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Vulcanul sindical erupe
■ învățământul 
protestează de două 
zile. Mâine urmează 
funcționarii publici.

Deva (I.J., R.I.) - Sub presi
unea sărăciei, „vulcanul” sin
dical erupe. A început învă
țământul, urmează funcționa

rii publici. „Premierul Tări
ceanu are o problemă de co
municare”, a declarat ieri, 
pentru Cuvântul liber, preșe
dintele CNSLR Frăția, Marius 
Nistor. Protestele din fața clă
dirii Parlamentului au adunat 
peste 1000 de cadre didactice 
din toată țara, însă negocieri
le vor începe abia astăzi, afir

mă sursa citată. „Din eomisia 
de dialog vor face parte vice- 
premierul Pogea, ministrul 
Muncii, Gheorghe Barbu, Mar
ko Bela și noul ministru al 
învățământului numit ieri. S- 
a încercat în 8 noiembrie un 
dialog cu premierul, însă se 
cunoaște lipsa unui dialog real 
in cele 10 luni de guvernare 

cu sindicatele. Asistăm prac
tic la o furie socială. De aceea, 
ieri, confederațiile sindicale s- 
au retras din toate comisiile 
de dialog social din cadrul pre
fecturilor”, mai spune Nistor.

Veștile proaste continuă 
joi, cu greva de avertisment 
anunțată de funcționarii pu
blici între orele 8 și 10.

Mașinile arse în tulburările nocturne 
de la Strasbourg au fost adunate intr-o 
imensă grămadă de fiare. Urmările actelor 
de vandalism, petrecute în ultimul timp 
afectează mai multe orașe din Franța. /p.2 .

(Foto: EPA)

Semințele sunt testate 
pentru determinarea puterii 
de germinare și a stării lor 
sanitare de către Floarea 
Boldea, în laboratorul ITCSNi- 
Alba - Filiala Hunedoara,

(Foto! Tralan Mani

Polițiști în rezervă
Orăștie (M.T.) - Comandantul Poliției Mu

nicipiului Orăștie și șeful Biroului de 
Ordine’Ptfblică, din aeeeașiJocalitaîe au re
nunțat la funcțiile deținute și au trecut în 
rezervă. Șeful Poliției Orăștie a trecut în re
zervă la cerere, din 1 noiembrie. De aseme
nea, începând cu aceeași dată, a trecut în 
rezervă și comisarul Gheorghe Filipescu, 
șeful Biroului Ordine Publică de la Poliția 
Municipiului Orăștie.

Pentru mașina ta!
Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de 

transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!
DE CE? Pentru că noi am lansat campa

nia “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău 
în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în flecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 6!
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■ Peste 200 de profe
sori din Hațeg își aș
teaptă drepturile bă
nești de o săptămână.

Hațeg (M.S.) - Peste 200 de 
cadre didactice de la toate 
școlile și liceele din orașul 
Hațeg își așteaptă salariile 
restante pe luna trecută, ter
menul de plată al acestora

o
fiind depășit cu mai bine de „Banii se alocă de stat, din 
o săptămână, a declarat pje- cote defalcate din TVA, prin 
ședințele Sindicatului tain» *Bugetul Consiliului Județean 
țământ Preuniversitar Huiro Hunedoara. La nivelul județu- 
doara, Paul Rusu.

Primarul din Hațeg, Nico- 
lâe Timiș, a confirmat ieri 
situația apărută și a precizat 
că mai are nevoie de 1,5 mi
liarde lei pentru ca sumele 
destinate salariilor să fie 
acoperite. ■

lui nu există toți banii pentru 
învățământ. Așteptăm o recti
ficare bugetară. Dacă vin fon
durile necesare, vom plăti cu 
cea mai mare plăcere salarii
le profesorilor care îi învață 
pe copiii noștri”, spunea pri
marul Hațegului.

Legea sănătății
Timișoara (I.J.) - Le

gea sănătății a fost accep
tată de medicii prezenți 
ieri, la Timișoara, la în
tâlnirea cu ministrul Să
nătății, E. Nicolăescu. Re
prezentantul județului 
Hunedoara la Timișoara 
a fost directorul Spitalu
lui Județean Deva, /p.3

A făcut 95.000 de controale fiscale 
Contribuabilii verificați au fost:

Alte societăți 
comerciale

Societăți comerciale de 
Societăți 
comerciale mixte
Asociații și 

.fundații non-profit

stat

Rezultatele activității ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală a reușit, în peri
oada 1 ianuarie - 1 septembrie 2005, să aducă bugetului, 
prin aplicarea de sancțiuni, venituri de 1,8 miliarde de lei.

Societăți comerciale 
cu capital privat

Grafica. Cuvântul liber, sursa: Curierul Naționa?

Spumă și Bibanu, reaudiați
■ La cererea lui Jimmy, 
judecătorii au decis, 
ieri, reaudierea inculpa- 
ților Cadett și Hăncilă.

Deva (T.S.) - La mai bine 
de un an de la arestarea gru
pului condus de Spumă și Bi- 
banu, luni și marți a avut loc 
o nouă serie de audieri a in- 
culpaților. La cererea lui Ji
mmy Luxembrughezul, luni, 
judecătorii l-au reaudiat pe 
Cadett și pe Hăncilă. Practic, 
Jimmy a cerut ca Hăncilă și 
Cadett să recunoască faptul 
că însoțeau fetele de la barul 

Extaz, spre locațiile unde a- 
cestea întrețineau raporturi 
sexuale. Cu toate acestea, nici 
unul din cei doi nu au recu
noscut acest lucru. De aseme
nea au răspuns negativ și la 
acuzațiile lui Jimmy cum că 
cei doi ar fi avut acces la cal
culatoarele firmei.

Tot ieri, avocații inculpați- 
lor au cerut judecarea acesto
ra în stare de libertate pe mo
tiv că se încalcă legislația 
privind drepturile omului. 
Judecătorii au respins cere
rile avocat ilor și au fixat ur
mătorul termen peste două 
săptămâni.

AfTd populară nu e sortită dispariției atâta timp cât 
membrele cercului de profil din cadrul Palatului Copii
lor Deva se apleacă responsabil și cu dragoste asupra ei.

(Foto: Traian Mânu)
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• Suspendat. Ministrul indian de Externe, 
Natwar Singh, a fost suspendat din funcție 
după ce a fost acuzat că a obținut beneficii 
de pe urma programului petrol contră hra
nă. El va rămâne membru al Cabinetului, iar 
premierul Manmohan Singh îi va îndeplini 
funcția, pe durata anchetei.

• Dezmințiri. Guvernul sud-african a dez
mințit orice participare la operațiunile de îm
bogățire a uraniului din Iran, așa cum afir
mase un responsabil de rang înalt de la Te
heran.

Comisia Europeana avertizează

I
]

fost primit
vac Ivan Gasparovic, la Palatul 
din Bratislava.

■ Autoritățile române 
au primit scrisoarea de 
avertizare de la Comisia 
Europeană.

București (MF) - Ministrul 
de Externe, Mihai Ungurea- 
nu, i-a predat, ieri dimineață, 
premierului Călin Popescu 
Tăriceanu set ©area de aver
tizare a Comisiei Europene, 
primită luni <fe la comisarul 
pentru Extindere, Olli Rehn.

Textul repetă în linii gene
rale concluziile raportului de 
monitorizare din 25 octom

brie, care includ prioritățile 
pe care ar trebui să și le asu
me Guvernul român.

Scrisoarea păstrează sem
nele de avertisment (steaguri
le galbene și roșii), nu are 
conținut politic și se adresea
ză Executivului.

La capitolul 1 - politic și ac
quis comunitar - rezultatul es
te în continuare bun. în ceea 
ce privește capitolul unu, re
feritor la libera circulație a 
bunurilor, este menționată 
necesitatea adoptării foarte 
rapide a Unei legi comprehen
sive a achizițiilor publice în

limitele acquis-ului comuni
tar.
Conform standardelor

La capitolul V - Legile cor
poratiste - România trebuie să 
adopte cât mai curând stan
dardele legale și sancțiunile 
implicite pentru stăpânirea 
fenomenului de contrabandă 
cu produse intelectuale și in
dustriale și respectarea drep
turilor de copy-right.

Cât despre politicile regio
nale și de coordonare a ins
trumentelor structurale, este 
nevoie de creșterea capacită

ții de absorbție a fondurilor 
europene în general și a fon
durilor pentru cooperare 
transfrontalieră în special, |

Capitolul Mediu este mar
cat prin obligativitatea imple
mentării rapide a legislației 
adoptate, precum și simpli**: 
carea sancțiunilor în caz «țe 
încălcare a normelor.

în Justiție și Afaceri Inter
ne este nevoie de consolida
rea procedurilor de control în 
punctele de trecere a frontie
rei și de prezentarea unor do
vezi clare a luptei anticorup- 
ție. ,

UDMR nu vrea
București (MF) - Pre

ședintele UDMR, Marko 
Bela, a declarat, luni 
seară, după ședința con
ducerii coaliției, că for
mațiunea pe care o re- ș 
prezintă nu va formula, ș 
alături de partenerii de | 
guvernare, o cerere a- i 
dresată șefului statului, > 
în vederea schimbării i 
șefilor serviciilor secre
te. „UDMR nu va formu
la o asemenea solicitare, i 
în general, nu cred că 
problema serviciilor se
crete trebuie să fie un

Adrian Năstase
(Foto: EPA)

Nu va mai 
candida

Tăriceanu
N în Parlament, deputatul 
Tăriceanu a cerut STS 
să remită CSAT înregis
trarea discuției cu Botoș.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu soli
cită STS să pună la dispoziția 
CSAT înregistrarea convorbi
rilor sale telefonice cu procu
rorul general al României, 
Ilie Botoș, și cu președintele 
Traian Băsescu, deși afirmă 
că nu știe dacă telefoanele 
sale sunt înregistrate.

Prim-ministrul a făcut a- 
ceastă solicitare într-o de
clarație politică susținută ieri 
în calitate de deputat PNL, în 
plenul Camerei Deputaților.

Tăriceanu a solicitat, de a- 
semenea, CSAT să facă un ra
port în legătură cu faptele din 
zilele în care l-a sunat pe

în plenul Camerei
procurorul general al Româ
niei, Ilie Botoș.

Premierul a propus ca în 
CSAT să fie abordată de ur
gență problema realizării u- 
M.................
Am conștiința 
împăcată față 
de dumneavoastră 
ca membri ai 
Parlamentului.

Premierul

♦•••......................................n
nui cod de conduită pentru 
reprezentanții puterii, în care 
să se precizeze cum trebuie să 
acționeze aceștia în situații 
confuze sau de criză.

El a mai solicitat Parlamen
tului și opiniei publice să ia 
în considerare faptele, fără o- 
misiuni și interpretări parti

zane. „Am conștiința împăca
tă față de dumneavoastră ca 
membri ai Parlamentului, fa
ță de președintele României, 
de Parchetul General, față de 
Guvern, față de Alianța D.A., 
față de colegii mei din PNL 
și, nu în ultimul rând, pot să 
vă spun că am curajul să-i 
privesc în ochi cu exigență și 
respect pe cei apropiați, pen
tru că așa consider că trebuie 
să mă port întotdeauna. Do
resc acest lucru să se întâm
ple tuturor oamenilor politi
ci din România și în viitor”, 
a afirmat șeful Guvernului.

STS nu deține nici o înre
gistrare a convorbirilor tele
fonice ale premierului - la ca
re s-a referit acesta în inter
venția din Parlament - deci 
nu poate da curs cererii șefu
lui Guvernului, a declarat ieri 
directorul STS, Tudor Tănase.

Rebeli omorâți
Berlin (MF) - Armata 

americană a anunțat că J 
cel puțin 36 ® rebeli 
și-au pierdut viața în 
timpul operațiunii Corti
na de Oțel 1? hi sâm- i bâtă în zoJtȘknă ■ 
Hussaybah; sitrarar la 
frontiera cu Siria, împo- ■ 
triva membrilor organi- | 
zației al-Qaida din Irak. , 
„De la data începerii o- ' 
perațiunii, a fost confir- 1 
mată moartea a 36 de . 
teroriști, neexistând in
formații referitoare la 1 
decesul civililor”, preci- i 
zează un comunicat. Mi- j 
litarii irakieni au ucis 
trei teroriști deghizați îr 
femei care se aflau în a- i! 
propiere de intrarea în- 
tr-o zonă sigură stabilită i 
în oraș pentru găzduirea ' 
populației dislocate.

subiect de confruntări, 
litigii sau divergențe 
între partidele politice”, 
a spus Marko Bela. 
Membrii Delegației Per
manente a PNL au adop
tat, joi, 0 rezoluție în ca
re cer schimbarea șefi
lor serviciilor secrete, 
precum și înlocuirea șe
filor instituțiilor politi
zate de PSD, în perioada 
2001-2004, a declarat,
președintele 
partidului, 
Călin 
Popescu 
Tăricea
nu.

București (MF) - Pre
ședintele Camerei 
Deputaților Adrian 
Năstase a declarat 
ieri că nu va mai 
candida pentru pre
ședinția Camerei, da
că: se va decide 
schimbarea sa și 
Curtea Constituțion
ală va aviza prevede
rile din Regulamen
tul Camerei referitoa
re la revocarea preșe
dintelui. Deputății 
PSD și cei ai PRM au 
contestat la Curtea 
Constituțională arti
colele din noul Regu
lament al Camerei 
care vizează revoca
rea președintelui Ca
merei. Curtea Consti
tuțională ar trebui să 
se pronunțe până pe 
9 noiembrie asupra 
contestației deputați
lor PSD și PRM.

româno-ruse
București (MF) - România 

și Rusia au semnat, ieri, la 
București, Protocolul de in
ventariere a înțelegerilor juri
dice încheiate de România cu 
URSS între 1945 și 1991 și A- 
cordul privind regimul juri
dic al mormintelor militare.

Cele două documente au 
fost semnate de șefii diplo
mațiilor din România și Fede
rația Rusă, Mihai Ungureanu 
și Serghei Lavrov.

Protocolul menționat, pre
zentat de ministrul Ungurea
nu sub sintagma „acord de re
vizuire a cadrului juridic bi
lateral”, constituie, în opinia 
acestuia, expresia conținutu

lui relațiilor actuale dintre ce
le două țări, reflectând statu
tul României de viitor mem
bru UE.

Cel de-al doilea acord se 
referă la cimitirele militare 
ale românilor în Rusia și ale 
rușilor și sovieticilor în Ro
mânia.

Anterior, în cursul dimine
ții de ieri, Mihai Ungureanu 
s-a întâlnit și cu emisarul UE 
pentru zona Caucazului de 
Sud, Heikki Talvitie, cu care 
a discutat despre situația din 
cele trei țări ale regiunii ■ 
Georgia, Azerbaidjan și Ar
menia -, dar și despre spațiul 
pontic în general.

O IT13Șin3-C3pC3nă a explodat ieri în estul Bag
dadului. în urma deflagrației, mai mulți civili irakieni 
au fost răniți. (Foto: epa) .

A 12-a noapte: sute de arestări

Ar putea fi eliberați curând
Constanța (MF) - Reprezentantul Federa

ției Internaționale a Transportatorilor în 
România, Adrian Mihălcioiu, are informații 
că starea marinarilor români de pe nava 
San Carlos, răpiți în urmă cu trei săptă
mâni de pirați în apele teritoriale ale Soma
liei, este stabilă și că este posibil ca ei să 
fie eliberați curând.

Adrian Mihălcioiu a declarat că luni a 
primit un mesaj din partea Centrului Inter
național de Combatere și Raportare a Pira
teriei din Kuala Lumpur, Malaezia, care, la 
rândul lui, este ținut la curent de Agenția 
Internațională a Combaterii Crimelor din 
Barking, Essex, Marea Britanie. Potrivit 
mesajului, nava San Carlos cu cei 25 de ma
rinari la bord, printre care și trei marinari 
români, este în continuare sechestrată sub 
pază armată.

■ Guvernul francez a 
autorizat, ieri, impunerea 
unor restricții de circulație 
din cauza violențelor.

Paris (MF) - Poliția a are
stat 330 de persoane în timpul 
incidentelor violente care au 
continuat în cursul nopții de 
luni spre marți în Franța, un
de au fost incendiate cel puțin 
1.173 de vehicule, potrivit bi
lanțului definitiv al poliției.

Potrivit datelor oficiale, 12 
polițiști au fost răniți ușor în 
confruntările cu protestatarii. 
Unii dintre tinerii violenți au 
folosit din nou arme cu alice, 
dar acestea mi au făcut vic
time.

Aproximativ zece clădiri, au 
fost incendiate.

în cursul nopții de luni 
spre marți, au fost incendia
te 933 de vehicule în zonele

provinciale, iar 240 în subur
biile Parisului, spre deosebire 
de noaptea precedentă, când 
au ars 426 de vehicule în capi
tală, iar alte 982 în regiunile 
rurale.

Guvernul francez a autori-

Ministrul de Interne Nicolas Sar
kozy (Foto: EPA)

zat, ieri, impunerea unor in
terdicții de circulație în zone
le unde o astfel de măsură es
te necesară pentru a limita 
extinderea revoltelor, a anun
țat ministrul de Interne, Nico
las Sarkozy.

Guvernul a luat această de
cizie de principiu în cursul u- 
nui Consiliu de miniștri pre
zidat de președintele Jacques 
Chirac, care a reactivat dispo
zițiile unei legi privind starea 
de urgență, ce datează din 
1955, când a avut loc războiul 
din Algeria.

Aceste prevederi fac posi
bile perchezițiile, timp de 12 
zile, în cazul în care există 
suspiciuni în legătură cu deți
neri de arme în suburbii. >

Suburbiile sărace din Paris 
și din mai multe orașe din 
Franța sunt afectate, pentru a 
12-a zi consecutiv, de revolte 
ale imigranților.

