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Vremea va fi frumoasă, cu cer senin. Cine protejează minorii?
la prânz searadimineața

Fosta campioană mondială la săritura 
în lungime, Marieta Ucu, a fost învestită 
oficial, ieri, la Deva, în funcția de direc
tor executiv al Direcției de Sport Hune
doara. /p.9 (Foto: Traian Mânu)

■ Deși un minor nu 
deosebește binele de 
rău, legile nu-l ocrotesc 
întotdeauna.

Hunedoara (T.S., M.T.) - 
Oricât de șocant ar părea, fap
tul că Ștefan S. din munici
piul Hunedoara a întreținut

raporturi sexuale cu o minoră 
nu a fost pedepsit de lege. 
Motivul instanței: la data 
comiterii faptei, minora îm
plinise vârsta de 15 ani! în 
același caz, aceeași fată a fost 
abuzată sexual de un minor. 
Acesta nu este pedepsit, deoa
rece nu împlinise vârsta de 14 
ani. Cât despre faptul că J.I.

din Hunedoara a scăpat nepe
depsit după ce a intrat noap
tea în camera aceleiași fete și 
a întreținut raporturi sexuale 
cu ea, ce să mai spunem? J.I. 
a scăpat susținând că nu 
cunoștea vârsta minorei! în 
plus, după cum a declarat mai 
departe J.I., fata era cunos
cută ca fiind „rea de muscă”,

așa că nu și-a făcut nici o 
problemă. Acestea fiind fapt
ele și soluționările date de 
procuratură, mai rămâne de 
răspuns la o întrebare.

Există cineva în România 
care, în condițiile unor fa
milii destrămate, are grijă de 
minorii lăsați nesuprave- 
gheați? /p.6

Ieftiniri la combustibili
Deva (C.P.) - Compania Petrom a ieftinit, 

noaptea trecută, prețurile de comercializare 
a benzinei, /p.6

Investiții la Hunedoara
Hunedoara (C.P.) - Mai multe proiecte de 

investiții se vor derula în Hunedoara după 
ce municipalitatea a primit în administrare 
spațiile aparținând fostelor unități militare 
aflate pe raza municipiului, /p.3

Pentru casa ta!
Ai un cuvânt de spus pe PIAȚA IMO

BILIARĂ? Cotidianul Cuvântul liber lan
sează un produs special creat pentru agenția 
TA imobiliară! Grăbește-te să faci cunoscută 
oferta ta, tuturor! Spațiul publicitar ți-1 pune 
la dispoziție Cuvântul liber! /p11
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Valoare export
Valoare

Comerțul cu vinuri
Exporturile de vin ale României au scăzut cu 21 la sută în 

primele nouă luni ale anului 2005, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului precedent.

Grafica: Cuvântul liber, sursa: Patronatul National al Viat și Vinului

O săptămână de grevă
H Sindicaliștii din învă- principala revendicare a pro- Toate cadrele did
țământul hunedorean 
așteaptă medierea 
Președintelui României.

Deva (M.S.) - Cele peste 
6000 de cadre didactice și per
sonal auxiliar din școlile și 
liceele hunedorene au con
tinuat ieri greva generală în
cepută în urmă cu patru zile,

testatarilor fiind alocarea a 6 
la sută din Produsul Intern 
Brut pentru învățământ.

„Greva continuă. Mergem 
mai departe și așteptăm me
dierea Președintelui Româ
niei, Traian Băsescu”, a spus 
președintele Sindicatului în
vățământ Preuniversitar Hu
nedoara, Paul Rusu. Protestul 
va continua și luni, zi în eare

didactice sunt 
convocate în școli, unde se 
vor întâlni cu liderii de sindi
cat.

Aceștia le vor prezenta pro
fesorilor hunedoreni situația 
negocierilor după o săptămâ
nă de grevă, urmând să fie 
luată și o decizie referitoare 
la continuarea acțiunii dască
lilor, a precizat liderul sindi
catului din învățământ.

Amenințări
Deva (I.J.) - 11 opera

tori de mediu din județ 
sunt avertizați că, dacă 
nu vor respecta direc
tivele de mediu impuse 
de UE, după aderare își 
vor înceta activitatea. în
tre aceștia se numără 
Avis 3000 Mintia și Re
fractara Baru. /p.7

Orăștia se îndatorează
■ Consiliul Local a a- 
probat contractarea u- 
nui împrumut de 30 de 
miliarde de lei vechi.

Orăștie (D.I.) - Consilierii 
locali au aprobat recent o ho
tărâre privind contractarea u- 
nui împrumut bancar în va
loare de 30 de miliarde de lei 
vechi (3 milioane RON). Admi
nistrația locală consideră ne
cesară o asemenea îndatorare 
a bugetului local pentru a se 
putea realiza mai multe inves
tiții de interes public, precum 
extinderea rețelei de canaliza-

re, modernizarea unor străzi 
sau îmbunătățirea iluminatu
lui public de pe raza locali
tății. Primarul Iosif Blaga ne- 
a declarat ieri că deja ofertele 
băncilor ău fost depuse, cea 
mai bună variantă pentru 
municipalitate fiind cea a 
Băncii Raiffeisen. „Proiectele 
sunt deja întocmite, iar în 
luna decembrie sperăm să 
putem achiziționa materialele 
necesare pentru demararea 
lucrărilor de canalizare. Banii 
nu vor fi luați toți odată, ci 
vin în tranșe, în funcție de 
cum se execută lucrările”, ne- 
a mai spus Iosif Blaga.

E vremea de carnaval. Sute de petrecăreți au I 
sărbătorit^ ieri, la Cologne, deschiderea celui de-al cin
cilea sezon de carnavaluri pe străzile din Germania.

(Foto: EPA)
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• Anchetă blocată. Coaliția aflată la putere 
în Lituania a reușit, joi, să blocheze funcțio
narea unei comisii însărcinate cu anchetarea 
presupuselor nereguli financiare săvârșite în 
cazul cumpărării unui hotel de lux din Vil
nius de către familia premierului Algirdas 
Brazauskas.

