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Vremea va fi frumoasă, cu înnorări 
temporare.

dimineața la prânz seara
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mai complet supliment TV cu 16 pagini inte
gral color, detalii și poze din culisele filmelor.

El susține că telefoanele îi sunt ascultate ilegal 4-++ Muntean și Oancea s-au adresat în scris SRI 
și au solicitat precizări +++ Ei declară că au dovezi în care sunt prezentate rezumatele convorbirilor

Alt stăpân
Deva (C.P.) - în acest an, 16 firme și ONG- 

uri din județ au beneficiat de fonduri 
PHARE pentru proiecte de dezvoltare a re
surselor umane, a declarat Oana Dan, res
ponsabil ADR V Vest. Din 2006, fondurile 
și desfășurarea acestor programe vor depin
de exclusiv de AJOFM.

Victimele flăcărilor
Orăștie (M.T.) - Trei tinere din Orăștie s- 

au intoxicat cu monoxid de carbon, în urma 
unui incendiu. Ele au fost transportate de 
urgentă la spitalul din localitate. Flăcările 
au izbucnit într-o garsonieră, după ce o per
dea din bucătărie, aflată în apropierea araga
zului a luat foc. Cele trei fete, cu vârste de 
10, 11 și 16 ani, se aflau în momentul izbuc
nirii flăcărilor într-o garsonieră de la un etaj 
superior, unde s-a infiltrat fumul dens. 
Ajunși la fata locului, pompierii au reușit să 
lichideze incendiul în câteva minute, /p.6

■ Primarul și vicepri- 
marul Devei au cerut 
să știe în baza cărui 
mandat sunt urmăriți.

Deva (D.I.) — Primarul Mir- 
cia Muntean și viceprimarul 
Florin Oancea au declarat ieri 
că defin dovezi asupra faptu
lui că Serviciul Român de In

Greva continuă în învățământ
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■ Tăriceanu a cerut 
din nou sindicatelor să 
suspende greva, pe 
durata negocierilor.

Deva (R.I.) - în negocierile 
de ieri dintre liderii sindica
telor din învățământ și repre
zentanții Guvernului, profe
sorilor li s-au făcut propuneri 
privind alocarea pentru buge

*’ Tendință de creștere a producției

Domeniul Creștere
conjunctures

■ industria e
f Potrivit INS, pentru următoarele trei luni este posibilă men- 

ținerea tendinței de creștere a producției industriale.

Zilele cărții la Deva
■ Târgul de carte și 
Salonul editurilor hune- 
dorene se desfășoară 
la Casa Melite Deva.

Deva (V.R.) - Ieri s-a des
chis actuala ediție a Târgu
lui de carte și a Salonului edi
turilor hunedorene, manifes
tare organizată de Biblioteca 
Județeană „Ovid Densusianu” 
Deva, cu sprijinul Consiliului 
Județean. Sunt prezente cu 
standuri de carte 17 edituri, 
dintre care nouă hunedorene.

Gabriela Marcu, directoa
rea bibliotecii, după salutul 

formații le-a interceptat în ul
timii ani convorbirile telefoni
ce. Ei au înaintat SRI o adresă 
prin care solicită clarificarea 
acestei situații și mai ales să 
li se spună mandatul pe baza 
căruia telefoanele le-au fost 
ascultate. Mircia Muntean a 
prezentat copia unui docu
ment, datat 9 noiembrie 2003, 
mai precis un extras de pe 

tul Ministerului Educației și 
Cercetării a unor fonduri „a- 
tât cât statul își poate per
mite, fără ca acest lucru să 
afecteze echilibrul macroeco
nomic”.

Călin Popescu Tăriceanu a 
arătat că soluționarea reven
dicărilor formulate de profe
sori poate fi considerată o 
„simplă problemă matema
tică”, în care trebuie să se 

adresat editurilor, a prezentat 
un film documentar cu activi
tatea instituției pe care o con
duce și primul număr al re
vistei „Vox Libri”.

Un moment aniversar a a- 
vut ieri în cadrul târgului 
Editura Minerva București a 
cărei colecție Biblioteca pen
tru toți împlinește 110 ani de 
existență.

Târgul de carte și Salonul 
editurilor hunedorene conti
nuă azi cu întâlnirea bibliote
carilor din județ cu reprezen
tanții editurilor, masa rotun
dă „Educație prin lectură” și 
altele, /p.6 

bandă magnetică, în care sunt 
rezumatele convorbirilor sale, 
prezentat cu numele de cod 
„MM”, cu trei persoane dife
rite. El susține că documen
tul a fost găsit printre dosarele 
înapoiate Primăriei Deva de 
către Parchetul de pe lângă 
înalta Curte de Justiție și Ca
sație. „Se știe că serviciile se
crete au făcut întotdeauna jo-

țină cont de trei elemente: 
majorarea salariată trebuie să 
acopere rata inflației, salari
ile bugetarilor au crescut în 
ultimele luni cu 50 la sută, 
sub posibilitățile economiei, 
veniturile trebuie să crească 
proporțional cu productivi
tatea economiei. Este foarte 
probabil ca greva în învăță
mânt să se prelungească cu 
cel puțin o zi. 

Repr6Z€nt3llțli Cluburilor CSS Hunedoara, OS 
Delfinul și CS Fair Play s-au întrecut, ieri, la bazinul 
de înot din Hunedoara, în cadrul competiției Cupă Spe
ranțelor. /p.7 (Foto: Traian Mânu)

curile și nu a câștigat nimeni 
un război cu ele. Sunt convins 
că voi pierde și eu, dar vreau 
să mi se spună în baza cărui 
mandat convorbirile telefonice 
ne-au fost ascultate. Nu-mi 
convine că un ofițeraș să se 
distreze prin birturi discutând 
cu prietenii despre ceea ce fac 
eu și soția mea în tawiitor”, 
a spus primarul Devei' /p.3

Alertă la mediu
Ribița (M.T.) - Supra

fețe mari acoperite cu 
resturi animale și avor
toni de bovine au fost 
descoperite într-o pădure 
din comuna Ribița. Acea 
zonă este un ade’.rărat fo
car de infecție, iar Gar
da de Mediu încearcă să 
prindă făptașul. /p.3
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• Ofensivă anunțată. Filiala irakiană a al- 
Qaida a anunțat marți, într-un text publicat 
pe Internet, începerea unei ofensive în ves
tul Irakului, la expirarea ultimatumului de 24 
de ore acordat forțelor americano-irakiene 
pentru a pune capăt operațiunilor.

în celulă
Santiago (MF) - Fostul 

președinte peruan Al
berto Fujimori, arestat 
duminică în Chile, este 
deținut la Școala de Jan
darmi din apropiere de 
Santiago, într-o cameră 
mică, lipsită de confort 
și fără telefon. în numai 
câteva ore, fostul lider 
din Peru a schimbat, 
luni, camera elegantă pe 
care o ocupa în Hotelul 
Marriott din centrul ca
pitalei chiliene cu o că
măruță a Școlii de Jan
darmerie, aflate la peri
feria orașului Santiago. 
Refugiat în Japonia de 
cinci ani, Alberto Fuji
mori se va confrunta, în 
cazul în care va fi extră
dat în Peru, cu 21 de 
procese care sunt în 
curs de instrumentare, 
pentru presupuse delicte 
de corupție și încălcare 
a drepturilor omului.

Alberto Fujimori (Foto; epa)

cwin

Despăgubiri 
respinse

Michael Bloom
berg (Foto: EPA) 

Reales 
primar
New York (MF) - Mi
liardarul Michael 
Bloomberg a câști
gat, marți seara, un 
al doilea mandat de 
primar al orașului 
New York, devan- 
sându-l pe contra
candidatul său, de
mocratul Fernando 
Ferrer, care și-a recu
noscut înfrângerea. 
Obținerea unui man
dat clar într-un oraș 
cu tradiție democrată 
era esențială pentru 
ca Bloomberg să-și 
continue programul 
în materie loaativă, 
de educație și de re
construire a World 
Trade Center. Bloom
berg (63 arii), figură 
importantă a lumii 
financiare, a cheltuit 
75 de milioane de 
dolari din fondurile 
proprii la alegerile din 
2001.

N Legea privind bunurile 
regelui Mihai a fost 
declarată neconstituțio
nală de către Curte.

București (MF) - Legea pen
tru reglementarea situației 
juridice a unor bunuri care 
au aparținut fostului suveran 
al României, Mihai I, a fost 
declarată neconstituțională, a 
informat, ieri, Biroul de presă 
al Curții Constituționale.

Curtea Constituțională a 
constatat, în ședința din 9 no
iembrie, cu majoritate de vo
turi, că dispozițiile legii sunt 
neconstituționale, deoarece 
contravin prevederilor arti
colului privind principiul se

parației și echilibrul puteri
lor în stat, ale celui referitor 
la egalitatea cetățenilor în fa
ța legii și a autorităților pu
blice, fără privilegii și fără 
discriminări, precum și ale 
articolului privind accesul li
ber la justiție.

Decizia va fi comunicată 
președintelui României, pre
ședinților Camerelor, precum 
și premierului, și va fi publi
cată în Monitorul Oficial.
La sesizarea PRM

La sfârșitul lunii iunie, 
PRM a sesizat Curtea Consti
tuțională în legătură cu legea 
privind bunurile regelui Mi
hai, prin care fostul suveran 
urma să primească 30 milioa-

Regina Ana alături de regele Mihai (Foto: epa)

ne de euro în schimbul caste
lelor Peleș, Pelișor și Foișor, 
precum și pentru colecțiile, 
obiectele și celelalte bunuri 
mobile aflate în inventarul 
acestora. Cei 30 milioane de 
euro urmau să fie plătiți eșa
lonat, în tranșe egale, pe o pe
rioadă de doi ani, iar plata

primei tranșe să fie făcută în 
termen de 30 de zile lucrătoa
re de la data intrării în vigoa
re a legii. Potrivit legii, lui 
Mihai I trebuia să-i fie resti
tuită în natură Vila Cavaleri
lor din orașul Sinaia și putea 
să folosească gratuit, pe dura
ta vieții, Palatul Elisabeta.

Zâmbet 3mSF Alegătorii din Califor
nia au respins, marți, prin referendum, pa- | 
tru măsuri propuse de guvernatorul statu

Starea de
■ Parisul și alte orașe din 
Franța, incluse în regiunile 
în care vor putea fi apli
cate măsuri speciale.

Paris (MF) - Parisul, sub
urbiile capitalei și mai multe 
orașe importante din Franța 
au fost incluse în regiunile în 
care vor putea fi aplicate mă
suri speciale, în virtutea in
stituirii stării de urgență, ara
tă decretul publicat, ieri di
mineață, în Jurnalul oficial.

Capitala, cele șapte depar
tamente din jurul acesteia, 
precum și orașele Marsilia, 
Nisa, Toulouse, Strasbourg și 
Metz se numără printre zone
le menționate în decret.

Starea de urgență, institui
tă pentru a pune capăt violen
telor izbucnite în ultimele do- 
pă săptămâni, a intrat în vi-

urgență, în vigoare

Una dintre zonele comerciale franceze mistuite de flăcări (Foto: epa)

goare după publicarea decre
tului, ieri dimineață, în Jur
nalul oficial.

Prefecții vor putea astfel să 
adopte măsuri de restricțio- 
nare a circulației persoanelor 
și autovehiculelor.

Decretul, care prevede in
stituirea stării de urgență „în
cepând din data de 9 noiem
brie 2005, ora 00.00, pe tot teri
toriul metropolitan”, a fost 
publicat pe site-ul Jurnalului 
oficial.

lui, Arnold Schwarzenegger, potrivit rezul
tatelor provizorii publicate în noaptea de 
marți spre miercuri, după numărarea a 90 
la sută dintre buletinele de vot. (Foto: epa)

Explozie la OSCE
Priștina (MF) - O ex

plozie puternică, de ori
gine criminală, s-a pro
dus, ieri dimineață, în 
fața sediului Organizați
ei pentru Securitate și 
Cooperare în Europa 
(OSCE) din Priștina, ca
pitala provinciei sârbe 
Kosovo, deflagrația dis
trugând un vehicul fără 
a provoca victime.

Incendii în Belgia și Portugalia

Tratat „ilogic"
Bruxelles (MF) - Pre

ședintele Parlamentului 
European, Josep Borell, 
consideră că amânarea 
aderării României și 
Bulgariei la UE nu ar a- 
vea sens și, conform tra
tatului, indiferent de ce
ea ce fac, cele două țări 
vor adera cel mai târziu 
în ianuarie 2008, infor- 

' mează pagina electroni
că a BBC.

El a adăugat, într-o 
declarație acordată unor 
ziariști britanici și cita
tă de pagina electronică 
în limba română a BBC, 
că România și Bulgaria 
„vor fi mai bine pregăti
te la 1 ianuarie 2007 de
cât la 1 ianuarie 2008”, s 
iar tratatul de aderare 
este „ilogic”, în condiții
le în care cele două țări i 
se vor integra în UE ori
cum cel mai târziu în 
2008.

î» J J

Stare de necesitate în 
ideologia europeană
Miron Beteg____________________________________
mironbeteg@yahaa.com

Ne-am dezobișnuit ca violen

ța, oriunde în lume, să nu aibă și 
valențe americane. Paradoxal, 
majoritatea gânditorilor europeni 
sunt preocupați, azi, doar de 
soartă Americii. S-au scris sute 
de cărți despre dezastrul ameri
can, despre ratarea americană, 
despre pericolul american. Pro
blemele Europei păreau de la si
ne înțelese. Banalități aruncate 
pe piața ideilor de niște politici
eni parșivi au fost preluate ca a- 
devaruri deja demonstrate. Ideo
logic, ne-am îngropat într-o bar
barie a simbolurilor europene cu

inconștiența cu care un cartofor 
se înglodează în datorii.

Pare astfel de la sine înțeles 
că asistăm, de o jumătate de 
veac, la o hipertrofiere a ideii 
comunitare și la o atrofiere a 
identității. Toate spasmele Euro
pei de Est au fost privite și jude
cate doar din perspectiva acestui 
raport schimbător, dar care, cel 
puțin pentru occidentali, nu pă
rea defel dilematic. Nu ne-ațp fi 
putut închipui, în timpul inter
venției din Bosnia, să zicem, că 
în inima Europei civilizate se vor
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Lisabona (MF) - Cel puțin 
13 vehicule au fost incendiate, 
în cursul nopții de marți spre 
miercuri, în mai multe orașe 
belgiene, la care se adaugă 
alte două autoturisme arse în 
mod voluntar la Amadora, în
tr-o suburbie a capitalei Por
tugaliei, Lisabona, relatează 
AFP.

„Suntem pe cale de a aduna 
informații. Pentru moment 
nu dispunem de multe date”,

a declarat un responsabil al 
poliției portugheze, adăugând 
că, deocamdată, nu a fost sta
bilită o legătură între aceste 
incidente și violențele din 
Franța.

Incidente similare au avut 
loc și în Belgia, unde au ars 
13 autoturisme - cinci la 
Bruxelles, două la Anvers, u- 
nul la Gând, unul la Malines, 
două la Liege și două la Na
mur.

Josep Borell (Foto: EPA)

rosti, nu peste multă vreme, sin
tagme grele, cum sunt cele ale 
lui Nicolas Sarkozy, ministrul 
francez de Interne: „pleava soci
etății", „jeguri umane". Autopro- 
clamându-se modele, cancelarii
le vestice s-au trezit înaintea u- 
nei realități cumplite: paradigma 
identitară cu care judecau lumea 
și-a pierdut orice priză la real. 
Predicând toleranța extremă, se 
văd acum obligate să declare 
starea de necesitate. Contează 
mai puțin că s-a declarat starea 
de necesitate în câteva cartiere 
mărginașe ale Parisului. E de re
ținut că s-a declarat, pentru pri
ma oară, starea de necesitate în 
ideologia europeană. Pompierii nu 
pot stinge vâlvătăile din biblioteci 
și nici pe cele din cpnștiințe.

Refuzul de a adopta Constitu

ția europeană a fost interpretat

in H i)1H J ■» i im * *

ca un banal accident de parcurs. 
Transformarea capitalei engleze 
într-un teatru al suspiciunii reli
gioase și rasiale, după atentatele 
teroriste, părea că a fost conse
cința unei legături nesăbuite cu 
politica americană, și nicidecum 
ca o reacție tipic europeană. 
Transformat într-un simbol, bote
zat când sentimentaloid, când 
cretin liniștitor, Parisul e în flă
cări de 13 zile. Periferiile celor
lalte capitale de pe vechiul con
tinent se antrenează și ele, obraz
nic, să preia „lumina" pariziană.

