1973) 0020 Martorei tăcut 
(s) 01:15 Omul între soft și moft 
(r) 0145 Trăsnrții din Queens (r) 
02:15 Secvență finală (horror, 
SUA 1993)

0650 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1130 Lumi
na de adâncuri (dramă, Ger
mania, 2005, r) 1345 Desene 
animate: Pokemon 14:45 
Echipa de elită (s, r) 1750 
Colț Alb (aventuri, SUA 1991) 
1950 Cleopatra 2525 (s) 
20:00 Monk 22:00 Zi de 
instrucție (dramă, SUA 2001). 
Cu: Denzel Washinton, Ethan 
Hawke, Snoop Dogg, Scott 
Glenn, Tom Berenger, Hanis 
Yulin, Cliff Curtis

0750 Teleshopping 0730 Lev- 
intza prezintă (r) 0850 Sport cu 
Florentina 0855 Teleshopping 
0840 Călătorii în lumi paralele 
09:40 Sunset Beach (s, r) 1040 
Oamenii vorbesc 11:30 Tele 
RON 1230 Teleshopping 1350 
Garito (I) 14:10 Teleshopping 
14:45 Garito 1655 Dragoste 
și putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. 18:00 Focus 19:00 
Camera de râs 1930 Da sau nu 
2050 Mereu prieteni 21:30 
Farsele lui Jugaru 2250 Trăsniți 
în N.A.T.O. 22:30 Focus plus 
23:15 Da sau nu 0050 Călătorii 
în lumi paralele

0650 Micuțul Frijolito (r) 0850 
Trupul dorit (s, r) 09:15 De 3X 
femeie (r) 1150 Amazoana (s) 
1250 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 1450 Legături de 
familie (s) 1530 Micuțul Fri
jolito (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
2030 Lacrimi de iubire. 2130 
Trupul dorit (s) 2230 De trei ori 
femeie. Cu Mihaela Tatu 0050 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (r) 0250 De 
trei ori femeie (r) 03:15 legături 
de familie (r) 04:15 Amazoana 
(r) 0550 Poveștiri adevărate (r)

’<«, i t□ ' ■ «sI!i ,
■ afc L J I Ti > 1

0630-07.00 Observator - 
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

S" *■*■*■,
» > . : 

î-r.-- -

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

0750 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 1030 Teleshopping 1130 
Totul despre casa mea (r) 1250 
Teleshopping 1350 Ochi negri
(r) 1450 Jurnalul de prânz 1430 
Țara Iu' Papură Vouă 15:00 
Miezul problemei (r) 1630 Ochi 
negri (s) 1730 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 19:20 
Sport Național TV 1945 Țara Iu1 
Papură Vouă 2050 Cuscrele (s) 
2150 Las Vegas: Banii sau viața
(s) 2250 Miezul problemei 2330 
24 de ore Național Tv 00:30 
Călătoria (thriller, SUA 1990). 
Pauline este o tânără ce asistase 
pe când avea 2 ani

0640 Știri agrare 06:50 Răsărit 
de soare 10:00 îngerul păzitor 
(s) 11:00 Știri 1155 Mozaicul 
zilei 13:00 Ora de știri 14:00 
Rondo 15:00 încântare 1650 

Vară aventuroasă 17:00 Știri 
17:05 Piaza 18:00 12+ 18:30 
Știri 1838 Știri regionale 18:50 
Discuții între generații 19:25 
Povești 19:55 Vecinii (s) 2030 
Știri, meteo, sport 21:05 Doi 
bărbați și un bebeluș 22:35 
Câteva minute cu Kabos Gyu- 
la 2230 Marea Carte 2350 Joi

0630 Teleshoping 0750 Viața 
dimineața 0900 Verissimo 1050 
Lumea cărților 10:15 Familia 
Lowendall 12:15 Calendar ecu
menic Este un calendar religios 
al principalelor culte cunoscute 
în România, prezentat zilnic într- 
un mod accesibil și un format 
conds 1230 Teleshopping 1350 
Euromaxx 1335 Fan X1350 Jet 
Set 14:00 Teleshopping 1435 
Automotor 1550 Teleshopping 
1535 Călătorii în China 1650 
Nașul (r) 1850 6I Vine presa! 
2050 Hibrid (SF, SUA 1997) 
22:00 Nașul 2345 Ediția de 
noapte 0050 Hibrid (SF, SUA, 
1997, r) 0140 6! Vine presa!

»iâK
■■'îî.’iîâ

0845 Annie’s Point (dramă, 
SUA 2005) .

1030 Prinț și Cerșetor 
(aventuri, SUA 2000)

12.15 Alegerea lui Christy 
(dramă, SUA 2001)

1400 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Necunoscutul (thriller, 

SUA, 1995)
1630 Annie’s Point (dramă, 

SUA 2005, r)
18.15 Prinț și Cerșetor 

(aventuri, SUA 2000, 
r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
2150 Copacul fermecat 

(dramă, SUA, 1999)
2245 Brigada de poliție (s) 
2345 Stare de spirit (polițist, 

SUA, 2003)

07:00 TotalCar 07:55 Mokka 
10:00 Sodă 11:00 Teleshop 
1225 Salome (s) 13:15 Joc tele
fonic 1340 Bunul Dudley (f) 
15:50 Cărările iubirii (s) 1620 
Anita (s) 16:55 Charlie (s) 1735 
Al șaptelea cer (s) 18:55 Mul
timilionar 19:30 Știri, meteo 
2050 La bine și la rău (s) 2030 
Activ 21:10 Copii versați 22:15 
Parașutare în moarte (acțiune, 
SUA 1994). Cu: Wesley Snipes, 
Gary Busey, Yancy Butler, 
Michael Jeter, Corin Nemec 
00:15 Dezbatere 01:15 Struț 
0145 Câteva perechi (s) 0220 
Bună seara. Ungaria! 02:50

06:00 Realitatea de la 06:00 
0645 Trezirea la realitate 1050 
Realitatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea (reluare) 1130 
Realitatea bursieră 13:15 
Deschide lumea (reluare) 15:15 
Realitatea medicală 1650 Rea
litatea de la 16:00 17:15 
Orașele României 1745 Editorii 
Realității 18:45 Realitatea zilei 
20:15 100% Cu Robert Turces- 
cu (talk show) 2150 Realitatea 
de la 21:00 21:45 Bani 
europeni/Români/Orașe/ Bani 
de buziunar 2250 Cap și pajură 
2350 Politica, frate! 2330 Știri 
nonn ia norm

08.00 Apocalipse ale anti
chității

10.00 Șobolanii și Nigel 
Marven

11.00 Mistere 
12.00 Vânătorii de mituri 
13 M Vezuviul: Furia uci- 

gașă
14.00 Apocalipse ale anti

chității
15.00 Mașini de viteză 
17.00 Mașini la superlativ 
18.00 Competiția 

mașinăriilor
19.00 Cele mai mari 

superlative 
20.00 Vânătorii de mituri 
71 fifi I imotktid din rarataJă



SOCUL - ECONOMIC /Sjoi, 27 octombrie 2005
> j'Ji J > J * j t> j• Control! OPC Hunedoara atrage atenția agenților economici despre faptul că maî multe persoane s-au prezentat la control în numele societății și și-au însușit foloase necuvenite. La control inspectorul trebuie să prezinte legitimația vizată, ordinul de deplasare în control și să consemneze în registrul unic scopul verificării. (IJ.)

Vin ajutoarele pentru căldură!
■ 22.117 persoane din 
județul Hunedoara au 
primit aprobare pentru 
ajutor de căldură.
Ina Jurcone
ina.jijrcone@infarmmedia.roDeva - Numărul solici- tanților de ajutoare pentru încălzire se ridică la 23.309, însă doar 22.117 întrunesc condițiile impuse de Ministerul Muncii, anunță Octavian Băgescu, directorul DMSSF Hunedoara. Cei mai mulți dintre aceștia vor primi ajutor pentru încălzirea cu gaz, adică 14.383 persoâne. „Am lucrat zi-lumină pentru finalizarea acestor cereri. A trebuit să respingem peste 1200 ca fiind cereri incomplete sau au dovedit că nu se încadrează în baremele de acordare a subvenției”, susține Băgescu.
Mai multi beneficiariCa un element de noutate, Guvernul a stabilit prin OU 143/2005 ca, pentru încălzirea

Peste 1000 de cereri de ajutor la căldură au fost respinse (Foto: Traian Mânu)termică, tarifele să fie de două feluri: monom și binom. Aceasta înseamnă că cei care apelează la tariful binom vor primi bonuri valorice pentru energie termică pentru o perioadă de 10 luni.„Până la 15 noiembrie, furnizorii de energie termică sunt obligați să solicite și să

aprobe beneficiarilor trecerea, în caz că doresc, la tariful binom. Până la 23 noiembrie vom ști cine va solicita noul tip de tarif. Beneficiarii de tarif binom vor primi doar două bonuri valorice, turnând ca celelalte să le fie furnizate la începutul anului viitor”, precizează directorul DMSSF

Hunedoara, Octavian Băgescu. în cursul anului 2004, Direcția a alocat beneficiarilor de ajutoare pentru agentul termic suma de 65 miliarde de lei, urmând ca sumele să fie mai mari în acest an datorită creșterii cu peste 2.000 a numărului de beneficiari.
Reguli la casele valutareDeva (C.P.) - Agenții economici care efectuează operațiuni de schimb valutar vor respecta noi condiții de afișare a tarifelor aplicate, din cea de-a doua parte a lunii noiembrie. Aceștia nu mai au obligația să afișeze comisionul practicat, ci să-l includă, dacă acesta există, în valoarea de vânzare ori de cumpărare afișată. De asemenea, înălțimea minimă a literelor și cifrelor pentru afișarea în interiorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb, atât pentru operațiunile de vânzare, cât și pentru operațiunile de cumpărare de valută, -este - de minimum 8 milimetri, grosimea literelor de 1 milimetru, ca și distanța dintre litere, iar distanța dintre cuvinte este de minimum 2 milimetri.

Noi reguli de afișare la casele de schimb

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

1. SNPPETROM 0,4350 <91
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,9200 40,52
3. TLV___________________ 1,1800 <84
4. BRD 13,000 -1,52
5. IMPACT 0,4330 -0,46
6. AZOMUREȘ__________ 0,2970 -2,94
7. ANTIBIOTICE IAȘI 1,0000 40,50
8. ROMPETROL 0,1190 -2,46

RAFINARE (RRC) _________ ' ■
9. HABER 0,3500 -4,11
10. BCCARPATICA 0,5800   0
11DECEBAL 0,0104 40,97
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

. Se vinde la licitație publică, în data de 31 
octombrie 2005, ora 11,00, apartament cu două 
camere, bucătărie, cămară, baie, două holuri, bal
con, 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 stri
gare.

(33132)

Atenție la imobilele 
ipotecate!
■ La cumpărarea unui 
imobil, se impune să 
verificați toate actele 
tranzacției.
Clara Râs
dara.paS@informmedia.roDeva - Când cumpărați un imobil, este foarte important ca, pe lângă verificarea altor aspecte, să vă asigurați că nu a fost ipotecat, deoarece s-au văzut multe cazuri în care oamenii s-au trezit păcăliți. Acest aspect este bine de luat în seamă atât pentru un teren, cât și pentru o casă. Legea dă dreptul oricărei persoane interesate să caute în

cartea funciară sau în alte evidențe de publicitate imobiliară, întrucât aceste registre sunt publice. Astfel, la cerere, vi se vor pune la dispoziție extrase de carte funciară, certificate de sarcini, planuri sau înscrisuri, toate cu achitarea tarifelor prevăzute de lege.
Puteți negocia!Certificatul de sarcini este acel document care arată dacă imobilul care vă interesează este cumva ipotecat, de exemplu. Orice ipotecă înscrisă legal în cartea funciară apare evidențiată în certificat, iar acest lucru e bine să îl știți, ca să nu aveți surprize

Evazioniștii ies din afaceriDeva (C.P.) - Persoanele care au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute de legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanți legali ai societății comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, a declarat Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara. Infracțiunile de evaziune fiscală sunt pedepsite cu amendă sau închisoare precum și cu interzicerea unor drepturi în funcție de gravitatea acestora și de modul specific de săvârșire. Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, învinuitul acoperă integral prejudi

ciul cauzat, pedeapsa se reduce la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 100.000 euro, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul este de până la 50.000 de euro, se aplică o sancțiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.