Solidar cu 
iordanienii

Amman (MF) - Secre
tarul general al ONU, 
Kofi Annan, a sosit, ieri, 
la Amman, pentru a o- 
feri regatului hașemit 
sprijin în lupta sa împo
triva terorismului, după 
triplul atentat sinucigaș 
revendicat de filiala ira
kiană a al-Qaida. „Nici 
o ideologie nu poate jus
tifica moartea unor oa
meni nevinovați”, a de
clarat Annan în cadrul 
unei conferințe de presă 
susținută împreună cu 
ministrul iordanian al 
Afacerilor Externe, Fa- 
ruk Kassrawi. Atentate
le sinucigașe care au vi
zat trei hoteluri din Am- 
mam, miercuri seară, 
s-au soldat cu moartea a 
57 de persoane și au fost 
revendicate de celula i- 
rakiană a al-Qaida con
dusă de Abu Musab al-
Zarqawi. Annan a adău
gat că Națiunile Unite
lucrează pen
tru încheierea 
unui acord 
global pri
vind 
com
baterea 
teroris-. 
mului.

Condoleezza Rice 
(Foto: EPA) 

Vizită- 
surpriză 
Mosul (MF) - Secre
tarul de Stat ameri
can, Condoleezza 
Rice, aflată într-o vizi
tă surpriză în Irak, a 
făcut un apel la dife
ritele comunități din 
țară să-și rezolve di
vergențele înainte de 
alegerile parlamenta
re programate la 15 
decembrie. Rice se a- 
flă la Mosul, în nor
dul Irakului, în cadrul 
unui turneu de pro
movare a democrați
ei în Orientul Mijlo
ciu. Aceasta este a 
doua vizită în Irak ca 
șef al diplomației a- 
mericane. Vizita are 
loc la cinci săptămâni 
după alegerile legisla
tive care vor conduce 
la alcătuirea primului 
guvern suveran după 
căderea regimului 
Saddam Hussein în 
aprilie 2003.

Stăm bine pe jumătate

George W. Bush (Foto: epa)

■ Jonathan Scheele: 
România a rezolvat mai 
mult de jumătate din 
problemele aderării.

București (MF) - România 
a rezolvat mai mult de jumă
tate din problemele legate de 
aderare, iar domeniile rămase 
de soluționat sunt ajutoarele 
de stat, absorbția fondurilor 
post- aderare, managementul 
frontierelor și lupta antico- 
rupție, a declarat, ieri, șeful 
Delegației Comisiei Europene 
la București.

Printre problemele care 
mai sunt de rezolvat se numă
ră managementul frontiere
lor, absorbția fondurilor euro
pene, lupta anticorupție și a- 
jutoarele de stat - marea pro
blemă pentru care mai trebu
ie făcute eforturi, conform ofi

cialului european.
în legătură cu capacitatea 

României de a absorbi fon
duri post-aderare, Scheele a 
n...........
Am Scut o ana
liză a raportului 
de monitorizare. 
România și-a 
rezolvat mai mult 
de jumătate dintre 
probleme.
Jonathan Scheele

................ ............................... If 
declarat că, dacă instituțiile 
implicate nu sunt capabile să 
le gestioneze, nu vor exista 
proiecte finanțabile, iar Ro
mânia va avea de pierdut.

în legătură cu relația Ro
mâniei cu FMI, Scheele a de
clarat că problema nu este 
dacă există sau nu un acord 
cu FMI, ci că România trebu

ie să facă eforturi ca să adere 
la UE la data stabilită și să 
fie cu adevărat un membru al 
Uniunii.
O mână întinsă

Scrisoarea de avertizare 
primită în cursul acestei săp
tămâni de autoritățile române 
este, conform oficialului euro
pean, de fapt, o mână întinsă 
Guvernului de către Comisia 
Europeană, pentru rezolvarea 
problemelor pe care România 
mai trebuie să le soluționeze 
pentru a adera la data sta
bilită.

Scheele a adăugat că la în
ceputul lunii decembrie vor a- 
vea loc o serie de întâniri 
tehnice în care reprezentanții 
CE vor explica autorităților 
române ce rezultate sunt aș
teptate până la sfârșitul pri
mului trimestru din 2006.

Al-Qaida justifică atacurile

Comemorare
Palestinienii au 
comemorat ieri un an 
de la decesul liderului 
istoric Yasser Arafat, la 
mormântul acestuia, 
devenit un simbol al 
luptei pentru indepen
dență a poporului 
palestinian. Ceremoni- 
ile, în cursul cărora 
Mahmud Abbas, succe
sorul lui Arafat la con
ducerea Autorității 
Palestiniene, s-a 
adresat mulțimii, au 
început la ora locală 
14.00. Arafat a încetat 
din viață la 11 noiem
brie 2004, la vârsta de 
75 de ani, într-o clinică 
din Paris. (Foto: epa)

Sediu atacat
Salonic (MF) - Un 

grup de circa 40 de ti
neri greci a atacat cu 
pietre, joi, sediul Institu
tului Francez din Salo
nic, aparent în semn de 
solidaritate cu tinerii 
din suburbiile franceze, 
conform unei surse din 
poliția locală.

Manifestanții și-au în
dreptat atenția în spe
cial asupra ferestrelor 
de pe fațada imobilului 
și au distribuit pliante 
în care afirmau că „pro
testatarii (din Franța) 
au dreptate”.

Conform poliției, care 
a intervenit pentru dis
persarea manifestanți- 
lor, atacul a avut loc o- 
dată cu căderea serii. El 
a fost de scurtă durată, 
nici o persoană nefiind 
rănită.

Pentru 9 milioane de dolari
Washington (MF) - Un reprezentant al 

unui grup de lobby american i-a cerut, în 
2003, nouă milioane de dolari președintelui 
gabonez, Omar Bongo, pentru a-i aranja o 
întrevedere cu omologul său din SUA, 
George W. Bush, a dezvăluit, joi, New York 
Times, dar informația a fost dezmințită de 
Casa Albă.