Și la Bruxelles
Bruxelles (MF) - Două 

vehicule au fost incen
diate, în cursul nopții de 
luni spre marți, în carti
ere din Bruxelles, unde 
s-au înregistrat ciocniri 
între mici grupuri de 
manifestanți și forțele 
de ordine, a anunțat, 
ieri, o sursă din poliție, 
relatează AFP.

Un prim incident a 
fost semnalat în zona 
Saint-Gilles, unde locui
esc numeroși străini, un 
vehicul fiind incendiat 
luni seară. Focul s-a ex
tins la alte două auto
mobile din apropiere, a 
declarat un purtător de 
cuvânt al poliției, Albert 
Roossens.

Un alt vehicul a fost 
incendiat în Forest, alt' 
cartier al capitalei bel-> 
giene.
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** • Ziua școlii. în data de 10 noiembrie elevii 
și profesorii de la Grupul Școlar „Crișan" din 
Crișcior vor sărbători „Zilele Școlii". Pe lângă 
manifestările obișnuite, la un astfel de eveni
ment profesorii intenționează să măi scrie și 
un studiu dedicat istoriei instituției, bazat pe 
documente din 1895 care atestau începu
turile școlii de ucenici. (R.l.)

Respingere. Solicitarea Centralei
ț Naționale Miniere de a organiza, în Capitală, 

un miting de protest cu 10.000 de persoane 
a fost respinsă, ieri, de municipalitate, care 
își condiționează acordul de reducerea 
numărului de participanți și de schimbarea 
locației, idee refuzată de mineri. (C.P.)

• Job-uri. student Adventure România va 
recruta aproximativ o sută de studenți și 
absolvenți care vor munci la un cazino din 
Statele Unite, pe o perioadă de până la opt 
luni, ca recepționeri, casieri, la întreținerea 
bucătăriei și a terenului de golf. (C.P.)

Gravidele nu-si fac testele
■ în județ, majoritatea 
femeilor însărcinate nu- 
și fac testul HIV decât 
înainte de a naște.

Clara Păs___________________
dara.pas@informmedia.ro

Deva - Aproximativ 73% 
din cele 925 de gravide care 
și-au făcut testul HIV în acest 
an prin Centrul de Consiliere 
și Testare HIV Deva au be
neficiat de testarea rapidă. 
„Testul rapid este efectuat 
înainte ca mama să nască. 
Acest aspect este îngrijorător 
pentru că demonstrează că 
femeile însărcinate nu fac tes
tul HIV, fie pentru că nu se 
prezintă la medic, fie pentru 
că medicii nu le trimit nici la 
centru, nici la laboratoarele 
de analize private. în acest an 
nu s-a depistat nici o femeie 
infectată, dar riscurile igno
ranței sunt enorme”, declară 
Alina Moise, consilier me
dical în cadrul centrului de 
consiliere. Femeia însărci
nată trebuie să facă acest test 
încă de la prima lună de

Mamele seropozitive pot naște copii sănătoși (Foto: arhivă)

sarcină, deoarece se poate 
interveni medical, prin trata
ment - ce este gratuit - astfel 
încât copilul să se nască 
sănătos (dacă respectă trata
mentul, naște prin cezariană 
și nu alăptează bebelușul).

Testul HIV are rezultate poz
itive în termen de 3-6 luni de 
la infectare. „Femeile însărci
nate din județul Hunedoara 
pot face testarea HIV gratuit, 
fără a avea nevoie de bilet de 
trimitere de la medic, la cen-

trul din Deva amplasat pe 
strada M. Eminescu, nr.99, în
sediul Policlinicii Vechi, tele
fon 219311”, a declarat Clau
dia Cătană, coordonator Re
lații Publice în cadrul Fun
dației RAA.

Bătăușu' luminii" a reușit să dea cu 
^„bodu'gardu"' fiscului de pământ. Lucru 

bine-nțeles de mirare, dacă stăm să privim 
pleoștiți și să ne dăm seamă că fiscu' româ
nesc n-are nici o treabă (sau, mă rog, nu-i 
lăsat să și-o facă) cu vărul lui din America. 
Acum e drept că nici Sandu Capone al lor nu 
se putea compara cu Gigi al nostru, în primu' 
rând că Coelho nu era nici măcar născut pe 
timpul prohibiției alcoolului, al gangsterilor 
cu ghetre albe și al filmului regizat intențio
nat „mut", pentru a nu se auzi ce prostii spun 
pe marele ecran politicienii. Așa că bietu' 
Capone a trăit cu un handicap, neavând cum 
să citească ce tre' să facă un războinic solari- 
an sadea pentru a scăpa de urmărirea perfidă 
a belzebutului cu chip de fisc...

Oricum, se credea Gigi și pân-acum un 
fel de Dumnezeu local în fotbal, 
arhanghel amestecat cu ipostaze de Mișu 

Bravu în politică și creator de școală nouă 
filozofică. Da' să vezi de ici încolo cum s-o 
maî plimba el în caleașca făurită-n fierăria Iu' 
Maybach și recuperată de sub sechestrul lui 
Bodu, după ce justiția din sectoru' tri i-a dat 
dreptate. Hai să fim totuși serioși! Chiar 
credeți că fericirea Iu' Gigi stă numai în 
averea declarată la fisc și-n cartea citită?

Despre asociațiile producătorilor
■ Asociațiile agricole 
sunt singurele care vor 
putea avea acces la 
finanțări naționale.

Loredaha Leah________ _______
loredaHa.leah@infamimedia.ro

Deva - Asociațiile repre
zintă drepturile grupurilor de 
producători, intereșgle - 
același timp, permit pătrun-
derea pe piață a produselor. 
Grupurile de producători tre
buie să solicite să fie recunos
cute de DADR Hunedoara sau 
Ministerul Agriculturii, fapt 
ce le dă posibilitatea să be
neficieze de sprijin financiar, 
în lipsa acestei recunoașteri, 
producătorii nu pot accesa

- rezervarea denumirii: dovada disponibilității se obține printr-o cerere 
adresată Ministerului Justiției
- întocmirea actului constitutiv și al statutului
- sediul: aveți nevoie de un sediu ca să funcționați
- constituirea patrimoniului
- depunerea dosarului la judecătorie
- eliberarea copiei de pe sentința civilă și înscrierea în Registrul Asociațiilor 
și Fundațiilor
- ștampilă și imprimate cu regim special

deschiderea contului bancar

programele de care va bene
ficia România ca țară mem
bră a UE.
Procedura înființării

Numărul minim de asociați 
este de 3 iar vârsta minimă 
pentru dobândirea calității de 
membru este de 16 ani. Dacă

simt mai mult de 15 asociați, 
trebuie să numiți (și să men
ționați asta în statut) un cen
zor, iar dacă numărul aso
ciaților este mai mare de 100, 
trebuie numită o comisie de 
cenzori, din care cel puțin 
unul să fie contabil autorizat 
sau expert contabil.

Asfaltări la Călan
Călan (D.I.) - Valoarea 

lucrărilor de reabilitare 
a carosabilului executate 
in luna octombrie pe 
raza orașului Călan se 
ridică la aproximativ 11 
mid. lei vechi, ne-a decla
rat primarul localității, 
Adrian Iovănesc. Princi
palele drumuri asfaltate 
în această perioadă au 
fost cele spre localitățile 
componente Strei-Săcel 
(1,7 km), Crișeni (0,8 
km), Sântămăria de Pia
tră (1,5 km) și Sâncrai 
(2,5 km). La acestea se 
mai adaugă încă 5.200 de 
mp de covor asfaltic tur
nat în orașul Călan.

dn 7 Vejel - lila 
DN68A Ilia - Dobra

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Galea Zaran- 
BoU - Str. jlpfU - Str. Ml, - B-dul Becebal

. Radare mai pdi f) tatllnite șl pe principatele artera rutiere 

de pe mb tasfalit^Her Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani

Caricatura de Liviu SUnilS

E O

Legea, discutată destins
Timișoara (I.J.) - Noul 

pachet legislativ care se 
dorește o nouă reformă în sis
temul de sănătate a fost dis
cutat ieri, la Timișoara, de 
ministrul Sănătății, Eugen 
Nicolăescu. La întâlnirea cu 
ministrul au participat zeci 
de medici din țară care au 
apreciat pozitiv noua reformă 
din sistemul sanitar într-o 
proporție de 90%. Discuțiile s- 
au axat însă mai mult pe 
nemulțumirile din teritoriu. 
“Consider că s-a discutat prea 
mult despre problemele din 
teritoriu și mai puțin despre 
reforma din sănătate. Per
sonal am discutat despre noul 
tip de rețete și despre acor

darea fondurilor globale din 
spitale. Atmosfera de la 
Timișoara a fost destinsă”, a 
declarat dr. Dan Florea, direc
torul Spitalului Județean 
Deva, prezent la întâlnirea cu 
ministrul. Ca element de nou
tate s-a introdus pentru pri
ma dată noțiunea de spital 
regional. în pachetul de legi 
este prevăzută construcția a 
opt spitale regionale; imul din 
ele urmând să fie la 
Timișoara, cu cele mai înalte 
și complexe dotări și care ar 
fi legat la un sistem de ambu
lanță nou. începerea con
strucției spitalelor regionale 
este planificată în trimestrul 
al treilea din 2006.

Zilele cărții
Deva (V-R.) - Azi în

cepe a X-a ediție a Târ
gului de carte și a Salo
nului editurilor hune- 
dorene. Zilele cărții sunt 
organizate de Biblioteca 
Județeană „Ovid Densu- 
sianu”, se desfășoară în 
9 și 10 noiembrie și 
debutează la ora 10.00 la 
Casa Melitte Deva. Sunt 
prezente cu ofertă de 
carte edituri hunedorene 
dar și din țară. Bibliote
ca lansează primul nu
măr al revistei „Vox Li- 
bri” și „Catalogul publi
cațiilor hunedorene”.

Pistol, găsit lângă un horn
verificări s-a stabilit că imo-■ Un pistol a fost găsit 

de câțiva muncitori 
într-o clădire 
dezafectată.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro.

Ghelari - în timp ce se exe
cutau lucrări de demolare, la 
acoperișul fostului spital din 
Ghelari, câțiva muncitori au 
găsit, în zidul clădirii, lângă 
horn, un pistol. Au anunțat 
Poliția Municipiului Hune
doara, iar la fața locului s-a 
deplasat o echipă operativă. 
Oamenii legii au stabilit, în

urma verificărilor, că pis
tolul, găsit în stare avansată 
de degradare, are un tambur 
cu 6 locașe pentru cartușe, 
mâner din ebonită neagră și 
țeavă octogonală. Din primele

bilul care urma să fie demo
lat a fost construit în perioa
da ocupației austro-ungare, 
iar de aproximativ 20 de ani 
clădirea nu este funcțională.

Hunedorenii își ascund armele în ziduri (Foto: arhivă)

mailto:dara.pas@informmedia.ro
mailto:loredaHa.leah@infamimedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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1330 - La Posada, oastea lai Matei Basarab a început fap
ta cu oștirea ungară condusă de Carol Robert de Anjou,

spre Transilvania
1818 - S-a născut Ivan Sergheeyld 
Turghenîev, romancier, ^oet, Dra
maturg rus (m. 1803) ■
1918 - A murit GuiHaume Apollinaire 
(foto), eel mai mare poet francez de 
la începutul sec. XX (m. 1880) .

Prognoza meteo pentru astăzi:
Vremea e frumoasă cu înnorări pe 

alocuri ziua și cu cer senin noaptea. Vân
tul va sufla slab. Temperaturile se vor 
încadra între 6 °C, noaptea, și 14 °C ziua.

Prognoza meteo pentru două zile:
Joi. Temperatura e în ușoară creștere, 

înregistrând minime de 5 °C noaptea și 15 
°C ziua. înnorări locale ziua și cer senin 
noaptea. Vântul va fi slab.

Vineri. Ziua va fi senină, cu maxime de 
15 °C. Noaptea sunt înnorări locale, cu o 
ușoară scădere a temperaturii până la mi
nime de 4 °C.

Calendar ortodox și greco-catolic________________
9 noiembrie - Sf. Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian 
și Nicostrat; Sf. Mucenici Onisifor și Porfirie și Sf. Nec- 
tarie al Pentapolei

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

Eclipsă totală de Lună
în noaptea de 8/9 noiembrie 2003 are loc 

o eclipsă totală de Lună, vizibilă în țara 
noastră în totalitate. Momente ale eclipsei: 
intrarea Lunii în penumbră - 0hl5m09s; faza 
maximă - 3hl8m32s; ieșirea Lunii din 
penumbră - 6h21m57s.

Soluția integrantei din numărul 
precedent: N - U - HAZ - CEAȘ
CA - UC - AMOR - APA - AGER - 
OP - N - RS - BOABA - SATAR - 
SA - I - EMANARE - SIC - ZAT - 
R - BATIU - EZ - IR - ULTIMA - 
ICNI - LUT - OCA - A - R - CA - 
AMARA - MOCA

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz ,
Informații CFR ‘ 212725 ~

Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_______________ 956
Poliție 955
0J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

Energie electrică

ANTENA 1

Nu sunt programate întreruperi.

Gaz metan___________________________ _____
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Bd. Decebal, bl. 16, sc. L
09.30 -13.30 Str. 1 Decembrie, bl. A, sc. A, B, C; bl. F, 
SC. A, B
09.00-15.00 Calea Zarandului, bl. 43, sc. C, D, E

Apă ____ te ____ yl___ y____
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Ciuperci umplute
Ingrediente: 500 gr. ciuperci, 3 linguri 

ulei, piper și sare după gust, pătrunjel tocat.
Mod de preparare: Se aleg ciuperci mari, 

se curăță, se rup codițele, se spală și se lasă 
să se scurgă bine de apă. Codițele curățate 
și spălate se toacă mărunt, se adaugă sarea, 
piperul și pătrunjelul tocat. Se așază ciu
percile într-o tavă, se presară cu sare, se 
pune în mijlocul fiecăreia câte puțin din 
codițele tocate, se stropesc cu ulei și se dau 
la cuptor, la foc potrivit, 15-20 minute. 
Rețeta se poate „îmbunătăți” prin călirea 
codițelor cu o ceapă tocată mărunt (se pune 
întâi ceapa, apoi ciupercile, sarea, piperul 
și pătrunjelul). Altă variantă presupune 
punerea de telemea rasă ori de felii de 
cașcaval peste ciuperci, înainte de a fi date 
la cuptor.

n..fl 4 Ksm&l (Fotn- arhivă)

7:00 Jurnalul TVR
7:55 Euro-dispecer
800 babei, în căutarea
Biiirii

8:55 Călătorii culinare
930 Teleshopping 

1000 Generația 
contra (r) 

11:00 Cu Irina 
la cafea (r) 

1225 Eunxftspecer 
1230 Travelling 

circular (r) 
1330 Desene animate: Club 

m Disney 
1400 Jurnal.

Sport Meteo
1430 Teleshopping 
15XMJ Oameni 

ca noi
1530 Tribuna 

partidelor parla
mentare

16:00 Conviețuiri 
16:55 Festivalul 

Național 
de Teatru I.L Cara- 
giale. București, 2005 

1800 nunctt e
ARTA lumii 

1900 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

20:15 Plim plan 
2100 Ochiul 

magic 
2200 CSI- Crime și investi- 

Bgații
2300 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2330 Reconstituire ...la 

secundă.
Cu Adrian Fulea

030 Spionii. Cu: Matthew 
SMacfadyen, Keeley 

Hawes, Jenny Agutter, 
Peter Firth. Regia Jane 
Featherstone

130 Puncte pe ARTA lumii 
(r) .

2:15 Euro-dispecer
220 Jurnalul TVR (r)
330 Călătorii 

culinare (r)
405 CSI- Crime și investi-
E3g4Ur)
f0O Reconstituire ...la
Q - seanță (r)
550 Destkw secrete

70 Ori ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9£f Tânăr și neliniștit Cu: 

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

10:15 Doctorul de suflete 
1115 Dispăruți

"Jfiră urmă (r) 
12:15 La Bloc 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete 

într-o pastilă 
1400 Orice pentra dragoste 
t 13 (comedie romantică,

SUA 1991) 4
. 1600 Tânăr și

Tranelir«ștît. Cu: Eric 
Braeden, Joshua Mor- 1 
row, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

1700 Știrile ProTv. Vremea 
i 17:45 Teo

1900 Știrile PRO IV Sport
< Vremea

I

20:15 Cât hi dai casă fe
te i impUȘC? (comedie nea

gră, SUA 2000) Cu: 
Brace Willis, Matthew 
Perry, Rosanna 
Arquette, Michael 
Clarke Duncan, 
Natasha Henstrige. 
Laleaua este Jimmy, 
un om dur, acuzat de 
multe fărădelegi, 
aparent simpatic și 
cald care, în urmă cu

< cinci ani, și-a trădat 
șeful.

; 22:15 La Bloc
2300 Știrile ProTv Sport Vre

mea
2345 Fastlane, cursa vieții și 

î 0a mortii 
; 0:50 Omul care aduce

100 Știrile Pro Tv
2jP0 Cât hni dai ca să te- 1 

mpușc? (comedie nea- , 
gră, SUA 2000) (r) \

! 400 Pro Vest (r) 
' MD Raite <fe crete (ri

6:30 în gura
preâ

700 0bervator 
8:00 Canalul 

de știri
1000 în gura

presei (r) 
1030 Concurs interactiv '
12:15 Dădaca
1300 Observator >

Cu: Simona •
Gherghe

1345 Din dragoste.
Emisiune de ;
divertisment 
cu Mircea Radu

15:15 Vivere- 
0A trăi cu 

pasiune 
1600 Observator

Sport Meteo
1645 Anastasia ▼ 
17:45 9595-Te

învață ce să fad 
18:55 Știrile

sportive
1900 Observator

Sport Meteo 
Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian j 
Mândruță

20:15 Ziua judecății
Emisiune de 
divertisment cu Dan 
Negru '

2200 Secretul 
p-'tăriei

2300 Observator
cu Letiția Zaharia 

000 Alias. Cu: Jennifer 
gGamer, Ron Rifkin,

Michael Vartan, Victor
Garber, Lena Olin, ; 
Amy Irving Spionaj. - 
Furt. Crimă. Tu crezi că: 
familia ta are pro- ' 
bleme ? Nu e doar un ’ 
agent secret, do j 
armă secretă. Așa ( 
mamă, așa fiică... > 
Două afurisite I Ea -I 
poate fi oricine I ‘

IOD Spiralul
Intuit li: Andrew , 

McCarthy, Brace Davi- j 
son, Diane Ladd, Bran-i 
don Bauer }

200 Gnus

.