Lucian Heiuș (Foto: Ina Jurcone)

Poluare accidentalăHunedoara (I.J.) - în urma recoltărilor de probe de la Oțelăria Electrică 2, inspectorii APM au dat un verdict clar: poluare! „Nu s-au înregistrat depășiri la dioxidul de sulf și de azot în urma recoltărilor de probe. în ceea ce privește pulberile în suspensie, valorile acestora au depășit cota maximă admisă, conform STAS, de peste două ori. Responsabilii de la Garda de Mediu vor aplica amenzile corespunzătoare”, precizează Elena Bădescu, director APM Hunedoara.

Nu cumpărați case ipotecate! (Foto: arhivă)după ce deja ați dat banii pe imobil.Dacă certificatul de sarcini dovedește că terenul sau casa pe care doriți să o cumpărați este ipotecată, mai
aveți timp să renunțați la tranzacție sau aveți posibilitatea să renegociați prețul cu vânzătorul. într-un asemenea caz, prețul poate fi cu mult mai mic.

Accesați fonduri europene!Deva (I.J.) - Prin Phare 2004 - Goeziune economică și socială, proiectele mici de gestionare a deșeurilor pot obține fonduri europene, anunță Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara. Solicitantul trebuie să dețină un ONG, să fie responsabil cu pregătirea și managementul proiectului, să se adreseze linei localități cu maximum 50.000 de locuitori.Activitățile propuse pentru finanțare se referă la construcția de stații de pre- tratare biomecanică a deșeurilor menajere, dezvoltarea sistemelor de salu

brizare din localitate și construcția,unor platforme de compostare.„Un solicitant poate depune mai multe cereri de solicitare pentru proiecte diferite. Suma nerambursabilă minimă solicitată este de 300.000 de euro, iar cea maximă un milion de euro. Finanțarea nerambursabilă nu poate depăși 90 la sută din valoarea totală a costurilor eligibile, iar beneficiarul trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puțin 10% în numerar”, precizează Geor- geta Barabaș, consilier APM Hunedoara.
- - v* •• • • 4 A i.

Cursul de referință al BNR în data de 27 octombrie 2005Valută euro dolar liră sterlinăBNR 3,6055 2,9880 5,3108
Cursul valutar practicat de băncile din Deva

Valută euro dolar liră sterlinăC V C V CVBanc Post 3,5900 3,6300 2,9650 3,0100 5,2800 5,3700BRD 3,5740 3,6440 2,9450 3,0250 5,2450 5,3920Banca Transilv. 3,5705 3,6280 2,9520 3,0095 5,2631 5,3456Raiffeisen Bank 3,5600 3,6400 2,9300 3,0200 5,2000 5,3800
Cursul valutar nracticat de casele de schimb valutar din Deva 1Star Exchange 3,5700 3,6100 2,9700 3,0000 5,0700 5,3000
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Un €/mp în Parcul Industrial• înșelăciune. Oviditi M., 36 de ani, din Deva, administrator al unei societăți comerciale din Brad, în perioada august - octombrie 2005, a emis trei GEC-uri, de 58.187 lei ROL, fără a avea disponibil în cont și aflându-se în incidență bancară. Este cercetat pentru înșelăciune și încălcarea Legii CEC-ului. (M.T.)
• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 76 amenzi la legea circulației și au ridicat în vederea suspendării 8 permise de conducere, din care 3 pentru alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 10.860 lei RON. (M.T.)
• Alcool la volan. Adrian M., 21 de ani, din Vulcan, a fost prins de polițiștii Formațiunii Poliției Rutiere Vulcan, în timp ce conducea autoturismul Dacia pe raza municipiului cu o concentrație alcoolică în aerul expirat de 0,64 mg/litru. (M.T.)

Integrarea, la 
mâna... orbilor

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infornimedia.ro

■ Terenurile sunt con
cesionate la preț mo
dic, pentru atragerea 
investitorilor.Hunedoara (M.S.) - Prețul de concesiune al terenurilor din Parcul Industrial Hunedoara variază între 1 și 3 euro pe metru pătrat, pentru a se putea atrage noi investitori în zonă, susține primarul municipiului Hunedoara, Nicolae Schiau. Până acum, doar trei firme au ales să funcționeze în Parcul Industrial. Una dintre aceste companii, care dorește să producă echipamente de telefonie mobilă, a cumpărat o parcelă de 2400 metri pătrați. Alte două societăți, care au concesionat terenuri, sunt din Hunedoara și produc beton, respectiv confecții metalice.
Handicapați*, la mila Guvernului!

' 1 ■

Cu un an înaintea integrării, Guvernul se 
uită liniștit la poporul care încă suportă. 
Și asta pentru că, obișnuit de la an la an să 

trăiască în condiții mizere, românul de rând 
se agață cu disperare de o fantezie. Aceea a 
integrării. Iar ultimele sondaje conform cărora 
peste 70% dintre români cred că, din 2007, 
salariul mediu se va apropia de 500 de euro 
arată că majoritatea nu au idee despre ce va 
aduce integrarea europeană. Asta deoarece, 
din motive electorale, nici un guvern nu a 
avut curajul să le spună adevărul. Abia ieri, 
Băsescu a ieșit la rampă și a declarat sus și 
tare că integrarea va afecta 22 de milioane de 
români. Fără a preciza că există și mici 
excepții. Acei îmbogățiți peste noapte care ne 
scuipă semințe în cap.

■ Persoanele cu handi
cap se plâng că nu și-au 
mai primit indemnizațiile 
de îngrijire.

Damiel I. lANCU____________________________
daniel.iancu@informmedia.roDeva (D.I.) - Mai multe persoane cu handicap de pe raza județului s-au adresat telefonic și în scris redacției noastre reclamând faptul că nu și- au primit indemnizațiile de îngrijire de patru luni.Printre acestea se numără și Florin June, din localitatea Rapoltu Mare, care ne-a scris că nu mai are bani pentru

Autoritățile locale se află în discuții cu o companie germană care și-a manifestat intenția de a deschide o linie de producție a jenților din magneziu pentru autoturisme. Investiția, care ar fi prevăzută pe o suprafață de 11 ha, ar genera 700 de noi locuri de muncă.
Prețuri bune„Le vom oferi prețuri bune de concesiune, numai să se decidă să investească și să creeze locuri de muncă”, spunea primarul Hunedoarei. în Parcul Industrial au fost finalizate rețelele de apă, canalizarea și alimentarea cu energie electrică. în prezent se lucrează la construcția drumurilor interioare. Autoritățile au estimat că sumele necesare pentru construirea Parcului se ridică la 65 miliarde lei vechi.
hrană și medicamente. Am încercat să aflăm care este cauza unei asemenea întârzieri.
“Nu depinde de noi!”Octavian Roman, primarul comunei Rapoltu Mare, afirmă că dacă ar avea banii i-ar distribui imediat. ’.Sumele virate de Consiliul Județean pentru plata indemnizațiilor au fost insuficiente și s-au epuizat acum trei luni. Hotărârea de Guvern 66 reglementează clar de unde vin acești bani și modul lor de repartizare. Nu depinde de noi. Dâcă am avea banii, am plăti imediat pentru că nu pot face altceva cu

Parcul Industrial poate absorbi șomerii din siderurgie

respectivele sume , a spus Octavian Roman.Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, ne-a declarat că „este o problemă la nivel național. Banii vin de la Guvern, din TVA. Când s-au alocat sumele, insuficiente, ne-au asigurat că restul ne va fi dat ulterior, ceea ce deocamdată nu s-a întâmplat. Am avut discuții atât cu ministrul muncii, cât și cu primul ministru și le-am atras ^tenția asupra acestei probleri£e< Șste posibil ca la urmăfcoarea ședință de Guvern<«ă se ia o hotărâre pentru rezolvarea situației.

InvestițiiDeva (M.S.) - Primăria Deva a prevăzut un buget de investiții în valoare de 600 miliarde lei vechi, pentru anul viitor. Din această sumă, 400 de miliarde lei vor fi asigurați dintr-un credit bancar sau o emisiune de obligațiuni municipale, în funcție de costuri, a declarat viceprimarul Florin Oancea. Potrivit acestuia, pentru reabilitarea rețelelor de apă, canalizare și a străzilor, autoritățile, locale vor investi circa •*00 de miliarde Iei. •
Cea de-a doua declarație făcută de 

președintele României se referă la 
corupție. Urechiată puternic de UE, România 

este obligată să scoată lista de corupți de la 
naftalină. De data aceasta pe bune. Justiția 
trebuie să dovedească că nu e tributară nici 
unui sistem. în aceste condiții, există posibili
tatea ca până la urmă ceva dosare să iasă de 
prin sertare. Totuși, este greu de crezut că 
justiția din România va fi capabilă să arunce 
în pușcărie, mai mult de două luni, vreun 
mare corupt. Pentru simplul motiv că de la 
țâța României nu au supt doar PSD-iștii. Ci 
mulți dintre cei care au trecut pe la volanul 
țării. Și care se văd nevoiți și acum, în al 12- 
jea ceas, să se apere unul pe altul.

Parlamentari pentru 
diaspora româneascăDeva (M.S.) - Partidul Conservator (PC) a depus un proiect de lege prin care ar urma ca românii din diaspora să aibă câte un reprezentant în Senat și Camera Depu- taților, a declarat, la Deva, deputatul Ionica Popescu (PC). Proiectul prevede ca reprezentanții românilor din străinătate să fie aleși în primul tur de scrutin. „Pe durata mandatului, cei doi parlamentari vor trebui să-și stabilească, obligatoriu, domiciliul în țară”, a spus deputatul conservator.
Consiliul Județean Hunedoara:______________
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al
comandantului pentru logistică 14.00-16.00

IPJ Hunedoara: ___________ _______________ ________ __
Comisar de poliție Marcel Zaharie.
adjunct al șefului IPJ 10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva;__ _____________ ________
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:__  _________
Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.Q0

rinul TA CONTKAZA: Corupția ne

yn justiție este cea lmai mare corupție. Dacă poliția, procuratura și justiția vor colabora, putem spera că lucrurile se vor îndrepta. S-a creat un cerc vicios și dacă cei care au la îndemână legile nu vor lucra împreună, nu se va rezolva nimic.
gheorghe Enache, 
Subinginer, Deva

Nu cred că se poate vorbi de eradicarea corupției, poate cel mult de diminuarea ei. Acest lucru nu se va întâmpla atâta timp cât în sistemul juridic sunt aceiași oameni.Cred că doar tinerii sunt în măsură și pot lupta împotriva corupției.
Ionel, 
Deva

„Timp - Contratimp - 
expoziție jubiliară
■ Galeriile „Forma" 
Deva găzduiesc o 
expoziție jubileu a artis
tului Torino Bocaniciu.Deva (V.R.) - Este cea de-a X-a expoziție personală, ce prezintă o creație amplă prin tematica abordată. Alături de lucrările de pictură abstractă care-1 caracterizează pe auto, expoziția frapează prin apariția teracotei și metalului și prin prezentarea sculpturilor din lemn și piatră, create în edițiile Taberei de Creație de la Zeicani. Torino