O întrevedere între Bongo și Bush a avut 
loc la 26 mai 2004 în Biroul Oval, la șase 
luni după presupusa ofertă a membrului 
grupului de lobby, susține cotidianul ameri
can, citând documente publicate recent.

Totuși, nu există nici dovadă că suma 
ar fi fost plătită, .că ar fi fost semnat un 
contract cu Gabonul sau că organizația ar 
fi avut vreun rol în aranjarea întrevederii.

Responsabili de la Casa Albă și Departa
mentul de Stat au calificat întâlnirea drept 
una de rutină. Gabonul, unde Bongo se află 
la putere de 38 de ani, este în mod frecvent 
acuzat de Statele Unite că nu respectă drep
turile omului.

H Autorii atentatelor de 
la Amman au fost patru 
irakieni, trei bărbați și o 
femeie.

Dubai (MF) - Organizația 
irakiană a rețelei teroriste al- 
Qaida afirmă că a atacat cele 
trei hoteluri din Amman pen
tru că fuseseră punctul de ple
care al „războiului împotriva 
Islamului”, se arată într-un 
comunicat pe Internet.

„Ca urmare a atacurilor co
mise de eroii Umma (națiu
nea islamică) împotriva foca
relor răului la Amman, neam 
angajat să clarificăm câteva 
motive care ne-au determinat 
să alegem aceste ținte”, se 
poate citi în comunicatul pu
blicat pe Internet în numele 
Organizației al-Qaida în Me
sopotamia și a cărui autenti

citate nu poate fi stabilită.
Aceste trei hoteluri deveni

seră „punctul de plecare al 
războiului împotriva Islamu
lui și al susținerii prezenței 
Cruciaților în Irak și în Pen
insula Arabia, precum și a e- 
vreilor din Palestina”, adaugă 
textul.

Trei atentate sinucigașe au 
vizat, miercuri seara, hotelu
rile Radisson SAS, Hyatt și 
Days Inn din Amman, provo
când moartea a 56 de persoa
ne (în afară de autori). Reven
dicate, joi, pe Internet în nu
mele organizației irakiene a 
rețelei teroriste al-Qaida, a- 
tentatele sunt cele mai puter
nice comise vreodată în Ior
dania. Autorii atentatelor de 
la Amman au fost patru iraki
eni, trei bărbați și o femeie, 
a anunțat filiala irakiană a 
rețelei teroriste al-Qaida.

O mașină-capcană a explodat ieri, pe o stradă 
din Bagdad, atacul vizând un convoi al poliției. Un po
lițist și un civil au fost răniți. (Foto: epa)

Politia franceză în alertă maximă
A

în ziarul de joi, în articolul „Stare de necesi
tate în ideologia europeană" din pagina 2, 
anul Revoluției franceze a apărut greșit. Pre
cizăm că anul corect este 1789.

Paris (MF) - Poliția france
ză era în alertă maximă, ieri, 
mai ales la Paris, în pofida di
minuării violențelor din sub
urbii, în condițiile în care 
Franța se pregătește pentru 
un sfârșit de săptămână cu 
trei zile libere, comemorând 
sfârșitul primului război 
mondial, relatează AFP.

După ce miercuri a fost in
staurată starea de urgență și 
au fost aplicate primele res
tricții de circulație, diminua

rea violențelor a fost confir
mată în noaptea de joi spre 
vineri.

în total, 463 de vehicule au 
fost incendiate în întreaga ța
ră, față de 1.400 duminică 
noapte, când s-a înregistrat 
un apogeu al violențelor. Opt 
polițiști au fost răniți la Lyon.

Acalmia pare încă fragilă 
pentru acest week-end prelun
git, considerat decisiv de că
tre Le Parisien, marcat, ieri, 
de ceremoniile consacrate Ar

mistițiului din 1918, la care a 
participat și Jacques Chirac.

Ceremonia, la care au fost 
mobilizate forțe importante 
ale poliției, s-a desfășurat fără 
incidente în centrul Parisului, 
la câțiva kilometri de subur
biile din nord.

Circa 3.000 de polițiști au 
fost trimiși pentru acest sfâr
șit de săptămână la Paris, iar 
rețeaua de transport în co
mun către capitală a fost pla
sată sub supraveghere.

Susținere5
New York (MF) - Am

basadorul Statelor Unite 
la ONU, John Bolton, 
și-a exprimat susținerea 
pentru ca Japonia să ob
țină, cu prima ocazie, 
un loc permanent în 
Consiliul de Securitate 
al ONU. însă oficialul a- 
merican a respins, din 
nou, propunerea de lăr- 
gire a Consiliului pre- 7 
zentată de Grupul G4.
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• Comemorare. ppcD Hunedoara invită pe 
toți cei care regretă dispariția lui Corneliu 
Coposu să participe duminică, 13 noiembrie, 
la slujba de pomenire de la Biserica Sf. Nico- 
lae din Deva, când se vor comemora zece 
ani de la moartea fostului lider țărănist. (D.l.)

Câte Case de Sănătate vrem?
• Prezentare ofertă. în colaborare cu soci
etățile ce comercializează mașini și utilaje 
agricole (cu excepția tractoarelor), Oficiul 
Județean de Consultanță Agricolă Hunedoara 
organizează vineri, 18 noiembrie 2005, la 
sediul Direcției Agricole, o prezentare a ofer
tei de utilaje agricole existente pe piață. 
(L.L.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

■ Casa Armatei și a 
CFR-iștilor, afirmă Mi
nisterul Sănătății, 
mănâncă banii CAS.

Ina Jurcone
ina.jurcane@infcrmmedia.ro

Deva - Sindicaliștii din sis
temul sanitar sunt extrem de 
nemulțumiți de modul în care 
ministrul a gândit legea 
privind asigurările sociale de 
sănătate. „Există două Case 
de sănătate paralele Casei de 
Asigurări de Sănătate, adică 
cea a armatei și cea a ce
feriștilor. Orice bolnav care- 
și plătește cotizația la una 
dintre acestea poate apela 
acolo unde plătim noi toți, 
fără să dea un sfanț. Noi îi 
considerăm privilegiați pen
tru că beneficiază de tra
tamente din ambele părți și

nu este corect”, susține Lucia 
Vintilă, lider sindical „Sani- 
tas” Hunedoara.