A
Intr-o carte despre revoluția 

franceză de la 1879, Jean Sta- 
robinski, vorbind despre mitul 
solar al revoluției, dă următorul 
citat: „Toate dorințele națiunii se 
întorceau atunci către dl Necker, 
așa cum sunt așteptate razele 
soarelui după o lungă și dezas

truoasă furtună". La început de 
secol XXI, Parisul își ia lumina 
nu de la soare, ci de la miile de 
autoturisme incendiate. Generoa
să, civilizația ne-a pus lâ dispo
ziție simbolul nocturn al revolu
ției. Nu știu dacă Europa se află 
în fața unui dezastru. Știu doar 
că școlile arzând sub lună plină 
n-au nimic de-a face cu lumina 
rațiunii. Că riscăm să ne întoar
cem de unde am plecat. Și că, 
până la capăt, săracii Parisului 
îngroașă, cu foc, actualele grani
țe europene. Lumea n-a mai fost 
aceeași după 1789. Dimpotrivă, 
Europa riscă să rămână aceeași 
după ce ultima prefectură parizi
ană se va mistui în propriul jar.

Punctele de vedere exprimate dy 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
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Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț
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• WaWi Bn Vdfe. Aleodor Frâncu, șeful Can
celariei Primului-Ministru, se află astăzi într-o 
vizită oficială în Valea Jiului, el urmând să se 
întâlnească cu reprezentanții sindicatelor 
miniere și să viziteze o mină pentru efectu
area unei analize a situației din zonă. (D.l.)

Scandal cu telefoane ascultate
• Mtaromettt Nicolae S., de 14 ani, 
din Lupeni, aflat în abandon școlar, a pă
truns, în noaptea de 07/08.10, prin efracție, 
în incinta unui magazin alimentar din Petro
șani, de unde a sustras bunuri în valoare de 
150 lei RON și un telefon mobil. Cauza figu
ra în evidența celor cu autori necunoscuți. 
Este cercetat pentru furt calificat. (M.T.)

Hai să ne Jucăm 
de-a CIA!

Daniel I. Iancu__________
danlel.lancu9lnf0rmnlfldia.ro

De regulă, în majoritatea filmelor holly- 
wood-iene cu oameni răi (mulți, da' 
proști), oameni buni (dăștepți, da' puțini) și 

victime colaterale (nenumărate), cei din a 
doua categorie câștigă întotdeauna, în detri
mentul celor dintâi și fără să le pese de cei 
din urmă. E la mintea oricărei ființe aviare că 
celebra CIA nu se poate situa, la modul 
declarativ, decât de partea dreptății și 
bunătății, chiar dacă pentru a-și atinge scop
urile se folosește mai întotdeauna de tot felul 
de mijloace ale părții adverse. 
Respectiv torturi, răpiri, asasinate și alte 
asemenea plăcute deprinderi învățate de prin 
cărțile de istorie ce descriu „deliciile" evului 
mediu...

■ Primarul și vicepri
marul Devei susțin că 
ascultarea telefoanelor 
continuă și azi.

Daniel I. Iancu________________
dflnlfll.lflncu9lnformmfldlfl.r0

Deva - Primarul Mircia 
Muntean a mai precizat că 
serviciile secrete nu ur
măresc decât interese per
sonale. „Acești domni nu pot 
emite mandate de ascultare 
cum vor ei. Față de 90 la sută 
dintre lucrătorii din servici
ile secrete am îndoieli că își 
fac corect treaba. De fapt nu 
e decât o luptă a celor din 
eșalonul doi care își ur
măresc interesul și vor 
avansarea în funcție”, a spus 
Muntean.
Viceprimarul, șef mafiot

La rândul său, vicepri
marul Devei, Florin Oancea, 
a declarat, fără a divulga 
sursele, că a intrat în posesia

Imagini sinistre pe 
dealul Murgașu

Acum, Comisia Europeană cere 
României să spuie repejor unde sunt și 
cum se ajunge până la beciurile americane 

de pe teritoriul său. Unde cică specialiștii 
CIA, între un pahar de pălincă și-o 
mămăliguță cu brânză, interoghează o 
grămadă de teroriști capturați de prin lumea 
largă. (Asta-i culmea! De ce să aducă ei indi
vizi plătiți pe verzișori grei, când avem și noi 
torționarii noștri, ce-au rămas neexploatați, 
unii, timp de 16 ani?) Numai că România 
habar n-are pe unde se pitulează CIA-iștii de 
serviciu de la noi și nici n-o prea interesează.

Nu-i în stare ea să dibuiască ditamai 
economia subterană, așa că pretențiile 
europenilor de a găsi niște biete cămăruțe cu 
doar câteva suflete-n ele mi se par exagerate! 
Sau poate totul nu e decât vina hotelurilor 
românești, o parte din ele nefiind mai con
fortabile decât campusul de la Guantanamo.

■ Sute de oase și avor
toni de bovine au fost 
găsite într-o pădure din 
comuna Ribița.
MlHAELA ȚăMAȘ_______________________

mlhflfllfl.tMnas9lnformmedla.ro

Ribița - Oase, carcase și 
avortoni de bovine au fost 
găsite de ofițeri ai Gărzii de 
Mediu în pădurea Murgașu, 
aflată în comuna Ribița, între 
localitatea Crișan și Dumbra
va. Imaginile erau, parcă, 
desprinse dintr-un film de 
groază. Zeci de corbi planau 
în acea zonă, iar mirosul care 
te izbea de la o distanță de 
aproximativ 50 de metri era 
insuportabil.

Garda de Mediu a fost 
sesizată de un localnic care

DN I Vețel - lila
DN 68 A Illa - Dobra

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 
dului - Str Horla - Str. M. Eminescu - B-dul DeeeBal

Radare mai pot fi întâlnite ;l pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Orăștie - Petroșani

Caricatură de Liviu Stănilă

Francezii vor să primim bani
■ Consiliul Regional 
Alsacia vrea să ne 
acorde sprijin pentru 
atragerea de fonduri.

Deva (D.I.) - O delegație ofi
cială formată din Jean Pierre 
Piela, Emanuel Riviere și 
Denis Besozzi, reprezentanți 
ai Consiliului Regional Alsa
cia (Franța) s-a întâlnit, ieri, 
cu vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara, Petru 
Mărginean și Dorin Păran. 
„Ei vor să cunoască toate 
județele din Regiunea V Vest, 
având în acest sens întâlniri 
protocolare cu reprezentanții 
Prefecturilor, Consiliilor Ju

Simpozion
Hațeg (I.J.) - „Urgențe me- 

dico-chirurgicale. Prezent și 
viitor” va fi tema simpo
zionului organizat de Ordinul 
Asistenților Medicali și Moa
șelor, filiala Hațeg. „Simpo
zionul va avea loc la sala de 
spectacole a orașului, vineri, 
de la ora 10, și sunt Invitați 
reprezentanți ai Ministerului 
Sănătății, ai DSP Hunedoara, 
medici specialiști din județ și 
autorități locale. Vor fi 
prezentate lucrări ale asis
tenților medicali cu specific 
de urgențe medico-chirurgi- 
cale”, susține Alexandru 
Bulacu, organizator.

Viceprimarul Oancea acuzat că transformă Primăria în SRL

unor documente din care 
rezultă că i-au fost ascultate 
convorbirile. în respectivele 
„sinteze”, el este prezentat ca 
un șef mafiot, care ar con
duce Primăria Deva, în lipsa 
primarului, ca pe un SRL al 

a trecut prin zonă și a văzut 
sinistrul peisaj. Drumul 
forestier care face legătura 
între cele două sate, prin 
pădure, este foarte greu acce
sibil.
Mediu în alertă

Odată ajunși la fața locului, 
ofițerii Gărzii de Mediu au 
fost nevoiți să coboare în 
prăpastia în care erau arun
cate oasele de bovine. „Au 
fost identificate patru zone în 
care erau aruncate oase, car
case și avortoni de bovine, iar 
suprafețele pe care acestea au 
fost aruncate sunt de 10, până 
la 30 de metri pătrați. Au fost 
găsite și crotalii, cu ajutorul 
cărora se va stabili prove
niența animalului. Am cerut 
ajutor, atât Direcției Sanitar- 
Veterinare, cât și Poliției, 

dețene și ai unor Consilii 
Locale. Pasul următor va fi 
implicarea autorităților din 
cele patru județe, Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara și 
Timiș, în vederea redactării 
de proiecte viabile pentru 
atragerea, din 2007, a fon
durilor structurale europene. 
Practic, ei vor să ne acorde 
ajutor”, ne-a spus Petru 
Mărginean. între Regiunea V 
Vest România și Regiunea 
Alsacia Franța există un Pro
tocol de Parteneriat încheiat 
în acest an, în cadrul căruia 
primele măsuri de colaborare 
sunt cele în domeniul pro
tecției mediului și al dez
voltării turismului.

Partidului Național Liberal.
„Prima interceptare da

tează din 7 decembrie 2004. 
înregistrările telefonice simt 
autentice, fiindcă am recunos
cut o parte dintre convorbi
rile pe care le-am avut în 

Cimitirul bovin de la Ribița e o sursă periculoasă de infecție

pentru a reuși să identificăm 
făptașul”, declară comisarul 
Cristian Moldovan, șeful 
Gărzii de Mediu Hunedoara.
Focar de infecție

Resturile animale au fost 
depozitate ilegal în acea zonă 
și constituie un focar de 
infecție. Nu se știe deocam
dată dacă resturile animale 
găsite la Ribița provin de la 
un abator clandestin. „în

Concurs de videodipuri
Deva (R.I.) - A doua 

ediție a concursului de 
videodipuri realizate de 
liceeni va fi lansată în 23 
noiembrie în tot județul. Ca 
o noutate față de anul tre
cut, de această dată vor fi 
organizate mai multe sec
țiuni în competiție. „Vor fi 
trei secțiuni: antidrog, 
despre natură și una de isto- 
rie/etnografie”, precizează 
Dan Olteanu, directorul 
Centrului de Asistență Psi- 
hopedagogică, unul dintre 
inițiatorii acțiunii. „în acest 
an suntem mai bine orga
nizați, vom colabora cu mai 

acea perioadă. Știu că tele
foanele mele sunt ascultate. 
Nu mi-e frică de ceea ce 
vorbesc, ci de felul cum inter
pretează ei. Este inadmisibil 
să se facă comentarii pe mar
ginea convorbirilor mele, să 
fiu acuzat că aș fi un șef 
mafiot, că fac parte dintr-un 
sistem tip caracatiță, că sub
minez economia națională, că 
Primăria Deva e un SRL al 
PNL. Nu sunt un om sărac și 
niciodată n-am afirmat că 
sărăcia ar fi o virtute. Tocmai 
de aceea suntem liberali, însă 
este deranjant să știi că ești 
ascultat”, a spus viceprimarul 
Florin Oancea.

„Cuvântul liber” a solicitat, 
ieri, SRI un punct de vedere 
oficial referitor la respec
tivele acuze, dar acesta nu a 
fost precizat până la închi
derea ediției. Surse neoficiale 
susțin însă că ascultarea unor 
convorbiri telefonice nu se 
poate face de către SRI fără 
un mandat emis de diverse 
instituții abilitate.

urma acțiunii desfășurate în 
zonă, urmează să fie identifi
cat făptașul și amendat. în 
cazul abandonării de deșeuri 
de către persoane juridice, 
acestea riscă să fie amendate 
cu sume cuprinse între 50 și 
150 de milioane lei și cu si
guranță cel care este respon
sabil de cele întâmplate va 
primi maximul de amendă”, 
afirmă comisarul Cristian 
Moldovan.

multe instituții; chiar și pre
miile vor fi mult mai mari, 
până la 30 de milioane de lei 
pentru premiul I. Copiii au 
deja ceva experiență și vor 
avea și timp suficient să-și 
pregătească lucrările”.

Dan Oltean (Foto: T. Mânu)

Sudură anti-;
furt. Primăria 
Deva a început, 
ieri, acțiunea de 
sudare a capa
celor de canal de 
pe raza localită
ții, pentru a se 
preveni astfel 
furturile acestora 
de către hoții de 
fier vechi. Până 
acum autoritățile 
erau nevoite să 
înlocuiască lunar 
sute de asemenea 
capace de fontă.

(Foto: Traian Mânu) I

danlel.lancu9lnf0rmnlfldia.ro
mlhflfllfl.tMnas9lnformmedla.ro


COTIDIAN /4joi, 10 noiembrie 2005

- Zkra Mondială a Tineretului (la 10.11.1945 a fost cre
ată Federația Mondială a Tineretului Democrat - FMTD)
- Ziua Artileriei Române

1759 - S-a născut dramaturgul, poe
tul, prozatorul, esteticianul și Istoricul 
Friedrich won Schiller (foto) („Hoții", 
„Wilhelm Tell") (m. 9 mal 1805) 
1891 - A încetat din viață poetul Arthur 
Rimbaud (n. 20 octombrie 1854) 
1895 - A încetat din viață Alexandru I.

Odouescu, prozator, eseist șl istoric
2001 - A încetat din viață scriitorul Ken Kesey, autorul 
romanului „Zbor deasupra unui cuib de cuci" (1962) (n. 
17 septembrie 1935)

Prognoza meteo pentru astăzi:
Vreme frumoasă, cu înnorări temporare 

pe alocuri. Vântul va sufla slab, iar tem
peraturile vor oscila între maxime de 
16° C ziua și minime de 5° C, noaptea.

Prognoza meteo pentru două zile:
Vineri. Vremea continuă să fie frumoasă, 

chiar dacă temperaturile înregistrează o 
ușoară scădere, maximele fiind de 14° C iar 
minimele de 4° C.

Sâmb&tă. Temperaturile rămân neschim
bate față de ziua precedentă. Cerul va fi 
temporar noros, iar vântul va sufla slab 
în timpul nopții.

Calendar Ortodox_______ ____________ __________
10 noiembrie - Pomenirea Sfinților Apostoli din cei șapte
zeci: Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast și Cvart.

Calendar popular______________________________ '
• De la 10 noiembrie se prăznuiesc Filipii, timp de șapte 

zile: trei înainte de lăsatul de sec și patru în post.
i

..................................................................................................

Energie electrică___________________
Sunt programate următoarele întreruperi:
08.30-14.00 Deva, Str. Mărăști 
13.00-15.00 Sântuhalm, zona centrală 
08.00-17.00 Boz, Târnava, Târnăvița

Gaz metan____________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Al. Crinilor, bl. M 7, sc. A

Bd. Decebal, bl. K, sc. B
Al. Crizantemelor, bl. E 14 A

Apă__________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08 00 15.00 Conducta de la Rezervorul 2x10,000 Dealul 
Paiului până la Stația de pompare Cetate și afectează 
PT 39, PT 11. PT 12, PT 16 A, PT 17, PT 7 și stația plus 
blocurile arondate la punctele termice enumerate.

REȚETA SUD

Castraveți murați
Ingrediente: castraveți, hrean, dafin, 

boabe de piper și muștar, morcov, ceapă, 
usturoi, mărar, oțet, sare, zahăr (cantitățile 
variază: de exemplu, din 3 kg castraveți ies 
6-7 borcane de 800 g).

Mod de prepare: castraveții spălati se 
așază în borcanul de 800 g împreună cu ron
dele de morcov și ceapă, căței de usturoi, 
mărar uscat, boabe de piper și de muștar, 
hrean și o foaie de dafin. Se adaugă o lin
guriță plină de sare mare, o lingură rasă de 
zahăr, otet până la dunga de jos a borca
nului. Se umple borcanul cu apă și se 
închide capacul cu filet. Borcanele se pun 
într-un vas mai mare (sub ele, pe margini 
și printre borcane se pun bucăți de ziar ca 
să nu se spargă la fiert). Din momentul în 
care apa din vasul în care am pus borcanele 
începe se clocotească, se lasă să treacă exact 
7 (șapte) minute. Se stinge focul și se lasă 
borcanele până se răcesc.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integramel din numărul 
precedent: B - CUI - E - RARE - 
DEȘI - LA - PONCE - FUSCEL - 
AR - SPUS - ALA - STAB - STAR 
- RN - FC - TH - CADRA - ROI - 
DIE - PRAZ - FETITA - RA - I - 
IAR - SET - UU - TE - RJ - P - 
ACONT - ASTE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_______________ 956
Poliție______________________955
O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

PRO TV
630 în gura presei 
7:00 Observator.

Sport 
8:00 Canalul

47
o

1$

21 mart.-20 apr.

Cu toate bunele dv intenții, se vor găsi unii din casă care 
să vă supere. Păstrați un secret față de persoana iubită sau 
față de familie.

21 apr.-20 mai

Sunteți foarte ocupat și e posibil să amânați unele tre
buri. Nu renunțați la visurile dv din cauza unei persoane ■ 
care nu vă susține.

21 mai-20 iun.

Aveți replica potrivită, găsiți remediu la orice. Prietenii vă 
impulsionează. Oscilații între serviciu și casă, unde apar 
situații neprevăzute.

21 iun.*20  iul.
E o zi obositoare pentru că trebuie să răspundeți i 
provocărilor. Dar nu poate fi vorba ca evenimentele să vă j 
scape de sub control.

21 iul.-20 aug.

Ziua debutează anevoios dar puteți rezolva nimicuri tra- , 
casante. Sunteți solicitat să ajutați un prieten. 0 veți face ; 
și recompensele nu lipsesc.

21 aug.-20 sept.