Bocaniciu, membru al UAP România, este născut în Medgidia, în 1960. Din 1977 expune în expoziții colective, fiind laureat al mai multor concursuri județene și naționale.
Despre creația artistuluiCriticii de artă, artiștii - colegi de breaslă ai lui Torino Bocaniciu - și toți cei care cunosc creațiile sale spun despre lucrările executate în diverse materiale că „pictura lui Torino Bocaniciu, chiar dacă reface unele experiențe artistice istorice, devine o

S-ar putea ca, până în 2007, arealul corupției să se diminueze. Este nevoie de colaborare și tineri. Colaborare între poliție, procuratură, justiție și tineri pentru că numai ei au forța de a lupta împotriva acestui flagel care a cuprins țara.
Cornelia Iordache, 
Funcționar, Deva

yn mod sigur vom lieși învingători din lupta împotriva corupției. Corupție este peste tot, dar la noi a luat o amploare mai mare. Legi sunt, deci avem cadrul legislativ necesar. Important este ca justiția să le aplice conștiincios și cu multă răspundere. 
lOAN,
Jurist, Deva

Nu cred. Corupția este la vârf și tocmai în instituțiile care au atribuția de a lupta împotriva corupției. Cât timp procuratura nu furnizează dovezile necesare pentru ca justiția să aplice legile, nu se poate face nimic. Instituțiile trebuie să colaboreze. 
Mircea Bec,
Pensionar, Deva

Artistul, prezentându-și lucrările din expoziție (Foto: Traian wiam^mărturie de credință și de sinceritate, prin care artistul se redescoperă pe sine în fiecare lucrare... el așterne grăbit tușele, ce păstrează amprenta gestului său, scurge culoarea... redă multă sensibilitate cromatică (prof, univ.dr. Ileana Pintilie, istoric și critic de

artă). Scriitorul Radu Ciobanii susține că „Această „personală” a lui Torino Bocaniciu oferă vizitatorului prilejul unei incursiuni captivante într-un univers artistic puternic personalizat, prielnic reflecției și purtător de mesaje demne de tot interesul”.
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CUVÂ® Jiul - în sferturile 
Cupei României!

S P O

* Izbașa, la Cupa Elveției. Sandra Izbașa, componentă a lotului olimpic de junioare de la Deva, a debutat, ieri, la competiția internațională Cupa Elveției. Tripla medaliată cu aur la Campionatele Naționale disputate recent la Bacău va lupta pentru medalii din nou în concursul senioarelor, fiind supervizată de antrenorul Nicolae Forminte. (C.M.)
O singură medalie la 
parașutism

Deva (C.M.) - Sportivii de la Aeroclubul „Constantin Manolache” Deva nu au reușit să facă minuni Ia Campionatele Naționale de Parașutism încheiate ieri la Ploiești, rezultatele lor fiind afectate de numărul mic de ore de zbor din acest an. Cea mai bună performanță a obținut-o Timeea Szekely, medaliată cu argint la individual junioare, care n-a reușit să-și apere titlul național cucerit anul trecut, deși față de colegii ei a avut avantajul că s-a antrenat și cu lotul național. Pe locuri fruntașe s-au mai clasat Andreea Zoica, ocupantă a locului V la individual senioare, și Petru Leoveanu care s- a situat pe poziția a 13-a din 68 de concu- 3 renți la acrobație seniori. La general echipa Aeroclubului Deva a ocupat locul 10 din 14 formații participante. „Raportat la numărul mic de ore de zbor, rezultatele simt destul de bune, întrucât toți sportivii noștri s-au clasat în prima jumătate a clasamentelor în probele individuale, aterizare la punct fix și acrobație”, preciza Marian Leoveanu, antrenorul parașutiștilor deveni.

■ „Minerii" au domi
nat clar jocul, deși mol
dovenii au jucat cu 
garnitura completă.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@infornwnedia.ro

Săcele - Jiul Petroșani s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale Gupei României, după ce a învins, cu scorul de 2-0, formația FCM Bacău, într-un meci disputat la Săcele.Din discuția avută imediat după încheierea partidei cu Dumitru Marcu, directorul
„Liga Luptătorilor" la Deva

i' Timeea Szekely, în momentul premierii

Patru dintre cei cinci sportivi deveni care vor lupta în Gala „ Fight League" (Foto: Traian Mânu)

■ CS „Cobra" orga
nizează, în premieră, la 
Deva o competiție tip 
Local Kombat.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - O gală de tip „Fight League” (Liga Luptătorilor), similară competițiilor Local Kombat, va avea loc vineri, 4 noiembrie, la Sala Sporturilor din Deva, în organizarea Clubului Sportiv „Cobra” Deva. Manifestarea reprezintă o premieră pentru județul Hunedoara și va cuprinde opt întâlniri în care 16 „duri” practi- canți ai diverselor sporturi din sfera artelor marțiale vor încerca să-și pună adversarii la podea, pentru premiile totale de 80 de milioane lei o- ferite de organizatori. Regulamentul este similar celui din galele Local Kombat, fiind permise toate genurile de lovituri
Surpriză în Cupa României

Victorie clară, joc slab
Sânnicolau Mare (C.M.) - Cetate Deva a câștigat la nouă goluri diferență (29-20) partida cu penultima clasată, HCF Piatra Neamț, din cadrul etapei a VIII-a a Ligii Naționale de handbal feminin, disputată, ieri, la Sânnicolau Mare. în ciuda diferenței categorice de scor, Marian Muntean, finanțatorul echipei devene, s-a arătat nemulțumit de jocul echipei. „Trebuia să câștigăm la 19 goluri nu la nouă, dar echipa a jucat slab, în principal din cauza unor erori individuale elementare. Sper ca jucătoarele să se revanșeze printr-un rezultat bun în jocul de sâmbătă de la Galați”, preciza oficialul devean.

Deva (C.M.) - Cupa României nu și-a dezmințit faima de competiție a surprizelor nici în faza optimilor disputată ieri, când s-a consemnat eliminarea deținătoarei trofeului, Dinamo București. 

tehnic al clubului, a rezultat în primul rând faptul că, deși moldovenii au avut în teren garnitura completă, iar Jiul mai multe indisponibilități, partida a fost la îndemâna celor din Vale.„Nu s-a pus nici un moment în discuție de partea cui va fi victoria. Puteam chiar să mai marcăm, dar la 2-0 băieții au lăsat-o mai moale”- a mai spus Marcu.Obiectivul Jiului este să ajungă în acest sezon în semifinalele Cupei României.Până atunci însă, „ne așteaptă un meci deosebit de greu, cel de sâmbătă cu Di- 

cu excepția celor de cot și a secerărilor. Luptele se vor derula la cinci categorii de greutate, respectiv 60, 67, 80, 85 și 90 kg, iar învingătorul fiecărei bătălii va primi șapte milioane lei vechi, în vreme ce învinsul va încasa trei milioane.
Cinci deveni în ringGala se anunță cu atât mai interesantă cu cât cinci dintre sportivi sunt deveni. „Singu
Trupa lui Andone a fost eliminată după ce a pierdut, cu scorul de 1-2, meciul cu divizionara B, Petrolul Ploiești, în urma golurilor marcate de Hadnagy '25 și Ghindaru '53, respectiv Galamaz '35.

Căpitanul Jiului, Mihart, felicitat pentru calificare (Foto: Traian Mânu)namo. Va fi deosebit de difi- țil pentru că dinamoviștii au fost eliminați din Cupă, așa 
Au marcat: Drida min.11 și Bădoiu in min. 65.
Jiul: Hotoboc - Mihart, C Dinu, Boiciuc, Bădoiu, M.Gheorghe, Drăghici, llin 
(27. Istlmie '80), C.Petre, Drida (30. Vezan '46), Dulcea (9. Movilă '80). 
Antrenor: lonuț Chirilă.

rul care are un palmares la acest gen de competiții este Ion Mafiei (categoria 67 kg) care a câștigat prin KO ambele întâlniri pe care le-a susținut până acum în asemenea gale. Ceilalți respectiv Gabriel Flutur, Adrian Vlădulescu și Claudiu Doda sunt debutanți, dar cu siguranță vor face o figură frumoasă”, afirma Cristian Miclea, promotorul galei. Ceilalți sportivi care se vor 
Divizia A
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vll-a, duminică, 23 octombrie: Melkart
- Nida 4-3; Parma - Color C.S. 4-4; Venus - Raul & Denis 2-7; Elitte Adri- 
dan - Rodpstar 3-6; AVS -- Pepsi 3-6; Anonimii - Elit Cugir 0-1; Jolie Cafe
- Alfa Team 7-1; Dinamo - Cetate 3-7.
Clasamentul
1. Jolie Cafe 7 6 0 1 32-15 18
2. Elit - Cugir 7 6 0 1 18-11 18
3. Raul & Denis 7 4 3 0 32-14 15
4. Anonimii 7 5 0 2 25 10 15
5. Cetate 7 4 2 1 22-16 14
6. Rodostar 7 4 1 2 37-22 13

7. Melkart 7 3 v: 2 2 15-17 11
8. Color Copy 7 3 1 3 28-26 10

9. Nida 7 3 1 3 15-17 10
10. Alfa Team 7 2 2 3 16-22 9
11. Venus 7 2 0 5 25-31 6
12. Elitte Adridan 7 1 2 4 15-21 5
13. Parma 7 1 2 4 16-29 5
14. Dinamo 7 1 1 5 19-31 4
15. Pepsi 7 1 1 5 14-29 4
16. A.V.S. 7 0 0
Etapa a 8-a, duminică, 30 octombrie: teren 1
Pepsi - Anonimii (ora 10.00); Raul & Denis -

7 19-38 0
: Elit Cugir - Parma Jora 9.00); 
Jolie Cafe (ora 11.00); Nida -

că le-a mai rămas doar cam pionatul” - a ținut să precizeze directorul tehnic.

bate în gala de la Deva vor reprezenta cluburi din Arad, Timișoara, București, Petroșani, Iași și Lugoj, câțiva dintre ei fiind antrenați chiar de celebrul Adrian Mihai, poreclit „Sfarmă-Piatră”.Prețul unui bilet pentru cele opt meciuri ale căror runde vor fi prezentate de frumoase domnișoare va fi de 150.000 lei vechi. Vom reveni și cu alte a- mănunte.

Cetate Suceava (Bl) - Rapid București 2-3
Au marcat: Pălimaru ‘55 (penalti), '71 / E. Pică '19, Buga '28, llyes '44
Rapid II București (B2) - Farul Constanța 3-4
Au marcat: R. Oprea '8, Călin '42, Chiriac '81 /Apostu '30, Farmache '41, 
D. Todoran '45+1, T. Moldovăn '61____________________ _______________________
FCM Bacău - Jiul Petroșani 0-2
Au marcat: Drida '11, Bădoiu '65___________________________________
FCM Târgoviște (B1) - Poli Timișoara 1-3 (după prelungiri)
Au marcat: Bălașa (118, pen.)/A. Rus '93, V.Moldovan '101 și Caramarin '105.
FC Național - Universitatea Craiova (B2) 4-3 (după 11 m)
Pentru Național au marcat Liță, Griffiths, M.Savu și I.Savu.__________________
Poli lași - FC Vaslui 2-1 (după prelungiri)
Au marcat: Bâlbă '47, Onofraș '118 / CI. Răducanu '87.____________________

Oțelul - Pandurii Târgu Jiu 2-0.
A marcat: Dănuț Munteanu '17 din penalti și '20.