ț

■ VS*c

a*
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21 marL-20 apr.
Cu gândurile împrăștiate nu e exclus să vă lăsați descope-f l 
rit în fața unor agresiuni nebănuite. Relațiile cu partenerul 
nu sunt stimulative.

21 apr.-20mai _

Vă preocupă activitățile culturale și sunteți încântat să 
mergeți la un film. Abandonați ideile pesimiste, fiți mai 
încrezător în forțele proprii!

21 mai-20 iun. _____________ t *

Situații neclare ivite la locul de muncă vă stresează. Nu 
așteptați o clarificare ulterioară, pentru că aceasta ar putea 
veni prea târziu.

21 iun.-20 tul.

Prea mult vă Interesați de ceilalți și încercați să le rezol
vați problemele. Energia dv nu e la maxim, așa că ați face 
bine să vă relaxați puțin.

21 iul.-20 aug.- ... - . . ..  i,     . .....   . i;t,mi,i> ■

Aplicați tehnica învăluirii, mai ales că nu vă puteți baza pe 3 
partener. Urmează o serie de achiziții-chilipir, dar și așa 
nu vă ies socotelile.

21 aug.-2© sept.______  ____ ___ ___ _ ____

Trebuie să vă adaptați rapid unei situații noi, căci sunteți 
în criză de timp și colegii abia așteaptă să vă dovediți inca
pabil, să treceți la o nouă etapă.

21 șept.-20 oct. _______ __________

Ați acumulat prea mult stres. Ar fi indicată o călătorie, o 
vacanță pentru a scăpa de tensiune. Vorbiți deschis despre 
starea dv!

21 oct.-20 nov.

Vi se cere o mediere între doi rivali sau măcar obținerea
~ unei pauze în conflictul lor. Realizați un echilibru de forțe 1, 

destul de bun.

21 nov.-ZO dec. ;

Munciți peste
w trphni s-n faci

• program, sperând că în curând nu va mai 
trebui s-d faceți. Economiile sunt încă necesare, deci nu 
mai cumpărați nimicuri!

21 dec.-20 ian.______ __ _________

NU vă grăbiți să dați curs suspiciunilor dv. Aveți câteva 
zile proaste și vă creați probleme cu cei din jur. Nu măriți . 
numărul dușmanilor!

21 ian.-20 febr. .. I 
E bine să acceptați asocierea propusă, chiar dacă acum 
considerați că vă descurcați mai bine singur. Câștigați 
încrederea cuiva drag.

21 febr.-20 mart.

Concurență în profesie! Deși exigențele sunt mari, nu se 
poate spune că veți fi învins de adversari. Discuții cu rudele 
strică armonia familiei.

i

TVR 2 ACASĂ

î

0630-07.00 Observator -
Deva (r) "

1630-1645 Știri locale
■ ■.. ■ . .■

08:00 Trapul dorit (s, r) 09:15 
De trei ori femeie (r) 11:00 
Amazoana (s) 1200 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
1400 Legături de familie (s) 
15:15 Micuțul Frijolito (s) 
17:20 Rețeta de Acasă 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului 1930 Inocență 
furată (s) 2030 Lacrimi de 
iubire 2130 Trapul dorit (s) 
2230 De trei ori femeie. Cu 
Mihaela Tatu 0000 Poveștiri 
adevărate (r) 0100 Lacrimi de 
iubire (r) 02:00 De trei ori 
femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (r)

0700 Maria Bonita (s, r) 0830 
CeZar și Tipar 0900 Rebelii 
(s, r) 1000 Tonomatul DP 2 
1140 Pasiuni (s) 1240 Star
gate: Atlantis (s) 1330 
Teleshopping 1400 Desene 
animate 1430 încurcăturile lui 
Zack (s) 1500 împreună în 
Europa 1600 Zona de conflict 
1635 Jurnalul TVR 2 1700 
Rebelii (film serial) 1800 Jur
nalul Euronews 18:15 Euro- 
dicționar 1830 Minorități sub 
trei dictaturi 1900 Moște
nitoarea (film serial, Statele 
Unite ale Americii) 2000 j 
Tiăsniții din Queens 2030 Mis
terele Bibliei 2100 Omul între 
soft și moft 2130 Jurnalul TVR ; 
2200 Jurnalul Euronews 22d 5 , 
în umbra puterii (dramă, Ger
mania, 2001) (II) 0005 Crime '
după zodiac (film serial, SUA) > 08:40 Călătorii în lumi para- 
0100 Două roți (tj j lele (s, r) 0940 Sunset Beach

(s, r) 1040 Oamenii vorbesc 
1130 Tele RON 1300 Garito 
(I) 14:10 Teleshopping 1445 
Garito (II) 16:05 Dragoste și 
putere (s) 1645 Oamenii 
vorbesc 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1800 Focus. 
Sport. Meteo. Cu: Magda 
Vasiliu și Adrian Bucur 1900 
Camera de râs 1930 Da sau 
nu 2000 Cronica cârcotașilor 
2200 Trăsniți în NAT.O. Eroii 
noștri au o nouă idee de afac- 
eri 2230 focus Plus 23:15 Da 
sau nu 0000 Călătorii în lumi 

20:00 paralele (s) 0100 Focus

»

I

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV. 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mativeii

NAȚIONAL
0700 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Bani 1130 Agenția de turism ‘ 
(r) 1200 Teleshopping 1300 
Ochi negri (r) 1400 Jurnalul de 
prânz 1430 țara Iu1 Papură 
Vouă 1500 Miezul problemei 
(r) 1630 Ochi negri (s) 1730 < 
Naționala de bere 1830 Jur- j 
naiul de seară 1920 Sport 
Național TV 1945 Jara Iu' 
Papură Vouă 7

Durham BuHs (dramă, SUA 
1988) 2200 Miezul problemei 
2330 24 de ore Național Tv

0600 Realitatea de la 06:00! 
0645 Trezirea la realitate 
1000 Realitatea de la 10:00 
11:00 
1130 
13:15 
15:15
1600 Realitatea de lă 16:00 

y 17:15 Orașele României 1745
Editorii Realității 1845 Reali
tatea zilei 20:15 100% Ce* 
Robert Turcescu (talk show) 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:45 Bani europeni/Români/' 
Orașe/ Bani de buzunar 22:00 
Zece fix 2300 Politica, frate! 
2330 Știri 0000 Realitatea de, 
la 00:00 01:15 Realitatea bur
sieră (reluare)

Deschide lumea (r>. 
Realitatea bursieră 

Deschide lumea (r) 
Realitatea medicalei

0700 Viața dimineața 0900 
Verissimo 1000 Lumea cărților 
10:15 Monseniorul Ghika (d) 
12:15 Calendar ecumenic . 
1305 Euromaxx 1335 Fan X 
1350 Jet Set 1430 Euroblrtz: 
Oamenii și politica 15:00 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Jurnal European 1600 Nașul 
(r) 1800 6! Vine presai 2D0O 
Operațiune de salvare 
(acțiune, SUA 1993). Mega
lomanul Omar pune la cale un 
plan pentru a otrăvi toată apa 
planetei. 2200 Nașul. Cu 
Radu Morara 2345 Știri 0000 

salvare 
■■■a arwrix M

10:00 Teleshopping 10:20 
Criști Tabără pe ei (r) 1130 
Mama (Muzical, coprod.^ 
1976 ,r) 13:45 Desene ani
mate: Pokemon 1445 Doc
toral de suflete (s) 1600 Jack, j 
agent secret Is) 1700 Modelul 
(muzical, SUA 1944) 19:00 
Doctorul de suflete (s) 2000. 
Echipa de elită. 2200 Cei 
mai buni dintre cei măi buni 
(acțiune, SUA 1989) 0000 
Cristi Tabără pe ei 01:15 Cei Operațiune de

i
I
I

0900 Mașinani masive 1000 
Tehnici de supraviețuire cu 
Ray Mears 1100 Călătorii pe 
glob 1200 Motociclete ame
ricane 13:00 Cazinouri amer
icane 1400 Aventuri subgSx 
rine în Războiul Rece 1 
Mașinării masive 16100 
Mașinăriile visate de Leonar
do 17:00 Mașini pe alese 
1800 Competiția mașinării krf 
19:00 Inginerie la superlativ 
20:00 Vânătorii de mituri: 
Casa care explodează 2108 
Gigantul aerului 2200 Istorii 
neelucidate: Dezastrul com
paniei aeriene coreene 230Q 
Ora zero 0000 Motociclete
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• Spațiu. Primăria Hunedoara a alocat 
Clubului Sportiv al persoanelor handicapate 
neuromotor „Cutezătorii" un spațiu în incin
ta fostei Policlinici cu Plată. Atribuirea în 
folosință gratuită se face pe 3 ani și are des
tinația de birou. (C.P.)

• Radiate. Printr-o ordonanță de urgență, 
din ianuarie mașinile care nu vor avea polița 
de asigurare obligatorie auto vor fi radiate, 
iar circulația fără RCA va constitui baza unui 
viitor dosar penal. Nu toate societățile de 
asigurări au scumpit RCA pentru 2006. (I J.)

Fondul de mediu - inaccesibili

Tarife la bazin
Hunedoara (C.P.) - 

Consiliul Local al muni
cipiului Hunedoara a j 
aprobat un proiect de i 
hotărâre prin care se 
modifică taxele și ta- j 
rifele practicate de către 
Serviciul public „Bazi
nul de înot” din locali
tate. Noile tarife vor fi j 
valabile pe parcursul 1 
anului viitor. Astfel, 
abonamentul pentru 
bazin și saună pentru 
copiii cu vârsta cu- j 
prinsă între cinci și 16 : 
ani va fi de 75 de lei pe i 
lună. în cazul adulților I 
tariful aprobat pentru 
un abonament lunar ce 
permite accesul la saună 
și bazinul de înot va fi 
de 150 de lei. Bazinul de î 
înot din municipiul ș 
Hunedoara este frecven- i 
tat și de locuitorii altor I 
orașe, fiind unicul de ; 
acest fel din județ.

Bazinul găzduiește și com
petiții sportive (Foto: T. Mânu)

Adrian Avram
(Foto: Traian Mânu)

Tarife
Deva (IJ.) - Din 2006 
furnizorii de rețele 
publice de comuni
cații electronice, de 
servicii de comuni
cații electronice desti
nate publicului și de 
servicii poștale, vor 
avea posibilitatea să 
plătească tariful de 
monitorizare anual 
datorat ANRC, în 
două moduri. „Furni
zorii vor putea calcu
la tariful ca procent 
din întreaga cifră de 
afaceri, fie ca pro
cent din veniturile 
rezultate doar din 
activitățile de comu
nicații electronice sau 
poștă, dacă furni
zorul ține evidențe 
contabile separate 
pentru aceste acti
vități", declară Adrian 
Avram, director 
ANRC Hunedoara.

■ Nici o firmă din 
județ nu a beneficiat 
de finanțare din fondul 
de mediu.

Clara PAs___________________
clara.pas0informmedla.ro

Deva - Proiectele depuse în 
ultimul an de către agenții 
economici din județ, pentru a 
primi finanțări neram
bursabile din fondul de 
mediu, nu au fost, se pare, pe 
„gustul” autorităților cen
trale. „Am avut proiecte pen
tru dezvoltarea sistemului de 
colectare a PET-urilor, pentru 
conservarea ariilor protejate. 
Nici unul nu a fost conside
rat eligibil. Și nu avem nici 
o explicație pentru acest fapt. 
Toate proiectele au fost 
întocmite corespunzător, au 
avut referate și recomandări 
din partea Agenției, însă nu 
au primit aviz favorabil. 
Aceasta în condițiile în care 
județul se confruntă cu pro-

Pomana se va obține greu
■ Săracii vor trebui să 
muncească mai mult, 
dacă vor să primească 
ajutor social.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@lnfcrmmedia.ro

Deva - Din 2006, pentru aju
torul social se vor presta un 
număr mai mare de ore de 
muncă în folosul comunității. 
Guvernul a elaborat un 
proiect de modificare a Legii 
416/2001 privind venitul mi
nim garantat, care intră în 
vigoare din ianuarie 2006. Ast
fel, tatăl unei familii de cinci 
persoane (cu trei minori), ale

în cartierele din Deva sunt amplasate containere pentru colectarea PET-urilor. (Foto: Traian Mar

bleme de mediu”, ne-a decla
rat Georgeta Barabaș, pur
tător de cuvânt al APM Hune
doara. Anul trecut, din fondul 
de mediu se alocau 9600 de lei 
pentru kilogramul de PET-uri 
colectate. „Nici una dintre

Legi noi pentru sărăcie
ț

cărei venituri sunt doar alo
cațiile de creștere a copiilor, 
pentru a încasa ajutorul social 
permis de lege va trebui să 
muncească 118 ore, față de 72 

cele 8 firme din județ, care 
se ocupă de colectarea deșeu
rilor din plastic nu a primit 
fonduri nerambursabile. în 
județ nu dispunem încă de un 
centru de reciclare, operațiu
nea făcându-se la Buzău. A 

cât prevede actuala lege. O 
altă noutate o reprezintă fap
tul că dacă nu vor fi efectu
ate toate orele de muncă, aju
torul nu va mai fi acordat în 
luna respectivă și vor fi 
înăsprite condițiile de eligi
bilitate.

AJOFM Hunedoara va fi 
obligată să transmită trimes
trial primăriilor listele cu 
persoanele care sunt în cău
tarea unui loc de muncă. Per
soanele care nu vor fi pe 
această listă vor fi suspi -date 
de la plata ajutorului social, 
în plus, s-au stabilit sancțiuni 
între 5 și 10 milioane de lei 
pentru funcționarii prinși că 
nu-și fac datoria. 

existat o intenție a un 
investitor local să deschir 
cu sprijin austriac un astf 
de centru în localitatea G 
neral Berthelot, dar a r 
nunțat”, a mai precizat Gec 
geta Barabaș.

Salarii medii nete
Deva (I.J.) - Salariul 

mediu net pe economie a 
crescut, în septembrie, cu 
0,3% față de luna prece
dentă, ajungând la 736 lei 
noi, se arată într-un 
comunicat al IJS. în 
județ, cele mai mari sa
larii medii nete au fost 
realizate în industria ex
tractivă - 1371 lei și în 
învățământ - 749 lei. La 
polul opus, cele mai mici 
salarii medii nete s-au 
înregigțrat în sectorul 
tăbăcirii și finisării piei
lor - 478 lei și în sectorul 
fabricării articolelor de 
îmbrăcăminte.

—mmwmwpii am—i
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Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNP PETROM 0,4220 -6,22
2. Sfl-1 BANAT-CRIȘANA 1,8100 *0,56
3. TIV 1,1500 0
4. BRD 13,1000 *0,77
5. IMPACT 0,4200 0
6. AZOMUREȘ 0,2® -1,79
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9850 *1,03
8. ROM PETRO

RAFINARE (RRC)
0,1070 +2,88

9. HABER 0,3410 0 i
10. BCCARPATICA 0,5400 -0,92
11.DECEBAL - 

Rubrică realizată de SVM
0,0104 *10,64
IFB FINWEST SA DEVA,

b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Sânul valutiir BNR - 9 nov.2006
1 dolar 3,1384 lei

1 euro 3,6834 lei

1 liră 5,4456 lei
100 forinți 1,4767 lei
1 franc 2,3884 lei

1 gr. aur 46,1255 lei
,. ... >

Ai aflat ce te interesează?
* ** Ai câștigat 2 ani!

2007 e mai aproape de tine
* * * atunci când ești bine informat!

MM da Informare EUROPA al iuiie|uhd Hunedoara • 
» - informare la zi despre UE: instiiutii europene,

l % _ legislație. paHHci, jifcgrame de finanțare, etc. 

■Asistența de specialitate n accesarea Informațlfor 
XSpecific european,

’ - Acces Ir resMMte UE prin Internet,
- la sala ds lecturi și biblioteca Centrului.

- Multiplicare, tipărire și distribuire de maierat® 
informative în cadrul Centrului cât și în afara 
acestuia.

Serviciile Sunt oferite GRATUIT atât tei sediul Centrului 
cit și prin telefon, scrisori, fax sau e-mai!

ADRESA:
l|jgl I Simeria, str. Libertății, rar .4. teta: 0354.401.027. 
ssrh * e-reaii. cie^rastink.ro

Renta viageră pentru 
țăranii agricultori

Primele rente de la 
stat vor ajunge la 
agricultori în primăvara 
anului 2007.