Ponderat, binevoitor și încrezător în forțele proprii, dv puteți , 
obține astăzi câștig de cauză în orice dispută intelectuală . 
sau la negocieri.

21 sept.-20 oct. ■ ™ _ r ________ _ i

Nu vă vedeți capul de treburi. Dar aveți destulă energie 
să le rezolvați pe toate. Sunt și șanse de reușită, pentru 
că munciți serios și cu pasiune.

21 oct.-20 nov.

Mai aveți multe de învățat, dar anturajul recunoaște că 
ați înregistrat o evoluție deosebită. Primiți noi respon
sabilități și e bine să le acceptați.

21 nov.-20 dec.

Melancolic, deveniți tandru în prezența persoanei iubite. 
Despărțirea de cei dragi vă face nostalgic și lipsit de energie. 
Evitați excesele!

21 dec.-20 ian.

Restabilirea atmosferei armonioase în familie vă creează 
momente fericite, vă influențează benefic și energia dv 
vitală e la cote înalte.

21 ian.-20 febr.

Doriți să faceți .unele amenajări prin casă. Cenzurați-vă încli
nația pentru speculații. Activitățile de divertisment vă fac 
mare plăcere.

21 febr.-2O mart.

Confuzia de dimineață vă poate afecta relațiile sentimen
tale. Vi se recomandă să fiți calm, să nu provocați o ceartă 
cu partenerul de viață.

730 Jurnal TVR Sport 
Meteo

7:55 Euro-dispecer 
8G Isabel în căutarea 
“"iubirii

8:55 Călătorii culinare 
930 Teleshopping 

10:00 Interes general (r) 
1130 Mic darvoinici (r) 
11:30 Ochiul 

magic (r) 
12:25 Euro - Dispecer 
1230 Profesioniștii (r) 
1330 Desene animate: Club 

*3 Disney 
1430 Jurnal TVR Sport 

Meteo
1430 Teleshopping 
15:00 ...Sed lex 
1530 Akzente

Emisiune în limba ger
mană

16:55 Festivalul 
Național de Teatru I.L 
Caragiale, București, 
2005

1730 Gheișa, crepusculul 
florilor

17:55 Paradisuii 
terestre 

1835 Tragerile Joker și Loto 
5/40

1930 jurnal TVR 

20:15 Primplan 
2130 Strălucirea eternă a 
4 ran™>pi nepnimir

“ dragoste, SUA 2004) 
Cu: Jim Carrey, Kate 
Winslet, Tom Wilkin
son, Kirsten Dunst. Joel 
este surprins, când află 
că prietena lui Clemen
tine a reușit sâ uite cu 
ușurință tumultuoasa 
lor relație, în timp ce el 
este chinuit de dor. El 

, solicită sprijinul doc
torului Mieizwiak, 
inventatorul unei ciu
date proceduri de 
„spălare" a creierului.

2335 Jurnal TVR Sport 
Meteo

2335 Seniorul Destinul 
politic al lui Comeliu 
Copos 

035 Spionii 
135 Interes general (r) 
230 JumahinVR 
3:40 Călătorii culinare (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omul care 

aduce cartea 
9:15 Tânăr și 

«neliniștit (r) 
10:15 Doctorul 

S de suflete 
11:15 Stilul Oana 

Cuzino 
11:45 Te vezi la 

Știrile Pro Tv 
12:15 La Bloc 
1330 Știrile ProTv 
13:45 Astă-seară
.«, dansăm îh familie
1 ■ (comedie, România, 

1972)
16:00 Tânăr și 

neliniștit. Cu: Eric
T “Braeden, Joshua Mor

row, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott

17:00 Știrile ProTV 
Vremea

1745 Teo 
1930 Știrile ProTV Sport 

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Blonda de la Drept 2 
; (comedie, SUA 2003) 
Cu: Reese Wither
spoon, Sally Field, Bob 
Newhart. Cea mai 
blondă dintre toate 
avocatele Americii, 
îmbrăcată cum știm 
din prima parte în cele 
mai picante ținute roz, 
vine de data aceasta 
în Washington DC. Ea 
își lasă deoparte pla
nurile de nuntă pentru 
a milita în felul ei 
împotriva folosirii ani
malelor drept cobai.

22:15 La Bloc
2330 Știrile Pro TV Sport 
2345 Doi bărbați și 

jumătate Cu: Charlie 
BSheen, Jon Cryer 

030 Omul care aduce 
cartea

030 Știrile ProTV 
130 Astă-seară dansăm în 

Bfamilie (comedie, 
România, 1972)

de știri 
10:00 în gura 

presei (r) 
10:30 Concurs

interactiv
12:15 Dădaca 
1330 Observator

cu Simona 
Gherghe 

13:45 Ziua judecății.
Emisiune de divertis
ment (r) 

15:15 Vivere - A trăi cu
Spasiune 

16:00 Observator 
1645 Anastasia ▼
17:45 9595-Te 

învață ce 
să fad.
Cu dr. Cristian 
Andrei

18:55 Știrile sportive 
19:00 Observator

cu Alessandra 
Stbicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. 
Meteo

20:15 Revanșa 
statuilor.r. Divertisment ■
cu Pepe 

2230 Secretul 
B Măriei 

2330 Observator
Cele mai 
proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare 

030 Alias 
130 Spitalul
Sbântuit 

230 Concurs 
interactiv 

330 Observator
Cele mai proaspete 
știri din țară și 
de peste hotare 

430 Vivere-
0A trăi cu pasiune

(reluare) 
Anastasia 
reluare)

530 9595 -
Te învață ce să fad 
(reluare)

■?. 
f

n
I
I

07:55 Teleshopping 0830 
CeZar și Tipar 09:00 Rebelii 
(fim serial, r) 10:00 Tonoma- 
tul DP 2 1140 Pasiuni (fim 
serial) 1240 Verdict: Crimă 
(fim serial) 1430 încurcăturile 
lui Zack (film serial) 15:00 
împreună în Europa 16:00 
Tribuna partidelor parla
mentare 1635 Jurnalul TVR 
17:00 Rebelii (film serial. 
Statele Unite ale Americii) 
18:00 Jurnalul Euronews 
1830 Cronica unei veri 19:00 
Moștenitoarea (film serial) 
20:00 Trăsniți! din Queens 
(fim serial, Statele Unite ale 
Ameridi) 2030 Cruciații 2130 
Bugetul meu 2130 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews 
pentru România 22:15 Put
erea dragostei (dramă, SUA, 
1990) 0045 Martorul tăcut (s)

08:00 Trupul dorit (s, r) 09:15 
, De 3X femeie (r) 11:00 Ama

zoana (s) 12:00 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
15:15 Micuțul Frijolito (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
J825 Vremea de Acasă 1830 
împotriva destinului (s) 19:30 

' Inocență furată (s) 2030
Lacrimi de iubire (s) 21:30
Trupul dorit (s) 22:30 De trei 
ori femeie. Cu Mihaela Tatu 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
01:00 Lacrimi de iubire (r) 
02:00 De trei ori femeie (r) 
03:15 Legături de familie (r) 
04:15 Amazoana (r)

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

07:00 Programul de știri N24 
0730 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 10:30 Teleshopping 
1130 Totul despre casa mea
(r) 1330 Ochi negri (r) 14:00 
Jurnalul de prânz 14:30 Jara 
Iu' Papură Vouă 15:00 Miezul 
problemei (r) 1630 Ochi negri
(s) 17:30 Naționala de bere 
1830 Jurnalul de seară 1920 
Sport Național TV 1945 Țara 
Iu' Papură Vouă 20:00 
Cuscrele (s) 2130 Las Vegas: 
Banii sau viața (s) 22:00 
Miezul problemei 2330 24 de 
ore Național Tv

’ 08:00 Sport cu Florentina 
08:05 Teleshopping 08:40 
Călătorii în lumi paralele 09:40 
Sunset Beach 10:40 Oamenii 
vorbesc 1130 Tele RON 1230 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
1445 Garito (II) 16:05 
Dragoste și putere (s) 1645 
Oamenii vorbesc 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 
19:30 Da sau nu. Cu Virgil 
lanțu 20:00 Mereu prieteni 
2130 Farsele lui Jugaru 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focul plus 23:15 Da sau nu 
00:00 Călătorii în lumi para
lele 0130 Focus (r)

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 
10:15 Familia Lowendall

0630 Apropo TV 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 11:30 Mo
delul (muzical, SUA, 1944) 
1345 Desene animate: Poke
mon 1445 Echipa de elită (s, 
r) 1730 Ești liberă (come
die romantică, Franța, 2005) 
19:00 Doctorul de suflete (s) 
20:00 Monk 22:00 Sus- 
pecți de serviciu (thriller, SUA 
1995) 0030 Rețeta iubirii per
fecte (comedie romantică, 
SUA, 1992) 02:15 Suspecți de9 
serviciu (thriller, SUA 1999)

12:15 Calendar ecumenic 
13:00 Euromaxx 1335 Fan X , 
13:50 Jet Set 14:00 Teleshop
ping 1435 Automotor 15:00 
Teleshopping 1535 Călătorii 
în China 16w Nașul (r) 18:00 
6! Vine presai 20:00 Printre 
colinele verzi (dramă, Româ
nia, 1971) 2230 Nașul 2345 
Ediția de noapte 00:00 Print
re colinele verzi (dramă, 
România, 1971, r) Cu: Mircea ; 
Albulescu, Ion Besoiu, Ion 
Dichiseanu. Ecranizare după 
romanul Animale bolnave

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:50 Trezirea la realitate 
10:00 Realitatea de la 10:00 
11:00 Deschide lumea! (relu
are) 11:30 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Realitatea me
dicală 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele Ro
mâniei 17:45 Editorii Realității 
1845 Realitatea zilei 20:15 

,100% Cu Robert Turcescu 
(talk show) 21:00 Realitatea 
de la 21:00 2145 Bani 
europeni/Români/ Orașe/ Bani 
de buzunar 22:00 Cap și 
pajură 23:00 Politica, fra- 
te!2330 Știri 00:00 Realitatea 
de la 00:00

08:00 Lumi dispărute 09:00 
Mașinării masive 10:00 Teh
nici de supraviețuire 11:00 
Călătorii pe glob: Venezuela 
12:00 Motociclete american^ 
13:00 Cazinouri americt^,- 
14:00 Aventuri submarine 
15:00 Mașini de viteză 1630 
Mașinăriile visate de Leonar
do 17:00 Mașini pe alese 
18:00 Spiono 19.00 Inginerie 
la superlativ 20:00 Vânătorii 
de mituri 21:00 O altă pla
netă 22:00 Vinovat sau nevi
novat? 23:00 Codul tăcerii 
0030 Motociclete americane 
01:00 Supraomenesc 02:00 
Mașini extreme 03:00 Crimi- 
naliștii
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• Ajutor. 23 de familii sărace din Petroșani 
vor primi la mijlocul lunii noiembrie bani de 
la Primărie pentru achiziționarea lemnelor 
pentru iarnă. Fiecare primărie din Vale alocă 
o anumită sumă familiilor nevoiașe și vârstni
cilor. Pe lângă aceștia, un om de afaceri din 
Lupeni acordă la peste 100 de familii aju
toare pentru cei mai săraci concetățeni. (IJ.)

• Pregătire. Aproximativ 1800 de hune- 
doreni au participat în acest an la cursuri de 
calificare profesională. Acestea au fost orga
nizate de AJOFM și de furnizorii de astfel de 
servicii din județ. (C.P.)

Robotii, la SF-cafe aniversars 1

CCM la negociere
Petroșani (I.J.) - Pri

ma rundă de negocieri 
ale sindicaliștilor cu 
reprezentanții CNH Pe
troșani s-a încheiat. 
Obiectul negocierilor 
LSMVJ a fost noul Con
tract Colectiv de Muncă 
pentru 2006. „Trebuie să 
se înțeleagă că drepturile 
dobândite în decursul 
anilor prin mișcări 
sindicale se vor păstra. 
Așa ceva nu mai vrem 
să negociem. Ceea ce ne 
dorim pentru 2006 este o 
creștere salarială”, a 
declarat Zoltan Lakatos, 
președintele LSMVJ. în 
prezent, minerii care au 
ieșit la pensie benefici
ază de anumite gratu
ități, obținute și acestea 
tot prin proteste sindi
cale. Consiliile locale din 
Vale, însă, susțin că 
bugetul local nu le pot 
acoperi, ceea ce în 
opinia liderilor sinidicali 
este absurd. „Consiliile 
locale ar trebui să pri
mească banii pentru 
facilitățile pensionarilor 
de la bugetul Ministeru
lui Muncii, dintr-un fond 
special. în prezent cei 
12.000 de angajați susțin 
16.000 de pensionari”, 
susține Zoltan Lakatos.

Gabriela Spitska
(Foto: Traian Mânu)

Expoziție
Petma (IJ.) - Migra- 
mahuri, macrameuri, 
produse de patiserie 
și cofetărie, precum 
și diverse lucrări de 
sculptură sau design 
vestimentar au fost 
prezentate, ieri, la 
Petrila, într-o 
expoziție cu vânzare. 
Organizată de OPT 
„Phoenix" Petroșani, 
manifestarea se 
înscrie în rândul celor 
care vizează munca 
femeii la domiciliu. 
„Vânzările de astăzi 
reprezintă un ajutor 
financiar destinat 
rezolvării situației lor 
materiale precare, 
încercăm să canali
zăm talentul femeilor 
spre cerințele de 
piață externe", 
spunea președinta 
OPT „Phoenix", 
Gabriela Spitska.

■ Ediția aniversară a 
„SF-cafe - cafeneaua 
de science fiction", are 
ca temă „Roboții".

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Manifestarea va 
avea loc sâmbătă, 12 noiem
brie, de la ora 16, la Fundația 
de Tineret Deva. Diana Zlacz- 
ki va deschide ediția a X-a a 
„SF-cafe - cafeneaua de sci
ence fiction”, organizată de 
Asociația „Teseract” Deva, cu 
o expoziție de grafică și cu un 
recital din creațiile proprii. 
Așa cum ne-au obișnuit la 
edițiile precedente, organiza
torii au îmbinat în tematica 
abordată arta cu știința și 
tehnica într-un amalgam mai 
M.....................
Sf-cafe-urde s-au 
bucurat de suc
ces, iar cauza 
numărului redus 
al edițiilor a fost 
lipsa de 
finanțare.
Marius Olar

........................................t-W 
puțin obișnuit, însă foarte 
gustat de iubitorii genului. 
Invitatul special al întâlnirii 
va fi dr. ing. Dan Milici, 
membru al Societății Știin
țifice “Cygnus” Suceava -

INSTITUTUL INTERNAȚIONAL MULTIMEDIA (IMI) 
recrutează In vederea angajării:

J Cursul valutar BNR -10 I1DV.200B

1 dolar 3,1200 lei

1 euro 3,6683 lei

1 liră 5,4245 lei

100 forinți 1,4781 lei

1 franc 2,3775 lei

1 gr. aur
k ■

46,3734 lei

Viza specială
Deva (I.J.) - Românii care 

au familie sau afaceri în 
Ungaria și obișnuiesc să stea 
în tara’vecină mai mult de 90 
de zile, cât este termenul legal 
de ședere, vor putea obține, în 
mod gratuit, o viză specială. 
Viza se va introduce din 1 
ianuarie 2006 și se va putea 
obține de la Ambasada Unga
riei la București sau de la 
Consulatul General de la Cluj. 
Viza nu va fi pentru românii 
care vor să stea puțin în 
Ungaria sau care călătoresc 
de mai multe ori, dar 
ocazional. Aceștia vor putea 
merge, în continuare, fără 
acest document.

ASISTENT MARKETING
CALIFICĂRI NECESARE/EXPERIENȚĂ: e studii superioare; • 

cunoștințe operare PC - certificare ECDL (se poate obține la IMI); 
e cunoștințe de marketing; e limba franceză/engleză nivel mediu; 
e atu: experiența de minimum un an în domeniu, de preferință în 
departamentul de marketing al unei firme multi-naționale.

. CERINȚE Șl CONDIȚII: a Excelente abilități de comunicare și spir
it de echipă; • Capacitatea de a respecta termenele și de a rezol
va probleme; • Abilitatea de a gestiona urgențele și prioritățile; • 
Rigurozitate, organizare, seriozitate; • Flexibilitate, creativitate; • 
Interes de a se forma după exigențele organizației; ,e Disponibili
tate pentru relocare la Deva

SE OFERĂ: • mediu de lucru performant, alături de o echipă 
tânără;» perspective de evoluție în cariera profesională; • venituri 
motivante în funcție de rezultate; • oportunități de training în inte
riorul firmei.

Candidații interesați sunt invitați să trimită CV și scrisoarea de 
intenție pe e-mail la officesiim.ro sau prin fax la 0254.206210 până 
duminică, 20 noiembrie 2005.

Nu se oferă informații prin telefon, numai candidații selecționați 
vor fi contactați.

(34279)

Ai aflat ce te interesează? 
** *** Ai câștigat 2 ani!
* J * 2007 e mai aproape de tine
* ♦*  atunci când ești bine informat!