Venus (ora 12.00); terenul 2: Cetate - Melkart (ora 9.00); Color Copy Shop 
- Elite Adridan (ora 10.00); Rodostar - Dinamo (ora 11.00); Alfa Team - 

AVS (ora 12.00).

mailto:valentin.neagu@infornwnedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


SPORT /8joi, 27 octombrie 2005 li.»
• Arbitri FIFA. Comisia arbitrilor din cadrul Federației Internaționale de Fotbal, reunită marți la Zurich, a preselecționat 44 de arbitri de centru și 111 arbitri-asistenți pentru turneul final al CM 2006, care va avea loc în Germania. Cei 44 de candidați vor efectua teste fizice, precum și controale medicale și psihologice. (MF)
• Grup de lucru. Reprezentanții cluburilor germane din prima divizie și selecționerul Jurgen Klinsmann au decis, marți, să înființeze un grup de lucru în jurul naționalei Germaniei, pentru a mări Șansele de succes la CM-2006. Acest „Task Force" pare să-i fi fost impus lui Klinsmann, foarte criticat pentru metodele sale de lucru. (MF)

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: Traian Mânu

Nici o derogareBucurești (MF) - Premierul Călin Popescu- Tăriceanu a declarat marți seară că pentru cluburile sportive cu datorii nu se poate acorda nici o derogare. „Cluburile sportive care sunt societăți comerciale sunt tratate în mod egal cu toate celelalte societăți comerciale, au aceleași drepturi și aceleași obligații. Prin urmare, trebuie să-și plătească datoriile ca oricare altul, nu este nici unul mai cu moț”, a spus primul-mi- nistru- Premierul Tă-ri- ceanu a afirmat că „se poate discuta, în condițiile legii, reeșalonarea datoriilor, dar cu obligația plății tuturor acestor datorii, a acestor penalități, întârzieri”.

Italia, cap 
de serie?
Roma (MF) - Fostul 
căpitan și selecționer, 
Franz Beckenbauer, 
președintele Comite
tului de organizare a 
CM de fotbal 2006, 
consideră că Italia ar 
trebui să fie desem
nată cap de serie la 
tragerea la sorți a 
grupelor acestei 
competiții. „Nu sunt 
membru al Federației 
internaționale, dar 
din punctul meu de 
vedere Italia ar trebui 
să fie cap de serie, 
deoarece rezultatele 
înregistrate la prece
dentele turnee finale 
ar trebui luate în 
considerare", a spus 
„Kaiser-ul". Becken
bauer nu și-a ascuns 
satisfacția față de ca
lificarea „Squadrei 
Azzurra": „Un Mon
dial fără italia nu ar fi 
fost unul adevărat".

F. Beckenbauer
(Foto: EPA)

Antrenorul naționalei de fotbal a Italiei, Marcello

Liverpool - eliminata!Londra (MF) - Campioana Europei en titre, FC Liverpool, a fost eliminată în turul 3 al Cupei Ligii engleze de fotbal de către o echipă din divizia secundă, Crystal Palace, în fața căreia a cedat cu 1-2. Golurile au fost marcate de Freedman (min.40) și Reich (min.66) pentru învingători, respectiv, Steven Gerrard (min.43), căpitanul „cormoranilor” trecându-și în palmares cel deal 50-lea gol înscris pentru FC Liverpool.
Mb ceziiltate înregisisate (

Aston Villa - Burnley 1-0
Blackburn Rovers - Leeds United__________ 3-0
Sunderland ■ Arsenal Londra______________ 0-3
Whiqan Athletic - Watford_________________3-0
Doncaster ZD3Z - Gillingham_______________ 2-0
Fulham - West Bromwich Albion 2-3,
după prelungiri___________________________________
Mansfield Town ZD4Z - Millwall____________2-3
Reading - Shefield United 2-0
după prelungiri

Una dintre puținele victorii obținute marți noaptea în Liga profesionistă nord-ameri- cană de hochei pe gheață a fost și cea realizată de hocheiștii de la New York Islanders împotriva celor de la Atlanta Thrashers. Scorul a fost de 4-3.
(Foto: EPA)

Stadion national modernizat
■ Stadionul Național va 
avea 50.000 de locuri, 
iar lucrările vor costa 
cam 100 mil. euro.București - Stadionul național din complexul sportiv „Lia Manoliu” va fi modernizat din temelii și va arăta ca un alt stadion, „dar nu este vorba de demolarea și reconstrucția integrală a unei noi arene”, a precizat Laszlo Bor- bely, ministru delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului.Prezent la inaugurarea noului gazon de pe Stadionul național, lucrări finalizate după o săptămână, Borbely a declarat că refacerea suprafeței de joc reprezintă o primă etapă încheiată în lucrările ample de modernizare a sta

dionului, care se vor încheia peste circa 2 ani. în etapa a 2-a va fi realizat un proiect, de către Institutul Național de Arhitectură, care prevede modernizarea tribunelor.
Gazon din AustriaMontarea gazonului, adus din Austria, s-a făcut mai devreme decât termenul sta-

Laszlo Borbely

Nu este vorba de demolarea și 
reconstrucția integrală a 

unei noi arene.

bilit de 30 octombrie, iar în următoarele două luni se va lucra la pista de atletism, la pista pietonală și la instalarea unei centrale termice în valoare de 36 miliarde de lei.

Pentru așternerea covorului de iarbă, fundația terenului â fost înălțată cu un metru, fiind prevăzută cu instalație de încălzire, sistem de drenaj și instalație de irigat.Ministrul a precizat că poliția a escortat camioanele cu rolele de gazon, pentru a ajunge în 48 de ore la București, înainte ca brazdele să se deterioreze.
Competiții,peste 2 luniPreședintele ANS, Gheor- ghe Florian, a declarat că arena poate găzdui peste 2 luni competiții sportive, iar lucrările de modernizare se vor desfășura secvențial, astfel că nu vor afecta desfășurarea unor manifestări sportive. Premierul Călin Popescu- Tăriceanu a anunțat că lu

crările la stadion, prevăzut cu o capacitate de 50.000 locuri, vor începe la mijlocul anului viitor, investiția ridicându-se la circa 100 milioarte de euro.

Laszlo Borbely

Plic-capcană pentru
H în ancheta privind 
existența unor meciuri 
trucate a intervenit un 
plic-capcană.Genova (MF) - Procurorul Parchetului din Genova, Alberto Lari, care a deschis o anchetă privind presupuse meciuri trucate din campionatul Italiei în sezonul trecut, a primit, marți, un plic- capcană trimis pe numele său, au anunțat surse judiciare. Plicul a fost recuperat imediat de carabinierii care se ocupă de securitatea magistratului.

Ancheta judiciară, bazată pe interceptarea unor convorbiri telefonice, vizează mai multe meciuri între care și derbiul AS Roma - Lazio, scor 0-0, sau partida Sampdoria Genova-Internazionale Milano, scor 0-1. De asemenea, atacantul echipei Sampdoria Genova, Francesco Flachi, va fi audiat de Comisia de Disciplină a Federației Italiene de Fotbal în cadrul acestei anchete.
Simplă imprudență?Administratorul-delegat al clubului genovez, Beppe Marotta, a apreciat că FÎachi „a

procurorcomis o simplă imprudență, cum se poate întâmpla multor jucători aflați în cantonament și care se lasă angrenați în convorbiri telefonice pasibile de orice interpretare”.Potrivit lui Marotta, clubul Sampdoria nu ar avea nimic de-a face cu acest caz și ar putea primi, conform regulamentelor în vigoare, o simplă amendă.Echipa Sampdoria Genova este adversara formației Steaua București în grupa C a Cupei UEFA. ,Partida dintre cele două echipe va avea loc în data de 3 noiembrie la Genova.

Fotbal femininBucurești (MF) - Sâmbătă, 29 octombrie, ora 15,00, va avea loc meciul România-Irlanda de Nord, contând pentru grupa a 7- a a preliminariilor CM feminine din 2007. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Grecia, alcătuită din Eleni Kiriou, Konstantina Arvaniti și Sofia Grillaki. Arbitru de rezervă va fi românca Irina Mîrț. în prezent România ocupă locul 2 cu 3 puncte. Este ultima întâlnire oficială din acest an a spxezentativei noastre.
A jucat șapte luni însărcinatăRio de Janeiro (MF) - O baschetbalistă braziliană în vârstă de 23 de ani s-a antrenat normal și a câștigat turnee cu echipa sa și cu cea a Braziliei în primele șapte luni de sarcină, de care nu a aflat decât cu trei zile înainte de a naște. în Copa America, turneu câștigat în octombrie la Sao Paulo cu clubul său Sao Caetano, Silvia Cristina Gustavo Rocha a jucat meci după meci de la revenirea, în luna mai, din Portugalia, unde a evoluat la clubul Barreiro. Și aceasta, până pe 17 npEnmhriA când, din cauza

unei dureri abdominale, a consultat un medic, care i-a diagnosticat... un simplu chist ovarian, după cum a declarat jucătoarea. A doua zi însă, ea s-a dus la un medic mult mai avizat, care i-a dat vestea cea mare: era însărcinată în luna a șaptea. Trei zile mai târziu, Silvia îl năștea prematur pe fiul său Luis Ferdinand, „în nici un moment nu m-am gândit că aș fi însărcinată. Nu mi-a fost rău și nici nu am avut pofte deosebite. Singura problemă a fost că am luat puțin în greutate”', a explicat tânăra mamă.
DeȘI s-a întrebuințat din greu, slovacul Karol Beck a fost nevoit să abandoneze în setul al doilea partida disputată cu rusul Mihail Iujnîi din cadrul Turneului detenis de la Sankt-Petersburg. (Foto: epa)
...................................................................... ........................ . >
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Vând ap. 1 cameră (01)
• 40 mp, balcon mare, zona Dorobanți Deva, 
preț 785 milioane lei. Tel. 225622.
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• Câlan, etaj 2, ap. 80, str. 0. Densusianu. Relații 
tel. 0254/730244,0254/242514.
• Decebal decomandate, parchet, gresie, 
faianță, etaj 4 din 4, fără probleme la izolație, 
^1350 mid. lei. Tel. 0721/521378,0722/425292. 
CÂcomandate, bucătărie, faianță, gresie, 
baton, contorizări, Al. Pescarilor. Tel. 
0741/154401.
• decomandate, Micro, etaj 4 din 4, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel: 0721/521378, 
0722/425292.
• decomandate, parter, centrală termică, bloc 
cărămidă, vedere ambele părți, zona gării, 
gresie, faianță, eventual schimb cu apartament 
2 camere sau casă mică Deva. Tel. 220211, 
217888
• Hațeg, in Bucura 2, etaj 2, centrală termică, 
amenajat. Tel. 0254/777402.
• semk omandat Al. 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.Q745/367893.
• urgent decomandate, centrală termică, 
calorifere, instalații sanitare noi, gresie, faianță, 
parchet, termopan, tavan fals, ușă stejar, preț 
400 milioane lei, negociabil. Tel. 0724/695860, 
0723/745618
• urgent, Deva, Al. Streiului, bl. 66, sc, 1, ap. 62, 
decomandate, centrală, calorifere, instalai 
sanitare noi, termopan, spoturi, ușă schimbata, 
gresie, faianță, parchet, 410 milioane, neg. Relații 
la adresă.
• urgent. Deva, luliu Maniu, etaj 3, decoman
date, 55 mp, centrală termică, mobilă bucătărie. 
Tel. 0722/564004.
•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 28000 euro, 
neg. -Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona Miro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Sălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală, 1. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană, preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 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 URacutai, dec., et. 1, mici îmbunătățiri, 50 
mp, preț 1,050 mld„ 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)
• fără Îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• 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 Zamfirescu, circuit balcon închis, vedere 
în 2 părți, apometre, gaz contorizat, parchet, 
gresie, faianță tel. 0726/685654,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona Astoria, bine întreținut, parchet, gresie, 
faianță contorizări, geam la baie, preț 73.000 
RON, tel. 0745/ 302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie, 
faianță apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 
negociabil sau schimb cu apartament3 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 ultracentrală decomandate, vedere în 2 
părți, balcon închis, boxă contorizări, parchet, 
preț 95.000 RON, tel. 0723/251498,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona LHIacufuL etaj 1, decomandate, 55 mp, 
apartament tip standard, preț 105.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona piața centrală zonă liniștită cu alei, etaj 
1, interfon la scară balcon mare, apometre, gaz 
2 focuri, apartament tip standard, ocupabil în 24 
ore, -urgent-, tel. 0788/165703, 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Micro, etaj intermediar, decomandate, 
centrală termică modificări, parchet laminat, 
gresie, faianță preț 58000 RON, tel. 0745/302200, 
232809. (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 Liliac t dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc, 
preț 1,2 mid., neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat preț 1 mid, neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent zona Al. 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-Hunedoara)
• 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 (Prirpa-lnvest)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225728 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț 
950.000.000 ROL,, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• 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)
• 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)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• zonă bună, nu contează starea, de preferat et.
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, zona Zamfirescu, parchet 
modificări, balcon închis, vedere în 3 părți, 
pretabi I firmă spațiu comercial, preț negociabil. 
Tel. 262728,0723/255184,0724/241465.
• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 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. 0745/253413. (Mimason)
• Ufiacuiui parter înalt, cu balcon construit 
închis, ct, garaj, 1,7 mld„ 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 Liliacului, 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 țegenl et. 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt, preț 830 mi!., 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 tfero 6 Hunedoara, bloc cărămidă gaz 
2 focuri, parchet preț 220 mii., tel. 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona tfero 2 - Hunedoara, et intermediar, 
dec., 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii, tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• zona bună et. 3, parchet, balcon, centrală, 
preț 790 mii, neg, 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent dec, 2 băi, 2 balcoane, centrală et. 2, 
parchet, gresie, faianță, 98 mp, zona Astoria, 
preț 1,250 mid, neg, tel. 0742/019418. (Prima- | 
Investi