Punctul de vedere al 
Colegiului Medicilor Hune
doara este în asentiment cu 
sindicatele. „Sperăm desfi
ințarea caselor de sănătate 
paralele. Un bolnav asigurat 
acolo, dacă se îmbolnăvește, 
tot la noi în județ se 
internează”, afirmă dr. 
Mircea Artean, președintele 
Colegiului Medicilor Hune
doara.
E tot oala comună

„Omul are dreptul să-și 
aleagă casa de sănătate la 
care vrea să cotizeze și spi
talul în care să se interneze. 
Există un acord între casele 
alternative și noi. Ei cotizează 
ca toți ceilalți, iar banii ajung 
tot la casa națională, după 
care sunt împărțiți. Bolnavul

Dr. Mircea Artean

nu are nici o vină că lucrează 
la poliție, cfr sau armată”, 
declară Ovidiu Bîndea, 
purtător de cuvânt CJAS

Alo!! E cineva 
la volan?

Patriciu bate cu tupeul omului care știe 
multe la porțile Palatului Victoria, profe
sorii sunt în grevă, iar pensionarii mor cu 

rețetele în mână. în eșalonul superior, sena
torii nu vin Ia muncă, Băsescu face declarații 
incendiare din Franța, finul micuțului Boc e 
numit prefect de Cluj și ministereasa Justiției 
încasează o jumătate de miliard pentru nemu- 
ncă. în aceste condiții, îți vine să suni la 
Cotroceni și să exclami: Bă! Puneți dracului 
mâna pe volan că intrăm cu România-n șanț!

Pentru că, oricum ai privi, guvernarea 
Alianței D.A. se dovedește a fi deosebit 
de scumpă (pentru contribuabili) iar rezul

tatele sunt nule. De aproape un an poporul 
nu face altceva decât să urmărească, pe sto
macul gol, Circul Puterii. Ba că Băsescu vrea, 
iar Tăriceanu nu și nu, ba că Năstase umblă 
cu ouăle vopsite sau că Voiculescu îl lasă pe 
Marko Bela cu autonomia-n vine. Și exem
plele ar putea continua la nesfârșit.

între timp, poporul, sătul de sacrificii 
inutile, așteaptă să trăiască bine. Și încet, 
încet, învață o lecție dură: România nu poate 
fi condusă de alianțe politice! Și Băsescu a 
înțeles acest lucru numai că nu știu în ce 
măsură va reuși să arunce peste bord PNL-ul. 
Singura realitate e că peste România vine iar
na și nici vorbă de trăit bine.

începute de aproximativ două săptămâni, lucrările 
de la viitorul patinoar au continuat ieri cu turnarea 
stratului de beton ce va constitui baza patinoarului.

(Foto: T. Mânu)

■ .... ........... . ........... ............................................................................. '

Trece și Timiș la liberali?
Deva (D.L) - Deputatul loan Timiș, mem

bru al Partidului Social Democrat, ar putea 
părăsi această formațiune politică pentru a 
se alătura liberalilor, după cum susțin surse 
din mediul politic. Contactat telefonic de 
„Cuvântul liber”, deputatul a considerat 
această ipoteză drept o simplă invenție. 
„Deocamdată nu comentez nimic”, ne-a 
declarat loan Timiș. Menționăm că fratele 
deputatului, primarul orașului Hațeg, Nico- 
lae Timiș, a părăsit și el, la sfârșitul lunii 
septembrie, Partidul Conservator pentru a 
se alătura PNL.

Caricatură de Liviu Stânilă

Dr. Lucia Vintilă (Foto: T. Mânu)

Hunedoara. Surse neoficiale 
afirmă că, de la 1 ianuarie 
2006, casele alternative de 
sănătate se vor desființa.

Cartier de locuințe sociale
Hunedoara (C.P.) - Prin 

cedarea patrimoniului fos
telor unități militare, dome
niul public al municipiului 
Hunedoara a crescut cu 78 de 
hectare, din care 26 ha sunt 
localizate în satul Vadu 
Dobrii, comuna Bunila, restul 
în Hunedoara.

Proiectul propune realiza
rea unor obiective de in
vestiții având următoarele 
destinații: pe strada Rotarilor
- locuințe sociale, cămin de 
geriatrie sau bază de trata
ment și recuperare și spații 
de agrement, pe stradă Serei
- minicartier cu locuințe 
sociale și minicartier de vile;

în Hășdat o supervilă; în 
Răcăștie o bază sportivă; iar 
în satul Vadu Dobrii o mini- 
stațiune turistică.
Finațare externă

„Proiectul va fi finanțat 
prin sume atrase de la insti
tuțiile financiare internațio
nale (Banca Europeană de 
Investiții, Banca de Dezvol
tare a Consiliului Europei, 
BERD); cu fonduri de la Uni
unea Europeană și prin 
finanțare de la investitorii 
privați (prin parteneriate 
publice-private sau promotor 
imobiliar)”, susține primarul 
municipiului Hunedoara.

Diseminatori de informație europeană
■ Diseminarea infor
mației europene se 
realizează prin șapte 
centre de consiliere.

Petroșani (I.J.) - întâlnirea 
multiplicatorilor de infor
mație europeană din Valea 
Jiului a dovedit că în județ 
cei care trebuie să transmită 
și să “traducă” informația 
europeană în teritoriu sunt 
bine pregătiți.

Principalele teme puse în 
discuție au fost legate de 
“Ghidul tău spre Europa” și 
“Raportul de țară 2005 și 
poziția euro-parlamentarilor

față de acesta”. “S-a punctat 
necesitatea demarării unor 
acțiuni concrete ale multipli
catorilor de informație euro-

Este necesar să 
se cunoască ce 
înseasoiă UE și 
ce înseamnă 
aderarea 
la UE.