Centrul de Informare EUROPA al județului Hunedoara
Informare lăzi despre UE instituții europene, ■,

. legislație. giSlifci, programe de finanțare, e®.
- Asistență M specialitate în accesarea informațiile*  

au specific eoribpean.
-Acces la resursele UE prin Internei.
- Acces la sșîa de lectură și biblioteca Centrului.
- Multiplicare, tipărire și distribuire de material»
informative în cadrul Centrului cât și in afara 
acestuia 5

Serviciile sunt oferite GRATUIT aflh la sediul Centalui 
cât și prin teiefor scrisori, fax sau e-mail.

w,... ADRESA:

'Simsria’ 8,r Libertății, nr.4, Mrtax: 0354.401.027, 
*âfaasăa e-maiii cie@rdslink.ro

Calificare
Deva (C.P.) - Peste 200 de 

persoane din mai multe 
localități ale județului au 
urmat la Deva cursuri pentru 
însușirea cunoștințelor de 
bază în utilizarea calcula
torului. Cursurile au fost gra
tuite și au fost implementate 
de către Infomin Deva, în 
cadrul unui proiect finanțat 
de către UE prin programul 
Phare. „Beneficiarii acestor 
cursuri sunt angajatii din 
IMM-urile și întreprinderile 
de stat din județ aflate în pro
ces de restructurare. Deține
rea de cunoștințe de utilizare 
a calculatorului le oferă aces
tora șanse de reconversie pro
fesională și un acces mai facil 
la oportunitățile de angajare”, 
a declarat loan Manea, direc
torul Infomin. La cursurile de 
pregătire au participat per
soane din Deva, Brad, Sime- 
ria, Hunedoara și Orăștie.

loan Manea (Foto: Traian Mânu)

Edițiile precedente ale "SF-cafe" au reunit zeci de iubitori ai genului (Foto: ina Jurcone)

Centrul UNESCO, care va 
prezenta machete funcționale 
de rohoti construiti în cadrul 
departamentului de robotică.
Discuții interactive

„Tema abordată, „Robotii”, 
va cuprinde discuții despre 
roboti utilitari, borgi și NS5, 
robotul umanoid din ro
manele scriitorului Isaac Asi
mov. Ideea de “SF-cafe” este

concepută ca interactivă prin 
implicarea directă a partici- 
panților în tema propriu-zisă. 
în plus, vor putea fi vizionate 
prezentări multimedia despre 
roboti”, subliniază Marius 
Olar, președintele „Teseract” 
Deva.

Sâmbătă este așteptat la 
Deva dr. Ovidiu Petcu, scri
itor SF, el însuși autor a zeci 
de machete funcționale de

roboti. Petcu a fost prezent în 
urmă cu un an la Deva, la 
ediția a VIII-a a SF-cafe-ului, 
care a abordat tema “Lumea 
după mâine”.

Manifestarea face parte 
dintr-un proiect finanțat de 
Autoritatea Națională pentru 
Tineret prin Direcția Jude
țeană de Tineret Hunedoara 
și are ca parteneri media 
Cuvântul liber și Radio 21.

© BANCA. COMERCIALA

CARPATICA
► «ry ’ • -Vâ < ’ • - XI -•

Capital social subscris și vărsat 103.285.065,4 lei * RB - PJR ■ 32 - 045/15.07.1999 * 
RC- J20/40/2003 * C.U.I - 15126725

BANCA COMERCIALA CARPATICA SA - SUCURSALA DEVA

organizează concurs pentru ocuparea postului de

ADMINISTRATOR credite

Condițiile necesare participării sunt:
• studii superioare de specialitate
• experiență în domeniu
• cunoștințe operare PC (MS Office - Word, Excel)
• dornic de a învăța lucruri noi și de a dobândi calități analitice core

spunzătoare
• bune abilități de comunicare, spirit organizatoric
• persoană loială, deschisă, dinamică și pragmatică
• cunoașterea unei limbi străine constituie un avantaj

Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție, 
până la data de 18.11.2005 la nr. fax: 0254-228126 sau la sediul sucursalei 
din Deva, B-dul N. Bălcescu, Bl. 12A, Parter. Persoanele selectate vor fi. 
informate telefonic asupra datei și orei de susținere a concursului.

(34251)

FII INSPIRAT, ALEGE

PRIMUL ANUAR
DEFAFACERI DIN ROMANIA

C A RT EA G AL RE N Â

Suna Qcum la tel: 0254/71 2.255: 0788/539.21 6:
0788/633.861 : 0788/633.862

e-mail: unusolitaire@comser.ro: unusolitaire@yahoo.com

-*■

RFCI AMF

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
officesiim.ro
mailto:cie@rdslink.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com


ACTUALITATE /6joi, 10 noiembrie 2005 CUVATO

W G w-W w X. U M v l. V. V L. V t

• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 155 amenzi la Legea 
circulației, din care 22 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 3 permise 
de conducere, din care 2 pentru alcool. Va
loarea totală a amenzilor aplicate a fost de 
25.625 lei RON. (M.T.)

• Cercetat. Ovidiu C„ de 35 ani, din Pui, în 
calitate de administrator al unei societăți 
comerciale, a refuzat, în mod repetat, să 
prezinte organelor de control financiar-fiscal, 
actele contabile și documentele justificative 
ale societății și nu a achitat obligațiile către 
bugetul de stat, în valoare de 9.028 lei RON. 
Este cercetat pentru evaziune fiscală. (M.T.)

• Accident. Conducătorul unui autoturism 
Daewoo Leganza, Mihai P., de 42 ani, din 
comuna Hărău, a surprins și accidentat ușor, 
pe str. Vasile Alecsandri, din Deva, pe Sabi
na L, din localitate, care s-a angajat în tra
versarea străzii prin loc nepermis și fără să 
se asigure. (M.T.)

Proprietarii de pădure 
se asociază!
■ Drepturile propri
etarilor de păduri pri
vate vor fi reprezentate 
juridic de o asociație.

Loredana Leah________________
Ioredana.leah9lnformn1cdla.ro

Deva - Toți proprietarii de 
păduri din județul Hunedoara 
care doresc să le fie apărate

înscrierea în Asociație: 
Persoane fizice:
- cerere tip 
Persoane juridice:
- cerere tip
- actul constitutiv

interesele „silvice” trebuie să 
fie membri ai Asociației Pro
prietarilor de Pădure (APP). 
H................'......................
Reprezentăm doar interesele pro

prietarilor de păduri private

Marin Feneș

................................1, 
Filiala APP din Hunedoara a 
fost înființată în luna oc
tombrie și este în curs de a 
dobândi statut juridic.
Cine se poate înscrie?

„Pot depune cerere pentru 
a dobândi calitatea de mem
bru al APP Hunedoara, com- 
posesoratele, școlile, biseri
cile, mănăstirile, fundațiile,

Cererile trebuie depuse la domnul Feneș, președintele asociației

persoanele fizice. Orice per
soană fizică sau juridică, ca 
are în proprietate privată 
pădure, indiferent de supra
față, poate fi membru al Aso
ciației”, spune președintele

APP Hunedoara, Marin 
Feneș.

Cotizația pe care trebuie să 
o plătească fiecare membru al 
Asociației este de 2000 lei 
vechi/ha.

Tiberiu Stroia
tlberiu.strohelnformmedia.ro

Poporul latră, cara
vana aleșilor trece

Înarmați până-n dinți cu o nesimțire fără 
margini, parlamentarii României se 
pregătesc să-și voteze pensii suplimentare. 

Vreo opt milioane de lei vechi de căciulă, sau 
mai mult în cazul celor care au reușit să 
doarmă mai multe mandate prin sălile Parla
mentului. Și ca o culme a tupeului, președin
tele Senatului, Nicolae Văcăroiu, ne prostește 
în față afirmând că pensiile suplimentare nu 
vor fi plătite din banii contribuabililor. Pentru 
că, în viziunea lui nea Vacă, banii proveniți 
din încasările extrabugetare sau din economi
ile realizate de cele două Camere, bani care 
vor reprezenta fondurile pensiilor suplimenta
re, nu sunt bani publici. Sunt banii Iu' măsa 
și Iu’ tac-su'.

De altfel, atât de mult ne-au obișnuit, în 
campaniile electorale, cu expresii de 
genul „vi vom da", încât s-a creat falsa 

impresie Bă aleșii noștri se scobesc prin 
buzunarele proprii atunci când trebuie să 
măreascăipensia românașului cu 10.000 de 
lei. Și toate guvernele care s-au perindat la 
cârma țării au avut grijă ca această sintagmă 
să se mențină.

Oricum, în timp ce profesorii urlă în stradă, 
iar pensionarii înjură cu năduf vrăjeala cu 
recalcularea pensiilor, parlamentarii au grijă 
să-și asigure un trai liniștit. Pe banii noștri.

Târg cu carte și lume bună
■ Editurile prezente la 
manifestarea de la 
Deva au oferit noutăți 
unui public avizat.

Deva (V.R.) - Târgul de 
carte și Salonul editurilor 
hunedorene, găzduit în pre
mieră de Casa Melite Deva, s- 
a bucurat de participarea 
iubitorilor de lectură, a 
numeroși scriitori, bibliote
cari, oameni de cultură. Pen
tru ei editurile s-au prezen
tat cu noutăți editoriale des
tinate copiilor și adulților dar 
și cu reeditări din operele 
unor importanți scriitori 
români și străini.
Opinii și... opinii

Liviu Groza, lentru prima 
dată la târgul -devean, a ve
nit pentru a participa azi la 
prezentarea biografiei tatălui 
său. Era plăGUt impresionat 
de numărul marg/iw edituri,

Unul dintre standurile de carteGabriela Marcu deschide târgul Invitați și iubitori de carte
(Foto: Traian Mânu)

de valoarea oamenilor pre- 
zenți.Mai supărat a fost scri
itorul Gligor Hașa, a cărui 
carte „Minuni și enigme în 
ținutul Hunedoarei” s-a lan
sat dimineață. L-a nemul
țumit „păcatul” că în deschi

dere s-a așteptat sosirea ofi- 
cielităților, care n-au putut 
veni. în opinia sa unii n-an 
fost prezenți pentru că „aveau 
repulsie de carte din copi
lărie”. „Educație prin lec
tură” e tema întâlnirii de azi 

I 

dintre reprezentanții Ed. 
Aramis șl cadre didactice. Iar 
Centrul Județean de Asis
tență Psihopedagogică Deva 
prezintă rezultatele sondaju
lui „Nivelul de lectură la ele
vii din județul Hunedoar^

Consiliul Județean Hunedoara-
Dorin Păranj vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratid de Jandarmi Județean: _
Lt. golanei Ion Bogdan, adjunct al comandantului pentru 
logistică 14.00-16.00

IPJ Hunedoara:
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al
șefului IPJ , 10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva:________________ ___
loan Inișconl, viceprtmar 08 00-10.00

Salvate de pompieri
Orăștie (M.T.) - Trei minore au fost sal

vate de pompierii din Orăștie, după ce un 
incendiu a izbucnit într-o garsonieră de pe 

'Strada Mureșului. Flăcările au izbucnit în 
jurul orei 14:00, la etajul trei al unui bloc 
ce aparține societății comerciale „Venta”, 
din Petroșani și al cărei proprietar este 
Susana Venta. Femeia a lăsat focul aprins 
la aragaz și a luat foc perdeaua de la gea
mul din bucătărie. Pompierii au reușit să 
stingă flăcările în doar câteva minute. De 
asemenea, au salvat trei minore, aflate într- 
o garsonieră de la etajul patru, unde se infil
trase foarte mult fum. Fetele cu vârste 
cuprinse între 10 și 16 ani au fost trans
portate de urgență la spitalul din Orăștie, 
suferind intoxicații cu monoxid de carbon.

Depinde de posi
bilitățile iifeoriale 

ale fiecărei perspane. 
Eu sunt pasioȘUă de 
cărți și cred cOfflul 
cărții ar tre'SuT'ea ne 
intereseze și să fie 
determinant 1; 
cumpărarea ei;^u. 
prețul. în acest> 
moment caut'. n ■ om- 
pendiu de m idMpă. 
Mirela Iuga, 
Administrator, JJSVa

Nu am pi 
cositoareatw

Elena G. din localitatea 
Rovina - Merișor, comuna 
Bucureșci spune că în luna 
iunie, Direcția Agricolă 
Hunedoara i-a aprobat o 
cerere pentru cumpărarea 
unei motocositori și, deși a 
încheiat contractul cu firma 
ce urma să-i livreze moto
cositoarea și a plătit fac
tura, nu a primit încă utila
jul agricol.

Sunt, dar hune- 
dorenii nu mai 

cumpără carte la fel 
de mult ca în trecut. 
Prețurile nu au cres
cut extraordinar de 
mult, dar tinerii pre
feră calculatorul și 
televizorul în detri
mentul cărții. Iubito
rii de literatură nu au 
renunțat la carte. 
Ioana,
Librar, Deva

Da, dar nu se mai 
cumpără la fel de 

multe cărți ca acum 
zece ani. Sunt și cărți 
cu prețuri mai mult 
decât accesibile; 20.000 
sau 30.000 lei cărțile 
pentru elevi până în 
clasa a VIII-a. Dar a 
luat amploare Interne- 
tul și tinerii nu mai 
sunt atrași de carte. 
ANTONETA lORDăCHESCU, 

Librar, Deva

Eu citesc mai mult 
decât în anii ire- 

cuți. Dacă vorbim 
despre o carte bună, 
prețul nu ar trebui să 
fie determinant pen
tru achiziționarea ei. 
Ca și in alte domenii, 
promovarea este totul. 
Dacă o carte este bine 
mediatizată, va avea 
cumpărători!
Ciprian Blaga, 
Deva

Răspuns: Directorul firmei 
cu care Elena Groza a 
încheiat contractul ne-a 
răspuns că „de trei 
săptămâni motocositoarea 
este la firmă. Este adevărat 
că au fost ceva întârzieri 
cauzate de faptul că avem 
pe piață 6-7 modele de moto- 
cositoare pe care le livrăm 
solicitanților în măsura în 
care acestea vin din fabrică. 
Noi însă nu avem și obliga
ția de a transporta utilajul 
la domiciliul clientului”.

Ajutor pentru handicap
M. Toma, din satul Mâ- 

nerău, spune că soțul său a 
paralizat în urmă cu un an. 
Este necesară prezența dum
neaei permanent lângă bol
nav și întreabă dacă poate 
primi ajutor social pentru 
îngrijirea persoanei cu 
handicap.

Răspuns: “Ajutor finan
ciar poate primi doar dacă 
are grad de handicap. Pen
tru aceasta trebuie să se 
adreseze Comisiei de exper-

Sunt, dar nu mai 
cumpără 'ia fel de 

multe cărți ca în anii 
trecuți. Motivele sunt 
foarte diverse: veni
turi mici, televizorul, 
calculatoarele. Como
ditatea e foarte mare 
și nici în familie'nu 
se mai face nimic 
pentru îndrumarea 
tinerilor spre citit. 
Ionela Faur,
Deva

tiză medicală care 
funcționează la Direcția pen
tru Protecția Persoanei cu 
Handicap” aparținând Con
siliului Județean Deva. Dac^ 
această comisie îl va X
încadra într-un grad de 
handicap grav este cert că 
va primi ajutorul solicitat, 
însă gradul de handicap îl 
va stabili comisia med
icală”, susține Viorica 
Popescu, directorul Direcției 
pentru Protecția Persoanei 
cu Handicap Hunedoara.

Ioredana.leah9lnformn1cdla.ro
tlberiu.strohelnformmedia.ro


Ucu „sare" oficial la DSJ

* Covor sintetic. Zilele acestea, la baza

■ Fosta campioană la 
săritura în lungime va 
fi învestită, mâine, ca 
director al DSJ.
ClPRIAN MARINUȚ______________________

clprian.marlnutginformmedla.ro

Deva - Marieta Ilcu-Răi- 
leanu, câștigătoare a concur
sului pentru funcția de direc
tor al Direcției Județene deL sportivă din Petroșani a fost adus un covor 

7J sintetic, comandat special în Italia și pentru 
care patronul clubului va plăti nu mai puțin 
de 60.000 de euro. „Este un gazon ultra
modern pe care jucătorii se vor putea antre
na și pe timp de iarnă", a declarat secretarul 
clubului Marian Spiru. (V.N.)

• Victorie la scor. Naționala României a 
învins, ieri, cu scorul de 15-0 (7-0), diviziona
ra C Sportul Studențesc II, într-un joc-școală 
disputat la Academia de Fotbal Mogoșoaia. 
Pentru tricolori au înscris Mazilu (4), Mutu 
(2), Paraschiv, D. Niculae (3), Dică (3), Boș- 
tină și Laurențiu Roșu. Portarul Dănuț Co
rman a apărat un penalti în min. 90. (C.M.)

Marieta llcu (Foto: Traian Mânu)

Sport, va fi învestită oficial în 
funcție, mâine, 11 noiembrie, 
la Sala Olimpică de Gimnas
tică din Deva. Fosta cam
pioană mondială la săritura 
în lungime devine astfel pri
ma mare campioană care o- 
cupă un post de director îritr- 
o instituție descentralizată a 
județului.