Loredana Leah
laredana.leah0informmedia.ro

Deva - Renta este de 50 de 
euro pe an pentru fiecare ha 
de teren arendat și 100 euro 
pentru fiecare ha vândut. De 
rentă beneficiază doar pro
prietarii de pământ care au 
peste 62 de ani. Sumele sunt

Taxa zero
Deva (C.P.) - Produsele agri

cole care vor fi importate din 
țări aparținând UE vor fi scu
tite de taxe vamale începând 
din anul 2007. în ceea ce 
privește produsele românești, 
pentru a putea intra pe piața 
comunitară, ele vor trebui să 
se ridice la standardele euro
pene. în această privință sunt 
înregistrate anumite defi
ciențe, lucru evidențiat și în 
raportul de țară care spune că 
avem probleme, mai ales în 
ceea ce privește sistemul de

Legume și fructe (Foto: arhivă)

acordate pentru tot restul 
vieții în cazul în care pămân
tul este vândut, iar dacă este 
arendat sunt dați banii atâta 
timp cât există contractul de 
arendă. Nu pot primi rentă 
viageră persoanele care dețin 
suprafețe mai mari de 10 ha 
de teren și nici cele care vând 
o parte sau îl arendează, însă 
opresc pentru nevoi personale 
o suprafață mai mare de 0,5 
ha. Deocamdată această lege 
nu funcționează, deoarece 
Agenția Domeniilor Statului 
este în reorganizare. După

Persoanele în vârstă pot beneficia de rentă (Foto: Traian Man

reorganizare va fi înființat un 
birou special pentru renta 
viageră. Solicitanții vor avea 
la ei dovada că au arendat 
sau vândut terenul, buletinul 
de identitate și vor da o 
declarație că nu mai dețin în 
folosință proprie decât până 
la 0,5 ha. Dacă terenul este 
bun comun, rentierul va

depune și o copie după acti 
de identitate al soției car< 
după decesul lui, pe baza ca 
netului de rentier primit, v 
încasa renta. Renta viager 
nu e transmisibilă, dup 
moartea unei persoane care 
primit rentă viageră, doa 
soțul sau soția rămasă î 
viață va primi rentă.

FII IMSPIRAT, ALEGE

carteagalbena.fb

PRIMUL ANUAR 
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ w
2006

St_jr~»<si acum la tel: 0254/712.255: 0788/63^.216: 
0788/633.861 : 0788/633.862 

e-mail: unusclttaire@comser.ro: unu£olttoire@\«ahoo.c

•5

clara.pas0informmedla.ro
mailto:lna.jurcone@lnfcrmmedia.ro
rastink.ro
laredana.leah0informmedia.ro
mailto:unusclttaire@comser.ro
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• SMS-uri jignitoare. Bogdan M„ de 17 
ani, din Petrila, elev, în cursul lunilor mai - 
iunie 2005, a trimis S.M.S.-uri de jignire și

Nou contract la Mittal Steel
amenințare lui Marian R., din Petrila. Băiatul 
este cercetat în stare de libertate. (M.T.)

• Fraudă. Mihai I., de 23 ani, din Hune
doara, este cercetat în stare de libertate, 
după ce polițiștii Biroului de Investigare a 
Fraudelor Hunedoara i-au documentat că, în 
calitate de supraveghetor ruletă, la o soci
etate comercială din Hunedoara, și-a însușit 
suma de 1.000 lei RON. (M.T.)

• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 113 amenzi la legea 
circulației, au ridicat în vederea suspendării 
trei permise de conducere și au reținut șapte 
certificate de înmatriculare. Valoarea totală a 
amenzilor aplicate a fost de 8.185 lei RON. 
(M.T.)

Tiberiu Stroia
tibcriu.stroiaeinfornimedia.ro

Telefonistul de 
serviciu

După scandalul iscat în urma telefonului 
dat de premierul Tăriceanu, procuroru
lui general llie Botoș, minunea nu s-a produs. 

Mă refer aici la o demisie onorantă a pre
mierului pentru care irevocabil înseamnă "mă 
mai gândesc". Iar acest gest nu s-a produs 
pentru că premierul a mizat pe incapacitatea 
noastră de a înțelege importanța unui telefon 
dat de un prim-ministru unui procuror. Toc
mai de aceea Tăriceanu s-a scuzat, susținând 
sus și tare că a sunat doar din pură curiozi
tate. Ca și cum, în fiecare zi, grizonatul de la 
Palatul Victoria sună un procuror și-l întreabă 
ce se-ntâmplă în cazul lui nea Ion, spre 
exemplu, care a furat o găină.

Din, păcate, trăim într-un sistem în care 
există .Goraiini$țr aira »u grijă să propage.......
mețehnefe'ComBtȘfef&, Far ăștia frate, știu ce 
înseamnă un telefon de undeva de sus. Unde 
nu trebuie să se dea soluția. Ci doar să știe 

, nea Botoș că a sunat premierul. Iar eliberarea 
j de a doua zi a lui Patriciu arată că telefonul a 
I avut rezultatul scontat.

Qi ca să înțelegeți esența telefonului pro- 
•Dcorupție în România, aflați că ieri, și 

NăStase l-a sunat de marele șef peste antico- 
rupție, Daniel Morar pentru a-l întreba care 
este treaba în dosarul Zambaccian. Ăla cu te
renuri cumpărate moca de la prietenul Bivo- 
laru. De ce l-a sunat Năstase pe Daniel? De 
ce l-a sunat Țiriac pe Iliescu? De ce l-au su
nat Iliescu și Tăriceanu pe Botoș? De sanchi 
nene!

Reabilitări de rețele la Hațeg
Hațeg (M.S.) - Lucrările de reabilitare a 

rețelelor de apă și de canalizare de pe Stra
da Progresului, din orașul Hațeg, se vor 
încheia săptămâna viitoare, a anunțat pri
marul localității, Nicolae Timiș. „Cu toate 
că strada este situată ultracentral, aceasta 
nu a’ avut, până acum, un sistem de 
canalizare”, preciza edilul-șef al Hațegului. 
Lucrările de reabilitare au început în luna 
iulie și au costat 8 miliarde de lei vechi, 
sumă suportată de la bugetul local. Noile 
rețele de apă și de canalizare măsoară 500 
de metri și sunt executate dintr-o structură 
de PVC, garantată pentru o perioadă de 
funcționare de cel puțin 50 de ani.

Prefectura Județului Hunedoara:
Dezsi Attila, secretar qener.i1 ■•pânc . T-

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

IPJ Hunedoara:
Comisar-șef de poliție Alexandru Drăghia Roșioru, 
șeful IPJ 12.00-14.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Robert lulia Viță, șef stat major 10,00-14.00

Primăria Municipiului Deva:
Mirda Muntean, primar 09.00-12.00

■ Salariile siderurgiș- 
tilor de la Mittal Steel 
Hunedoara au crescut, 
în medie, cu 11%.

Hunedoara (M.S.) - Sala
riile siderurgiștilor de la Mi
ttal Steel Hunedoara au cres
cut, în medie, cu 11%, în 
urma finalizării negocierilor 
Ia contractul colectiv de mun
că pentru perioada 2005-2006, 
a anunțat președintele Sindi
catului Siderurgistul, Petru 
Vaidoș.
Fără restructurări

în ceea ce privește even
tuale restructurări de per
sonal prevăzute pentru anul 
viitor, liderul sindical a men-

Noul contract colectiv de muncă aduce un plus la salariu

ționat că organizația pe care 
o reprezintă nu a primit nici 
o informație, legată de acest

subiect, din partea adminis
trației companiei. „în urma 
negocierilor la contractul co

Jura - observator în Cecenia
■ Radu Păun Jura a 
fost propus să participe 
ca observator la 
alegerile din Cecenia.

Strasbourg (D.I.) - Primarul 
orașului Șimeria, Radu Păun 
Jura, se află în aceste zile la 
Strasbourg, unde participă la 
sesiunea de toamnă a Con
gresului Puterilor Locale și 
Regionale. El se află în Franța 
în calitate de reprezentant al 
Asociației Orașelor din Româ
nia, în cadrul căreia înde

plinește funcția de vicepre
ședinte. Din delegația română 
mai fac parte primarul mu
nicipiului Ploiești, Emil 
Calotă (vicepreședinte al Aso
ciației j Municipiilor din 
România), și președintele CJ 
Timiș, Constantin Ostaficiuc 
(Uniunea Națională a Con
siliilor Județene).
Azi se decide

Radu Păun Jura ne-a de
clarat, ieri, telefonic, că pe 
lista dezbaterilor din cele 
două zile ale Congresului se

află mai multe teme, cele mai 
importante fiind autonomia 
financiară a administrației 
locale din Olanda, problemele 
autonomiei locale din Cipru, 
precum și un raport asupra 
situației din Republica Mol
dova, unde recent Guvernul a 
demis patru primari aleși în 
mod democratic. „în noiem
brie vor avea loc alegeri 
locale în Cecenia, iar eu am 
fost propus să particip în cal
itate de observator la acest 
scrutin”, ne-a mai spus pri
marul Simeriei, precizând că

lectiv de muncă pentru 2005- 
2006 am reușit să ne 
menținem toate drepturile 
câștigate până acum. Pe lângă 
o creștere a salariului de 
încadrare s-au obținut modi
ficări favorabile angajaților la 
capitolul de asistență socială, 
cum ar fi cazurile de boală 
sau accidentele de muncă”, a 
afirmat liderul sindical, Petru 
Vaidoș.

Președintele Sindicatului 
Siderurgistul a mai arătat că 
valoarea bonurilor de masă 
acordate de administrație 
salariaților a crescut, prin 
noul contract colectiv de 
muncă, la 70.000 lei vechi, 
odată cu menținerea numă
rului de tichete pentru toate 
zilele lucrătoare.

Za
ț,

Radu Păun Jura

o decizie în acest sens va fi 
luată de către Congres în cur
sul zilei de astăzi.

1/

Da. Și eu lucrez în 
învățământ și sunt

de acord cu toate 
revendicările. Nu 
vom avea niciodată 
rezultate foarte bune 
la învățătură dacă 
cei care lucrează în 
sistem nu vor fi sti
mulați să rămână în 
învățământ.

Ioana Niculescu, 
Educatoare, Deva

Poate da, poate nu. 
în primul rând 

cred că ar trebui 
făcută o triere a 
cadrelor didactice cu 
salariile mari și a 
cadrelor didactice cu 
salarii mici. Tinerii 
nu sunt stimulați 
deloc și cred că salari 
ile lor ar trebui majo
rate.
Angela F., 
Muncitor, Deva

Pentru egalitatea 
de șanse
■ Gheorghe Firczak a 
participat, la lucrările 
Pactului de,:stabilitate 
în Europa Cte S-E.

Daniel I. Iancu, '___________
i*niellwwu^infonnrtr«Hkf1ț

Deva - Principala temă a 
Pactului de stabilitate (uni
une de organizații non-guver- 
namentale ce derulează o di
versitate de programe) a fost 
cea a egalității de șanse în 
Europa de Sud-Est, ne-a de
clarat Gheorghe Firczak, de
putat din partea Uniunii Cul
turale a Rutenilor din Româ
nia.

El a precizat că a fost 
prezent la Zagreb în calitate 
de vicepreședinte al Comisiei 
pentru egalitatea de șanse 
între femei și bărbați din 
Camera Deputaților. Din de
legație au mai făcut parte

Da, sunt convins că 
asta este soluția 

cea mai bună, 
învățământul este 
unul dintre cele mai 
importante domenii 
pentru că, fără profe
sori capabili, copiii 
nu vor avea nici un 
viitor. Fără școală 
nu realizezi nimic.

Doru Luca, 
Deva

Minodora Cliveti (președinta 
Comisiei) și Sandor Tamas 
(membru).
Propuneri legislative

Printre aspecte! "k-wa 
s-au numărat iia Emi
liei, copiilor , și bătrânilor 
Europa Occidentală, prezen
tarea unor modele de finan
țare de către UE a sistemu
lui preșcolar etc. „Urmează ca 
pe viitor lu-crările Pactului 
de stabilitate să se desfășoare 
și în România, pentru o mai 
bună cunoaștere a situației. 
Noi, ca reprezentanți ai Ca
merei Deputaților, vom redac
ta propuneri legislative pen
tru aducerea legislației din 
România la nivelul legislației 
europene în domeniul ega
lității de șanse, încercând 
totodată să schimbăm și men
talitatea românilor vizavi de 
aceste aspecte”, ne-a mai spus 
Gheorghe Firczak.

Da. Avem nevoie de 
profesori capabili 

și dacă nu-i vom 
stimula pentru a 
rămâne în sistem, 
vor pleca pentru a-și 
găsi un loc de muncă 
în alte domenii. 
De ei depinde 
viitorul tinerilor și 
al țării.

Nu neapărat la toate 
cadrele didactice.

Sunt discrepanțe 
foarte mari între 
nivelul salariului 
unui începător și al 
unui profesor cu mai 
mult de 10 ani 
vechime. Trebuie însă 
o majorare 
substanțială a salariu
lui din învățământ. 
Magdalena Ardelean 
Deva

SUSANA KASLER, 
Pensionara, Deva

Polițiștii hunedoreni au aplicat, în urma acțiunilor 
și controalelor efectuate în trasee în ultimele 48 de ore, 
113 amenzi la Legea circulației, valoarea totală a 
sancțiunilor ridicându-se la 8.185 de lei R0N.

(Foto: Traian Mânu)
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• Nominalizări. Atacantul ivorian al echipei 
Chelsea, Didier Drogba, viitorul adversar al 
României într-un meci amical, a fost nomi- 

/Snalizat, ieri, pentru titlul de cel mai bun fot- 
' oalist african al anului. Pe lista nominalizați

lor se mai află: Eto'o (FC Barcelona), Essien 
(Chelsea Londra), Adebayor (AS Monaco) și 
Chamakh (Girondins Bordeaux). (C.M.)

Antrenorul lonuț Chirilă, 
„protejat" de contract

Petroșani (C.M.) - Criticat aproape meci 
de meci de oficialii clubului Jiul și huiduit 
de suporteri, antrenorul lonuț Chirilă re

zistă cu îndârjire în 
postul de antrenor 
principal al mineri
lor. Surse neoficiale 
din cadrul clubului 
susțin că asul din 
mânecă al tehnicia
nului îl constituie o 
clauză din contract 
care prevede că în 
cazul în care ar fi 
dat afară încasează 
aproximativ 200.000 
de dolari. Astfel deși

după toate meciurile de acasă l-a atacat dm' 
și l-a criticat în presă pe antrenor, finanța
torul, Alin Simota, ezită să-l destituie, întru
cât nu-i convine deloc să piardă o sumă atât 
de importantă.

Cupa Speranțelor la înot
Hunedoara (V.N.) - La bazinul de înot 

Hunedoara începe astăzi „Cupa Speranțelor” 
laîiibt, competiție’ Organizată de Direcția 
pentru Sport a Județului Hunedoara, în 
colaborare cu Primăria Municipiului Hune
doara, Clubul Sportiv Delfinul și CSS Hune
doara. Sportivii născuți între anii 1993 - 1998 
se vor întrece la nu mai puțin de 20 de 
(probe la stilurile liber, bras și spate. Și-au 
^anunțat participarea (băieți și fete) de la 
CSS Hunedoara, Clubul Sportiv Delfinul 
Hunedoara și Clubul Sportiv Fair Play.

Prof. Florica Buciuman, consilier în 
cadrul Direcției pentru Sport a Județului, 
ne-a precizat că în acest concurs se veri
fică stadiul de pregătire a sportivilor, în 
funcție de acesta ei urmând a fi incluși în 
grupele de performanță sau începători.

Startul reprezintă momentul decisiv al cursei

Visează la
■ Laura Poenaru și 
Carmen Ca.taș, de la 
Cetate, speră să prindă 
lotul pentru Mondiale.
ClPRIAN MAIINUȚ________________________

ciprianmarinutfinformmedU.ro

Deva - Cele mai valoroase 
componente ale echipei Cetate 
Deva sunt la un pas de a prin
de lotul care va reprezenta Ro
mânia la turneul final al Cam
pionatului Mondial de Hand
bal programat în luna decem
brie în Rusia. Portărița Lau
ra Poenaru și interul Carmen 
Cartaș au fost convocate la 
națională de antrenorii Tadici 
și Muși și vor evolua pentru 
România în cadrul partidelor 
pe care le vor susține trico
lorele la „Trofeul Carpați” 
care începe azi la Cluj.

Convocarea nu reprezintă 
însă o garanție, astfel că hand

balistele de la Cetate vor tre
bui să demonstreze în par
tidele de la Cluj că merită să 
joace la turneul final.
Speră să convingă

„Suntem deja trei portari în 
lot: eu, Luminița Huțupan de 
la Krim Ljubljana și Tereza 
Tamaș de la Silcotub Zalău. 
Va intra însă în cursă și Paula 
Rădulescu de la Hypo Viena, 
așa că lupta pentru cele trei 
locuri care asigură prezența la 
CM va fi dură. Eu voi face tot 
posibilul să-i conving pe antre
nori că merit un loc la CM”, 
afirma Laura Poenaru. „S-au 
alcătuit mai multe variante de 
echipă și deocamdată toate 
cele din lot speră să convingă. 
Eu mă simt în formă și îmi 
doresc să mi se dea șansa să 
demonstrez că merit să joc la 
CM”, preciza Carmen Carta?.

Alături de România, la 
„Trofeul Carpați” vor partici-

uarmen uanaș

pa echipele naționale ale Slo
vaciei, Croației, Azerbaidjan
ului. Cu excepția Croației, ca
lificată și ea la CM, celelalte 
echipe nu reprezintă valori ale 
handbalului feminin. După în
cheierea competiției, jucătoa
rele vor avea o zi liberă, ur
mând ca, în 13 noiembrie, lo
tul reprezentativ să se re
unească, din nou, la Bucu
rești, de unde se va pleca spre 
Danemarca. La turneul nordic 
(14-20 noiembrie), în afara 
României, vor mai lua parte 
formațiile Franței, Croației, 
Norvegiei, Suediei, Ucrainei și 
Rusiei.

■ Organizațiile de tu
rism sportiv și-au stabi
lit calendarul competi- 
țional pe anul 2006.