Monica Iacob Ridzi

peană din Valea Jiului pre
cum și asumarea rolului de 
multiplicator de informație de

către serviciile de integrare 
europeană din cadrul admi
nistrațiilor locale”, subliniază 
Monica Ridzi Iacob.

S-au dezbătut cele trei cri
terii (economic, politic și de 
acquis) desprinse din Scri
soarea de Avertizare a Co
misiei Europene adresată 
României. Participânții s-au 
arătat încrezători în privința 
momentului aderării, su bli- 
niind că - pe baza informa
țiilor obținute de la parla
mentarii europeni - există 
toate șansele ca 1 ianuarie 
2007 să fie chiar momentul 
aderării României la Uniunea 
Europeană.

Ucis de un copac
Homorod (M.T.) - Un 

bărbat de 73 de ani, din 
Geoagiu, aflat la tăiat de 
lemne, a fost lovit de un 
lemn în cap, care i-a pro
vocat multiple leziuni. în 
9 noiembrie, Poliția Sta
țiunii Geoagiu a fost sesi
zată de Urgența Spitalului 
Orăștie, că a fost adus 
Ioan P., care prezenta 
„traumatism cranian acut 
deschis, plagă parietală 
stânga, comă de gradul 
III”. Datorită complica
țiilor survenite, acesta a 
fost transportat la Spitalul 
Deva, unde a decedat.

Luni
Haoleu, mânca-ți-aș, 

mare paranghelie ma
re, pe la barul Hexagon 
din Deva! S-adunară 
țiganii din județ să-și 
voteze cea mai tare 
pirandă! Și ca un făcut, 
se iscă și-o mică bătă
lie. Cafteala căzu pe 
capul unui român, care 
a fost luat la pumni din 
motive de... ciubuc. 
Păi, socotește șeful ți
ganilor județeni, dacă 
regele Cioabă a licitat 
800.000 și-a plătit un 
milion, ce dracu' vere, 
nu e toți banii noștri? 
Zi mersi, băi rumâne, 
că nu ți-au luat și 
dobândă!

La lumini se dă ciubuc?

Ziua teolog, noaptea sexolog

Marți
Probabil cu gândul 

că mai e mult până va 
ajunge la cutia milei 
sau la încasări pe 
șestache prin cimitir de 
ziua morților, un stu
dent la teologie a pus-o 
de-o afacere pe Internet. 
Nu cu lumânări sau 
agheasmă, ci cu... fetițe 
dezbrăcate. Și pentru ca 
totul să fie ca la cărțile 
alea nesfinte, păcătoase
le au fost alese din tag
ma minorelor. Prins cu 
fofârlica, teologul a 
ajuns la mititica. Unde 
va avea timp să stu
dieze, pe fundul pro
priu, practicile a la 
Sodoma și Gomora.

Miercuri
Nemulțumiți, pe bu

nă dreptate, de sala
riile primite, profesorii 
au pus-o de-o grevă 
generală. Spre bucuria 
elevilor, bine-înțeles. 
Care cu siguranță vor 
beneficia de timpul li
ber pentru a-și adânci 
cunoștințele în materie 
de biliard și pocher 
electronic. Ce să-i faci, 
așa se-ntâmplă când la 
guvernare se află per
soane care au fugit de 
școală ca dracu' de 
tămâie. Oricum, la câte 
vacanțe forțate au, toți 
școlarii sunt de acord 
că Băse e cool!

Iar au închis ăștia școala!

Fii atent că te-ascultă!

Joi
Din ciclul „ghici cine 

te-ascultă-n dormitor”, 
aflăm că edilul Devei 
acuză SRI-ul de inter
ceptări telefonice ile
gale. Iar supărarea pri
marului a devenit și 
mai mare la gândul că 
„nu-mi convine ca vre
un ofițeraș să se dis
treze prin birturi dis
cutând despre ce fac eu 
cu soția în dormitor”, 
în aceste condiții, ar fi 
recomandat ca primul 
om al Devei să-și cum
pere pat cu amortizor. 
Sau să nu vorbească la 
telefon în timp ce face 
pui de primar!

Vineri
La sfârșit de săp

tămână, aflăm că pe 
elevi îi doare-n cot de 
țipi ăștia, scriitorii. 
Așa că nu citesc mai 
nimic. Mai concret, un 
sfert dintre băieții din 
liceu recunosc că nu 
citesc chiar nimic. 
Oricum, guvernanții de 
astăzi pot răsufla 
ușurați. Dar, plecând 
de la ideea că majori
tatea aleșilor au trecut 
prin școală ca gâscă 
prin,apă, vă dați seama 
ce concurență va fi 
peste 20 de ani?

Candidați la președinție

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.jurcane@infcrmmedia.ro
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1884 - la Timișoara s-a introdus, pentru prima oară m 
Europa, iluminatul electric al străzilor.
1840 - S-a născut Auguste Rodin, sculptor și grafician

francez (m, 17 nov. 1917).
1912 - S-a născut Emil Botta, actor și 
scriitor; volume de poezie: „întuneca

tul april", „Pe o gură de rai", „Versuri" 
(m. 24 iul. 1977).

'1961 - S-a născut Nadia Comăneci 
(foto), celebra gimnastă, stabilită din 

1989 în Statele Unite ale Americii.
1869 - A murit Gheorghe Asachi. personalitate polivalentă 
a culturii române, (n. 1 mart 1788).

Prognoza meteo pentru astăzi:
Vreme frumoasă, cu cer senin. Tempe

ratura maximă va fi de 15°C iar minima de 
3°C. Vânt slab, noaptea. Dimineața, ceață.

Prognoza meteo pentru două zile:
Duminică. Cerul va fi parțial noros. Tem

peratura va scădea ziua, maxima înre
gistrând 10°C, iar minima fiind de 5°C. 
Vântul va sufla slab. Ceață, dimineața, în 
zonele joase.