Deși a fost singura candi
dată pentru post, Marieta llcu 
a impresionat la examen, 
fiind la fel de performantă ca 
pe vremea când era sportivă. 
Astfel, noul director al DSJ a 
obținut 81 de puncte din 100 
la proba scrisă, iar la inter
viul în care și-a prezentat 
proiectul managerial, a fost 
notată cu 97,4 puncte, din 100 
posibile. La protocolul de 
învestire vor participa ofi
cialități ale județului, precum 
și reprezentanți ai ANS.

Cartaș titulară, Poenaru 
rezervă la Națională

Cluj (C.M.) - Handbalis
tele de la Cetate Deva au 
avut statuturi diferite în 
primul meci al echipei na
ționale de la Trofeul Car- 
pați, Carmen Cartaș fiind 
titulară, iar portărița Laura 
Poenaru doar rezervă. 
Naționala României a în
vins, ieri, cu scorul de 32- 

j24 (17-12), selecționata si
milară a Azerbaidjanului, 
în cadrul competiției ce se 
desfășoară la Cluj-Napoca. 
“Sunt doar parțial mulțu
mită de cum am jucat. Nu 
am făcut încă ședința de 
analiză a meciului, dar an
trenorii m-au lăudat pentru 
fazele la care am jucat bine

și m-au și criticat, când am 
greșit”, afirma Carmen Car
taș, autoare a patru goluri, 
la câteva minute după meci. 
Laura Poenaru care a intrat 
în a doua jumătate a 
reprizei secunde n-a, avut o 
prestație strălucită, situân- 
du-se cam la același nivel 
cu celelalte două portărițe 
ale naționalei, Luminița 
Huțupan și Tereza Tamaș.

România va întâlni, azi, 
de la ora 18.00, echipa Slo
vaciei, al doilea meci al 
zilei fiind cel dintre echi
pele Croației și Azerbaid
janului. Vineri, România 
va întâlni Croația în meci
ul vedetă aș turneului.

Molomfălean, liderul 
naționalei în Olanda

Deva (C.M.) - Echipa națională a Româ
niei, cu șase jucători de la FC CIP Deva în 
lot, a fost învinsă, cu scorul de 5-4, marți, la 

Amsterdam, de formația 
similară a Olandei. „Olande
zii au condus cu 3-0 la pau
ză, iar în debutul reprizei 
secunde și-au majorat avan
tajul la 4-0. A urmat un re
viriment spectaculos al tri
colorilor care au reușit să 
egaleze (4-4), trei dintre go

luri fiind marcate de jucătorul devean Ga
briel Molomfălean. Pe final Olanda a înscris 

; pentru 5-4, iar României i s-a refuzat o lovitu
ră de la 10 metri, pe motiv că a expirat tim
pul de joc”, preciza Paul Grecu, vicepreședin
tele FC CIP Deva. Partida revanșă s-a dispu
tat aseară, după închiderea ediției noastre.

Școala campionilor la
------- ” ■ • ■ rând ca acești tineri sportivi antrenorii Anca Băjan și 

să confirme și să obțină per
formanțe la nivel național sau 
internațional”, afirma Mari
eta llcu, prezentă la eveni
ment pentru prima dată în 
calitate de director al DSJ 
Hunedoara. Sportivii prezenți 
în concurs au fost pregătiți de

■ Tinerii sportivi hune- 
doreni au concurat cu 
gândul la viitoare titluri 
de campioni.

Hunedoara (C.M.) - Repre
zentanții cluburilor CSS Hu
nedoara, CS Delfinul și CS

Zeno Giurasa (CSS Hune
doara), Dana Vereș (Delfinul) 
și Dan Ardelean și Dora Gre
cu (CS Fair - play).

Cei mai buni dintre spor
tivi au fost răsplătiți cu me
dalii, diplome, premii în bani 
și dulciuri.

înot

Fair Play s-au întrecut, ieri, 
la bazinul din Hunedoara, în 
cadrul competiției Cupa Spe
ranțelor.

Cei peste 70 de sportivi au 
concurat la șapte categorii de 
vârstă cu dorința de a demon
stra antrenorilor și părinților 
prezenți în tribune că sunt 
bine pregătiți și că visul de 
a deveni campioni nu e im
posibil de realizat. „La Hune
doara e o arie mare de se
lecție pentru acest sport, simt 
condiții optime de pregătire, 
așa că așteptăm cât mai cu- Concurenții au pornit cu încredere in fiecare cursă (Foto r. Mânu)

fete, 1993-94: JeniferMihai
băieți, 1993-94: Daniel-Scurtu 
fete, 1995:__________Aniko Csiki
băieți, 1995: Andrei Buclai
fete, 1996: Adelina Buzdugai, 
băieți, 1996: Alexandru Bădeață

25 metri liber
băieți, 1997: Radu Trestian
fete, 1997:______________ Denisa lluca
băieți, 1998: Sergiu Chețe

50 metri bras
fete, 1993-94: Jenifer Mihai
băieți, 1993-94: Cristian Rizan

50 metri spate
fete, 1995: ________ Aniko Csiki
băieți, 1995: Andrei Sudai
fete, 1996: Edith Bărbănțan
Htajl 'îSexandru Bădea^;

25 metri spate
fete, 1997: Denisa lluca
băieți, 1997:______ Sergiu Duca
băieți,!998: ' SergluChețe

RECLAMĂ

clprian.marlnutginformmedla.ro
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• Fotbal la tribunal. Președintele FRF, 
Mircea Sandu, a declarat, ieri, că i-a dat în 
judecată pe fostul președinte al CCA, Ion 
Crăciunescu și pe Dan Teban, fost membru 
al Comitetului Executiv, pentru declarații 
calomnioase. Sandu a subliniat că în plân
gerea penală a solicitat și daune materiale. 
(MF)

Nasul contraatacă la FRF

• Bergodi, la FC Național. Tehnicianul ita
lian Cristiano Bergodi s-a înțeles cu FC Na
țional în ceea ce privește partea financiară a 
colaborării, însă au mai rămas alte chestiuni 
de pus la punct, au declarat, ieri, surse din 
cadrul clubului bancar. Aceleași surse au 
afirmat că antrenorul italian solicită să aibă 
colaboratori din țara sa. (MF)

Finala Cupei UEFA 2009 
în România?

București (MF) - Federația Română de 
Fotbal (FRF) a transmis forului european 
candidatura României pentru organizarea 
finalei Cupei UEFA din 2009 la București, 
a declarat, miercuri, într-o conferință de 
presă, președintele FRF, Mircea Sandu. „Am 
făcut acest lucru după o discuție cu pri
marul Capitalei, Adriean Videanu. Ulterior, 
UEFA ne va pune la dispoziție documentația 
necesară pentru întocmirea caietului de 
sarcini”, a spus Sandu. în anul 2009, FRF 
va aniversa 100 de ani de la înființare.

5

■ Mircea Sandu i-a 
propus lui lonuț Lupes
cu postul de director 
general al FRF.

București (MF) - Președin
tele FRF, Mircea Sandu, a 
declarat, ieri, că așteaptă un 
răspuns de la fostul inter
național lonuț Lupescu pri
vind propunerea de colabo
rare pe care i-a făcut-o. „Am 
discutat cu Lupescu și a spus 
că va studia strategia mea 
pentru următorii ani și în 
această săptămână îmi va da 
un răspuns față de pro
punerea mea de a fi director 
general al FRF”, a spus San
du. Președintele FRF a afir
mat că Lupescu ar lucra, în 
cazul în care ar accepta ofer
ta, în conducerea administra
tivă a federației, alături de 
doi directori adjuncți. Mircea

Trofeul "Balonul de Aur" 
la Ronaldinho?
■ Un cotidian spaniol 
anticipează cine va 
câștiga ediția 2005 a 
„Balonului de aur".

București (MF) - Cotidia
nul catalan Sport a anunțat, 
ieri, că jucătorul brazilian al 
echipei FC Barcelona, Ronald
inho, este câștigătorul din 
acest an al Balonului de Aur, 
deși anunțul oficial în acest 
sens va fi făcut de revista 
France Football peste 15 zile. 
Potrivit sursei citate, cores
pondenții europeni ai revistei 
France Football și-au trans
mis voturile, astfel că Ronal
dinho este câștigătorul în

lonuț Lupescu e pe cale să comită acest fel de "plecăciune" în 
fața candidatului la președinția FRF, Mircea Sandu (Foto: epa)

Sandu a precizat că a încheiat 
un acord de cooperare cu Aso
ciația Fotbaliștilor Amatori și 
Nonamatori (AFAN), care are 
nouă puncte. „în acord sunt 
menționate reprezentarea

2005, după ce, în 2004, brazil
ianul a primit trofeul de cel 
mai bun jucător al anului, 
decernat de FIFA. Decizia ofi
cială va fi dată publicității în 
15 zile, atunci când va fi pus 
în vânzare exemplarul în care 
poza lui Ronaldinho va fi pe 
prima pagină, având trofeul 
în mână, iar în interior va fi 
prezentat un fotoreportaj cu 
jucătorul brazilian. La gala de 
peste două săptămâni au fost 
invitați 35 de jucători care au 
câștigat Balonul de Aur de-a 
lungul celor 50 de ani de când 
este decernat de France Foot
ball, iar unul dintre aceștia îi 
va oferi premiul lui Ronal
dinho. „Unul dintre aceștia ar 

sindicatului în structurile 
FRF, respectiv în comisii, o 
muncă în comun pentru elab
orarea contractului de muncă, 
găsi-rea unei soluții prin care 
jucătorii să beneficieze de o

Starul brazilian e aproape de un nou trofeu foarte râvnit

putea fi Johan Cruyff pentru 
trecutul său la FC Barcelona 
sau Michel Platini, fotbalistul 
francez care a primit de trei 
ori acest trofeu în perioada 
1983-1985. Ronaldinho va 
urma pașii lui Hristo Sto- 
icikov și Rivaldo, ultimii doi 
fotbaliști de la FC Barcelona 

pensie la încheierea activității 
fotbalistice”, a spus președin
tele FRF. Programul de 20 de 
pagini al președintelui Mircea 
Sandu, difuzat membrilor afi- 
liați, se numește „Strategia 
dezvoltării durabile a fotbal» 
lui românesc”.
Candidează din fair-plăy

Sandu a precizat că și-a 
depus candidatura pentru un 
nou mandat pornind de la 
convingerea că „fotbalul în
seamnă spirit de echipă, fair- 
play și tărie de caracter” într- 
un program intitulat „Pentru 
un fotbal puternic și respec
tat”. „Programul se bazează pe 
o viziune globală în care toți 
să-și găsească reprezentate 
afirmațiile și interesele. Susți
nerea FIFA și UEFA pentru 
programele noastre a fost și va 
fi în continuare consistentă”, 
preciza Micea Sandu.

care au primit acest trofeu”, 
scrie Sport. Anul trecut, 
cotidianul Gazzetta dello 
Sport a anunțat cu aproxi
mativ o lună înainte că 
Balonul de Aur îi va fi decer
nat fotbalistului ucrainean al*  
formației AC Milan, Andrei 
Șevcenko.

Lupta în doi pentru FRFotbal

Gimnastul Marius Urzică a anunțat 
ieri că se va retrage din activitatea com- 
petițională după apropiatele Campionate 
Mondiale de la Melbourne și va candida 

funcția de președinte al Federației 
Române de Gimnastică. (Foto: epa)

Gerrard, „fidel" clubului 
Liverpool

București (MF) - Mijlocașul englez al for
mației Liverpool, Steven Gerrard, a declarat 
că dorește ca, după încheierea carierei de 
jucător, să ocupe postul de manager al 
grupării de pe Anfield Road, informează 
cotidianul The Sun. „Știu că Benitez (n.r - 
Rafael Benitez - antrenorul echipei Liver
pool) a declarat în vară că aș putea ocupa 
postul de manager, dar aceasta a fost ideea 
mea încă de demult, să stau cât mai mult 
timp la acest club. Sunt aici de la vârsta 
de opt ani și ar fi grozav să știu că aș mai 
putea rămâne și după terminarea carierei, 
încă nu sunt sigur dacă voi fi manager sau 
antrenor”, a spus Gerrard. în vârstă de 25 
de ani, Gerrard și-a prelungit, în vară, con
tractul cu Liverpool până în anul 2011.

■ Mircea Sandu și 
Gheorghe Popescu sunt 
singurii candidați la 
președinția FR Fotbal.

București (MF) - Comisia 
Juridică a Federației Române 
de Fotbal (FRF) a validat doar 
dosarele lui Mircea Sandu și 
Gheorghe Popescu, ceilalți 
cinci candidați la funcția de 
președinte al FRF fiind res
pinși pentru că nu au în
deplinit diferite condiții, a 
anunțat ofițerul de presă Paul 
Zaharia. Membrii comisiei au 
analizat dosarele celor șapte 
candidați și au ajuns la con
cluzia că doar cele ale lui 
Mircea Sandu și Gheorghe 
Popescu sunt complete. Can
didatura lui lonuț Lupescu a 
fost respinsă pentru că acesta 
nu are studii superioare cu 
diplomă de licență. Dosarele

Turcia și Grecia, 
„refuzate" de UEFA

Steven Gerrard, un jucător fidel clubului său
(Foto: EPA)

Paris (MF) - Candidaturile 
Turciei și Greciei nu au fost 
reținute pentru organizarea 
Campionatului European din 
2012, a anunțat, ieri, UEFA, la 
încheierea Comitetului Exe
cutiv din Malta. Cele trei can
didaturi reținute pentru „a 
doua fază a procesului de 
selecție” sunt cele ale Italiei 
și cele comune ale Croației și 
Ungariei, respectiv Poloniei și 
Ucrainei. Italia a obținut 11 
voturi, Croația și Ungaria au 
primit 9 voturi, iar Polonia și 
Ucraina șapte voturi. Turcia 
a primit șase voturi, în timp

lui Octavian Popescu și Octa
vian Stăncioiu au fost 
respinse pe motiv că nu au 
fost propuși de nici imul din
tre membrii afiliați ai FRF. De 
asemenea, candidaturile lui 
Paul Zama și George Vlaicu 
nu au fost validate, întrucât 
aceștia nu au prezentat dosare 
complete și nici nu au fost 
propuși de vreun membru 

ce Grecia doar două. UEFA a 
anunțat că cele trei candida
turi reținute vor trebui com
pletate și detaliate până pe 31 
mai 2006, urmând ca în sep
tembrie 2006 să fie vizitate 
stadioanele din aceste țări. 
Numele țării care va organi
za Euro-2012 va fi anunțat în 
decembrie 2006. „Deși candi
daturile Greciei și Turciei nu 
au fost reținute, cele două 
candidate au primit felicită
rile Comitetului Executiv al 
UEFA pentru profesionalis
mul dosarelor lor”, a adăugat 
forul european.

afiliat. Președintele Mircea 
Sandu a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că nu 
este responsabil pentru res
pingerea dosarelor celor cinci 
candidați. „Ceilalți care voiau 
să candideze probabil că o să 
mă înjure, dar nu este vina 
mea. Comisia Juridică a decis 
că nu îndeplinesc condițiile”, 
a explicat Sandu.

Antrenori 
demiși

Hanovra (MF) - Antre
norul principal Ewald 
Lienen și secundul Mi
chael Frontzeck au fost 
demiși, ieri, de la con
ducerea tehnică a for
mației Hanovra 96. Con-, 
ducerea clubului a expli
cat că Lienen nu a fost în 
măsură să răspundă la 
așteptări și speră, ca 
prin schimbarea antreno
rului, să aducă „un 
impuls nou”. Hanovra, 
ocupanta locului 13 în 
Bundesliga, nu a câștigat 
decât un singur punct în 
ultimele opt meciuri din 
campionat. Contractul 
lui Lienen, în vârstă de 
51 de ani, a intrat în 
vigoare în martie 2004 și 
urma Să expire în 2007.

Jucătoarea 
rusă de tenis 
Maria Șarapova 
a învins-o, marți, 
cu scorul de 6-1, 
3-6, 6-3, pe 
elvețianca Patty 
Schnyder, în 
primul meci din 
Grupa Verde a 
Turneului Cam 
pioanelor de la 
Los Angeles, 
dotat cu premii 
în valoare totală 
de trei milioane 
de dolari.

(Foto: EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)
• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.
• zona piață, 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)
w bloc nan, parter, gresie, faianță, termopane, 

,tjhtrafâ termică ușă metalică, lavabil, parchet 
iănelar, jaluzele verticale interior, geam la baie, 
preț 150.000 ron, negociabil. Tel. 0724/348193.
• decomandate, 2 balcoane, apometre, ușă 
metalică, 64 mp, etaj 3 din 4, Deva, Zamfirescu. 
Tel. 0747/490290.
• decomandate, centrală termică, calorifere și 
instalații sanitare noi, gresie, faianța,, 
termopane, ușă stejar, rigips, spoturi, parchet, 
preț 340 milioane. Tel. 0724/695860.
• Deva, Al. Moților, etaj 1, bloc cărămidă

• parchet, gresie, faianță noi, 34 mp, contorizări 
apă gaz, ocupabil imediat, preț600 milioane lei. 
Tel. 227698,0742/564654.
• Deva, Dada, fără îmbunătățiri, la licitație, în 
data de 30 noiembrie, ora 10, executor Benteu 
Aron. Tel. 0729/244954.
• etaj 1, plus 2 camere la parter, zona Magazi
nului Tineretului, preț negociabil. Tel.