Daniel I. Iancu
daniel. lMaieinVormmadia.ro

Straja - Asociațiile și clu
burile de turism sportiv din 
mai multe județe din Transil
vania s-au întânit, la sfârșitul 
săptămânii trecute, în stațiu
nea Straja. Acțiunea, al cărei 
scop principal a fost stabilirea 
calendarului campetițional pe.i 
anul viitor, a fost organizată
de ATM Kogaion Orăștie în 
colaborare cu Fundația Noi
Orizonturi Lupeni, Asociația 
Județeană Sportul pentru 
Toți, Direcția de Sport a Ju
dețului Hunedoara și Primă
ria Municipiului Orăștie. Ca
lendarul cuprinde cele mai 
importante concursuri (trofee,

Laura Poenaru (Foto: Traian Mânu)

Ultima verificare a echipei 
României înainte de CM din 
Rusia va avea loc la turneul 
din Ucraina (25-27 noiembrie).

Aii, 9 noiembrie
Croația ■ Slo\ - ia (16:00)_______
România - Azerbaidjan (18:00. TV
Sport)
Joi, 10 noiembrie
Azerbaidjan - Giuația (16:50)
România - Slovacia (18:00)
Vineri, 11 noiem'ir-
Slovacia - Azerb^1'
România - Croația (19:00)

Membrii clubului Kogaion Orăștie pe vârful Straja (Foto: Daniel I. lancu)

cupe și lire) ale organizațiilor 
de turism, precum și alte ac
țiuni specifice: simpozioane, 
expoziții de fotografii, ture 
montane, tui^ cicliste, măr- ‘ 
cări de tras se acțiuni de eco- 
logizare etc.

Gu aeeeași ocazie s-a 
desfășurat și cea de-a treia 
ediție a concursului „Creste 
înzăpezite”.

întrecerea a constat în 
parcurgerea unui traseu de 
regularitate, pe creasta prin

cipală a Munților Vâlcan. 
Clasamentul final a stabilit 
că Trascău Corp Zlatna s-a 
situat pe primul loc, urmat 
de echipajele celor de la 
Acropolis Aiud și Condor 
Club Arad.

Seria Valea Mureșului
Rezultatele etapei a Vll-a, 6 noiembrie: Moții Buceș - Victoria Câlan 4-1; 
Guler Deva - Olimpia Ribița 1-1; Streiul Simeria Veche - Casino Ilia 4-1; Agro
company Băcia - Victoria Brad 7-0; Zarandul Crișcior a stat.
Clasamentul
1. Agfocompany Băcia 6 6 0 0 22-4 18

Programul etapei a Vlll-a, 13 noiembrie: Casino Ilia - Agrocompany Băcia; 
Olimpia Ribița Streiul Simeriă Veche; Victoria Dobra - Guler Deva; Zaran
dul Crișcior - Moții Buceș; Victoria Brad stă.
începând cu etapa din 13 noiembrie, meciurile din Campionatul Județean 
vor începe de la ora 14.

2. Olimpia Ribița ■ 6 3 2 1 11-7 11
3. Moții Buceș :7 3 1 3 15-12 10
4. Zarandul Crișcior 6 3 1 2 9-6 10
5. Streiul Simeria 6 3 1 2 10 - 13 10
6. Casino Ilia 6 2 3 1 11-9 9
7. Guler Deva .6 2 1 3 12-15 7
8. Victoria Brad 7 . 1 0 6 7-19 3
9. Victoria Dobră 6 0 1 5 8-20 1

Seria Valea Steiului
Rezultatele etapei a Vll-a, 6 noiembrie: Cerne Lunca Cernii - Unirea Gen
eral Berthelot 1-4; Știința lancu de Hrtedoara - Viitorul Păclișa 4-0; Minerul 
teliuc - Sîntămăria Orlea 2-1; Streiul Baru Mare - Gloria Bretea Română - 

1-0; AS Boșorod - Cerna Taplița 3-5. 3.

- Gloria Bretea - AS Boșorod; Sîntămăria Orfea - Streiul Baru Mare; Viitorul 
Pădișa - Min.Teiiuc; Cerna Lunca Cernii - Știința lancu de Hunedoara.

1. Știința lancu de Hunedoara 7 5 i 1 22 6 16
2. Unirea General Berthelot 7 S 0 2 22-9 ■15
3. Streiul Baru Mare 7 4 '3: . 2 15-7 t3
4. Gloria Bretea Română 7 , 4 I •Z* . 13-9 13
5. Sîntămăria Orlea 4 0 3 21-15 12
6. Minerul Teliuc 7 ? 3 •8 1 14-10 12
7. Viitorul Păclișa 7 3 1 3.7 18-21 10
8. Cerna Toplița 7, 2 4- 13-10 :©= 5
9 Cerna Lunca Cernii 7 r 1 5 10-24 4
10. AS Boșorod 7 0
Programul,etapei a Vlll-a, 13 noiembrie:

0 
Unirea

7
Berthelot

8-35 0
- Cerna TOplița;

(Foto: Traian Mânu)

( __ a Economisește cu abonamentul __________

53% Reducere WlW.im
1— _____ __________ _____ _______________ _______ _______________________________ 1

Rreț/ziar pentru abonament lunar

27 baill (2.688 lei vechi)

CUM TE ABONEZI? FF J
1 5 Numele i

Decupează și completează talonul. i * i
3^ Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau J JJJ Prenumele

trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i * i
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. ]

a-' Vei; fi contactat în cel mult 5 zile. i A . i
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 J g Adresa la care doresc să Prunesc abonamentul:
(tarif local). i

■ ui Strada

Preț/ziar pentru abonament anual

^22 bam (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
kihlI'hlR cel mai complet supliment 

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

Abonamente ! z Nr------- B1------------ Sc----- Ap—
1 lună 6.9 lei (69.000 lei vechil Dret/ziar ab. 27 bani (2.688 Iei vechi) ® Localitatea ▲
3 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi) | MB |f l
6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi) • 1" Telefon (opțional) 1
12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi) ,

nformmedU.ro
lMaieinVormmadia.ro


SPORT /8miercuri, 9 noiembrie 2005

• Plângere. Fostul președinte al Comisiei 
Centrale a Arbitrilor, Ion Crăciunescu, a 
depus, marți, o plângere în instanță împotri
va președintelui FRF, Mircea Sandu, pe care 
îl acuză că a proferat injurii și amenințări la 
adresa sa. Incidentul ar fi avut loc cu ocazia 
debarcării lui Ion Crăciunescu din fruntea 
arbitrilor români. (MF)

• Haltere. România participă cu 7 halterofili 
la CM de haltere de la Doha (Qatar), progra
mat între 9 și 17 noiembrie. Ca obiectiv 
românii au cucerirea a 2 medalii și 2 clasări 
pe locurile IV-VI, în anul în care Federația 
internațională serbează a 100-a aniversare. 
Vor face deplasarea 5 băieți și 2 fete. (MF)

• Antrenament. Căpitanul echipei de fotbal 
ă Portugaliei, Luis Figo, a declarat că se 
antrenează mai mult în Italia, decât o făcea 
în Spania, mai ales pe plan tactic. Figo a mai 
adăugat că rămâne un suporter al Realului și 
că, dacă ar fi rămas la Madrid, ar fi fost titu
lar indiscutabil. (MF)

1
Surfer-ul 
american 
Andy Irons, 
de trei ori 
campion 
mondial, în » 
timpul run- 
dei a doua 
din cadrul ' •«*' 
întrecerilor -.k 
Campi- . 
onatelor 
Mondiale de 
surf, care se « 
desfășoară j
în aceste 
zile la Santa 
Catarina, 
Brazilia.

(Foto: EPA)

>T

Competiție 
anulată

Tokyo (MF) - Ediția 
2005 a competiției inter- | 
naționale de gimnastică 
Chunichi Cup, din Japo
nia, a fost anulată și j 
anul viitor probabil nu î 
va mai avea același for- î 
mat, a anunțat Fede
rația japoneză de spe
cialitate. Chunichi Cup 
s-a desfășurat anual din 
1970 încoace, iar ediția 
de anul acesta era pro
gramată să aibă loc la 
Nagoya, pe 3 și 4 decem
brie, cu o săptămână 
înainte de CM de la 
Melbourne. Gimnastele 
române au concurat cu 
succes la Chunichi Cup, : 
de-a lungul anilor, i 
reușind numeroase suc
cese: Nadia Comărieci, 
Ecaterina Szabo, Celes
tina Popa, Daniela Sili- 
vaș, Lavinia Miloșovici, 
Gina Gogean, Maria 
Olaru, Simona Amânar, 
Oana Petrovschi și = 
Steliana Nistor.

Iiie Năstase vorbind la conferința de presă 
înaintea începerii Turneului de tenis de la 
Dubai, la care participă mai multe legende 
ale tenisului mondial: Bjorn Borg, Michael 
Stich și Mansour Bahrami. (Foto: epa)

Nedved j
(Foto:. EPA) ;

Nedved a 
revenit 
Praga (MF) - „Este o 
excelentă veste pen
tru noi toți. Sunt 
foarte încântat că 
Meda ni se va 
alătura din nou. El 
este o veritabilă per
sonalitate, emblema 
echipei. Sunt convins 
că ne; ya.șjuta foarte, 
mult atât în plan fot
balistic, cât și în cel 
moral. Nu există nici 
un fel de tensiune în 
echipă în legătură cu 
revenirea sa. Sunt 
foarte multe lucruri 
în joc și cu toții știm 
asta", a declarat 
David Rozehnal.

Junglă
■ La Poli Timișoara 
lipsea mentalitatea de 
campion și exista riscul 
unei schisme.

Timișoara (MF) - într-o con
ferință de presă ținută luni, 
președintele Clubului Poli 
Timișoara, Marian Iancu, a 
spus că, deocamdată, nu se 
pune problema înlocuirii lui 
Anton Doboș în funcția de 
director executiv, dar a admis 
că va veni momentul când 
postul lui va fi ocupat de 
altcineva.

Iancu a subliniat că va 
asigura în continuare resurse
le financiar^ esare pentru 
obținerea "^performanței 'Ia 
Timișoara și a explicat că a 
ales să-l înlocuiasă pe Cosmin 
Olăroiu cu Gheorghe Hagi

Mike Tysoi și Maradona
■ „Vreau doar să-mi 
trăiesc viața, să fumez 
un trabuc fără să mă 
ascund". *

Buenos Aires (MF) - Diego 
Maradona a încheiat luni 
seară prima serie a progra
mului său de televiziune, „La 
noche del 10”, cu un interviu 
pe care i l-a acordat fostul 
pugilist american Mike Tyson 
și cu partea a doua a discuției 
purtate la Havana cu pre
ședintele Cubei, Fidel Castro. 
Ultima emisiune din anul 
2005 realizată de „El Pibe 
d'Oro” a avut loc pe mitica 
arenă Luna Park din Buenos 
Aires, în prezența a 5.000 de 
persoane. Maradona i-a avut 
printre invitați pe cântărețul 
Enrique Iglesias și fotbaliștii 
Juan Veron și Fernando 
Redondo.

ff

deoarece jucătorilor le lipsea 
mentalitatea de învingători.

„Echipei îi lipsea o men
talitate de învingător, iar 
răbdarea pe care noi am 
afișat-o și de multe ori am 
impus-o risca să provoace 
schisme între echipa tehnică 
condusă de Cosmin Olăroiu și 
conducerea clubului (...), să 
ajungem în orice moment la 
divorț din nepotrivire de ca
racter. La Poli Timișoara nu 
vor mai fl- acceptați decât cei 
care își propun să fie campi
oni, să ducă Timișoara înapoi 
unde a fost demult. Suntem 
hotărâți ca, în jungla fotba
listică pe care noi am des- 
cqperit-o atunci când am ve
nit și ne-am implicat în fe
nomen, să nu mai păstrăm 
neapărat fracul și papionul, 
să ne punem bocancii și să ne

„Nu mai vreau să urc în 
ring, mi-am pierdut dorința 
de a mai boxa. Acum vreau 
doar să-mi trăiesc viața, să 
fumez un trabuc fără să mă 
ascund, pe stradă, în stația de 
autobuz, să fiu eu însumi. 
Viața mea a fost nebunie, dar 
acum sunt foarte fericit”, a 
declarat Tyson.

apucăm de treabă”, a comen
tat președintele clubului Poli, 
Marian Iancu.
Vine campionul

Oficialul timișorean s-a 
declarat convins de faptul că 
Poli Timișoara, cu Hagi la 
conducerea tehnică, va obține 
rezultate mai bune decât cele 
de până acum: „Cu siguranță, 
vom avea de aici încolo rezul
tate mult mai bune, pentru că 
vine lângă noi cel care ne-a 
arătat că s-a născut campion, 
că a evoluat ca un campion și 
că a încheiat ca un campion”.

La conferința de presă, în 
cadrul căreia a fost prezentat 
noul manager al echipei Poli 

i- Timișoara, a asistat și con
silierul clubului bănățean, 
Jackie Ionescu. „Venirea 
maestrului Hagi coincide cu

Iron Mike s-a referit și la 
asemănările dintre el și fos
tul căpitan al reprezentativei 
de fotbal a Argentinei.

„Am fost în vechiul tău 
cartier și este foarte asemă
nător cu cel în care am cres
cut eu. Venim din locuri si
milare și, deși unii spun că 
suntem puțin cam excentrici, 
suntem totodată niște băieți 
buni”, a adăugat fostul cam
pion al „greilor”, Mike Tyson, 
precizând totodată că este 
tatăl a șase copii: doi băieți și 
patru fete.

La programul realizat de 
Diego Maradona pentru pos
tul de televiziune Canal 13 au 
fost invitate, de asemenea, 
mai multe grupuri de muzică 
rock argentiniene, printre 
care și „Ratones paranoicos”, 
care au întreținut atmosfera 
pe parcursul celor trei ore de 
emisie.

Gheorghe Hagi

epuizarea unei etape în căite 
Cosmin Olăroiu, un profe
sionist al meseriei noastre, $i- 
a epuj it îmr-uiL anumit fii 
resursele de randament”, a 
subliniat fostul antrenor ap 
formației timișorene.

Trofeul Carpați
Cluj Napoca (MF) ;- 

Echipa feminină de hand
bal a României participă, 4- 
în perioada 9-11 noiem
brie, la a 29-a ediție a 
turneului internațional 
„Trofeul Carpați” de la 
Cluj Napoca, competiție 
care marchează intrarea 
în linie dreaptă pentru 
pregătirile CM 2005 din 
Rusia. Alături de echipa 
României participă Azer
baidjan, Slovacia și Croa
ția, ultima selecționată 
pregătindu-se de aseme
nea pentru CM 2005. 
Elevele lui Gheorghe 
Tadici și Dumitru Muși 
vor juca în ordine cu 
Azerbaidjan (9 noiembrie, 
ora 18,00), Slovacia (10 
noiembrie, ora 18,00) și 
Croația (11 noiembrie, 
ora 19,00).

Comportament rasist
Madrid (MF) - Arturo Dauden Ibanez, 

arbitrul meciului dintre Getafe și FC 
Barcelona (1-3), desfășurat duminică seară 
în campionatul spaniol de fotbal, a scris în 
raportul său că fanii echipei gazdă au avut 
un comportament rasist față de atacantul 
camerunez al catalanilor, Samuel Eto'o. „în 
diferite momente ale meciului, când Eto'o 
se afla la minge, mai multe sectoare ale sta
dionului imitau sunetele scoase de mai
muțe”, a relatat Ibanez, precizând că me
ciul a fost întrerupt o dată din cauza aces
tui fapt, iar la stația de amplificare a arenei 
madrilene s-a difuzat un mesaj de averti
zare, transpus și pe tabela electronică a sta
dionului („Nu rasismului”). Camerunezul 
a declarat în legătură cu acest incident: „Ar 
trebui să fim toți uniți împotriva acestor 
acte rasiste”.

Titular incontestabil?
Madrid (MF) - Atacantul 

Adrian Mutu a declarat, luni, 
după ce a participat la pre
zentarea noilor ghete de fot
bal Adidas, că dorește să 
devină titular incontestabil la 
Juventus Torino. „îmi doresc 
să ajung titular incontestabil 
la Juventus. Echipa merge 
bine, suntem pe primul loc în 
clasament și sperăm să ră
mânem acolo. Suntem un 
grup unit și rezultatele sunt 
pozitive, deoarece abordăm 
fiecare întâlnire la capacitate 
maximă”, a spus Mutu. Adi 
a spus că nu este interesat de 
ce se întâmplă la Intemazio- 
Mnln Mîlann frvmm+ip PJirp 1-

a achiziționat de la Dinamo 
București. „Atacul lui Inter? 
Nu este problema mea, dar 
echipa lui Mancini este com
pusă din mari jucători care 
pot readuce Interul în lupta 
pentru titlu”, a precizat ata
cantul torinez. Internaționalul 
român nu comentează decizia 
antrenorului de a-1 folosi ca 
mijlocaș dreapta. „Deciziile 
lui Capello nu se discută. Pen
tru a juca accept și postul de 
mijlocaș dreapta și încerc să 
dau totul, apoi antrenorul va 
judeca. Eu nu sunt satisfăcut 
de prestațiile mele și încerc 
să-mi îmbunătățesc jocul”, a 
sdus Mutu.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• -n> cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț
• A(XX) ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora

■'zotd dată baie hol, instalații noi, parchet. 
Preț .150 mii., neg. Tel.718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona L Creangă Preț 75 mii., neg. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, AL Moților, etaj 1, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță noi, 34 mp, contorizări 
apă, gaz, ocupabil imediat, preț 600 milioanetei. 
Tel. 227698,0742/564654.

• etaj 1, plus 2,camere la parter, zona Magazi
nului Tineretului, preț negociabil. Tel. 
0723/514133,235570, după ora 19.
• idtracentraL etaj 1,55 mp, contorizări, balcon 
mare, zonă liniștita, ocupații imediat, preț 25.000 
euro, negociabil. Tel. 0788/165703.