Luni. Cer parțial noros ziua și senin 
noaptea. Maxima zilei va fi de 11°C, noap
tea temperatura scăzând la 4°C. Vânt slab 
și ceață, dimineața.
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21 mart.-20 apr. __

Nu vă pripiți în judecarea celorlalți, nu vă mai luați după 
aparențe. Gei căsătoriți sunt tentați de o aventură. Gân- 
diți-vă bine înainte!

21 apr.-2O mai

Configurația astrală vă protejează. Aveți multe de rezol
vat și vigilența vă salvează în momente critice. Depășiți ca 
prin minune ceasul rău.

21 mai-20 iun.

Prima impresie nu e și cea mai bună. Doriți mai mulți bani 
și îi puteți avea. în dragoste, numai surprize! Sunteți activ, 
plin de inițiativă.

21 iun.-20 iul.

Vă apărați poziția socială, confortul, convingerile. Vreți să 
faceți schimbări discrete în agenda zilei, ca să vă atingeți 
țintele.

21 iul.-20 aug.

E foarte ^posibil să primiți o invitație pentru această după- 
amiază. încercați să vă depășiți prejudecățile și veți petrece 
o zi încântătoare.

21 aug.-20 sept.

Descoperiți cu neplăcută surpriză că persoana iubită nu 
vă înțelege deloc. Îngrijorarea pentru cineva sau ceva legat 
de casă e alungată de o veste.

21 sept.-2O oct.

Aveți tendința să riscați cam mult. Fiți prudent, nu vă 
forțați norocul! Zi favorabilă deplasărilor în interesul fa
miliei. Primiți bani neașteptați.

21 oct.-20 nov.

Calendar ortodox și greco-catolic__________________
12 noiembrie - Sf. loan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; 
Cuv. Nil Pustnicul

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică ____________________
I Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
i electrice.

Gaz metan___________________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă _____________________ _________ ____________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva

Soluția Integramei din numărul 

precedent: C - HAT - 0 - BUHA

- URSA - CAMASA - M - PUR - 

BEZNA - VARA - AER - NA - STA

- Gl - II - ILAR - LENT - PREȘ - 

I - TIZIC - T - NOURI - ASA - SN

- LUNAR - STELE - IRA - TRISA

- ICAR

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgente___ 112
Pompieri_______ 981

Jandarmerie ______________956

Poliție 955
j O.J.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

REWHt ZBS

Ciorbă de pui a la grec
Ingrediente (pentru 10 porții): 1 kg pui, 

2,5 1 apă, 200 g morcovi, 200 g albitură, 100 
g țelină, 200 g ceapă, 100 g orez, 250 g smân
tână, 50 g făină, 3 ouă, 100 ml ulei, 5 g sare 
de lămâie, (oțet), 50 g pătrunjel, 50 g mărar, 
sare.

Mod de preparare: zarzavaturile se 
curăță, se spală, se dau pe răzătoarea mare 
și se înăbușă împreună cu ceapa tocată în 
ulei cu adaos de apă. Se adaugă la zarza
vatul înăbușit puiul care a fost trecut prin 
flacără și spălat. în timpul fierberii se 
spumează. Orezul se alege, se spală și se 
pune la fiert o dată cu carnea dezosată și 
tăiată cuburi. Sosul pentru dres - din gălbe
nușurile bătute bine cu smântână și făina 
cu adaos de ciorbă - se amestecă și se 
adaugă în oală, continuându-se încă 5 min. 
fierberea. Se potrivește de sare și se acrește. 
Se servește cu verdeață tocată.

Galeili de artă
Deva: Gâleriă de" Artă 

„Forma". Expoziția artis
tului plastic Torino 
Bocaniciu ce cuprinde 
lucrări de pictură, tera
cotă și metal. Este o 
expoziție personală ce 
aduce pe simezele 
galeriei devene noutate 
pe plan județean în 
domeniul artelor plas
tice și culoare ce 
creează un ambient 
relaxant pentru vizitator.

• •

Hunedoara: Galeria de 
Arte prezintă, celor care 
îi trec pragul, expoziția 
de pictură a artiștilor 
plas- tici Aurel Nedel și 
Vladimir Nedel, tată și 
fiu, recunoscuți ca 
maeștri ai culorii și 
peisajului stilizat.

Oirts

&

în anturajul dv are loc o paradă a orgoliilor. Unii vor să 
se remarce prin perseverență, alții prin originalitate. Sunteți 
ponderați, respectați trecutul.

21 nov.-20 dec.

Vi se comunică oficial schimbări ce vă displac, dar n- 
aveți cum să le contracarați. Deveniți un fel de persoană 
bună la toate, pentru puțin timp.

21 dec.-20 ian.

Conștiinciozitatea dv lasă de dorit. Noroc cu inventivitatea 
care vă ajută să dregeți câte ceva. Relația cu șefii nu e 
prea bună, deci evitați-i!

21 ian.-20 febr.

îngrijiți-vâ sănătatea. Cu măsuri minime obțineți rezul
tate bune. Ca să nu aveți probleme cu sistemul nervos, 
înconjurați-vă cu oameni pozitivi.

21 febr.-2O mart.

Chiar dacă există nemulțumiri, ziua se anunță generoasă 
cu dv, în principal pentru că veți reuși să vă faceți remar
cat de un șef important.
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logic, castele și biserici 
medievale, dar și unul 
dintre cele mai mari 
baraje de anrocamente 
din Europa. De aseme
nea, există posibilitatea 
unor plimbări pe cărări 
de munte, vizitarea „Par
cului Național Retezat" 
- Rezervație a Biosfe
rei.

Turism

Deva. Librăria “Marin 
Preda" (fostă “Gh. 
Lazăr") oferă iubitorilor 
de poezie:
-“Silabe”, de Ionel 
Amăriuței, volum apărut 
la Editura Călăuza v.b.

ij j j j j j

Deva. Librăria “Emia" 
(Str. M. Averescu, bl.
20, parter), recomandă 
cititorilor: “Istoria curcu
beului", volum lansat la 
recentul târg de carte 
devean, în prezența 
autorului Florea Uliu. 
Cartea prezintă "inter
pretarea curcubeului 
prin prisma imaginilor 
teologice și științifice”, 
primele predominând 
până la 1650, cele 
opuse, științifice, după 
acea dată.