• 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)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp. Preț 1.500.000.000 ROL. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Devă str. Carpați, parter, centrală termică, 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat. Preț 50.000 euro, negociabil. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

• zona liliacului, dec, modificat, living, 2 băi. 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă meta
lică gresie, faianță, bine întreținut, et. 2, preț 
52000 euro, 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca) /
• 2 bâl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001.0742/375994. (Casa 
Blanca)
• se oleră 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)
• zonă excelență contorizări, termopane, garaj, 
boxă o cameră la mansardă preț 72.000 euro, 
tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• erai 2, decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță contorizări, Zamfirescu, preț 170.000 
RON, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)
• Deva, L Creangă modificat în 3 camere, ușă 
metalică geamuri termopan, baie de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă, balcon închis 
cu termopan, garaj. Preț 2.200.000.000 lei, neg. 
Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 bucă
tării, centrală termică grădină preț 2,2 mid. lei 
(220.000 ron). Tel. 0727/694215, 0744/261665, 
0254/719728
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, pentru locuit sau afaceri, preț negociabil. 
Tel. 0721/978548
•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 piață • Hunedoara, 2 camere, gaz 2 
focuri, apă curentă pivniță 180 mp, 600 mii., tel. 
745374,0720542223. (Partener-Hunedoara)
• Deva, 4camere, bucătărie, baie, garaj, 700 mp, 
teren, apă gaz, canalizare, preț 80.000 euro. neg, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 6 camere, centrală termică proprie, baie, 
canalizare, zonă semicentrală, Deva, preț 
115.000 euro, neg, tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Deva, P+l, 4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică, sc 300 mp, grădină 500 mp, 
garaj. Preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, P+M, zona Câlugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi, și 1 încăpere cu intrare din 
stradă centrală termică sc 130 mp, curte cu 
gazon 300 mp, fântână Preț 350.000 RON. Tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr casă (14)
• urgenL Bălcescu, et. 3/4, sdec, balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• în 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 pitorească la 14 km de 
Deva, fundație de piatră P-2 cam, M-2 cam, 
mobilată utilată totul nou, lamelar, teren st 5000 
mp, curent, preț 11.000 euro, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)

Cumpâr ap. 3 camere (06)
• în Deva, zonă bună dec, cu sau fără 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• casă cu anexe și teren, în comuna General 
Berthelot, nr. 6 (Unirea). Tel. 221257,0727/386660.
• casă cu anexe și teren, în comuna General 
Berthelot, nr. 6. Tel. 221257,0727/386660.
• casă locuNă. Sântandrei, nr. 113 A, preț 880 
milioane lei.Tel. 0742/218376.
• casă nouă Boholt 3 camere, bucătărie vară 
încălzire centrală canalizare, fosă septică, garaj, 
pomi fructiferi, 2 fântâni, una minerală teren 
5000 mp, preț negociabil. Tel. 229256, 
0720/677035,0721/329064.
• casă, curte, grădină, bucătărie, baie, garaj, 
încălzire centrală în Zlaști, nr. 38. Tel. 
0254/717278.
• gospodărie mare, 2 corpuri de clădire, curte și 
gradină satul Tisa, nr. 86. Tel. 230261.
• urgent casă recent renovată (2003), 3 camere, 
baie, bucătărie, gaz la poartă sobe de teracotă 
1500 mp teren aferent (livadă vie). Tel. 262941, 
0722/361394,0722/249579.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte • 1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, parchet, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, 72 mp, preț 100.000 ron, în localitatea 
Brad. Tel. 0727/212282.

NATIONAL V

Vând garsoniere (19)
• decomandate, suprafață de peste 35 mp, 
ocupabîlă imediat, Deva, Bdul Decebal. Tel. 
0741/154401.
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• GeoaghkBăi, modificări, mobilată convector 
și instant pe gaz, etaj 1, preț 20.000 euro. Tel. 
0721/521378
• vând sau schimb urgent, garsonieră Deva, 
Kogălniceanu, 56, ap. 8 cu Timișoara și cande
labre antic. Relații tel. 0254/232905,220997.
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabîlă ime
diat, 650 mil.leî. 235208,0721/985256 (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1. 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mârăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Mărăști dec., mobilată balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• 2 camere, semidec., parchet, baie cu gresie 
+faianță bloc de cărămidă totul contorizat 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată (cameră 
+living), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724-620358. 
(Rocan3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, , 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• zona Zamfirescu, 40 mp, etaj 1, parchet, 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută preț 80.000 
RON, sau schimb cu apartament 2 camere, zona 
Gojdu (central), se oferă diferență tel. 0723- 
251498 232808. (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandată etaj 3, bloc de 
cărămidă parchet contorizări, uși și rame geam 
noi, modificată preț 43.000 RON, tel. 0788/165702, 
232809. (Fiesta Nora)
• 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 preț 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 (Fiesta Nora)
• zona tfero 6 Nord - Hunedoara, gaz, baie cu 
gresie, parchet preț 220 mii, teL 745374, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• zona tfero 2 - Hunedoara, dec, gresie, faianță 
gaz 2 focuri, parchet preț 340 mii., tel. 745374, 
0720/542223. (Partener-Hunedoara)
• urgent zona Lido, dec., 38 mp, balcon închis, 
parchet gresie, faianță contorizări, repartitoare, 
preț 680 mit, neg., tel. 0742/019418. (Prima- 
lnvest)

• urgent zona Dacia, contorizări, parchet gre- 
sie, faianță ușă metalică ocupabilă imediat 430 
mii, neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• 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)
• conf. L dec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, ocupabilă imediat, zona B-dul 
Decebal, tel. 0741/154.401. (Garant Consulting)
■ sdec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Kogălniceanu, preț 64.000 
RON, 0741/154401. (Garant Consulting)
• confort L dec., buc,, baie, balcon închis, 
contorizări, zona Artima, 0741/154401. (Garant 
Consulting)
• etaj 2, balcon închis, contorizări, Eminescu, 
preț 47.000 RON, neg., tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, gresie, faianță apo
metre, Dacia, Deva, pret 58.000 RON, tel. 223400. 
0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)

Cumpăr garsoniere (20)
• In zonâ liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Deva, tfero 15, sau Dacia, ofer prețul pieței. 
Tel. 0746-225726,0254-2130508. (Casa Majestic)

Vând terenuri (21)
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 1008 mp teren, zona Deva, bun construcție 
cabană casă Tel. 0726/158688
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Al unu I u i, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren agricultură și 6000 mp teren 
pentru construcții sau agricultură ambele local
itatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și. CF, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• 270 mp teren pentru casă Deva, A, Vlaicu, preț 
250 milioane lei, negociabil. Tel. 0721/521378, 
0722/425292.
• 5600 mp teren extravilan. în Geoagi u, la cruce, 
pe șoseaua Geoagiu - Rapolt Tel. 211916.
• 9000 mp teren vizavi de Macon. Tel. 
0720/066187.
• extravilan, cu ieșire pe DN, localitatea Ruși, 
2000 mp, respectiv 3500 mp, și extravilan 2370 
mp, negociabil. Tel. 0254/734564.
• Hațeg, pentru construcție casă la Oraca; 
construcție cabană pe drumul de la cimitir și în 
apropiere de stația Peco Gărdean. Tel. 
0254/777402.
• Mravtian pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Informații, zilnic, tel. 220269,0746/029058 după 
ora 16.
• intravilan, 1250 mp, la ieșirea din Deva - 
Sântuhalm, cu toate facilitățile, 15 euro mp (mai 
multe parcele). Tel. 0743/011772.
• Intravian, Brad, Str. Morii, nr. 13, CF 257 N; NC 
767, S 826 mp, fs 285 m, apă curent preț nego
ciabil. Tel. 0254/611812.

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
care să implementeze politica, procedurile și strategia , 

companiei în punctul de lucru Deva

Responsabilități:
• Să implementeze strategia de dezvoltare a companiei
• Să coordoneze echipa de conducere și să raporteze 

situația către directorul executiv (CEO)
• Să contribuie la realizarea obiectivelor economice ale 

companiei

Cerințe:
• Fluent scris și vorbit engleză
• Studii 1 cursuri de management (recomandat)
• Raportează direct și muncește în strânsă legătură cu 

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

gândire flexibilă
• Inițiativă și capacitate de a lucra în condiții de stres
• Orientat spre rezultate și spre performanța în afaceri
• Gândire strategică, abilități de conducere și aptitudini 

pentru lucrul în echipă
• Excelente aptitudini pentru PC (MS Office, Outlook)
• Dispoziție pentru călătorii: carnet de conducere cat. B

Ce oferim este o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 
modern și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unică a dezvoltării profesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză la 
următoarele coordonate: Sălagean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanțîi aleși vor fi chemați la interviu.
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• teren pentru agricultură, construcții de case 
sau agrement la Archia și Almașu Sec. Tel. 
0722/524983,212083.
• teren pentru cabană, Deva, 1500 mp, preț 4 
euro mp. Tel. 0721/521378,0722/425292.
• teren plus construcții, pe DN 7, localitatea 
Râpaș, între Simeria Veche și Orăștie, 15.000 mp, 
din care 9000 mp intravilan pentru construcții, 
se poate parcela, casă 300 mp cu toate utilitățile, 
grajduri 600 mp, platformă 600 mp, preț 265.000 
euro. Tel. 0721/560918,072 1/948212,0741/135659.
• urgent, in Archia, ideal pentru casă sau 
cabană, cu posibilitate utilități apă, gaz, curent, 
cca 50 ari și teren pentru agricultură cca 15 ari, 
preț negociabil. Tel. 215868
• intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă, 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială, docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă, gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă, preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• intravian, 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)
• intravian, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună, 
apă, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Eminescu, MO mp, fs 17 m, intravilan, toate 
facilitățile, pt. firme mari, 130 euro/mp, tel. 
0745/640725, (Mimason)
• zona Dtpozitolor, 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, Intre Magrilap și calea forată, s 2850 mp, 
fs 200 m, preț 23 euro/mp, tel. 0745/253413. 
(Mimason)
• in Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp. tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Cristur, 1800 mp, teren drept zonă bună, 
preț 10 euro/mp, tel. 745374, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• intravilan, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate 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, tel. 
0726/269718 (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)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)

Primăria comunei 
Răchitova 

organizează LICITAȚIE în 

data de 29.11.2005, ora 
10,00, la sediul Primăriei, 
pentru a vinde material 

lemnos din locurile numite 
Pârâul lui Opriș și Braniște.