• urgent, Deva, zona piață decomandate, 
parchet, contorizări, balcon, etaj intermediar. 
Tel. 0723/320945.
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, Contorizări, layabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
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• fală îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mil„ 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)

• zonaProgresui, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat ocupabil imediat preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• urgent, zona Al. Straiului, centrală termică et 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Gojdu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• etaj 3, decomandate,st60 mp,gresie,faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etajă decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel. 
223400,0741/120722,0721/436384.  (Casa Betania)
• bd, Decebal, decomandate, parchet faianță 
gresie, instalații sanitare noi, termopan parțial, 
contorizări, balcon. Preț 103,000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (Garant Consulting)
• bd. L Maniu, etaj 3, decomandate, centrală 
termică termopan, parchet Preț 120.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)
• ap. 2 camere, circuit parchet balcon, et inter
mediar, Dacia, preț 77.000 RON. Tel. 0743-549654. 
(Garant Consulting)

• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• Gojdu, etaj 2, circuit faianță gresie, centrală 
termică balcon, parchet laminat. Preț 115.000 
RON. Tel. 221712, 0724-305661. (Garant 
Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et. 1, semidec., 
contorizări, tară îmbunătățiri. Preț 57.000 RON. 
Tel. 224296,0788361782. (Garant Consulting)

• zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
90.000 RON, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Micro 6, semidec., parchet laminat 
instalații electrice + sanitare noi, pereți izolați. 
Preț 200 mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

• urgent, decomandate, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, etajul 1, Liliacului. Preț 1,05 mid- lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță bloc acoperit, zona 
Gojdu. Preț: 880 mii. lei, negociabil. Tel. 

0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, str. luliu Maniu. etaj 3, decomandate, 55 
mp, termopane, centrală termică deosebit Preț: 
33000 euro, negociabil. Tei. 0721/055313.(Prima- 

Invest)
• decomandate, Deva, etaj 2, balcon mare 
închis, parchet st 56 mp, îmbunătățiri, complet 
contorizat. Preț: 840 mii. lei. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)

• contorizări, etaj intermediar, gresie, faianță 
bloc de cărămidă zonă excelentă Deva. Preț: 
850 mii. lei. Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• decomandate, 2 balcoane, parchet gresie, 
faianță contorizări, repartitoare, etaj 1, zona 
CEC. Preț: 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Prima-lnvest)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, idtracenbaL semidecomandate. etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL. negociabil, tei: 0746-225.726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• dec, z»na Al. Streiului, centrală termică 
termopan, gresie, faianță lamelar, zugrăvit, 
totul nou, balcon închis, preț 360 mii, neg, tel. 
211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• zunabdulOacia, etaj 2, vedere în față parchet 
gresie, faianță amenajat recent preț 77.000 lei, 
se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu,etaj 2, dec, termopan, parchet, 
gresie, faianța, modificări, apometre, reparti
toare, gaz 2 focuri, preț negociabil, sau schimb 
cu apartament 3 camere în zona Liliacului, 
Decebal, piață se oferă diferență tel. 0745-
302200.232808. (Fiesta Nora)
• zona LLCaragiale ■ piață etaj 1, bloc de 
cărămidă vedere în 2 părți, balcon mare, 
parchet apometre, gaz 2 focuri, interfon, liber, 
urgent, preț 25.000 euro, tel. 0723-251498,232808. 
(FiesfaNora)
• Decebal - piață etaj 1, dec, 60 mp, termopan, 
centrală termica, balcon închis, parchet gresie, 
faianță baie și bucătărie mari, curte interioară 
pt. parcare, boxă mare, tel. 0723-251498,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., 60 mp, 2 balcoand, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, modificări la 
bucătărie, ușă metalică în curs de renovare, 
preț 105.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)

• zona Caragiale, zonă liniștită etaj 1, vedere în 
spate, interfon la scară balcon mare, apometre. 
gaz 2 focuri, apartament tip standard, tel. 0788-
165702.232808. (Fiesta Nora)

• zona Decebal, dec., 60 mp, 2 balcoane, 1 închis, 
amenajat deosebit vedere la bulevard sau 
schimb cu apartament 3 camere în zonă bună 
fără amenajări, ofer diferență tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona AScro, dec., centrală termică modificări, 
parchet laminat gresie, faianță rigips, spoturi, 
balcon închis, preț 43.000 RON, tel. 0745-302200, 
232809. (Fiesta Nora)

• zona L Maniu, parter, pretabil pentru birouri, 
cabinete de orice natură vedere în 2 părți, 
centrală termică bine întreținut, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 2 camere zona 
central vechi, preț 120.000 RON tel. 0723-25149a 
23280a (Fiesta Nora)
• zona liliacului, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200.232809. (Fiesta Nora)

• zona Scărișoara, sdc., apometre. balcon, in
stalații sanitare noi, acoperit cu izolație italiană 
preț 720 mii., 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

• zonă centrală et. intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică, parchet, 
faianță mobilăde bucătărie, bine întreținut, preț 
1200 mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rooan 3000)
• zona Liliacului, dec., et 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc, baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid, tel. 235.208, 
0724.620358. (Rocan 3000)

• zona Bălcescu, dec, et 1, modificat îmbu
nătățit, apometre, repartitoare, balcon, bine 
întreținut ocupabil imediat preț 830 mii., tel. 
235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bună ou contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• urgent, cu plata imediat, ap.2camere,Deva, în 
zonă bună Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• contorizări, etaj intermediar, zonă centrală 
Deva, preț maxim 800 mii. lei. Tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zona Decebal, 1 Decembrie, Ion Creangă 
Neptun, etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec, 
cu/fără amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
toc chiar azi, este urgent nu ezită tel. 0723- 
251498,0788-165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, contorizări, 2 focuri gaz, 2 
balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1320 
mid. lei, negociabil. Tel. 228615.

• Deva, zona pieței, etaj 2, contorizări complete, 
preț 1J50 mid. lei. Tel. 236510.
• Simeriă zonă centrală amenajat stil occi
dental, posibilități de privatizare, preț 900 
milioane lei. Tel. 0720/505771,0723/686162,

• foarte ugent, et 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt, preț 830 mii, tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)

• zona Micul Dallas, de lux, et 2, cu garaj și
■ boxă suprafață mare, baie superamenajată (cu

1 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 & Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec, hol mare central, gaz 2 focuri, parchet rară 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)

• etajă decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
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• T. Maiorescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-30566L (Garant Consulting)
• vând ap3 camere semidec, Gojdu, preț 
115.000 RON. Tel. 0743-549654. (Garant 
Consulting)
• vând ap. 3 camere semidec. Al. Armatei, preț 
85.000 RON. TeL 0743^549654. (Garant Consulting)

• vând ap. 3 camere decomandate, bucătărie 
faianțată gresie, 2 băi.faianță + gresie, C.T, 
boxă zonalmpăratul Traian, preț negociabil. TeL 
0741-154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Micro 6, decomandate, ușă metalică 
balcon, zugrăvit, instalații noi, 1 foc, parțial 
mobilat Preț 400 mii. Tel. 718833,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Micro 4, decomandate, balcon, 2 băi, 
modificări interioare, boiler, preț 650 mii, neg. 
Telefoane 718833,0745/695473. (Partener-Hune
doara)
• urgent ap. 3 camere. Deva, etaj 3. zonă bună 
parchet balcon, centrală termică Preț:780 mii. 
lei. Tel. 0722/ 564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, Deva, zona piața centrală 
parchet baie cu geam, centrală termică balcon 
mare închis, bloc de cărămidă ideal pentru 
locuit sau sediu firmă Preț: 13 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Gojdu, dec, et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut preț 1350 mid. tel. 235208, 
0721985256. (Rocan 3000)
•zonă centrală modificat din4camere, centrală 
termică termopane, living, bucătărie modi
ficată foarte bine amenajat et intermediar, preț 
62.000 euro, tel. 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)
• dec, 2 băi, balcon de 22 mp, vedere în 3 părți, 
zonă ultracentrală parchet peste tot bine 
întreținut preț 40.000 euro, neg, tel. 211075,0745- 
666447,0726-130557. (Mondial Casa)

• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
sau Ș-Jimuș,pr 820.000.000 ROL, negociabil, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, sir. 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- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
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• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică, 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă, neame
najat, fără modificări, contorizări apă, gaz, 
repartitoare de căldură, balcon mare închis, bine 
întreținut vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 
0723-25498,232808. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță, bucătărie modificata, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745-
302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona A, lancu, etaj 1, dec., 110 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, parchet, preț 61.500 euro, 
negociabil, telefoane 0788-165702,232808 (Fiesta 
Nora)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• lagan, decomandate, etaj 1,2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, bloc cărămidă fără interme
diari. Tel. 0788/497895,228775.
• dea, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termici preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• 2 Mi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ama Băfces et 1, amenajat frumos, parțial 
termopan, semimobilat, bucătărie mobilată la 
comandă garaj, ocupabil în 2 zile, nu necesită 
nici o investiție, preț 45.000 euro, tel. 
0745/173103. (Mimason)
• zona Emtascu (pol. jud.), et 1, dec., 112 mp, 
hol mare, 2 băi, 2 balcoane, ct preț 48000 euro, 
teL 0745/640725. (Mimason)
• zona Banca Transilvania, et 3, parchet 
laminat gresie, faianță termopan, 2 băi, 2 
balcoane, amenajat modem recent, preț 55.000 
euro, neg, tel. 0745/159608 (Mimason)

• decomandate, etaj 2.2 băi, 2 balcoane, etaj 1, 
parchet gresie, faianță garaj, zona Poliția Județ 
Preț 48000 euro, negociabil. Tel. 0742/ 019418 
(Prima-lnvest)
• zori cnMă st 100 mp, dec, et intermediar, 
CT, 2 băi, balcon, parchet în camere, ușă nouă 
bloc din cărămidă, garaj sub bloc, preț 75.000 
euro, tel. 235.208 0724620358 (Rocan 3000)
• zonă temă dea, st 90 mp. 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1350 mid, tel 235.208 0724.620358 
(Rocan 3000)

Vând case, vile (13)

• casă mare cu etaj, în Hațeg, cu piscină și 
livadă preț la vedere, negociabil. Tel. 770947.
• Deva, zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
bucătărie vară teren 453 mp, renovată centrală 
termică finisaje modeme, preț negociabil. Tel. 
218796,0723/320945.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală pentru locuit sau afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 0721978648
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă canalizare, 
construcție modestă preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mimason)
• viă construcție 2000, pe 2 nivele, p+ 
bucătărie, baie, 2 dormitoare, sală biliard, hol, et 
cu baie, bucătărie, 3 dormitoare, hol, ct, curte, 
garaj, grădină zona Vulcan, merită văzută preț 
230000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• bl Soneria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată Cu dale, 
piscină sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct 
amenajări actuale și modeme. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro. neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• b pate linie, construcție nouă parter, et, 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată sc 100 
mp/nivef, st 770 mp, ct termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)

• zona Miriști, construcție renovată 2005, 2 
camere, hol, baie, bucătărie, curte, grădină 
ocupabilă imediat st 480 mp sau schimb cu ap. 
2 camere+ diferență preț 73.000 euro, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• văi casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., 
teren 650 mp, zonă bună preț 130.000 euro. Tele
foane 0741-154401, 227542, seara (Garant 
Consulting)
• Hd, zona piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță 
baie, posibilitate mansardă garaj, grădină gaz, 
apă canalizare. Preț 1300 mid, neg. Tel.718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Deva, zona Barițiu, 4 camere, bucătărie, 2 băi, 
centrală termică parchet gresie, faianță 
grădină 600 mp. Preț 100.000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zonă contrate, 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță CT, tavane false, spoturi, sc 80 
mp, st 453 mp, garaj, grădină curte, anexe, preț 
2,600 mid., telefoane 235.208, 0724.620.358 
(Rocan 3000)
• zonă centrală p+1, 4 cam., 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță CT, grădină 
curte, st 350 mp, renovată la cheie, preț 4,000 
mid., telefoane 235.208, 0721.985.256. (Rocan 
3000)

Cumpăr casă (14)

• In Dova sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• oh urgent casă cu grădină Deva sau 
Simeria. Plata imediat Tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

Vând case de vacanță (15)

• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră P-M, teren st 5000 mp, 
curent preț 11.000 euro, neg., tel. 211075,0747- 
779751,0726-130557. (Mondial Casa)

Vând case la țara (17)

• 5 camere, încălzire centrală toate facilitățile, 
garaj, anexe, grădină 15 ari, în Sântandrei, nr. 
179. Tel. 236751.

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE 
A MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Biroul CrtecUrt și SteocciUre Silită Pereoâne Fizice și juridice

Vă face cunoscut că în temeiul art. 157 din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, organizează 
vânzarea la licitație publici, în data de 23.11.2005, la sediul A.F.P. Hune
doara, din str, G. Enescu, nr. 10, a următorului bun mobil:

macara POTAIN IGO 28A TRIFASE 2.81.
date tehnice: macara turn cu o capacitate de ridicare de 3200 

kg, înălțime de ridicare de 22 m, raza de rotație 28 m, an de fabricație 
2004, aviz tehnic de funcționare ISCIR.

Bunul mobil menționat mai sus aparține SC. A.Z. ORV CONSTRUCȚII SRL 
Hunedoara, Piața Libertății, nr. 16.
Prețul de pornire a licitației este de 158.500 RON. Prețul nu conține TVA. 
Pentru participarea la licitație ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin o 
zi înainte de data licitației, oferta de cumpărare, dovada plății taxei de 
participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, împuterni
cirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant copie de pe certificatul de 
înmatriculare (pentru persoanele juridice române), actul de înmatriculare 
tradus în limba română (pentru persoanele juridice străine), copie după 
actul de identitate (pentru persoanele fizice române), copie după pașaport 
(pentru persoanele fizice străine), dovada emișă de organele fiscale că nu 
are obligații restante față de acestea.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), litera d din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile mai sus
menționate să înștiințeze despre aceasta organul de executare până la data 
stabilită pentru vânzarea acestora.
Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Colectare din cadrul AFP 
Hunedoara, telefoane: 0254/712956, 713215. (34134)

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băl, centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Măgura Certejului, construcție modestă 
cărămidă 2 camere, hol, bucătărie, curte, 
fântână curent, curte, grădină 3600 mp, gard 
nou, bucătărie cu gresie, faianță camere podite, 
preț 500 mii., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• Certoj, casă bătrânească 2 camere, grajd, 
șură fântână curte, grădină 2000 mp și o 
grădină-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)

• Bohoft, construcție 1996 din BCA, living 32 mp, 
hol, baie, bucătărie, dormitor, fosă septică 
curte, grădină garaj, 5000 mp, preț 1,05 mid., tel. 
0745/253413. (Mimason)
• la 7 km de Deva, recomandat pensiune, 
construcție 1995, p+e+m, 5 camere, bucătărie, 2 
băi, încălzire centrală fosă septică hidrofor, 
fântână teren cu pomi fructiferi, 9.000 mp, 2 
garaje, peisaj superb, preț 250.000 euro, neg., tel. 
0745/253413. (Mimason)

Vând garsoniere (19)

• Diva, zona Gojdu, Ai. Viitorului, bl. 04, etaj 1, 
gresie, faianță parchet centrală termică preț 
800 milioane lei, negociabil. Tel. 234398, 
0726/213625.
• urgent șl la preț bun, zona Eminescu, bloc de 
cărămidă vedere la stradă 40 mp, etaj 2, deco
mandate, contorizări, amenajată recent 82.000 
ron, negociabil. Tel. 0788/165702.
• urgent decomandate, etaj 3, îmbunătățiri, 
contorizări apă gaz, zona Mărăști, Deva, preț 
67.000 ron. Tel. 0745/888619.
• MăriștM Nou, decomandate, faianță, gresie, 
parchet contorizări, balcon, instalație italiană 
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)
• Zamflrescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon, apometre, repartitoare. Preț 75.000 RON. 
Tel. 221712,0724-305661. (Garant Consulting)

• 22 Decembrie, etaj intermediar, decomandate, 
baie și bucătărie, apometre, 21500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)
• bd. hi Maniu, etaj intermediar, semidec, s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• ImM Decebak etaj 7, dec., amenajată 21.000 
euro, tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• vând garsonieră semidec., apometre. balcon, 
etaj intermediar, Gojdu, preț 65.000 RON. Tel. 
0743-549654 (Garant Consulting)
• urgent, zona Decebal, etaj intermediar,
balcon, contorizări (apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare), amenajări. Preț 79.000 lei RON. Tel. 
0740-013971. (Garant Consulting) ,
• confort L decomandate, suprafață de peste 
35 mp, contorizări, ocupabilă imediat, bl. 15, bd. 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• zonă centrală, semidec., contorizări, fără 
îmbunătățiri. Preț 64.000 RON, negociabil. Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• urgent, idee, zona Al. crișului, ocupabilă 
imediat, 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona MăristM Nou, et 2, dea, liberă, 27 mp, 
balcon, preț'748 mii., neg, tel. 0745/163445. 
(Mimason)
• zonă centrate, et intermediar, 35 mp, parchet 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• stare bute, în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• 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)

• ij Intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj L dea, balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă, Zamflrescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366.  (Casa Betania)
• etaj 2, dea, gresie, faianță, apometre, Dacia, 
Deva, preț 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• zona Mcro 6, bucătărie, baie, zugrăvit recent 
ușă stejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii., neg. Tel. 718833,0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• Hd, zona teatru, semidec, parchet balcon 
închis, C.T, faianță. Preț 420 mii. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• agent, garsonieră dec., contorizări, zona 
Dacia. Preț: 400 mii. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• ageri, 9 oh i 32 mp, etaj 2, cu balcon, in 
Deva. Preț: 450 mii. lei. Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți, et intermediar, dea, st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță, totul contorizat preț 
860 mii., tel. 235.208,0721385.256. (Rocan 3000)
• zona Dojdu, et. intermediar, st 47 mp, dea, 
parchet, bine întreținută, preț 850 mii, tel. 
235.208,0721985.256 (Rocan 3000)
• zona Emtooscu, et intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută, preț 
550 mii, tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată, et inter
mediar, balcon închis, preț 650 rml, tel. 235.208, 
0721385.256. (Rocan 3000)
• zonă ronlniă, etaj 2, decomandate, 50 mp, 
centrală termică, modificări, parchet, gresie, 
faianță, preț 95.000 lei, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)

• zona CrișiduL etaj 2, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, contorizări, preț 40.000 lei, tel. 
0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă vedere la 
stradă confort 1, etaj 2, dea, balcon mare, 
parchet gresie, faianță renovată recent 
contorizări, preț 80.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamflrescu, 40 mp, etaj 1, parchet 
gresie, faianță ușă metal nouă apometre, gaz 2 
focuri, repartitoare, bine întreținută sau schimb 
cu apartament 2 camere, zona Gojdu, piață 
central, se oferă diferență tel. 0723-251498, 
232808. (Fiesta Nora)
• zonă uttracerirate, dea, balcon închis, 
termopan peste tot, parchet renovată recent, 
preț 82.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)

Cumpăr garsoniere (20)

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

• Dova, Mkro 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• cunpăr agent, zona piață Gojdu, Zamfirescu, 
Progresul, dec/semidec., etaj p, 1, 2, 3, cu 
balcon, se oferă plata imediat, fără credit, 
tel.0723-251498 0254-232808 (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)

• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultura, ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• kitravian ta Tâmpa, 1 km de Simeria, 3400 mp 
sau în 2 parcele, facilități gaz, curent apă canal, 
preț 6 euro mp, negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0744/706272.