Teaitu

CD-uri cu muzică pentru 
toate gusturile și casete 
cu filme de ultimă oră. 
Acestea se pot achi
ziționa sau închiria pen
tru ca timpul liber să fie 
petrecut confortant, 
după alegerea fiecăruia, 
indiferent de vârstă.

&Hni
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Petroșani. Teatrul „I.D. 
Sârbu” va găzdui 
duminică, ora 12.30, 
programul de prezentare 
a poeților Văii Jiului - 
Eli-sabeta Bogățan.

fttfea-lVB

Magazinul „Cip Audio 
Video Him" Deva, situ
at la etajul I din Com
plexul Comercial Ulpia, 
deschis inclusiv dumini
ca până la amiază oferă 
cele mai noi și căutate

Deva, Cinema „Patria”, 
în perioada 12 - 17 

noiembrie 2005 rulează 
filmul “Cinderella Man”. 
Prețul biletului: 45.000 
lei vechi; lunea e tarif 

redus la toate specta
colele 35.000 lei 
vechi. Joia este închis.
Hunedoara, Cinema 

.Flacăra", de la orele 
13-16-19, doar în zilele 

de sâmbătă și dumi
nică, în acest week-end 
rulează filmul „Dl. & 

Dna. Smith" (Mr. & Mrs. 

Smith)

Sport
Fotbal. Pe Stadionul” .M. 

Klein” Hunedoara, 
sâmbătă, de la ora 
11.00, are loc meciul 
de fotbal între echipele 
"Corvinul 2005“ Hune
doara și "Apullum” Alba 
lulia, din etapa a Xlll-a 
a Diviziei B3.

Curburi

.Night Club Latino”, din 
Deva, Calea Zarandului, 
cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club", din 
Deva, b-dul N. Bâlcescu, 
bl. 12A - parter, oferă, 
zilnic, între orele 9.00 - 
2.00, distracție cu rule
ta electronică, aer con
diționat și ventilație, cea 
mai savuroasă cafea și 
șatisfacție deplină. Re
zervări: 0254/221220. 
„Aristocrat" - club de 
noapte cu locații în 
Deva, Str. Pescărușului, 
nr. 42, și Simeria, str. 
Gheorghe Doja, nr. 39. 
Tel. 004-1723121382. 
.John’s Cafâ”. Cocktail-

bar din Deva, deschis, 
zilnic, între orele 08.00 
- 02.00, pe str. Mihai 
Eminescu, nr. 2. Tel. 
0254/233511.
„Zinc Club”, la parterul 
Hotelului „Deva", oferă 
tot ceea ce poate face 
o seară plăcută. Peri
odic, organizează petre
ceri și spectacole cu 
tineri soliști îndrăgiți de 
publicul tânăr.

Pensiuni
Pensiunea .Anita". Este 
situată pe Valea Râului 
Mare Retezat, la limita 
Parcului Național Rete
zat, pe malul râului, într- 
un peisaj de o fru
musețe deosebită. 
Oferă: camere cu paturi 
duble, TV prin satelit și 
bar, restaurant cu 
bucătărie autchtonă și 
internațională, gril, 
terasă acoperită spre 
râul de munte populat 
cu păstrăvi. Ca obiective 
turistice: Cetatea Colț, 
Sarmizegetusa Ulpia 
Traiana, amfiteatrul 
roman și muzeul arhed-

Munții Retezat. Au unele 
din cele mai frumoase 
priveliști din Europa sud- 
estică. Masivul este tra
versat de multe poteci 
turistice marcate pentru 
amatorii de drumeții. 
Pentru cei bine pregățiti 
există și câteva trasee 

de cățărare, însă aces
tea nu sunt recoman
date pe vreme rea. 
Cabanele turistice din 
jurul parcului vă 
așteaptă totuși chiar 
dacă ninge! Centrul Sal- 
vamont Petroșani 
anunță pe turiști ca, în 
caz de rătăcire sau acci
dentare, să apeleze 
numărul de telefon 
0725 - 82.66.68 sau 
SALVAMONT. Apelantul 
trebuie să indice locul 
producerii accidentului 
și ora, numărul răniților, 
condițiile meteorologice 
și date personale.
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7:00 Ceasul 
deșteptător 
Emisiune interactivă de 
divertisment și 
informații

8:20 Teleshopping 
8:30 Desene 

[□animate 
L 930 Mic, da' voinici 
'10:00 Portativul 

piticilor
11:00 Satul românesc, sat 

european
12:00 Lumea-n care trăim 
135)0 Orizont 2007 
14.00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:15 O vedetă... 

populară 
16:00 Parteneri 

de week-end 
16:25 Cu Irina la 

cafea
17:55 Festivalul 

Național de Teatru I.L 
Caragiale, București, 
2005

18:00 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR.

Meteo.
Sport

20:00 Surprize, surprize. Pri

ma parte 
23:00 Jurnalul TVR 
2330 Profesioniștii

0:30 Paznic de noapte (hor- 
ÎSKror, SUA, 1998) Cu: 

Ewan McGregor, Josh 
Brolin, Patricia Arquette. 
Martin este un student 
care se angajează la 
morgă pentru a mai 
câștiga un ban. El 
devine principalul sus
pect într- o serie de 
crime anchetate de 
inspectorul Thomas 
Cray. Cercetările vor 
descoperi adevăratul 
criminal, a cărui identi
tate îi va lua pe toți prin 
surprindere.