’ 0723/514133,235570, după ora 19.

• semktecomandate, amenajat, termopane, 
podele laminate, ușă metalică contorizări, 
interfon, etaj 1, str. Cioclovina, preț 80.000 ron. 
Tel. 0724/620691,0254/224136.
• Simeria, îmbunătățiri, preț negociabil. Tel. 
0723/795127.
• ultracentral, decomandate, parchet, gresie, 
faianță apometre, gigacalorimetru, jaluzele 
exterioare, izolat termic, preț 980 milioane lei, 
negociabil. Tel. 218654.

■■• urgent, Deva, zona piață decomandate, 
parchet, contorizări, balcon, etaj intermediar. 
Tel. 0723/320945.
• urgent, semldecomandate, parchet, faianță 
gresie, 52 mp, zona Zamfirescu Deva preț 820 
milioane lei. Tel. 223555,0742/290024.
• vând sau schimb ap 2 camere, decomandate, 
multiple îmbunătățiri cu casă în apropierea 
Devei. Tel. 0727/270317.
• peste + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• tiri îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii.

' neg., tel. 0722/269906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg, tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)

• zona UHacului, dec, contorizări. ocupabil 
imediat, preț 990 mii, neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc,

, preț 1,2 mid, neg, tel. 211587, 0745/253662.
(Evrika)
• zona Progresul et. intermediar, dec, multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid, neg, tel.

> 211587,0745/253662. (Evrika)
* • wgent, 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, st 60 mp. gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303.  (Casa Betania)
• etaj 2, 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)
• Gojdu, etaj 2, circuit, faianță gresie, centrală 
termică balcon, parchet laminat. Preț 115.000 
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)
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Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
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• vând urgent ap. 2 camere, zona Al. Crișului, 
balcon, centrală termică amenajări. Preț 57.000 
RON. Tel. 0740-013971. (Garant Consulting)
• vând ap. 2 camere, Bejan, et 1, semidec., 
contorizări, fără 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 mit, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ragent, decomandate, contorizări, balcon, fără 
îmbunătățiri, etajul 1, Liliacului. Preț 1,05 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• semidecomandat», contorizări, balcon închis, 
parchet gresie, faianță bloc acoperit, zona 
Gojdu. Preț 880 mii. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• Deva, sir. luliu Maniu, etaj 3, decomandate, 55 
mp, termopane, centrală termică deosebit Preț: 
33000 euro, negociabil. Tel. 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)
• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii., tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan3000)
• zonă centrală et intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat termopan, centrală termică, parchet 
faianță mobilă de bucătărie, bine întreținut preț 
1300 mid, tel. 235.208,0721385.256. (Rocan 3000)
• zona Lliaadui, dec, et 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid, tel. 235.208, 
0724.62035a (Rocan 3000)
• zona Bălcescu, dec, et 1, modificat 
îmbunătățit, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut ocupabil imediat preț 830 mii, 
tel. 235.20a 0721.985256. (Rocan 3000)
• dec, zona Al. Straiului, centrală termică 
termopan, gresie, faianță lamelar, zugrăvit 
totul nou, balcon închis, preț 360 mii, neg, tel. 
211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)

• 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 
(Fiesta Nora)
• zona bdid Dacia, 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)

• 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 Gojdu, etaj 2, dec., termopan, parchet 
gresie, faianță, 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 Zamfbescu, dec., 60 mp, 2 balcoane, 
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 Mkto, 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 
centrul vechi, preț 120.000 RON tel. 0723-251498, 
232808. (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)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• decomandate, zonă centrală etaj intermediar, 
fără îmbunătățiri. Tel. 0721/552289.

• zonă buiă nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ugent, cu plata imediat, ap. 2 camere, Deva, in 
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 
Nepțun, etaj intermediar, tum maxim etaj 6, dec, 
cu/fără amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
loc chiar azi, este urgent, nu ezita, 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 1,320 
mid. lei, negociabil. Tel. 228615.
• Deva, zona pieței, etaj 2, contorizări complete, 
preț 1350 mid. lei. Tel. 236510.
• foarte urgent, et 3, zona Mineralul, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabil în timp scurt, preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona & Enescu, et 1,98 mp, bine împărțit 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• 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)
• T. Materescu, etaj 2, contorizări, repartitoare, 
parchet, balcon. Preț 87.000 RON. Tel. 221712, 
0724-305661. (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 zona împăratul 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. 
Tel. 718833,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• urgent, ap. 3 camere, Deva, etaj 3, zonă bună 
parchet, balcon, centrală termică Pret:780 mii. 
lei. Tel. 0722/ 564004 (Prima-Inveșt)

• 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. 235.208, 
0721385256. (Rocan 3000)
• zonă centrală modificat din 4 camere, 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)
• 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 118.000 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, tel. 0788-165702,232808 (Fiesta Nora)

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

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, 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 termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994 (Casa 
Blanca)
• zona Bălcescu, 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 Eminescu (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 modern 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)
• zonă centrală 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. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)

• zonă bună dec., st 90 mp, 2 băi, 2 balcoane, 2 
boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, et interme
diar, preț 1,350 mid., tel 235.208 0724.620358 
(Rocan 3000)

Vând case, vile (13)
• 4+2 camere, 2 garaje, teren 15 hă pădure, 
pomi fructiferi, viță de vie, acces auto, preț 
185.000 ron. Tel. 0744/551742.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală de locuit și afaceri, preț negociabil. 
Tel. 0721/978548
• Deva, zonă ultracentrală 3 camere, bucătărie, 
baie, cămară pivniță magazie, grădină Relații 
la tel, 0254/212569.
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă canalizare, 
construcție modestă preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mimason)
• vfiă, 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 
230.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• hi Simeria, DN7, 2 dormitoare, sufragerie, 
living, bucătărie, baie, curte pavată cu dale, 
piscină sc 127 mp, st 1200 mp, termopane, ct, 
amenajări actuale și moderne. Se vinde 
mobilată la cheie, preț 95.000 euro, neg, tel. 
0745/253413. (Mimason)
• zona Măiăști, 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)
• zona peste linie, construcție nouă parter, et., 
mansardă parter cu cameră hol, baie, 
bucătărie, garaj, etaj - 3 dormitoare, 3 balcoane, 
baie, mansardă necompartimentată sc 100 
mp/nivel, st 770 mp, ct termopane, preț 115.000 
euro, neg, tel. 0745/159573. (Mimason)
• vând casă 4 camere, bucătărie, baie, C.T., 
teren 650 mp, zonă bună preț 130.000 euro. Tel. 
0741-154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• țkL, 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 termica, parchet gresie, faianță, 
grădină 600 mp. Preț: 100.000 euro, negociabil. 
Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zonă centrală 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., tel. 235.208 0724.620358 (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., tel. 235.208 0721.985256. (Rocan 3000)
• Deva, P+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, pivniță 
centrală termică SC - 300 mp, grădină S ■ 500 mp, 
garaj, preț 90.000 euro negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, P+M, zona Călugăreni, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi, și 1 încăpere cu intrare din 
stradă centrală termică Sc=130 mp, curte cu 
gazon S=300 mp, fântână preț 350300 RON, Tel. 
0746 - 225.726; 0254/213 050. (Casa Majestic)
• zona Călugăren, 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 mp. Preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr casă (14)
• in Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• cumpăr 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 ia țară (17)
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi, 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)

• Certej, 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)
• Bohott, 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)
• urgent, decomandate, etaj 3, îmbunătățiri, 
contorizări apă gaz, zona Mărăști, Deva, preț 
67.000 ron. Tel. 0745/888619.

• urgent, mobiată apometre, repartitoare, gaz, 
preț 480 milioane lei, negociabil. Tel. 
0727/635702.
• stare bună 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)
• «teren pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• urgent, sdec, zona Al. Crișului, ocupabilă 
imediat 27 mp, contorizări, balcon închis, preț 
440 mii., tel. 0745/159608 215113. (Mimason)
• zona Mârâțthd Nou, et 2, dec, liberă 27 mp, 
balcon, preț 748 mit, neg., tel. 0745/163445. 
(Mimason)
• zonă centrală et intermediar, 35 mp, parchet 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat tel. 
0745/640725. (Mimason)
• etaj intennedfar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)

• etaj ă dec., balcon închis, contorizări, vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță apometre, Dacia, 
Deva, preț 58000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577368 (Casa Betania)
• Mârăștlid Nou, decomandate, faianță, gresie, 

J parchet, contorizări, balcon, instalație italiană
Preț 63.000 RON. Tel. 221712,0724-305661. (Garant 
Consulting)
• Zamfirescu, 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, 21.500 euro, tel. 
0745-367893. (Garant Consulting)
• bd. luliu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• b-dul Decebal 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 ă 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)
• zona Micro 8 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)
• urgent, garsonieră dec., contorizări, zona 
Dacia. Preț: 400 mii. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent, garsonieră 32 mp, etaj 2, cu balcon, în 
Deva Preț: 450 mii. lei. Tel. 215212. (Prima-lnvest)

• zonă centrală 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)

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager 
care să implementeze politica, procedurile~Șt strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

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

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

companiei

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

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

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

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

Ce oferim este o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient, 
modern și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unică a dezvoltării prafesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză da 
următoarele coordonate: Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu.
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• zona Eminescu, bloc de cărămidă vedere la 
stradă confort 1, etaj 2, dec., balcon mare, 
parchet, gresie, faianță, renovată recent, 
contorizări, preț 80.000 lei, tel. 0745-302200, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, 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 ultracentrală dec., balcon. închis, 
termopan peste tot, parchet, renovată recent, 
preț 82.000 lei, tel. 0723-251498,232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Dorobanți et. intermediar, dec., st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță totul contorizat, preț 
860 mii, tel. 235.208 0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, eL intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută preț 850 mii., tel. 
235.208 0721.985256 (Rocan 3000)
• zona Eminescu, et intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat bine întreținută preț 
550 mii., tel. 235.208 0721985.256. (Rocan 3000)

• zona Gojdu, sț 30 mp, neamenajată et. inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)

Cumpăr garsoniere (20)
• ta zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• cumpăr urgent 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 parcele 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 agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• două parcele teren pentru garaj, preț 30 euro 
mp. Deva, Str. Cemei, nr. 10. Tel. 0723/288282.
• intravilan 1500 mp, fs 23 m, zona Fabricii de 
Mătase Matex Deva, acces la toate utilitățile, 
preț 30 euro mp, negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308,212057.

• intravilan in 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.
• intravilan, 1200 mp, fs 25 m, cu fundație de 
casă zonă bună preț 210 milioane lei. Tel. 
223555,0742/290024.
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept zonă liniștită preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

• mtravfian, intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)
• bitravBan, Zăvoi 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070108 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
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• ama Slmeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)

• Intravlan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• h Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcți i 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, intravlan, 585 mp, zonă rezidențială, 
preț 14 euro/mp, tel. 0740/173103. (Mimason)
• loc 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 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• In 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, 710 mp, fs 20 m, zona 700, Deva, 
preț 400 mii, 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 Mi 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 Sânhdiahn, 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 100 m, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere, la DN7. 
Preț 20 euro/mp, tel. 235.208 0724.620.358 
(Rocan 3000)
• Intravlan, 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)
• intravlan, 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)

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA
LICHIDATOR alS.C. CASA ALBA TUR S.R.L. GELMAR

-ÎN FALIMENT - 
ORGANIZEAZĂ LICfTAflE 

ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARELOR BUNURI DIN PATRIMONIUL 
SC CASA ALBĂ TUR S.R.L GELMAR:

- mobilier, frigidere, televizoare, diferite tipuri de aparate electrocasnice, etc.
PREț total: 11.703,75 RON

Licitația va avea loc în data de 25 noiembrie 2005, ora 13, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. 
KogSIniceanu, nr. 4, cam. ÎS, et 1, jud. Hunedoara, în caz de neadjudecare, licitația se va relua în 
data de 29 noiembrie 2005 la aceeași oră. Informații privind achiziționarea caietului de sarcini și S 
detalii despre bunuri se obțin la sediul lichidatorului sau la tel: 0254/231279,0721/331854. Ș

Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului
Hunedoara-Deva, cu sediul în Str. 1 Decembrie nr. 30, anunță:

ii— LICITAȚIA COMISIONULUI — 
pentru valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 
potrivit H.G. nr. 808/31.07.2005, art. 11, pct. 1, bunuri ce pot fi 
valorificate în regim de consignație, precum și prin societăți comer
ciale tip consignație, pe baza principiului comisionului în cadrul limitei 
de 0,5-20% din valoarea bunurilor.
Licitația va avea loc în data de 21.11.2005, ora 10 la sediul D.G.F.P. 
a județului Hunedoara.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0254-219544 sau 219560 
- Birou valorificare bunuri. (34224)
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Unitatea Militară 0812 Orăștie 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE pentru 
atribuirea contractului de închiriere a următoarelor 
spații:

- 1 mp din pavilionul 02 cazare, situat în locali
tatea Orâștie, Str. Armatei, nr. 16, jud. Hunedoara, 
în scopul montării unui automat pentru cafea;

1 mp din pavilionul 03 cazare, situat in locali
tatea Orâștie, Str. Armatei, nr. 16, jud. Hunedoara 
în scopul montării unui automat pentru cafea. 
Persoanele interesate se vor prezenta la sediul 

unității din localitatea Orăștie, Str. Armatei, nr. 16, jud. 
Hunedoara, de unde, în perioada 14 - 18.11.2005, 
orele 09.00 - 14.00, pot solicita în scris fișa de date a 
achiziției, care se obține cu 20 lei RON (342341
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• Intravlan, to 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., tel. 
223400,0740/914688 0721/577366. (Casa Betania)
• intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• intravlan, 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)
• 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)
• intravlan, to zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• Intravlan, la DN 7, 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)

i • intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228 (Casa Betania)
• intravfen,4 parcele a650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravlan la DN 7, în zonă industrială, la ieșirea 
din Deva spre Simeria st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (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)
• intravilan st 605J mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, Slmeria st 2900 mp, utilități, gaz, 
curent, apă la 150 metri distanță. Preț 4 euro mp. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Intravlan, SântantM, S.T. 2500 mp, fs 13 mp, 
utilități: apă curentă, gaz, curent electric, preț 12 
euro/mp, negociabil, Tel. 0746 - 225.726; 
0254/213005. (Casa Majestic)
• extravilan, Cristur, St 6000 mp, utilități: gaz, 
curent electric, în apropiere. Preț: 2 euro/mp, 
negociabil, Tel. 0746 - 225.728 0254/213050. (Casa 
Majestic)
e extravlan, Deva str. Prelungirea Depozitelor, 
s 3549 mp. Preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• «nwuW occidental, front stradal 40 m, 
preț 2&M0 euro, negociabil, Brad, Str. 
Libertăți, bL A7, parter. TeL 0721/283058 
HUM.

• 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)
• 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. 235.208,0724.620.358. (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 0724.620358. (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 ultracentrală, st 50 mp, amenajat grup 
sanitar, vad deosebit, încălzire, preț46.000 euro, 
tel. 211075,0726-130557,0747-779.751. (Mondial 
Casa)
• chioșc de 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.

imobile chirii (29)
• închiriez apartament 2 camere, Gojdu, semi- 
decomandate, contorizări, preț 60 euro/lună, 
plata anticipat pe 2 luni, plus 50 euro garanție. 
Tel. 0254/229034,0724/920189.
• IndAiez apartament 2 camere, bucătărie, 
Hațeg, centrală termică pe gaz, mobilat cablu, 
contorizări, preț negociabil, poziție centrală Tel. 
770735,770367,0722/876141.
• Inchfrtez apartament 2 camere, central, totul 
nou, utilat, mobilat Tel. 0741/666965.

• închiriez apartament 4 camere, central, totul 
nou, utilat mobilat super. Tel. 0741/666965.
• închiriez spațiu comercial central, 75 mp, 
ocupabil imediat, la intersecție DN Petroșani ■ 
Deva ■ Timișoara. Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.
• închiriez vilă p+l, 4 camere, scară interioară 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță garaj 
încălzit curte, grădină bucătărie vară, zona 
cetate, ideal locuință sau sediu firmă Tel. 
249047,0721/192684.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
ultracentral, mobilat utilat, totul contorizat preț 
150 euro, negociabil. TeL 215244,211040.