Selecția de oferte va avea 
loc în data de 24.11.2005, 

ora 10,00.
Relații la telefoanele 

775409 sau 0722-525596. 8 
m

• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• intravilan, Deva, str. Vulcan, apă, gaz în 
apropiere, st 2870 mp, preț 6 euro/mp, neg. Tel. 
224296,0788/361.782. (Garant Consulting)
• Intravilan, Bretea Mureșană, curent electric în 
apropiere, st 8700 mp, preț 9000 euro neg. Tel. 
224296,0788/361.782.(Garant Consulting)
• intravian, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 8 m, 
apă gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 5 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  
(Mondial Casa)
• Hravlan, 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) ■
• Hravlan, 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)
• Hravtai,to zonă industrială st 7860mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, St 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betani a)
• totravlan, la DN7, în zonă industrială st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania) 
■ MO parcate, 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)
• intravian, In 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)
• intravian, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• 2 parcate cu st 646 mp fiecare, în zonă M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravian, te 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)
• Hravlan, at 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577368 0742/005228 (Casa Betania)
• Hravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Hravlan 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., tei. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Hravlan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania) ...
• intravian al 605J mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366. (Casa Betania)
• intravian, Deva, 3500 mp, apă gaz, curent, 
preț 7 euro/mp, preț neg., tel. 215212. (Prima- 
Invest)
• urgent, st 10.000 mp, fs mare, la DN 7, toate 
utilitățile, preț 15 euro/mp, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• intravian, SânUialm, intre case, st 2.500 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)

Vând spații comerciale (25)

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

• idtracentral, piață Ramarta, etaj de vânzare, 
101 mp plus 100 mp terasă posibilitate 
construire 4 etaje, intrare separată baie, utilități, 
amenajat Tel. 0742/882269.
• hali pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• In Devă 42 mp, apă gaz, curent, 6.000 euro, 
neg., tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona piață etaj 1, st 75 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 47.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• zona L Creangă st' 50 mp, amenajat grup 
sanitar, vad deosebit încălzire, preț 48.000 euro, 
neg., tel. 211075, 0726/130557, 0747/779751. 
(Mondial Casa)
• chfoțc de aluminiu, zona Bâlcescu, st 4 mp, la 
stradă acces auto, apă gaz, curent, preț 160 
mii., neg., tel. 211075,0726/130557,0745/666447. 
(Mondial Casa)

Vând alte imobile (27)
• wgent, hală atelier auto, garaj, birou, vestiar, 
teren aferent 2000 mp, zonă bună Deva, pretabil 
pentru orice activitate, preț 60.000 euro. Tel. 
0742/290024.
• vând fermă 5 grajduri, 3 în stare bună căi 
acces și curte betonate, apă curent 4 ha teren, 
CE, la 12 km de Deva Tel. 0721/777277.

imobile chirii (29)
• caut penlni închiriere apartament 3 camere, 
nemobilat termen lung, 400 ron/lună Tel. 
0745/367893.
• taddriaz apartament 2 camere, mobilat, utilat 
contorizări, lângă inspectoratul Silvic Deva, 
pentru persoane serioase, pe termen lung, preț 
100 euro plus garanție. Tel. 0726/904898
• Indikfez chioșc 30 mp, zona Kogălniceanu, 
preț3 milioane lei/lună Tel. 0721/521378
• tadikfez garsonieră zonă centrală 2 camere, 
bucătărie, prefer pereche tânără preț 100 euro. 
Tel. 215487.
• tocNriez spațiu comercial Orăștie, zona Spital 
nou, 100 mp, 15 milioane lei plus tva, sau vând 
15 mid. iei plus tva Tel. 0721/521378
• Închiriez spațiu comercial, zona Progresul, 70 
mp, toate facilitățile, preț 15 milioane lei plus tva 
Tel. 0721/521378 0722/425292.
• InchhtezvIâP+L'zona cetate, 4camere, 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 apă și gaz. 
Deva, zona Zarrrfirescu, preț 100 euro/luna. Tel. 
0742/290024
• ofer pentru închiriat garsonieră mobilată 
Dacia apometre, aragaz, frigider, preț 75 euro 
plus garanție. Tel.221712,0724/305661.
• ofer pentru închiriat garsonieră zona Dacia 
contorizări, mobilată utilități modeme, preț 75 
euro/lună Tel. 0740/013971.
• ofer spre închiriere casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări, curent trifazic, ideal sediu 
firmă depozit, prestări servirii Deva Str. Cemei, 
nr. 10. Tel. 0723/288282.

r

• 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 spațiu comercial 
amenajat în Hațeg, Str. Progresului, nr. 1,70 mp, 
preț negociabil. Tel. 770735,770367,0722/876141.
• ofer spre închiriere spațiu comercial, zonă 
ultracentrală. Deva, 45 mp, preț 15 euro mp, 
negociabil. Tel.0727/88556L
• primesc In gazdă o fată nefumătoare, 
angajată sau elevă, preț convenabil. Tel. 
0724/373664,0723/702557.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (Cssa 
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 noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată, garaj, piscina, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată, zonă centrală 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna. tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună. Deva, preț 100 
euro/lună + avanst 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 pentnr închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer penlni 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) I
• zona Cuza Vodă ap. 3 camere, dec., mobilat 
modem, utilat tv color, frigider, aragaz, pt 
persoane serioase, garaj sub bloc, preț 500 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• !n bteoaie 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, IhM Decebal, dec., mobilată 100 
euro/lună tel. 0745/253413. (Mimason)
• ap. 2 camere, dec„ et 3, mobilat zona Banca 
Transilvania, 120 euro/lună tel, 0745/253413. 
(Mimason)
• ap. 3 camere, zona Micul Dallas, dec., mobilat 
utilat ct garaj sub bloc, 350 euro/lună cu taxe 
incluse, tel. 0745/159608 (Mimason)
• garsonieră confort 1, mobilată complet 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsoniera, semhnobaată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliara Iris)
•*? 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 wgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Devă(ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Devă 
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)mobllat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg., tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer ap. 2 camere, complet mobilat preț 120 
euro/lună tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• ofer garsoniera mobilată complet preț 90 
euro/lună tei. 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 pențni închiriat ap. 2 cam. mobilat utilat, 
contorizări, preț 3000 RON/lună tel. 
0740/013971.(Garant Consulting)
• ofer pentnr închiriat ap. 2 cam., zona Gării, 
decomandate, mobilat și utilat modem, centrală 
termică preț 250 euro/lună 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 2 cam., zona 
Eminescu, mobilat, preț 100 euro/lună tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam., Zona Gării, 
mobilat și utilat lux, centrală termică preț 300 
euro/luna, 0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat ap. 3 cam. nemobilat, 
zonă centrală et intermediar, contorizări, preț 
140 euro/lună 0740/013971. (Garant Consulți ngj

• ofer spre închiriere 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. ame
najat pt birouri, st 20 mp, preț 100 euro, 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. teî. 211075. 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• zona Văcăresai, casă cu 2 camere, mobilată 
centrală termică preț 250 euro/lună Tel. 0746- 
225728 0254-213050. (Casa Majestic)

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 Solenza Confort, af 2004, august 
garanție, vopsea originală roșu pasion, unic 
proprietar, 17.000 km, mașina de garaj. Tel. 
0723/270348

Auto străine (37)
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel, 
0745/639022,226209.
• vând RenauttTwingo 1,2 J din 2000,47.000*fh, 
stare foarte bună preț 4800 euro, negociabil, 
culoare bleu Tel. 241412.

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

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând comblnator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând ifctanțteri pentru fier-beton (pureci). Tel. ■ 
214664 sau 0723/227569.
• vând plug 3 brazde, semănătoare păioase 2 m 
și presă balotat Tel. 0727/272307.
• vând piesă de struguri nouă mașină de cusut 
mecanică marca Union, stare foarte bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 233084
• vând stnng SN 402 x 2000, SN 560 x 1500,. 
mașină rectificat arbori cotiți, mașină găurit în 
coloană GMV 6 A, mașină spălat auto cu perii. 
Tel 0742/882269.

Moto-velo (41)
• vând motoretă Mobra Turist stare bună Tel. 
0745/260135.

Piese, accesorii (42)
• vând 2 bucăți planetare, delco complet cu fișe, 
mască ochelari de Dacia 1300, toate noi în țiplă 
și caroserie VW break, 1984, cu geamuri și 
parbriz. Tel. 0747/223733.
• vând set plăcuțe frână Espero, preț 500.000 lei 
și 4 cauciucuri iarnă Brigestone 185/65/14 plus 
jantă oțel, preț 500.000 lei/ bucata. Tel. 
0720/000515.

Vând garaje (43)
• ultracentral, preț 355.000.000 ROL, negociabil. 
Tel. 0746-225728 0254-213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 fotolii Relaxa, aproape noi, culoare 
maro, preț 300 ron, ambele. Tel. 0745/260135.
• vând avantajos bibliotecăcu 4 corpuri, 2 fotolii 
cu măsuță canaiea extensibilă Tel. 222403.
• vând colțar neextensibil, imitație de piele, 
format din 3 piese și un fotoliu mare, model 
superb, adus din Germania, la jumătate preț față 
de magazin. Tel. 212242, seara, 213998.

CONMEX
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Banca Internațională a Religiilor
- bancă in faliment, Sucursala
zonală Sibiu scoate la licitație 
publică Imobilul situat în satul 
llibărești, comuna Ribița.

sediul Sucursalei Sibiu, str.
VasileMilea, nr. 84.
Informații la telefonul: 210440. S
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ANUNȚ
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara

cu sediul în Bulevardul Libertății, nr. 17, județul Hunedoara, reorganizează două 
LICITAȚII PUBLICE DESCHISE în vederea:

1. Delegării de gestiune, prin concesionare, a serviciului public de salubrizare al municipiului Hunedoara - PACHETUL DE 
ACTIVITĂȚI NR. 2 - activitatea de preselectare și organizare a reciclării deșeurilor, în următoarele condiții:
1.1. Concesionarea se va face pe o perioadă de 8 ani;
1.2. Documentația pentru licitație este aceeași cu cea aprobată la licitația publică deschisă organizată în data de 19 octombrie 
2005 și poate fi procurată, de către cei care nu au participat la prima licitație, contra cost, de la sediul concedentului, 
menționat mai sus;
1.3. Prin concesionarea pachetului de activități menționat mai sus, Consiliul Local al Municipiului Hunedoara își propune 
realizarea serviciului de salubrizare în municipiul Hunedoara în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare, în 
scopul alinierii la standardele europene în domeniu;
1.4. Actele cerute ofertânților sunt cele menționate în documentația de licitație;
1.5. Ofertele se vor primi la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, din Bulevardul Libertății, nr. 17, județul Hunedoara, 
camera nr. 23, până la data de 18 noiembrie 2005, ora 15.Q2;
1.6. Ofertanții vor rămâne angajați, prin termenii ofertelor lor, până la încheierea contractului de concesiune cu ofertantul 
declarat câștigător;
1.7. Deschiderea ofertelor va avea loc, la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, camera nr. 9, în data de 21 noiembrie 
2005, ora 12,00.
1.8. Contestațiile, formulate potrivit actelor normative în vigoare, vor fi depuse la sediul Consiliului Local al Municipiului 
Hunedoara, din Bulevardul Libertății, nr. 17, județul Hunedoara sau se transmit la numărul de fax 0254/716087, ori la adresa 
de e mail mfoaimail.pnmariahd.ro.
2. Concesionări serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Hunedoara, în următoarele condiții:
2.1. Concesionarea se va face pe o perioadă de 10 ani;
2.2. Documentația pentru licitație este aceeași cu cea aprobată la licitația publică deschisă organizată în data de 17 octombrie 
2005 și poate fi procurată, de către cei care nu au participat Ia prima licitație, contra cost, de Ia sediul concedentului, 
menționat mai sus;
2.3. Actele cerute ofertânților sunt cele menționate în documentația de licitație;
2.4. Ofertele se vor primi la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, din Bulevardul Libertății, nr. 17, județul Hunedoara, 
camera nr. 23, până la data de 17 noiembrie 2005, ora 15,00.
2.5. Ofertanții vor rămâne angajați, prin termenii ofertelor lor, până la încheierea contractului de concesiune cu ofertantul 
declarat câștigător;
2.6. Deschiderea ofertelor va avea loc, la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, camera nr. 9, în data de 18 noiembrie 
2005, ora 11,00.
2.7. Contestațiile, formulate potrivit actelor normative în vigoare, vor fi depuse la sediul Consiliului Local al Municipiului 
Hunedoara, din Bulevardul Libertății, nr. 17, județul Hunedoara sau se transmit la numărul de fax 0254/716087, ori la adresa 
de e-mail infojamail.primyiahd.ro.
2.8. Fiecare ofertant va trebui să facă, în mod obligatoriu, dovada că deține un exemplar de serviciu al licenței de transport,
emisă de agenția Autorității Rutiere Române, valabilă pentru municipiul Hunedoara, și a faptului că este autorizat de către 
comisia județeană de autorizare să opereze pe raza terltorial-administrativă a municipiului Hunedoara, în conformitate cu 
dispozițiile normative în vigoare. (33202)
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• vând dulap cu 2 uși glisante din lemn, 
bibliotecă din lemn, cuier cu dulap pal, colțar 
mare din pluș, toate în stare foarte bună, preț 
negociabil. Tel. 222902,0722/375315.

• vând geamuri cu sticlă în stare foarte bună 
Tel.0726/15868&
• vând mobilă de sufragerie, dulap 2 uși, 
bibliotecă cu vitrină măsuță preț negociabil, la 
vedere. Tel. 0740/317313.
• vând mobilă second hand, canapea exten
sibilă mese- sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.
• vând ugent mobilă sufragerie, 250 ron, mobilă 
bucătărie 200 ron, 2 covoare persane 2,5/3,85 
HțrVtuc, masă rotundă sufragerie 40 ron etc. Tel.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând stație amplificare auto, 800 W, model 
american, preț 75 euro, negociabil. Tel. 
0743/139599.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând 2 aparate foto, Smena 8 rusesc și 
Olympia japonez, prețuri convenabile. Tel. 
0747/223733.
• vând Nokia 3410, SIM cu 4 dolari credit, preț 
1,5 milioane lei. Tel. 0722/161644.
• vând telefon Nokia 6610, stare foarte bună 280 
ron, negociabil. Tel. 0726/199378.
• vând telefon Nokia 6610, stare foarte bună 
preț 280 ron, negociabil. Tel. 0726/199378.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator P III, 800 MHz, 256 MB RAM, 
placă video, cd-rom, tastatură Multimedia PS2, 
mouse, boxe, monitor 17 inch, preț 700 ron. Tel. 
0740/415959.
• vând calculator Pentium MMX, 200 MHz, HD. 
2,1 GB, memorie 64 RAM, monitor 15 inch, mouse, 
tastatură imprimantă Win 98, vb. Tel. 
0745/260135.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• cunpăr ttdn și coame tip Jlmbolia (nu sistem 
patent). Tel. 260651
• vând S 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 2 frigidere Arctic, model mare, stare 
bună de funcționare, preț 300 ron, ambele. Tel. 
0745/260135.
• vând comb frigorifică Electrostar 320 I, 
stare de funcționare, 35 milioane lei, masă de 
bucătărie cu 2 scaune, preț 1 milion lei. Tel. 
214814.
• vând mașină de spălat de Cugir, preț nego
ciabil. Tel. 0740/317313,
• vând mașină de cusut Singer V1317914. Tel. 
0254/283390

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• cunpăr oi și capre. Tel. 0742/214971.
■ vând porunb boabe la 4000 lei kg și porumb 
știuleți la 2000 lei kg. Tel. 0722/570218
• vând purcei 3 luni, Bărcea Mică nr. 48 Tel. 
236871, orele 19 - 21.
• vând purcei foarte bine întreținuți, vârsta 4 
luni. Relații tel. 0720/451897.
• vând ridichi de lună preț minim 3000 lei 
legătura. Tel. 262069.
• vând grâu și orzoaica, preț avantajos. Tel. 
0722/524983,212083.
• vând porci mari pentru sacrificare și purcei. 
Tel. 210900,0744/611145.

INSTITUȚIA PREFECTULUI 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

ANUNȚĂ
Organizarea concursului în datele de 17.-18.11.2005, la sediul 
instituției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 28, pentru ocuparea 

posturilor vacante de Șef Serviciu Bugete Financiar Contabilitate, 
Resurse Umane și Administrativ, consilierjuridic, gradul profesional 

superior, tr. 1, expert, gradul profesional superior, tr. 1.

Condiții de participare:
a) Consilier - gradul profesional superior, tr. 1 - Șef serviciu Bugete, 
HnanciarContabilitate, Resurse Umane și Administrativ -
- Studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

- Vechime in specialitatea economică de minim 5 ani
- Cunoștințe operare PC nivel mediu

- Condițiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999 - republicată

b) Consilierjuridic gradul profesional superior, tr. 1
- Studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

- Vechime în specialitatea juridică de minim 5 ani

- Cunoștințe operare PC nivel mediu

- Condițiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999 - republicată

b) Expert gradul profesional superior, tr. 1

- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

- Vechime în specialitate de minim 5 ani

- Cunoștințe operare PC nivel mediu
- Limbi străine - engleză, germană etc.
- Condițiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999 - republicată 

Dosarele se depun la registratura instituției, până în data de 02.11.2005, ora 
15,00, iar informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Bugete Financiar 
Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ din cadrul instituției. (33242)

O Bîa Dutchman
’ GmbH - Germany

Lider mondial în domeniu, oferă cele mai 
moderne echipamente de hală pentru creșterea 
păsărilor și porcilor, adaptate în totalitate 
normelor UE.

De 14 ani în România cu aceeași 
certitudine: 

înainte de a investi, informați-vă! 
Câștigul e sigur!

Vă așteptăm intre 2 ~ 6 noiembrie lu
INDAGRA 2005

Pavilion 18 Standurile 072-074; 031-086 
ROMEXPO București 
Piața Presei Libere

BUCUREȘTI - Ing. Dan Bosoancă,
Tel./Fax: 021/232.72.43; E-mail: danbos@xnet.ro
SIBIU - Ing. Ștefan Gabel, Tel.: 0722.155.837;

E-mail: stefangabel@xnet.ro
TIMIȘOARA - Ing. Dan Stanică,

Tel.: 0744.771.472; E-mail: dstanica@rdslink.ro
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Decese (75) Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet aducem la cunoștință trecerea 
în neființă a celui care a fost

profesor IOAN SÎRBU 
înmormântarea va avea loc vineri 28 octombrie, ora 12, la 
Cimitirul ortodox de pe str. M. Eminescu Deva. Dumnezeu » 
să-l odihnească în pace. Familia

Cu adâncă durere în suflet, familia anunță împlinirea a 40 
de zile de când scumpa noastră mamă, soacră, bunică

ONCOȘ ROZALIA (ICA)
nu mai este printre noi. Parastasul va avea loc sâmbătă 29 
octombrie, ora 10, la Catedrala „Adormirea Maicii 
Domnului” din Deva.

Instrumente muzicale (60)
• vândorgă Keyboard Roland E15,putere2x5 
W, difuzoare încorporate, secție ritmică, acom
paniament pian excelent, strings, brass și efecte 
excelente, convenabil, începători, avansați. Tel. 
0747/223733.

Altele (61)
• cunpăr europateți. Tel.0726/379220.
• cumpăr lăzi plastic (deșeu), paleți. Tel. 
0723/301857.
• cu profesional de Shiatsu • masaj corporal 
complet, pe 2 DVD ■ uri, preț 650.000 lei și Carte, 
vol. 1. preț 150.000 lei. Tel. 0740/315520, 
0720/818048.
• vând candelabra 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 convector tiraj forțat preț bun. Tel. 
220894.
• vând detectoare radar mărcile Cobra. 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.
• vând mese de masaj pliabile, din lemn, cu 
suport de cap și înălțime reglabilă. Tel. 
0740/315520,0720/818048.
• vând detectoare radar mărcile Cobra, 
Whisthler, performante, nedetectabile, prețuri 
minime, ofer garanție. Tel. 0722/806980.
• vând ugent boiler gaz Instant ferestre cu 
rotate, Deva, Cloșca, nr. 1. Tel. 222141,232905.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări,sănătate pe numele 
Beudean Irina.Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Mikola Francisc. Se declară nul.
• pierdut legitimație persoană cu handicap nr. 
8143 pe numele Vladescu Mihai Dorel. Se declară 
nulă

Solicitări servicii (71)
• caut fbmâ autorizată sau persoană fizică 
pentru construcție cabană din lemn. Tel. 
0254/214577.

Prestări servicii (72)
• amenajări interioare, faianță, gresie, parchet 
lamelar, zugrăveli de orice tip, prețuri foarte 
avantajoase. Tel. 0723/829060,0722/209906.

• SC Sydev Internațional SRL oferă 
consultanță pentru locuri de muncă in 
străinătate. Deva, bloc Caiiai, etaj 3, ap. 7. 
Re supfimentare i teL 0254/235211, 
0722/570219,0724/309805.

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

• Florăria IRIS vă aduce NOUL printr-o 
gamă inedMâ de flori șl prin nota personală 
regăsitâ In fiecare creație. Așteptăm să ne 
căutați la afresa: Dera^rMDecebal bL 22, 

parter, lângă stația Opera. Primim comenzi 
și prin fefefan: 084/235630,0722 631565.

• Fundația Muncii Deva organizează, in 
Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, Hațeg, 
cursuri de < fia In meserifle: operatori 
calculator Deva din 27302005; operatori 
producții r Deva, i itai,
vânzători, măcelari, zidari, instalatori, 
sudori, tâmplari, drunari, asistenți sodafi. 
Reiațfc Petroșani 548563, Brad 0745/66000, 
Deva, Hunedoara, Câlan 216138, Hațeg 

0740/107368.

• amenajări interioare, exterioare, comparti
mentări rigips, podele laminate, parchet tavan 
fals, electrice, încălzire, izolații fonice, termice. 
Tel. 0727/657545.

• firmă autorizată execută tencuieli 
interne și externe, amenajări Interioare, 
zugrăveli, vopsiri. Informații tel 
0254/232052 sau 0744/174341

• transport persoane România - Spania, cu
TeL 0746/545421,

• portL garduri, balustrade, scări Interioare 
orice model, tfoi fler forjat TeL 0254237531 
orele 8-15.

• SC Catem Info Consult SRL Orășfie, unic 
distribuitor pe județul Hunedoara al Soft 
Consulting, . d zăn șl configurăm 
soft economic (ex. Wki Mentor, Hamor soft) 
și legislativ (Legis). TeL 0788/723155.

• ateberul de tapițerie din Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr.l, confecționează tapițerie auto (usi, 
huse), pentru Logan, Solenza, Peugeot, Renault 
Skoda, Cielo, Opel, BMW. Tel. 0727/756681.
• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: reglarea diabetului, digestie, 
insomnii, stres, spondiloză coxartroză, pareze, 
circulația sângelui, rinichi etc. Telefon 
0723/503230.
• montez podele laminate, execut zugrăveli, 
preț avantajos. Tel. 0724/180482.
• transport mobilă electrocasnice, cu auto de 
1,2 tone și 14 mc, lungime 3.5 m; asigur și 
demontare sau manevrare. Tel. 225578. 
0744/934462.