CARPATCEMENT
I1WWI BEKGCEMENT Group

ANUNȚĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚII
A SPAȚIULUI COMERCIAL NR. 3 <
AMPLASAT LA PARTERUL
BLOCULUI Ml O (Bhc«l”CASIAL”)
Dosarul de prezentare al activului poale fi consultat la sediul 
societății din Chișcodoga, Str. Principali Nr. 1, Corn Șoimuț, 
Jud. Hunedoara.

Infoma)ii suplimentare la fel. 0254 237002/237003 
interior 3145 sau 3103 între orele 8-15

Licitația va avea loc în data de 21.11.2005. §
în caz de neadjudecare licitația se va relua. §

Vă așteptăm la 
depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29
Tel.: 0256 400774
Fax: 0256-400777
i nstaltm@meljnda. ro

• loc dt casă Hunedoara, 3516 mp,fs22m,apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• urgent, 4 parcele teren de 650 mp, fs 18 rn 
Deva, zona Zăvoi, loc drept, gaz, curent electric 
aproape. Tel. 0723/320945.
• urgent, kitravian, DN 7, zona Simeria, 3041 mp, 
fs 95 m, toate utilitățile în apropiere, preț nego- 
Ciabil. Tel. 0723/320945.

• un t, loc de casă, în Simeria, 1168 mp, fs 30 
m, apă, gaz, curent electric la 30 m, preț 4 euro 
mp. Tel. 0723/320945.
• te Deva, mal multe parcele, zonă rezidențială,
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika) -
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp. t'ar* 
utilitățile, zonă foarte buni preț 32 euro/mpț ra. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• 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, teț 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• kitravian, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)

• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• kitravian, zona Zăvoi, între 500-1000'mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• kitravian, 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)

• intravilan, to Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)

• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială, cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betania)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.sknal.ro,simaiesmart.ro
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FORȚA > INTELIGENȚA CAPITALULUI a

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

PROGRAMUL DE CREDITARE AL ÎNTREPRINDERILOR MICI Șl MIJLOCII
ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 7672002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ Șl STIMULAREA 

OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

FII ACTIV! ANOFIfv

Pune-ți ideile de afaceri în practică prin creditele finanțate de la 
Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj!

DOBÂNDĂ ANUALA 2%

Cea mai avantajoasă ofertă de finațare existentă pe piață înseamnă
> Finanțare pentru 75-90% din valoarea proiectului
> Perioadă de acordate de la 1 la 3 ani, cu un termen de grație de până la 6 luni 

Reușita afacerii tale înseamnă un nou loc de munca pentru fiecare 100.000 000 de lei 
(10.000RON), primiți sub formă de credit.
Pentru informații privind condițiile de acordare adresează-te direct Compartimentului Creditare 
din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, 

-- ** *-> -Ar -un-

Microcentrale murale "Demrod

Demrad Bithermic
• puteri termice de 24, 28 kW
• versiune basic
• cu tiraj natural sau forțat
• schimbător de căldură bitermică
• aprindere electronică și

modulare automată a arzătorului
• compact, dimensiuni reduse
• panou de comandă cu afișaj LED
• sistem anti-blocare pompă
• protecție contra înghețului
• by-pass automat
• silențios
• instalare ușoară
• certificate CE, ISCIR, UK Certelec, Rostest - a

I
Cumpără o microcentrală murală Demrad si primești

CADOU
un radiator Ekorad (dimensiune 22x600x800)

Tfi Continuitate în inovație!!

simaiesmart.ro
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• intravilan, In zonă industrială, st 7860 mp, 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., tele
foane 223400, 0740/914688, 0721/577366. (Casa 
Betania)
• intravilan. 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)
• intravilan, la DN7,Sîntandrei,st 3315 mp,front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric

‘ în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
.. 0724/169303,0742/005228 (Casa Betania) 

_]■ • Intravilan, In 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)
• Hravflan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, te). 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)

• htravlan, 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., tel. 
223400,0742/005228,0721/577368 (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• htravlan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228 
0721/577366 (Casa Betania)

• ivgent. Intravilan, 585 mp, zonă rezidențială, 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• foc de casă la preț fără concurență, 570 mp, 
preț 300 mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
• Pe DN7, în Deva, 3600 mp, fs 30 m, facilități, 
preț 33 eu/o/mp, țel. 0740/173103. 'Mimason)
• kt Tâmpa, 1450 mp, fs 30 m, intravilan, cu o 
construcție veche pe teren, toate facilitățile, apă 
curent în curte, gaz la poartă preț 9 euro/mp, 
tel. 0745/163445. (Mimason)
• loc de casă /10 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mfl„ tel. 0745/164633. (Mimason)

• vând teren Bretea Mureșană st 87 ari. Preț 
8700 RON. Tel.224296, 0788361782. (Garant 
Consulting)
• zona Deva 700 - Zăvoi, 1500 mp. Preț 29 
euro/mp. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• st 5200 mp, fs 25 mp, posibilitate apă gaz, 
curent, Deva-Hunedoara. Preț: 12 euro/mp. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• la DN în apropiere de Deva, st 4300 mp, fs 30 m, 
loc drept, utilități în apropiere, ideal pentru 
construcții industriale sau investiție, preț: 12 
euro/mp. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Sântuhakn, st 85.000 mp, fs 200 mp, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la dn 7, 
ideal pentru construcții case, preț 20 euro/mp, 
tel. 235208 0724.620358. (Rocan 3000)
• zonă bună intravilan, st 5.100 x 3, apă gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 mp, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară preț 33 euro/mp, tel. 235.208 
0724.620358 (Rocan 3000)
• zonă bună intravilan, st 22.000 mp, fs 10O m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208, 0724.620.3fe. 
(Rocan 3000)
• Hravlan, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 8 m, 
apă gaz, curent 2 drumuri de acces, preț 9 
euro/mp, tel. 211075,0745-666447,0726-130557.  
(Mondial Casa)
• intravilan, zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent ideal construcție casă preț 24 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043; 0726/130557. 
(Mondial Casa)

Cumpăr teren (22)

• extravilan, situat între Deva și Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• extravilanarabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR 
PUBLICE ORĂȘTIE

Btaomi Colectare, Executare Sliilâ ■bhhhw Juridice
Administrația Finanțelor Publice a municipiului Orăștie, în temeiul 
art. 151 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
organizează licitație publică de bunuri imobile'aparținând S.C. 
FAVIOR VIDRA SA, cu sediul în Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2

1. Clădire fabrica veche (corp K), în suprafață de 4434,7 mp, 
construită în anul 1932, tip P + 2E cu zidărie din cărămidă. 
Prețul de pornire a licitației este de 1.555.410 RON și nu conține 
TVA
2. Clădire fabrica veche (corp N), în suprafață de 1275,82 
rhp, construită în anul 1933, tip P + IE, cu zidărie din cărămidă. 
Prețul de pornire a licitației este de 482.573 RON și nu conține 
TVA.
3. Clădire fabrica veche (corp N) - magazie produse finite, 
în suprafață de 2000 mp, construită în anul 1969, tip P + II, cu 
zidărie din cărămidă. Prețul de pornire este de 749.762 RON și 
nu conține TVA
4. Birouri administrative, în suprafață de 982,27 mp, 
construite în anul 1928, tip P + 2E, cu zidărie din cărămidă. 
Prețul de pornire este de 940.434 RON și nu conține TVA.

Licitația va avea loc în data de 05.12.2005, ora 11, la sediul Admi
nistrației Finanțelor Publice Orăștie.
Ofertele de cumpărare se vor depune la Administrația Finanțelor 
Publice Orăștie, până la data de 02.12.2005, însoțite de dovada plății 
a 10% din prețul de pornire.
Participanții la licitație trebuie să facă dovada emisă de creditorii 
bugetari că nu au obligații bugetare restante.
Toți cei interesați sau cei care pretind vreun drept asupra bunului 
sunt invitați să participe la licitație.
Informații suplimentare se pot solicita la Administrația Finanțelor 
Publice Orăștie, Str. Armatei, nr. 21, tel. 247638, int. 108 sau 105, 
între orele 8.00 - 15.00. (34130)

FILDAS TRADING
Unul dintre cei mai importanți distribuitori si importatori de produse farmaceutice și 

parafarmaceutice din Romania angajează:
REPREZENTANT VANZARI JUD. HUNEDOARA

AtribuțK: .. Cerințe-
- menținerea și dezvoltarea rețelei de - experiența bitr-un post similar minim 1
clienți, an,
- promovarea și vânzarea produselor - cunoașterea pieței locale de distribuție
conform obiectivelor stabilite. a produselor farmaceutice reprezintă un

avant^,
- studii superioare,
■ permis auto cat. 8.

Dacă sunteți interesați trimiteți C.V, la: aurelia.popa^fildas.com sau fax 0269/230.436 
până la data de 11.11.2005.

(33944)

• Intravflan, mm. 1000 mp, sau spațiu comercial, 
500 mp, Deva, situate pe DN 7, între gară și 
sediul Volvo, ofer prețui pieței, tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)

• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel. 
0741/070106 0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925, 
(Imob Eurobusiness)
o spațiu producție 42 mp, în Deva, apă gaz, 
curent, preț; 6000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
•zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sanitare 
amenajate, scară interioară gresie, faianță 
termopane, centrală termică acces din două 
părți, tavane false, spoturi, bine amenajat Preț 
vânzare 250.000 euro sau preț închiriere 15 
euro/mp + TVA, tel. 235.208 0724.620358 (Rocan 
3000)
• zona 22 Decembrie, st 220 mp, termopane, aer 
condiționat grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun. Preț vânzare 250.000 
euro fix, tel. 235.208 0724.620.358. (Rocan 3000)
• zona piață etaj 1, st 35 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 650 mii., tel. 211075, 0745- 
666.447,0726-130557. (Mondial Casa)
•.zonă ulbaceubală st 50 mp, amenajat, grup 
sanitar, vad deosebit încălzire, preț 46.000 euro, 
tel. 211075,0726-130557,0747-779.751. (Mondial 
Casa)
• chioșc do aluminiu, zona Bălcescu, st 4 mp, la 
stradă acces auto, apă gaz, curent, preț 130 
mii., neg, tel. 211075,0726-130557,0745-666447. 
(Mondial Casa)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• Deva, zonă cu vad comercial. Tel. 0723/518728
• urgent sau închiriez, Deva, zonă cu vad, ofer 
preț bun. Tel. 218796,0723/320945.

imobile chirii (29)

• caut irgent pentru închiriat apartament 2 ■ 3 
camere, Deva, centrai, pe termen lung, centrală 
termică pentru cetățean străin, ofer 200 euro. 
Tel. 218796,0723/320945.

• închiriez apartament 2 camere, 60 mp, zona 
Decebal (auto-moto), termopane, centrală 
termică parchet, gresie, faianță, ne/mobilat, 
pentru firmă birouri, pe termen lung, 200 
euro/lună Tel. 0723/251498
• închiriez apartament 2 camere, bucătărie, 
Hațeg, centrală termică pe gaz, mobilat, cablu, 
contorizări, preț negociabil, poziție centrală Tel. 
770735,770367,0722/876141.

• oier spre închiriere spațiu comercial 
amenajat, bdul L Mariu, bL 4 Deva. TeL 
0741/121639.

• închiriez spațiu comercial central, 75 mp, 
■pcHpabil internat,la intersecție DN Petroșani ■ 
Deva - Timișoara. Tel. 770735, 770367,' 
0722/876141.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată Deva, 
Bdul Decebal, pe termen lung, preț 90 euro. Tel. 
0723/320945.
• soidt urgent chirie vilă (casă) cu centrală 
termică nemobilată pe termen lung, persoană 
străină rog seriozitate. Tel. 0745/302200.
• ofer ap. 2 camere, dec, contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)

•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă' 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (CasaBlanca)

• 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 dec, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 euro/ 
lună+avans pe o lună tel. 221001,0742/375994. 
(Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans* cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră confort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat, tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră, semlmoNlată contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• N>2 cam., stil occidental complet mobilată și
utilată CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat, modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat, dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Ageriția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 0723/ 
829060. (Agenția Imobiliară Iris)

• ap 3 camere, semideccmandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată, cu garaj, în Deva, car
tier rezidențial, pe termen lung, de preferat pt. 
cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 0745/ 
253662. (Evrika)

• sa oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri diverse în funcție de zonă și

. dritâri, 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)

• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania)

• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată și contorizată Deva, 80 euro/lună .Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pențni închiere apartament 2 camere. 
Deva, mobilat și contorizat complet, preț: 100 
euro/lună Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• de ăchktet hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu,.st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 480 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg, tel. 235.208,0724.620358 (Rocan 3000)
• ofer pt închiriat ap. 3 cam. dec. Hunedoara, 
zonă bună etaj intermediar, semimobilat, 
contorizări, gresie, faianță, parchet, încălzire, 
■preț' 80 euro, tel. 211075, 0747-779751, 0726- 
130557. (Mondial Casa)
• ofer pt închiriat ap. 3 cam, mobilat, 
contorizări, gresie, faianță lamelar, totul nou, 
zonă ultracentrală vedere la bulevard, preț 250 
euro, tel. 211075, 0745-666447, 0726-130557. 
(Mondial Casa)

imobile schimb (30)

• schimb apartament 2 camere cu casă la țară 
sau vând, preț 900 milioane lei. Tel. 0722/491986.

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1980, stare bună acte la zi. 
Tel. 0744/30591?: -

• vând Dada 1300, af 1980, stare bună acte la zi. 
Tel. 0744/305917.
• vând Dada Logan Ambition 1,6 MPI, culoare 
albastru Egee, 6000 km, full option, preț 7900 
euro. Tel. 0723/288282.

• vând Dada Solenza Confort, af 2004, VII, unic 
proprietar, vopsea originală metalizat, 
cameleon, carte service, garanție, 19.000 km, 
mașină de garaj. Tel. 0723/270348

Auto străine (37)

• schimb două autoturisme, unul af 2001, altul 
af 1984, ambele foarte bune, cu auto combi 
Diesel, după 2000, preț 6500 euro. Tel. 
0723/455092.
• vând Citroen BX 14, af 1984, RAR 2006, stare 
bună de funcționare, 1050 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092.
• vând Golf 4,1,9TDI, af 2001, climă car-kft, abs, 
4 x airbag, metalizat, recent înmatriculat, preț 
negociabil. Tel. 0727/761713.

• vând Rat 131 Mirafiori Diesel, af 1983, 
tamponat aripa stângă sau pentru piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 0723/382534, 
0726/251731.

CONSUMCOOP 
BRAD 

cu sediul în Brad, Str. Avram 
lancu, bl. 32P, organizează, 
în data de 24.11.2005, ora
IO, la sediul său, licitație 
pentru vânzarea Magazi

nului din satul Valea 
Bradului. în caz de 

neadjudecare, licitația se va 
relua în fiecare zi de joi, în 
același loc și la aceeași oră. 

Informații 
la tel. 0744-646783.

(34124)

• vând Citroen C5, HDI, D. Climatron i c, închidere 
centralizată cu telecomandă radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 6,5%, preț 10350 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.
• vând Mercedes Cobra cu piese rezervă stare 
bună de funcționare, preț 1100 euro negociabil. 
Tel. 0720/507557.

• vând Opei Corea C 1,7 TDi, 16 VE, Kw 
55/1686 cmc, albastra metalizat, volan 
multifiincționaL abs, servodirecție, cd 
player, 4x airbag, volan reglabi, închidere 
centralizată cu telecomandă, Eibo 3, vama 
plătită af 1408J003, 16300 fon, RAR 
20403007, preț 1LOOO eoo, negodabt TeL 
0724/166834.

• vând Renault Twingo, af 2001, recent adus, 
consum 4%, impecabil, preț 4900 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092.
• vând Volvo 13 TDI, 115 CP, af 2001, full electric, 
jenți Al 16“. MP3 player, înmatriculat, preț 11500 
euro. Tel. 0723/301857.

Camioane, remorci (39)

• vând camion Raba, 9 tone, cu tahograf, stare 
funcționare bună preț 120 milioane lei, nego
ciabil. Relații la tel. 0722/559505.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând căruță nouă legată pe lemn, cu roți de 
cauciuc, 1 ■ 2 cai. Tel. 263598
• vând combkiator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Tel. 264257.
• vând plug pe țeavă pentru tractor U 650. 
Informații tel. 0723/014959.