SC TERMOGAZ 
COMPANY SA

Organizează în data de 16.11.2P05, 
ora 10.00, LIOTAJIE PUBLICA în 
scopul vânzării următoarelor utilaje:
- plug cu patru brazde-reversibil
- tractor agricol CASE 1255
■ presă de Dalotat și local fin
■ freză cu disc
Informații se pol obține la tel./fax 
0254-771682, precum și la sediul 
societății din Hațeg, str. V. Babeș nr. 
101, județul Hunedoara. (342331

SC BUCURA”
cu sediul în Hațeg, str.
M. Eminescu, nr. 49 
organizează licitație 
pentru vânzarea de 

active în fiecare zi de 
vineri, începând cu 
18.11.2005 - ora 10. 
Informații la sediul 

cooperativei.
(34206)

MOBISTAR
(dealer autorizat) 

ANGAJEAZĂ 
(punct de lucru Deva)

- 2 aganți vânzări
Cerințe:
- cunoștințe contabilitate 
primară
- operare PC
- experiență în vânzări 
constituie avantaj

Relații la tel/fax:

Si 0258/831155
I 0722/445002.

(34202)

• ofer pentru închiriere apartament 4 camere, 
modem amenajat, centrală termică termopane, 
mobilat, utilat, totul nou, Deva, zona Lido, Bdul. 
Decebal, preț 350 euro, negociabil. Tel. 
0726/043786.
• oferim spre închiriere în Deva birouri, 75 mp, 
etaj 1, zonă ultracentrală grup social, centrală 
termică preț 7 euro mp, negociabil. Tel. 
0744/561810,0745/096675,218308 seara.
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dea, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/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, contort 1, mobilată complet, 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• garsonieră, semimobilată, contorizări, zonă 
bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap2 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. semlmobilat contorizări, reparti
toare, preț 100 euro. tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

Se citează debitoarea 
SE: b&M DEPO- 

TRANS S.R.L.
cu sediul în Deva, pentru 

data de 21.11.2005, 
în dosarul nr. 3131/2005
aflat pe rol la Judecătoria 

Jeva; în proces cu 
R-A.l.i Hunedoara, 

pentru somație de plată.
34250)

UNITATEA MILITARĂ 0812 ORĂȘTIE-primește solicitări în vederea 

încadrării, (recrutare din sursă externă), prin concurs, a funcțiilor: subofițer administrative principal I - 
Planificare și achiziții logistice; comandant pluton I (subofițer) și subofițer operativ principal II (compar
timentul Comunicații).
Rapoartele se vor depune la sediul unități, Str. Armatei, nr. 16, până la data de 15.11,2005 ora 12.00.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Subofițer administrativ 
principal I — Planificare șl 

achiziții logistice:

-să fie absolvent de liceu cu diplomă de 
bacalaureat (profil economic);

-cel puțin l(un) an în specialitate; 

-să fie declarat apt medical și psihologic; 

-conduită corespunzătoare in familie, la 

locul de muncă și în societate;

-să nu fie Judecat sau condamnat; 

-vârsta de cel mult 40 ani (împliniți în 

anul 2005);

-serviciul militar îndeplinit (arma 

jandarmi).

Alte relații la compartimentul Resurse Umane, telefon nr. 0254/242294; 241990, zilnic între orele 
14.00 - 16.00. (34235)

Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara 
scoate la CONCURS, în vederea încadrării 15 posturi de subofițer:

Cerințele posturilor:
rezistență la eforturi prelungite;
capacitate de lucru în echipă; 
condiție fizică foarte bună;

Condiții de participare:

- Să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România; - Să fie declarați apt medical, fizic și psihic;
- Să cunoască limba română scris și vorbit; Să aibă un comportament corespunzător cerințelor de

Să îndeplinească cerințele postului scos la concurs; conduită admise și. practicate în societate;
Să aibă vârsta de până la 40 de ani împliniți în anul în curs; - Sa nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de urmărire

- Să aibă înălțimea de cel puțin 1,70 m; penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
- Să aibă capacitate deplină de exercițiu; - Participă doar candidații care au dosarul de înscriere complet,
- Șă aibă efectuat serviciul militar; până la data de 02.12.2005.

Cererile de înscriere la concurs se depun la reședința Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, din Deva, str. Dr. 
Victor Șuiaga, nr. 10 (lângă Morile Boromir), până în data de 18.11.2005, ora 14.00.
Dosarele pentru concurs se depun până în data de 02.12.2005, ora 14.00, la reședința Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 10 (lângă Morile Boromir).
Bibliografia de concurs și documentele solicitate pentru dosarul de înscriere, se găsesc la sediul unității.
Data susținerii concursului: 05.12.2005, ora 08.00, la sediul unității.
Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la reședința Inspectoratului de Jandarmi Județul Hunedoara sau la telefon 
0254/ 228910, interior 125, zilnic de luni până vineri între orele 09.00-14.00 (34232)

• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat modem, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro, tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam, dec, complet mobilat, mașină
spălat dormitor complet preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris) '
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel, 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat

, pt. cetățeni străini, preț neg, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat prețuri diverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat preț 500 euro, neg, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zonal. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg, tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg, tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer 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)
• de tochiriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită înălțime 
de 430 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 3000)

Consiliul de administrație al „ASTRA" societate 
cooperativă convoacă adunarea generală extra
ordinară, în data de 25.11.2005, ora 12.00, la 
sediul din B-dul Decebal, bl. N, cu următoarea 
ordine de zi:
1. Vânzare de active fixe
2. Diverse (34213;

Comandant pluton I
(subofițer):

- să fie absolvent de liceu cu diplomă 

de bacalaureat;

-să fie declarat apt medical și 

psihologig;

-conduită corespunzătoare în familie, 
ia locul de muncă și în societate;

-să nu fie judecat sau condamnat; 

-vârsta de cel mult 40 ani (împliniți în 
anul 2005);

-serviciul militar îndeplinit (arma 
jandarmi) - comandant de grupă sau 
comandant de gardă.

• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat mobilat 
modern 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 pentru închiere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat și contorizat complet, preț; 100 
euro/lună Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• apartament Str. Minerului, decomandate, 2
camere, etaj 2, centrală termică mobilat. Preț 
100 euro/lună. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic) jdf*

• garsoniera, Deva, Dorobanților, corfltM 
mobilată și utilată s 44 mp. Preț 100 euro/lună, 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa 

Majestic)

Auto românești (36)
• cumpăr Dada 1310, stare bună la tăblărie, ofer 
preț bun, acte lăzi. Tel. 0727/635702.
• vând autoturism teren 4 x 4 TD Euro 3, af 
decembrie 1999, preț 10850 euro, negociabil. Tel. 
0724/237527.
• 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.
• vând urgent Aro 243, motor CL, stare bună 
caroserie 2001, preț 1000 euro negociabil. Tel. 
0744/551742.

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.

Subofițer operativ principal 
II (compartimentul Comunicații): 

-să fie absolvent de liceu cu diplomă de 

bacalaureat;

-să aibă foarte bune cunoștințe și abilități 
de operare PC;

-cel puțin l(un) an în specialitate;

-să fie declarat apt medical și psihologic; 

-conduită corespunzătoare în familie, la 

locul de muncă și în societate;

-să nufie judecat sau condamnat;

-vârsta de cel mult 40 ani (împliniți în anul 
2005);

-serviciul militarîndeplinit (arma jandarmi).

SC HERAL CONSULTING SRL Orăștie
lichidator al SC REFRACTARA S.A. Baru Mare, orga

nizează vânzarea la licitație publică a activelor societății 
(bunuri imobile, mobile și produse finite) în data de 

02.12.2005, la ora 1200, la sediul Tribunalului Hunedoara, 
în această fază a lichidării activele societății nu se vor 

vinde cu destinația de fier vechi. Caietul de sarcini și orice 
informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la 
sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, 

tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.
în cazul neadjudecării licitația se repetă în fiecare zi de 
vineri la ora 12.00, la sediul Tribunalului Hunedoara.

ia Dan, în calitate de Jjdîfflator judiciar desemnat prin 
pronunțată de Tribunalul Hunedoara, 

’anurna deschiderea procedurii de faliment a

I___________________

f • înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
■*»-  n|lial HpneHaaita sub nr. jfS/2928/1994 și notifică toți creditorii 

>. MMiiaM<ii Motoare să depună declarație de creanță pentru 
/ JDB***y  desfiderii procedurii, la Tribunalul I lune-

: ttoara in dosar nr. 1 792/2005, până la data de 25.11.2005.

Se staoilește caterrrien deverificare, întocmire, afișare și comuni- 
: atalgi sup'imentar al creanțelor data de 1.12.2005,

MM M IkțVMM a eontestațiilor data de 22.12.2005, iar ca 
. hMMHi de definitivare a tabelului suplimentar și de întocmire a 
! 1 taSsf'dr»—■tfMBte consolidat al creanțelor data de 30.12.2005.

042581

SC BELLEVUE DR. MULLER & SOHNE SRL HAȚEG,

RECLAME
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• vând Opd Corsa C 1,7 TDI, 16 VE, Kw 
55/1686 cmc, albastra metalizat, volan 
muKifiinc|ional, abs, servodirecție, cd 
player, 4x aabag, volan reglaN, închidere 
centrafaatâ cu tefecomandă, Euro 3, vama 
plătită, al 144)82003, 18300 km, RAR 
lOMJm, preț 1L000 euro, negodablL Tel 
0724/166834.

• vând CHroen BX14, af 1984, RAR 2006, stare 
bună de funcționare, 1050 euro, negociabil. Tel. 
0723/455092.
• vând CHroen C5, HOL D-Climafronic, închidere 
centralizată cu telecomandă, radio cd, geamuri 

.plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
jtonsum 65%, preț 10850 euro, computer bord. 
7el. 0722/693683.
• vând Hat 131 Mirafiori Diesel, af 1983, 
tamponat aripa stângă sau pentru piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 0723/382534, 
0726/251731.
• vând foarte urgent VW Golf 2, af 1985, stare 
foarte bună, preț 800 euro, negociabil. Tel. 
0744/551742.
• vând Mercedes Cobra cu piese rezervă, stare 
bună de funcționare, preț 1100 euro negociabil. 
Tel. 0720/507557.
• vând Opel Astra Elegance, culoare cameleon, 
dotări complete, stare impecabilă, af 2001, preț 
negociabil. Tel. 0721/251652.
• vând RenauH Twingo, af 2001, recent adus, 
consum 4%, impecabil, preț 4900 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092.
• vând Seat Cordoba, 1998, motorină, aer 
condiționat, airbaguri, geamuri electrice, stare 
perfectă, bonus Oltcit cu motor VW omologat, 
acte la zi, preț 7300 euro. Tel. 0724/560870.

• vând Volvo 18TDI, 115 CP, af 2001, lull electric, 
jenți Al 16„, MP3 player, înmatriculat, preț 11.500 
euro. Tel. 0723/301857.

Camioane, remorci (39)
• vând camion Raba, 9 tone, cu tahograf, stare 
funcționare bună, preț 120 milioane lei, nego
ciabil. Relații latei. 0722/559505.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combinator pentru tractor 650, preț 
negociabil. Relații latei. 264257.

Piese, accesorii (42)
• vând cauciucuri aproape noi 185/70/14“, preț 
25 ran bucata Tel. 0723/227569,214664.
• vând diferite piese Raba noi, piese TV 14, 
caroserie, talon, punți complete, prețuri nego
ciabile. Tel. 0727/635702.
• vând piese Aro 10 din dezmembrări. Tel. 
0254/248519, după ora 16 sau 0745/600814.

Cumpăr garaje (44)
• idtracentral, preț 355.000.000 ROL, negociabil,
Tel. 0746 -225.726,0254/213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând colțar neextensibil, imitație piele, 
culoare gălbui, 3 piese plus un fotoliu mare, adus 
din Germania la jumătate preț față de magazin.

i| Tel. 212242,213998.
r • vând <Uap cu 2 ți 3 uși, pat cu ladă, frigider 

Arctic mare, aragaz mic cu cuptor, tv alb negru, 
haină piele bărbați, neagră, 48, prețuri negocia
bile. Tel. 0742/618968
• vând fereastră din 2 canate și o ușă, toate noi. 
Relații latei. 0254/215795.

Societate franceză ce se instalează la 
Orăștie caută:

- director executiv, contabil, responsabil de producție, 
(inginer sau subinginer mecanic), vorbitori de limba franceză. 
Interviul va avea loc la convocare, în luna noiembrie, la Deva. 
Trimiteți CV și scrisoare de intenție pe adresa: Sprint Service 
Romania, Bd. Unirii 45, bl. E3, sc. 2A, ap. 36, sector 3, București, la 
fax 021-7603828 sau e-mail frederic.joly@eastaffairs.com.
Nu se dau relații prin telefon. (34217)

Blendea Dan, în calitate de lichidator judiciar 
anunță că s-a dispus deschiderea procedurii de faliment a:

A 1. SC LAUTILUS IMPEX SRL VULCAN, J20/152/1995, Dosar nr. 
A 57.165/2005.
A 2. SC ROLUX COMINPEX SRL VULCAN, J20/52/1998, Dosar nr.
* 57.715/2005.
W 3. SC NICU&ALIN SRL PETROȘANI, J20/273/2001, Dosar nr. 

57.717/2005
4. SC IARCAR ASIVET IMPEX SRL ANINOASA, J20/919/1999, 
Dosar nr. 57.703/2005

DW 5. SC IULIA GENERAL COMERȚ SRL VULCAN, J20/364/1996, 
Dosar nr. 57.700/2005

■ 6. SC OZANA TIM PRAXIM SRL VULCAN, J20/387/1996, Dosar
* nr. 57.716/2005
■ 7. SC MONEX COM SRL PETROȘANI, J20/236/2000, Dosar nr.
■» 57.697/2005

Și notifică toți CREDITORII să depună declarație de creanță la Tribunalul 
Hunedoara, cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 35, pentru creanțele ante
rioare deschiderii procedurii până la 25.11.2005.

Se stabilește ca termen de verificare, întocmire, afișare și comunicare a 
tabelului suplimentar al creanțelor data de 23.12.2005. termen de depunere 
a contestațiilor data de 10.01.2006, iar ca termen de definitivare a tabelului 
suplimentar și de întocmire a tabelului definitiv consolidat al creanțelor data de 
20.01.2005. (34255)

• vând cuier hol cu 2 compartimente pentnu 
încălțăminte, oglindă, loc pentru haine, stare 
bună, preț 15 milioane lei. Tel. 221060.
• vând masă lemn masiv sculptată, de 12 
persoane, 8 scaune, stare foarte bună. Tel. 
0723/284005.
• vând moHă de bucătărie, stare foarte bună, 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089148
• vând mobHi sufragerie, dulap 2 uși, măsuță, 
vitrină cu bibliotecă, preț 5 milioane lei. Tel. 
0740/317313.
• vând mobilă: bibliotecă cu vitrină, dulap cu 2 
uși, preț negociabil, la vedere. Tel. 0740/317314.
• vând pătat metalic pentru copii, stare foarte 
bună, cu baldachin, perdeluță, leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.
• vând urgent mobilă de bucătărie cu sertare, 
masă bucătărie, 150 ron, fotoliu 85 ron, 2 covoare 
persane 25/3 m, 70 ron bucata, prețurile sunt 
negociabile. Tel. 223405.
• vând logent mobilă: canapea extensibilă, ma
să extensibilă furnir mahon, 6 scaune tapițate, 
masă sufragerie extensibilă birou elev, bucătă
rie suspendată 4 scaune, mască chiuvetă 
mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074,0724/643048
• vând ușă de intrare nouă ramă pvc culoare 
albă cu geam termopan, 230/90 cm, import 
Germania, deschidere pe stânga, inclus 
feronerie, preț 200 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,0744/561810,218308
• vând vitrină cu oglindă 1 m/150 m, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
noua, covoare persane 35/25 m, 3/2,5 m, 
bibliotecă cu birou atașabil, preț negociabil. Tel. 
0254/224891.

Televizoare (48)
• vând tv color Samsung, diagonala 51 cm, 
carcasă plastic, căutare autortiată programe, 
programare oprire, telecomandă preț nego
ciabil. Tel. 232414,212841.
• vând tv Panasonic și amplificator Sony. Tel. 
0745/253413.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând antene de satelit digitale, începând 
cu 550 ron, 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.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Nokia 3410 la 140 ron și cedez abona
ment Connex de 4 dolari/lună ofer 50 ron. Tel. 
0722/161644

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând dame bărbați, din piele și bocanci de 
munte mărimea 44. Tel. 211078
• vând haină blană iepure nouă mărimea 48
preț avantajos. Tel. 219013,0723/938028..............
• vând palton lung bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 58 confecționat de fabrică stare excelentă 
și fostă piele nouă nr. 38 - 40, preț negociabil. 
Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.

• vând distantieri pentru fier beton (pureci).Tel. 
0723/227569,214664.

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.

Electrocasnice (56)
• vând combină frigorifică Electrostar sub 
licență Zanussi, dezghețare automată preț 3 
milioane lei și tv color Goldstar cu telecomandă 
și antenă de cameră preț 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 congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând frigider Arctic 200 litri și congelator 5 
sertare Arctic, stare de funcționare bună preț 
negociabil, la vedere. Tel. 0740/317314.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.
• vând urgent ladă frigorifică 5 sertare, foarte 
puțin folosită frigider Minsk rusesc și aspirator 
AP 21 românesc, toate stare bună de 
funcționare.Tel. 232414,212841.