EUROCLINICA
Email: euroclinica ro@yahoo.com 

Tel. 0256/308.908

DR. FRANCOIS PINORI de la Spitalul Nisa (Franța) va fi prezent 
în clinica timișoreană EUROCLINICA, unde va efedua CONSULTAȚII Șl 
INTERVENȚII CU LASER, în intervalul 03.-07.11.2005, în domeniul orto- 
pediei și neurochirurgiei pentru pacienții cu hernie de disc, menise, 
gonartroză, sd. de tune/ carpian, pinten calcaneean, cefalee, 
spondiloză cervicală, periartrită scapulo-humemlă, boala Dupuytren. 

Toate intervențiile efectuate pentru afecțiunile de mai sus au avan
tajul că sunt realizate cu anestezie locală, nu impun internare, iar 
aparatura folosită este conform normelor UE și avizată de Oficiul 
Tehnic de Dispozitive Medicale București.
Programările se fac la telefonul 0256/308.908 sau la sediul din str. 
loan Paviosin, nr.l3, Timișoara. (33236)

• zidărie Interioară. zugrăveli var. lavabil, gresie, 
faianță, avantajos. Tel. 0722/724340.

Solicitări locuri de muncă 
(73)
• Inginer, profil forestier, industrializarea lem
nului, vechime 22 de ani, solicit angajare. Tel. 
0254/215482,0722/239434.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut urgent zidari, dulgheri, izolatori. Tel. 
0726/157883.

pariuri sportive. Școlarizare gratuită In 
cadrai firmei, salarizare atractivă ptos 
bonuri. Bacalaureat Așteptăm CV-uri cu 
poză in Deva, Bdul 22 Dec brie, bL Dl + 
01 Internați la teL 0254/232747.

• angajez urgent muncitori necaJmcațL pe 
durată determinată, Hunedoara, Deva. TeL 
230943, seara, 0745/625759.

• producător tricotaje angajez agent co
mercial pentru »u. produse bl 
județul Hunedoara și județele limitrofe. 
Condiții mini : liceu și permis de 
conducere cat B, autoturfemui personal 
constituie avantat Retațs supfimentare la 
teL 0723/687218,1184/221200

• SC Foricon SA, Str. Dorobanților, nr. 28, 
angajează secretară, cenuțe experiența m 
domeniu, operare PC (Office - Word, navi
gare Internet). Relații la teL 0254/220763, 
220711

• SC Infombi SA Deva, teL 213915,214431 
214718, organizează, începând cu data de 
7JL2005, cursuri de operator caladator.

• SC 'angram sA angajează șofe ■ofe- 
sionfet, cu experiență mMn 8 anL CV-urfle 
se primesc până la data de 7JL2005 la 
tet/fax 0254/234736.

• societate de transport cu sediul în Deva, 
angajează conducător auto, categ. C + E, 
pentru transport intern. Relații la tel. 
0254/221190.

INFORMAȚII DE UTILIZARE A TALONULUI
Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în 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 Hunedeara

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3,4)

• sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât șl 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 veți 

alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați la 

tel. 0254/211.275

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

• . VARIANTE

LOCAȚII cum pași ALE .

• chioșcul de ziare de lângă Comtim;
• chioșcul de ziare din sta) la 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 
Zamfîrcscu B-dul Decebal:
• Cepromin;
• Cooperativa de consum Dobra:
• Centrul de schimbare a buteliilor Ilia.

CUVÂMM

DATE PERSONALE 
mume mnuoM __ reixxoN

«DHEM

TEXT

Anunț frratuft

PRIMA APAROTE

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 9 și 15 la sediul redacției șl se vor publica în pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică publicitate.
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Om de afaceri, asasinat
• Nume magic. Actorul Nicolas Cage a decis să își boteze copilul „Kal-EI", considerând că acest nume are „ceva magic". Primul copil al lui Cage și al soției sale, Alice, s-a născut la începutul acestei luni.

Concert Cream Chitaristul Eric Clapton și tobarul Ginger Baker au cântat din nou împreună cu ocazia reunirii legendarei trupe Cream, care a susținut un concert marți, Ia New York. (Foto: epa)

Testat pe vol
untari rușiMoscova (MF) - Voluntarii care intră în programul de testare a unui vaccin rusesc împotriva gripei aviare ar putea primi câte 200 de euro, a declarat, miercuri, Oleg Kiseliov, directorul institutului rus de cercetare pentru gripă. Autoritățile caută ca voluntari bărbați în vârstă de circa 25 de ani. La programul de testare, care va avea loc în perioada noiembrie - decembrie, vor lua parte 20 de voluntari. „în cazul în care rezultatele vor fi pozitive, vom putea începe comercializarea vaccinului în martie 2006”, a precizat Kiseliov. Acesta a mai declarat că virusul poate fi transmis inclusiv de păsările din orașe.

Măsuri de frica virusului

SSETI Express
(Foto: EPA)

■ Un important om de 
afaceri din Bulgaria a 
fost ucis ieri dimineață, 
în propria mașină.Sofia (MF) - Unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Bulgaria, bancherul Emil Kyulev, a fost ucis de un necunoscut, miercuri dimineață, la Sofia, în propria mașină, a anunțat poliția bul- gară.Conform primelor informații, asasinul s-a ascuns în tufișuri, în apropierea unei intersecții din capitala bulgară, iar la ora locală 09.15 (09.15, ora României) a tras 10 - 15 gloanțe cu o armă Ka- lașnikov asupra autoturismului de teren cu care se deplasa omul de afaceri.în urma focurilor de armă, șoferul bancherului a pierdut controlul mașinii și a lovit autovehiculul din față.O altă mașină s-a izbit din spate, iar conducătorii celor două autoturisme l-au ajutat pe șoferul rănit și au scos trupul neînsuflețit al lui Emil Kyulev din mașina sa.Rănitul

a fost ulterior transportat la spitalul de urgență Pirogov.Un purtător de cuvânt al poliției din Sofia a apreciat că autorul crimei s-a deplasat, probabil, pe jos. Anchetatorii caută, în prezent, martori ai asasinatului.Emil Kyulev, în vârstă de 48 de ani, era o figură marcantă a mediilor de afaceri bulgare și președinte al Consiliului de Administrație al grupului DZI.Parlamentul de la Sofia a cerut ministrului de Interne, Rumen Petkov, să prezinte rapid un raport privind circumstanțele crimei.

La locul crimei (Foto: epa)

Satelit
Moscova (MF) - Pri
mul satelit construit 
în întregime de stu
denții din Europa va 
fi lansat, azi, de pe 
cosmodromul Pleșețk 
din Rusia. Microsa- 
telitul se numește 
SSETI Express, are 52 
de kilograme și a fost 
proiectat și construit 
de 100 de studenți 
de la 10 universități 
din nouă țări 
europene, în colabo
rare cu Agenția Spa
țială Europeană, care 
a finanțat proiectul. 
Satelitul va fi am
plasat pe orbită de o 
rachetă rusească 
Kosmos 3M. Satelitul 
este dotat cu o ca
meră de luat vederi 
cu ajutorul căreia va 
surprinde imagini ale 
Pământului și cu mai 
multe dispozitive care 
vor fi utilizate pentru 
realizarea unor 
experimente.(Foto: EPA)

Găbița, după ce a tors de zor în brațele stăpânului, a adormit. (Foto: fan)

Număr record de țăriLos Angeles (MF) - Un număr record de 58 de țări de pe patru continente au propus producții pentru a fi nominalizate la categoria cel mai bun film străin a premiilor Oscar, a anunțat, marți, președintele Academiei Americane, Sid Ganis. Printre statele care au trimis pentru prima dată filme se numără Costa Rica, Fiji și Irak.România a propus spre nominalizare filmul lui Cristi Puiu, „Moartea domnului Lăzărescu”. Dintre cele 58 de propuneri, Academia Americană va stabili cinci nominalizări la categoria cel mai bun film străin. Nominalizările celei de-a 78-a ediții a premiilor Oscar vor fi anunțate pe 31 ianuarie, iar trofeele vor fi decernate pe 5 martie, la Kodak Theatre din Hollywood.

A purtat diadema regalăLondra (MF) - Camilla, soția prințului Charles, a purtat diadema regală pentru prima dată, marți seara, cu ocazia unui banchet organizat la Palatul Buckingham în onoarea regelui Hârald al V-lea al Norvegiei și a soției acestuia, Sonja, sosiți într-o vizită de trei zile.Diadema i-a fost împrumutată ducesei de Cornwall de către regina Elizabeta a Il-a, care nu a purtat niciodată

bijuteria. Diadema regală este formată din diamante montate în aur și platină și aranjate în formă de flori și lire. Ea a fost realizată în anul 1911 de către bijutierul Gar- rads.Regina Mary a purtat diadema la Delhi în anul 1911, pentru a marca începutul domniei lui George al V-lea, rege al Angliei. Bijuteria a mai fost purtată și de regina mamă, în anul 1947.
Bilanț nou: 54.000 de
■ Cutremurul din 8 
octombrie din Pakistan
a provocat moartea a 
54.000 de persoane.Islamabad (MF) - Seismul care s-a produs în Pakistan la data de 8 octombrie s-a soldat cu 54.000 de morți și 77.000 de răniți, potrivit unui nou bilanț făcut public, ieri, de ministrul de Interne, Aftab Sherpao. Precedentul bilanț oficial indicase 53.182 de morți și 75.146 de răniți.Bilanțul va crește în continuare deoarece operațiunile de recuperare a cadavrelor de sub dărâmături continuă, iar frigul din ultimele zile ar putea spori numărul victi

Ron, Hermione și Harry (Foto: epa)

Sinistrații așteaptă să se descarce provizii

morțiseismului de k? 8 octombrie s-au produs, ieri dimineață, în nordul Pakistanului, sporind riscul unor noi alunecări de teren. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Națiunile Unite au făcut, ieri, un apel la creșterea nivelului fondurilor de urgență care urmează să fie acordate victimelor, de la 312 la 549 de milioane de dolari.La rândul său, Papa Benedict al XVI-lea și-a încheiat, ieri, audiența generală săptămânală cu un apel lansat
melor. Odată cu sosirea iernii aspre care este anunțată pentru următoarele săptămâni li s-a cerut oamenilor să pără-

(Foto: EPA)sească zonele înalte. Peste 3,3 milioane de persoane au rămas fără adăpost în urma seismului.Patru replici ale
către întreaga populație a lumii, pe care o îndeamnă să se roage pentru victimele recentului cutremur din Asia și pentru toate victimele catastrofelor naturale.

Joacă și în al cincilea filmLondra (MF) - Actorul Daniel Radcliffe (16 ani) a declarat marți, că va juca și în cel de al cincilea film din seria Harry Potter, dar a refuzat să se pronunțe în ceea ce privește ultimele două filme ce urmează a fi realizate în această serie.Actorul a fost prezent la conferința de presă organizată la Londra pentru promovarea celui de al patrulea episod din serie, „Harry Potter și Pocalul de Foc”.

Radcliffe a explicat că i-a plăcut la nebunie să joace un Harry Potter adolescent în cel de-al patrulea film Harry Potter, în care personajul lui se îndrăgostește de Cho Hang, una dintre colegele lui de clasă. „Și eu am trecut prin toate aceste problemei, hormonale, ca și Harry”, a declarat starul.Pentru al cincilea dta' din serie, regizorul britanie®tervid Yates îl va înlocui pe Mike Newell.

Londra, o licitație cu ceramică semnată Pablo I Picasso. (Foto: EPA)

Sotheby a găzduit ieri, la