Piese, accesorii (42)

• vând cauciucuri aproape noi 185/70/14", preț 
25 ran bucata. Tei. 0723/227569,214664.
• vând piese Ara 10 din dezmembrări. Tel. 
0254/248519, după ora 16 sau 0745/600814.

Cumpăr garaje (44)

• Deva, str. Carpați, zona Liliacului, Imp. Traian, 
ofer, 420.000.000 ROL, tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

• vând cdțar neextensibil, Imitație piele, 
culoare gălbui, 3 piese plus un fotoliu mare, adus 
din Germania, la jumătate preț față de magazin. 
Tel. 212242,213998
• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, oglindă loc pentru haine, stare 
bună preț 1,5 milioane lei. Tel. 221060.

• vând dulap cu 2 și 3 uși, pat cu ladă frigider 
Arctic mare, aragaz mic Cu cuptor, tvalb negru, 
haină piele bărbați, neagră 48, prețuri negocia
bile. Tel. 0742/618968
• vând urgent mobilă: canapea extensibilă 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibilă birou elev, 
bucătărie suspendată 4 scaune, mască 
chiuvetă mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074, 
0724/643045.

Televizoare (48)

• vând tv color Electronica, diag. 37 cm, preț 2 
milioane lei; masă de bucătărie cu 2 scaune, preț 
800.000 lei. Tel. 214814.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând antene de satelit digitale, începând 
cu 550 ran, 1 an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu abona
ment (Digi, Max tv, Focus) și fără abona
ment, montajul și deplasarea incluse în 
preț. Informații 0723/481776 sau 
0745/840474.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele nouă nr. 38 - 40, preț negociabil. 
Tel. 212272.0723/732560.

• vând palton piele, nou, 58 ■ 60, Alain Delon gri 
cu guler nutrie, nr. 58 - 60, cu mesadă ambele 
pentru bărbați. Tel. 212580.

Materiale de construcții (53)

• vând rfistanoen pentru fier-beton (pureci). Tel. 
0723/22756? '’1466a

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând o centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, 150 euro, monede cu eclipsa, 2 euro 
bucata. Tel. 0723/005657.
• vând volumele I și II din Scheme de tv, 
magnetofoane, pickup-uri, de M. Silișteanu și I. 
Presură Editura tehnică 1971, preț 3 ran. Tel. 
222579.

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică Electrostar sub 
licență Zanussi, dezghețare automată prej 3 
milioane lei, tv color Goldstar cu telecomanda și 
antenă de cameră 3 milioane lei. TeL 214814
• vând combină frigorifică Privileg, 4 sertare, 
preț 4 milioane lei, pernă electrică pentru masaj, 
preț 400.000 lei. Tel. 0254/718852.
• vând ladă frigorifică .5 sertare, preț 33 
milioane lei, negociabil. Tel. VTOfiTSISI.

• vând 2 frigidere Arctic, model mare, stare 
bună de funcționare, preț 300 ran, ambele. Tel. 
0745/260135.

• vând mașină de cusut mecanică marca Union, 
stare foarte bună de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 233084.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• ofer câine de 2 ani, pentru pază în satul 
Cîmești, nr. 152, comuna Totești. TeL 776815.

• vând 120 oi sau pe ales 50 bucăți. Tel. 
0744/631179.
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel.
0723/005657. . I
• vând poramb boabe la 4000 lei kg și porumb 
știuleți la 2000 lei kg. Tel. 0722/570218

• vând ridlcN de lună preț minim 2000 lei 
legătura (7 bucăți). Tel. 262069.

Altele (61)

• ofer spre vânzare cazan țuică din cupru, 
complet, preț 200 euro. Tel. 215244

• vând candelabni cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe și ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030/0.80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând societate comercială cu profil auto, fără 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968
• vând cadă lemn 700 litri, cadă lemn stejar 260 
litri, 2 cărucioare de mână 2 bucăți Oleandru 
roz, aloe 2 ghivece, prețuri mici, mărfuri bune. 
Tel. 0741/507011

Pierderi (62)

• pierdui amet asigurări sănătate pe numele 
Anton Ghiorghi. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cicea Stelian Antoniu. Se declară nul.

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Nedelcu Constantin Carol. Se declară nul.

Citații (63)

• Se citează pentru data de 22.11.2005, domnul 
Loghln Gergeli, dosar nr. 5668/2005, la 
Judecătoria Deva, pentru reîncredințare minor.

Matrimoniale (69)

• tânăr, 27 de ani, 1,90/80, ochi negri, sportiv, 
caut domnișoară sau doamnă pentru prietenie. 
Tel. 218392.

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru îngrijire copil un an, 
disponibilitate la program prelungit Tel. 
0742/269063.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

ANUNȚĂ

Amânarea concursului din datele de 17-18.11.2005 în datele de 15-16.12.2005, 
pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de Șef Serviciu Bugete Finan
ciar Contabilitate, Resurse Umane și Administrativ, care se desfășoară la sediul 
instituției din Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 28.

Condiții de participare:
Studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licență.

Vechime în specialitate eccnomică minimum 2 ani

Cunoștințe operare PC nivel mediu

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

Dosarele se depun la registratura instituției, până în data de 29.11.2005, ora 15.00, 
iar informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Bugete Financiar Contabili
tate, Resurse Umane și Administrativ din cadrul instituției. (34185)

Primăria orașului Simeria 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ în 
vederea concesionării terenului în suprafață 
de 82.146 mp, identificat prin C.F. nr. 102/2

- Săntandrei, nr. topo nou 870/1/2/2 și 870/1/3, 
pentru realizarea obiectivului: „Complex agrement ".

Prețul de pornire a licitației este de 0,03 euro/mp.
Ucitatia va avea loc la sediul Primăriei orașului Simeria, in 
data de 28.11.2005, ora 10,00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei 
orașului Simeria, str. A. lancu, nr. 23, tel. 0254-26005 sau 
0254-261891, int. 108. (34183;

electrica
s.a.

SC Electrica Banat SA 
SUCURSALA Deva 

INFORMEAZĂ:

Prestări servicii (72)

• Cursuri Inspectori Ruine Umane - SC 
Orema Management SRL (acredtatt 
MMSSF și MECI) organizează anim de 
spedaRzare pentru Inspectori resane 
umane. biformațl la teL 0722'534697, 
0742/340405,0788/207871

• port, garduri, balustrade, scări hteriuae 
orice rnodeLdki fier forfot TeL 025V2375J1, 
orele 1-15.

• medhez matematică orice nivel de pregătire, 
în Hunedoara. Tel. 749057,0720/222425.
• efectuez masd reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: circulația sângelui, pareze, 
coxartroză spondiloză insomnii, stres, reglarea 
diabetului, digestie etc. Tel. 0722/262711
• meditez matematică orice niveL lucrez număr 
cu un singur elev. TeL 0720/400456.
• șofer profesionist cu autoutilitară Mercedes 
1,5 tone doresc colaborare cu firme pentru 
transport marfă în țară sau local, posed docu
mente legale. Tel. 0722/857731

Oferte locuri de muncă (74)

• socfotate comerdatt angajează șofer cu 
experiență Tel. 0740/420521.

• SC Daids SRL angajează tactrafotâ cu 
experiență. TeL 0254 2S7577.

• SC ALEX A COMP SUL Galați angajează 
mercandtar pentru fodehd Htmodmn; 
experiența constitide avantaj, CT-urt și 
scrisoare de Intenție se pot bănite a 
teL/fax 0386/802147.

• SC Nova Plast SRL Deva angajează două 
tăiere, ăi dortanH prelucrări maselor pies* 
lin. Relațl la teL I722/39N2S.

• societate comerdală angajează peraowi 
femWn pentru bar, barman ■ ospătar, to 
tocafitatea Orăștie. Rriațl la tel 
0722/375251

• SC SABENP* SRL «eu angajează ajutor 
bucătar, vârsta până la 42 de ard, și paznici, 
pentru Iudețul Arad; asigw taanspertuL 
Relațl la tel 0724/142170.

Consiliul local al comunei Tomești 
iudețul Hunedoara, organizează, îrt data de 
18.11.2005, ora 11, LIQTAȚIE PUBLICA CU STRI
GARE pentru vânzarea a 146 mc material lemnos 
pe picior - produse acccidentale. Preselecția se face 
in data de 17.11.2005, ora 10.
Informații la tel./fax 0254/681889. (34128)

Joi, 10 noiembrie 2005 vor avea loc lucrâri pentru înlocuire conductor de 
gardă cu fibră optică pe LEA 400 kV, Mintia-Arad.
lucrările sunt efectuate de către Compania Națională Transelectrica SA - 
Sucursala Transport Timișoara și vor avea ca efect întreruperea totală a 
furnizării energiei electrice în rețelele SDFEE Deva a SC Electrica Banat SA în 
localitățile Tâmăvifa, Târnava, Boz, Căbești, Gelocuta, Furcșoara și Bârtfoti. 
In funcfie de fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în intervalul orar 8-17. 
SC Electrica Banat SA - Sucursala Deva asigură toți clienfii săi că echipele 
core efectuează lucrarea depun întreg efortul pentru a limita durata de între
rupere în alimentarea cu energie electrică.
Vă mulțumim pentru înfelegere! (34I9OI

fildas.com
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închis în „Turnul de abanos"
• Estimare. Reprezentanți ai Băncii Mondi
ale și ai Băncii Asiatice pentru Dezvoltare, au 
apreciat că numărul persoanelor moarte în 
cutremurul din Pakistan ar putea ajunge la 
86.000, a anunțat, ieri, un responsabil 
guvernamental pakistanez.

• în studiu. Moartea unui număr mare de 
păsări migratoare a fost semnalată în orașul 
Mariupol din sud-estul Ucrainei, a anunțat, 
ieri, un cotidian din Kiev. S-au înregistrat 
astfel de cazuri în rândul prepelițelor și 
gâștelor de mare.

■ Scriitorul John Fowles 
a încetat din viață la 
vârsta de 79 de ani, în 
urma unei boli.

Londra (MF) - Scriitorul 
englez John Fowles a decedat 
sâmbătă, la vârsta de 79 de 
ani, în urȘa unei boli 
îndelungate, a anunțat editu
ra sa, RandomlKouse. John

întrebări inco
mode

Los Angeles (MF) - 
Actrița Jennifer Anis
ton, fosta soție a Iui 
Brad Pitt, nu a negat 
faptul că are o relație cu 
actorul Vince Vaughn, 
în timpul emisiunii 
„Larry King Live”, de la 
CNN, atunci când mod
eratorul i-a pus acesteia 
întrebări incomode. A- 
niston era prezentă la 
show alături de actorul 
britanic Clive Owen, 
pentru a promova cel 
mai recent film al lor, 
„Dej-ailed”. Chicotind ru
șinată atunci când a fost 
întrebată de Larry King 
despre zvonurile pri
vind relația sa cu Va
ughn, Aniston a decla
rat: „Doamne, trebuie să 
plec de aici”. Când Lar
ry King a întrebat-o da
că relația este serioasă, 
Aniston a răspuns zâm
bind:

„Nu vorbesc despre 
asta, chiar nu vreau să 
vorbesc des
pre asta. Su
nă dur să spun 
«nu este trea
ba ta», dar în 
timp îți în
veți lecția”.

Kevin Costner
(Foto: EPA)

Colaborare
Los Angeles (MF) -
Actorii americani 
Kevin Costner și Ash
ton Kutcher vor juca 
într-un film produs 
de Disney, ,Jhe 
Guardian", ale cărui 
filmări ar trebui să 
înceapă în luna de
cembrie, în Loui
siana, scrie Variety. 
-Filmul prezintă po
vestea unui tânăr, 
care, din dorința de 
a își pune ordine în 
viață, se înrolează în 
Garda de Coastă, 
unde este antrenat 
de un renumit ins
tructor de înot, care 
suferă din cauza pier
derii membrilor echi
pei sale într-un acci
dent ce a avut loc cu 
mai mulți ani în 
urmă. Costner va 
juca rolul instructoru
lui de înot obsedat 
de tragedie iar, 
Kutcher va juca rolul 
tânărului recrut.

In formație Puii de suricate stau 
cuminți și așteaptă semnalul celor mari, 
care au plecat în recunoaștere. (Foto: FAN)

înțeleg mai bine o glumă
Los Angeles (MF) - Femeile simt mult mai 

capabile să aprecieze o glumă bună pentru 
că analizează întregul conținut al acesteia, 
nu doar poanta de sfârșit, se arată într-un 
studiu publicat ieri.

Pentru realizarea studiului, Allan Reiss 
și colegii săi de la Universitatea Stanford 
din California au urmărit activitatea cere
brală a zece bărbați și zece femei care se 
uitau la desene animate. Femeile au folosit 
meii intens decât bărbații partea creierului 
care reacționează la stimuli externi.

„Femeile nu se așteptau atât de mult la 
o recompensă, reprezentată în acest caz de 
poanta finală a desenului animat”, a 
declarat Reiss. „Din acest motiv, femeile 
au fost mult mai amuzate atunci când au 
aflat poanta finală”, a adăugat el.

John Fowles (Foto: EPA)

Robert Fowles s-a născut la 31 
martie 1926, la Leigh-on-Sea, 
în Essex, în apropiere de Lon
dra.

Pe lângă „Magicianul” și 
„Logodnica locotenentului 
francez”, ambele ecranizate, 
Fowles a mai scris și ro
manele „Colecționarul”, „Tur 
nul de abanos”, „Mantisa”, 
„Daniel Martin”, „Omida”, 
lucrări publicate și în limba 
română. John Fowles a re
nunțat la meseria sa de pro
fesor pentru a se dedica unei 
cariere literare ce a durat 40 
de ani.

Persoană extrem de intro
vertită, Fowles a trăit retras 
într-o casă din Dorset (sudul 
Angliei) și a disprețuit noto
rietatea pe care o căpătase. A 
ajuns chiar să se plângă că 
este persecutat de cititorii lui. 
„Ei vor să te vadă și să dis
cute cu tine. Dar de cele mai 
multe ori nu le iese și reușesc 
doar să te enerveze’’, declara 
scriitorul.

Cinci ore au lucrat în spațiu
Moscova (MF) - Echipajul 

celei de-a 12-a misiuni de pe 
Stația Spațială Internațională, 
format din astronautul ame
rican William MacArthur și 
cosmonautul rus Valeri To
karev, a realizat cu succes, 
luni, o ieșire în spațiu de pes
te cinci ore, a anunțat Cen
trul de control al zborurilor 
spațiale de la Korolev. Cei doi 
au lansat o sondă care trebuie 
să măsoare încărcătura elec
trică, au înlocuit un suport 
pentru aparatele de fotografi
at de pe unul dintre modulele 
ISS și au demontat două dis
pozitive defecte. A fost pentru

prima oară în aproape doi ani 
și jumătate când aștronauții 
de pe ISS au efectuat o ieșire 
cu costume americane de 
scafandru EMU, aduse de Dis
covery în iulie.

în misiune (Foto: fan)

Visează din nou la Genesis
■ Phil Collins ar fi de 
acord cu reunirea trupei, 
chiar și cu Peter Gabriel 
ca solist.

Los Angeles (MF) - Cântă
rețul Phil Collins a declarat 
că și-ar dori ca fosta sa trupă, 
Genesis, să se reunească la 
șapte ani de la destrămare, 
potrivit BBC News Online.

CoHins (54 ani) a declarat 
că nu l-ar deranja să treacă la 
tobe și să îl lase pe Peter 
Gabriel să redevină solistul 
trupei, dacă formația inițială 
s-ar reuni.

„Dacă acest lucru se întâm
plă, voi fi acolo”, a declarat 
Collins, care â preluat postul 
de solist al trupei în anul 
1975, când Gabriel s-a dedicat 
unei cariera- solo. „Sunt

Lee Jong-Wook (Foto: epa)

Collins a susținut luni un concert la Tel Aviv (Foto: epa)

deschis la această idee. Aș fi 
fericit să stau în spatele 
tobelor și să îl las pe Peter

să fie cântărețul. Dacă nu se 
va întâmpla acest lucru, ar fi 
pentru că sunt mult prea

multe piedici în calea noagi 
tră”, a adăugat Collins. 9

Phil Collins s-a alătur* 
trupei Genesis în 1970, cârtfl 
membrii acesteia erau în 
căutarea unui toboșar și a 
rămas în spatele tobelor timp 
de cinci ani.
După 26 de ani

Când Peter Gabriel a pă
răsit trupa, Collins a ajuns în 
fața microfonului și a adus 
trupei o faimă pe care Gabriel 
nu & .reușit să i-o asigure 
niciodată. în paralel cu acti
vitatea din cadrul grupului, 
Collins a avut și o carieră 
solo, „Face Value” fiind albu
mul său de debut solo, lansat 
în 1981. în 1996 Collins și-a 
anunțat plecarea din Genesis, 
după 26 de ani alături de 
trupă.

Pandemia, o chestiune de timp
Geneva (MF) - Transforma

rea unui virus al gripei 
aviare într-o tulpină cu po
tențial patogen ridicat pentru 
om este „doar o problemă de 
timp”, a apreciat directorul 
general al Organizației Mon
diale a Sănătății (OMS), Lee 
Jong-Wook, deschizând luni, 
la Geneva, lucrările unei con 
ferințe internaționale. Aprox
imativ 400 de experți și repre
zentanți ai țărilor și organi

zațiilor internaționale s-au 
reunit pentru a crea un plan 
de urgență internațional îm
potriva gripei aviare. La reu
niune sunt invitați miniștrii 
Sănătății și Agriculturii din 
țările afectate, donatori pub
lici și privați. Se dorește ob
ținerea de „mijloace politice 
și financiare” pentru o inter
venție eficientă, într-un mo
ment în care boala avansează 
în Europa.

provincia Andalucia, din 
sudul Spaniei. O plat
formă a căzut de pe o 
autostradă suspendată, 
aflată în construcție.

(Foto: EPA)