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.
• vând grâu și orzoaică preț avantajos. Tel. 
212083,0722/524983.
• vând porumb pentru pop corn, capacitate de 
expandare 99%, preț 30.000 lei kg. Tel. 
0745/096675,218308212057.
• vând ridichi de lună preț minim 2000 lei 
legătura (7 bucăți). Tel. 262069.
• vând porumb boabe la 4000 lei kg și porumb 
știuleți la 2000 lei kg. Tel. 0722/570218

Altele (61)
• cumpăr europaleti. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• vând candelabra 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 0,80/0,80 mp, Stare ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând societate comercială cu profil auto, fără 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968
• ofer spre vânzare cazan țuică din cupru, 
complet preț 200 euro. Tel, 215244.
• vând cadă lemn 700 litri, cadă lemn stejar 260 
litri, 2 cărucioare de mână 2 bucăți Oleandru 
raz, aloe 2 ghivece, prețurijnici, mărfuri bune. 
Tel. 0741/507012.

Spitalul Județean Deva 
cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, județul 
Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru Spitalul Județean Deva. 
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic 
între orele 9-17.
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data anunțului. (342471

INFORMAȚII 1)E UTILIZARE A TALONULUI
Anunțul dvs. la orice categorie va apărea în cotidianul 
nostru, iar în plus vă oferim trei variante pentru 
evidențiere. Vă oferim variante cu chenar, 
chenar+bold și chenar+bold+foto. Pentru aceasta nu 
trebuie decât să veniți la sediul nostru. Vă așteptăm 
într-un ambient plăcut și veți avea parte de o deservire 
impecabilă. Așteptăm sugestiile, părerile dvs. la 
adresa de e-mail laura.contra@informmedia.ro .

ANUNȚURILE GRATUITE 
(varianta 1)

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

ANUNȚURILE SPECIALE 
(variantele 2,3,4)

* sunt valabile atât pentru persoanele 
FIZICE cât și JURIDICE
• se pot achita la sediul nostru din Deva, 
Str.22 Decembrie, nr.37A, parter, la 
Departamentul de mică publicitate.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Butuca Viorica. Se declară nul. '
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Danciu Aurel. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Grosu Maria Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Timiș loan. Se declară nul.

Matrimoniale (69)
• tânăr, 27 de ani, 1,90/80, ochi negri, sportiv, 
caut domnișoară sau doamnă pentru prietenie. 
Tel. 218392. i

Solicitări servicii (71)
• caut femeie pentru îngrijire copil un an, 
disponibilitate la program prelungit Tel. 
0742/269063.

Prestări servicii (72)

• poru, garaun. txajusucioe, scan iirenoanj 
orice model, din fier forjat Tel 02SV237533, 
orele 8-15.

• SC Emil Prest SRL executa lucrări de 
zidărie, dufgherie, tencuM exterioare și 

_f aînjiĂ Ă larvualarRimRJdfCy RUoiKdg paruwn lamctaTi
zugrăveli, toate ta un preț avantajos. Sunați 
aannl TeL 0724/492920.

• efectuez traduceri română - engleză sau 
engleză ■ română, pe calculator. Tel. 221835, 
0724/241755.
• medhez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• șofer profesionist cu autoutilitară Mercedes 
1,5 tone, doresc colaborare cu firme pentru 
transport marfă local sau în țară, posed docu
mente legale. Tel. 0722/857732.
• transport marfă, mutări de mobilă și alte 
materiale, local și în țară, cu camion acoperit de 
3,2 tone, util, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297.
• țin contabilitate primară, experiență peste 30 
am, Deva. Tel. 0254/232465.
• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: circulația sângelui, pareze, 
coxartroză, spondiloză, insomnii, stres, reglarea 
diabetului, digestie etc. Tel. 0722/262712.

Oferte locuri de muncă (74)

• societate comercială angajează șofer 
cat C și muncitori recalificați, depozit 
Deva. Relații ta teL 0254/232715, 
0254/220149, orete 8-18

Comemorări (76)

Durerea este mai adâncă și mai grea la împlinirea a 40 de 
zile de când ne-a părăsit pentru totdeauna bunul și iubitul 
nostru soț, tată, frate, cuscru și bunic

ȚTCEUL PETRU
Parastasul și sfințirea crucii vor avea loc duminică 13 
noiembrie, ora 12, la Cimitirul din Șoimuș. Nu te vom uita 
niciodată.

Familia

• SC 7otaHfaris Corn Divere SRL Deva anga
jează pentru Județul Hunedoara MMrviw, 
cu experiență In vânzări minim unaaCV- 
irte se vor fete la fax 0254/222344.

• societate comercială angajează șofer cu 
experiență. Tel. 0740/420521.

• societate comercială angajează personaj 
feminin pentru bar, barman ■ ospătar, In 
localitatea Orăștie. Relații ta tel 
0722/375253.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL I
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte
- în Deva:

1. Comtim;
2. Stația de autobuz 
Orizont- Micro 15;
3. Galeriile de Artă 
Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția ■ • 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal;
6. Cepromin;
7. Dobra - la Coopera
tiva de Consum;
8. Ilia - Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite pentru 
persoanele fizice.

• SC Nova Plast SRL Deva angajează două 
tinere, In domeniul prelucrărî maselor plas
tice. Reiata la teL 0722/397829.

• Gazeta de Hunedoara angajează consi
lier distribuție. Condiții: permis conducere 
cat B, experiență în domeniu. Se oferă 
pachet salarial atractiv și reale oportunități 
de avansare. CV-urile se depun la sediul 
redacției, Cepromin, etaj 1, camera 119. Tel. 
217220,0722/261010.

Sperăm că 
produsul nostru vă 
este de folos și data 

viitoare ne veți 
alege din nou pe 
noi. Pentru orice 

informații vă rugăm 
să ne contactați lâ 

tel. 0254/211.275

EVIDENTIÂZĂ-TE!
t

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

SC HERAL CONSULTING ORĂȘTIE
lichidator judiciar al

SC AGROMEC S.A. HAȚEG , cu sediul în Hațeg, Str, Progresului, nr. 57, jud. 
HD organizează vânzarea prin licitație publică,

în data de 02.12.2005, ora 13.00, la sediul Tribunalului Hunedoara
a următoarelor active ale societății:

1. TEREN INCINTĂ
2. SEDIU ADMINISTRATIV - BIROURI
3. TEREN INTRAVILAN în corn. Sântămăria Oriea
4. BUNURI MOBILE (ta preț fier vechi)

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la sediul 
lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807,0744861763, fax 
0254-206241.
în cazul neadjudecării licitația se repetă în fiecare zi de vineri, la ora 13.00, la sediul 

Tribunalului Hunedoara. (35252)

coiii
î * chioșcul de ziare de lângă Comtim;

• ftană producătoare de apă minerală și 
băutiai răcoritoare angâlează pentru 
județul Huiedoara merchanriser. CV-urie 
se trimit la fax 0254/222344, cu mențiunea 
pentru post merchandBeț

• chioșcul de ziare din stafia de autobuz 
Orizont Micro 15:
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de 
Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara 
Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-duI Decebal;
• Cepromin:
• Cooperativa de consum Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor llia,
COT»............................

VARIANTA ALEASÂ; . ' .

5 x i. .2, 3 4

Anunț Gratuit

’ . ’ ’• . • 5 î-'t •

1 apariție « 4 Iei
5 apariții ■ 16 M

1 apariție >5 tei
S apariții - *l«

1 apar Itit---10 !ai 
Sapăfrt« • 40 fâi

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 9 și 15 la sediul redacției șl se vor publica în pagina 
de mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru 
conținutul anunțurilor de mică publicitate.

mailto:frederic.joly@eastaffairs.com
mailto:laura.contra@informmedia.ro


joi, 10 noiembrie 2005 CUVW in /12

• Lord falls. Un impostor care, în ultimii 23 
de ani, a pretins că este Lordul Buckingham
- în realitate mort în 1962, la vârsta de nouă 
luni - a fost condamnat la 21 de luni de în
chisoare, de către un tribunal din Canterbury.

Trupa Queen, prima în top
Londra (MF) - Concertul 

trupei Queen în cadrul eveni
mentului Live Aid din iulie 
1985 a fost desemnat cel mai 
bun concert rock din lume în 
cadrul unui top realizat de 60 
de responsabili ai industriei

Remediu contra răcelii
Londra (MF) - Persoanele care au o căsni

cie fericită au mai multe șanse să lupte efi
cient împotriva răcelii, susține o echipă de 
cercetători de la Universitatea din Birm
ingham. Cercetătorii au avertizat că răceala 
poate face mai multe probleme persoanelor 
care s-au despărțit sau au divorțat recent 
de partenerii lor. Echipa de cercetători a 
realizat un studiu potrivit căruia eveni
mentele stresante din viata de zi cu zi 
afectează răspunsul imunitar al organis
mului în fată răcelii. Potrivit studiului, 
organismul unei persoane care are o căsni
cie fericită generează o cantitate mai mare 
de anticorpi decât cel aparținând uneia a 
cărei căsnicie nu funcționează foarte bine.

Live Aid 1985 (Foto: FAN)

Are succes
Los Angeles (MF) - 

Cântecul scris cu aju
torul actriței Sharon 
Stone, pentru victimele 
uraganului Katrina, a 
fost descărcat de 2500 de 
cumpărători de pe Inter
net, de pe site-ul de 
muzică al Apple, iTu
nes, într-o săptămână, 
au anunfat marți pro
ducătorii melodiei.

Actrița a scris cân
tecul „Come together 
now” în colaborare cu 
autorul Denise Rich și 
producătorii Mark Feist 
și Damon Sharp. Un 
mare număr de artiști, 
printre care Natalie 
Cole, Celine Dion, Wyc- 
lef Jean de la Fugees și 
Joss Stone, au participat 
la înregistrarea cân
tecului.

Cântecul va fi dis
ponibil pe CD la 29 no
iembrie. Fondurile 
strânse în urma vân
zării acestui cântec vor 
merge la victimele ura
ganului Katrina care a 
făcut mai mult de 1200 
de victime la sfârșitul 
lunii august.

Tyra (Foto: EPA)

| Renunță
Los Angeles (MF) -
Fotomodelul Tyra

i Banks a declarat că 
vrea să renunțe la 
cariera sa în domeni
ul modei la finalul 
anului 2005, potrivit

: Sky News Online. 
„Este nevoie de oa-

i meni noi", a declarat 
; vedeta. înseamnă că 
i proiectele pe care le 
i are cu firma de
: lenjerie intimă Victo

ria's Secret, care
: includ un calendar 

pe 2006 și un spec
tacol televizat de

i modă, vor fi ultimele 
ei proiecte în dome
niul modei. Gazdă șl 
producătoare a emi-

: siunii „America's
i Next Top Model", 
i Banks se va concen- 
î tra asupra carierei ei 

din televiziune.

în vizită la cei
San Francisco (MF) - 

Prințul Charles, moștenitorul 
tronului britanic, și soția sa 
Camilla, ducesă de Cornwall, 
au terminat marți călătoria 
lor în Statele Unite, prin viz
itarea unui centru pentru per
soane fără adăpost, din San 
Francisco.

Cuplul regal a mers la 
Empress Hotel care găz
duiește persoane fără adăpost 
sau care au probleme cu 
drogurile și alcoolul.

Primarul din San Francis
co, Gavin Newsom a declarat 
că această vizită nu a fost „o 
curiozitate” din partea prin
țului Charles care se pre
ocupă de foarte mult timp de 
problemele oamenilor fără 
adăpost. Cu ocazia vizitei 
celor două personalități, îm-

Profesor împușcat la

Nlintă Lin Hui și Chuang Chuang, doi 
urși panda de la grădina zoologică Chiang 
Ma, din nordul Thailandei, au primit un 
„tort de nuntă” făcut din fructe. (Foto: epa)

■ Un elev a deschis 
focul asupra profesorilor 
săi, la un liceu din statul 
Tennessee.

Jacksboro (MF) - Un elev 
de liceu din micul oraș Jacks
boro din statul american Ten
nessee a deschis focul, marți 
după amiază, asupra mai 
multor cadre didactice de la 
școala la care învăța, ucigând 
o persoană înainte de a fi 
dezarmat de unul dintre pro
fesori, a anunțat poliția lo
cală, citată de CNN.

în urma incidentului, Ken 
Bruce, unul dintre directorii 
adjuncți ai școlii, a decedat, 
dar poliția nu a putut preciza 
câte focuri s-au tras asupra 
lui. Alte două victime - direc
torul școlii, Gary Seal, și 

Lennon, discografie solo
Londra (MF) - Toate cântecele solo ale lui 

John Lennon vor fi disponibile pe Internet, 
la 25 de ani de la moartea sa, scrie cotidi
anul The Guardian. Casa de discuri EMI a 
anunțat că melodiile vor putea fi downloa- 
date pentru prima oară. EMI a declarat, 
marți, că albumul de greatest hits, „Work
ing Class Hero”, va fi disponibil imediat, 
iar restul muncii solo a cântărețului va 
putea fi accesta începând cu luna viitoare, 
pe 6 decembrie, cu două zile înainte de cea 
de-a 25-a comemorare a sa.

Văduva lui Lennon, Yoko Ono, este foarte 
mândră să vadă că muzica fostului ei soț a 
intrat în era digitală și a declarat că aces
tuia i-ar fi plăcut mult acest lucru.

La lansare (Foto: epa)

muzicale britanice, artiști și 
ziariști, relatează BBC News 
Online.

Locul al doilea este ocupat 
de concertul pe care Jimi 
Hendrix l-a susținut la Wood- 
stock în august 1969, în timp 
ce poziția a treia a topului a 
revenit trupei Sex Pistols pen
tru concertul de la Manches
ter Free Trade Hall din iunie 
1976. în topul primelor zece 
concerte rock se află și trupa 
Radiohead, cu concertul 
susținut la Glastonbury în 
1997.

Juriul a apreciat „evoluția 
extraordinară a formației 
Queen” de la concertul Live 
Aid de pe Wembley Stadium, 
unde Freddie Mercury a 
reușit să facă 75.000 de 
oameni să aplaude la unison 
pe acordurile melodiei „Radio 
Ga-Ga”.

fără adăpost 
prejurimile centrului au fost 
curățate, iar rezidenții aii 
primit haine curate.

Prințul Charles și soția sa 
au încheiat marți călătoria de 
o săptămână în Statele Unite. 
Aceasta a fost prima călătorie 
oficială a celor doi, de la 
căsătoria lor din luna aprilie.

Răniții transportați la Spitalul Universitar din Tennessee (Foto fan)

adjunctul acestuia, Jim Pierce 
- au fost transportate la Spi
talul Universitar din Ten
nessee, amândouă aflându-se 
în stare gravă.

Semnale de la Venus Express
Baikonur (MF) - Primele 

semnale provenind de la ro
botul spațial Venus Express 
au fost primite ieri dimineață, 
la câteva ore de la lansare, au 
anunțat oamenii de știință 
care se ocupă de proiect. 
„Bebelușul a plâns, Venus 
Express își va începe misi
unea operațională”, a declarat 
Jean-Pierre Cau, respons
abilul programului științific 
de la EADS Astrium, cea care

Simona-Maria
Are 20 de ani, este o 
fire romantică, pasio
nată de literatură, tu
rism și modă.

Suspectul Kenny Bartley 
Jr., în vârstă de 15 ani, a fost 
arestat, au anunțat auto
ritățile locale, care au pre
cizat că nici unul dintre cei 

a construit sonda, la recep
tarea primului semnal al aces
teia. Venus Express s-a sepa
rat cu succes de racheta sa 
purtătoare Soyouz-Fregat, la 
aproape două ore de la lan
sarea sa către planeta Venus. 
Sonda s-a lansat într-o că
lătorie de 163 de zile, ceva 
mai mult de cinci luni, pent
ru a ajunge la planetă. Ea tre
buie să analizeze atmosfera 
acesteia.

scoelă
A

1.400 de elevi ai școlii nu a 
fost rănit.

Adolescentul, rănit la mâna 
dreaptă, a fost transportat, 
inițial, la spital pentru a i! se 
oferi îngrijiri medicale, după 
care a fost transferat într-un 
centru de detenție pentru 
minori.
Nu se știe motivul

Poliția locală a declarat că 
nu are, în momentul de față, 
informații privind motivele 
sau cauzele care l-au deter
minat pe tânăr să comită un 
asemenea gest.

„L-am cunoscut în școala 
elementară și nu îmi imagi
nam că ar fi în stare de așa 
ceva”, a spus elevul Ethan 
Ross, care a adăugat că direc
torul adjunct Ken Bruce a 
fost foarte iubit de elevi.

Imens Un grup de 
oameni stau pe un scaun 
înalt de 25,3 metri, pro
babil cel mai mare scaun 
din lume. Acesta a fost 
amplasat în fața unui 
magazin din Eschborn, 
Germania (Foto: epa)