2:15 Jurnalul TVR (r) 
3:15 Profesioniștii (r) 
4:10 Orizont 2007 (r) 
5.00 Alege viațal (r) 
5:30 Euro-Dispecer 
535 Destine secrete 
6:25 Teleshopping

8:00 0 famil trăsnită 
8:30 Uriașul Harry (s) 
9:00 Baby Looney Tunes 
9:30 Invadarea Americii 

10:00 Aventurile lui
▼ HPee Wee (comedie,

SUA, 1985)
12:00 Promotor. Emisiune 

auto
1230 Magazin UCL 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Bucătăria lui Radu (r) 
14:00 Un sălbatic la New Yorick 
15:00 Duși cu submarinul
▼ H(comedie, SUA 1990)

Cu: Bill Pullman, Wendy 
Schaal, Chris Demetral. 
Submarinul nuclear USS 
Sub-standard se 
pregătește de o nouă 
lansare. Cu surle și 
trâmbițe, căpitanul 
vasului și întreaga sa 
echipă se îmbarcă, fiind 
pregătiți pentru o nouă 
aventură. Care nu 
întârzie să apară.

17:00 Tu ești, tu câștigil 
18:00 Stilul Oana Cuzino 
18:30 Te vezi la Știrile ProTv 
19:00 Știrile Pro Tv. Sport

20:30 Atac pe vaporul Queen
* Qfacțiune, SUA 2003) Pe 

vaporul Queen Elizabeth 
2 are loc o întâlnire 
istorică între președin
tele Statelor Unite și 
premierul chinez. Ce doi 
se întâlnesc pentru a 
rezolva o problemă con
troversată: dezarmarea 
nucleară. Vrând să pună 
capăt bunelor relații 
dintre cele două țări, un

• grup de teroriști, bine 
înarmați, conduși de o 
femeie, atacă vasul.

2230 Pradă dificilă (acțiune, 
■JA, 1990)

Ox» Dincolo de moarte 
,. .(thriller, SUA, 1990) 

3fi5 Stilul Oana Cuzino (r) 

3:45 Un sălbatic la New 
gYork (r)

430 Te vezi la 
Știrile Pro Tv

5:00 Tu ești, tu câștigil (r)

730 Gillette World Sport 
8:00 jim Button 
8:30 Desene animate: 

GÎVânătorul de fantome; 
Astro, roboțelul

9:00 Desene animate: Rățoi 
Ode oraș 

9:45 Casa de piatră 
10:15 Roata de rezervă 
11:00 Nava spațială Odyssey 
12:15 Incredibil, dar 

[□adevărat 
13:00 Știri 
13:15 Valeții mușchetarilor 
▼ J3(l) (comedie, Franța, 

1974) Cu: Jean Val
mont, Yvan Tanguy, Gib 
Grossac. O parodie 
după filmele ce ne 
prezintă aventurile 
mușchetarilor, numai că, 
acum, ne vom distra 
urmărindu-i pe slujitorii 
lor. Mușchetarii nu mai 
au nici o valoare... Sunt 
leneși și bețivi...

15:45 Geniali: Mariana Bitang 
și Octavian Belu

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator.

Sport

2030 Animat Planet 
21:00 Gogomanii 
2130 Elicopter la pământ!

«(război, SUA, 2001)
1:0u Anatomie (thriller, SUA 

' J2000) Cu: Franka 
Potente, Benno Fur- 
mann, Anna Loos, 
Sebastian Blomberg. 
Paula (Franka Potente) 
e o ambițioasă studentă 
la medicină, care își 
vede visul cu ochii, 
acela de a participa la 
un curs prestigios de 
anatomie, ținut de le
gendarul profesor 
Grombek (Traugott 
Buhre). în al nouălea 

cer, își anunță familia, 
care reacționează diferit.

3:00 Concurs 
interactiv 

4:00 Observator 
5:00 Nava spațială Odyssey 
6:00 Incredibil, dar

Sadevărat! (r)

6:00 Totul despre Schmidt
H (Dramă, SUA, 2002)

8:00 Hollywood Necenzurat 
- Jack Nicholson

8:30 Arome (Comedie, SUA 
H 2003) Cu: Anjaan Sri- 

vastav, Bharati 
Achrekar, Reef Karim, 
Pooja Kumar, Rishma 
Marik

10:25 Fiica președintelui
13 (Romantic, SUA, 2004) 

12:15 Dave și Locky (Corne

ls die, Irlanda, 2002) 
13:45 Pe platourile de filmare

13 Ep. 45
14:15 Adio, dar rămân cu tine
v H (Comedie, SUA, 2004) 

Cu: Jeff Daniels, Patricia 
Heaton, Hallie Kate 
Eisenberg, Alan Cum
ming, Paul Becker

15:55 HBO SPECIAL ■ KILL
13 BILL VOL, 1 (Acțiune, 

SUA 2003)
16:00 Declarația (Thriller,

Q Canada, 2003) 
17:55 HBO SPECIAL - KILL

q BILL: VOL 2 (Acțiune, 
SUA, 2004)

18:00 Batman (Acțiune, SUA, 
131989)

20:05 Al naibii tratament!
•' (Comedie, SUA, 2003) 

Cu: Adam Sandler, Jack 
Nicholson, Marisa 
Tomei, Luis Guzman, 
Jonathan Loughran, Kurt 
Fuller

21:50 Totul despre Schmidt
l (Dramă, SUA, 2002) Cu: 

Jack Nicholson, Kathy 
Bates, Hope Davis, Der
mot Mulroney, Howard 
Hesseman

23:55 HBO SPECIAL - KILL
I 1 BILL VOL 1 (Acțiune, 

SUA 2003)
030 Gothika (Thriller, SUA, 
i j 2003) Cu: Robert 

Downey Jr., Halle Berrz 
135 HBO SPECIAL - KILL 

«BILL: VOL 2 (Acțiune, 
'"SUA 2004) Cu: Uma 

Thurman
1:40 EL MARIACHI (Acțiune, 

; K Mexic, 1992)
3.05 Star Trek: Nemesis (SF,

. «SUA, 2002

07:00 Pescar hoinar (reluare) 
07:25 Top sport 07:55 Teleshop
ping 0825 Euro-Dispecer 08:30 
Universul cunoașterii 09:00 Arca 
lui Noe 0930 împreună pentru 
natură 10:00 Natură și aventură 
1030 Oala sub presiune 12:00 
Televiziunea, dargostea mea! 
13:00 Agenția de plasate 14:05 
Fascinația modei 14:25 Aventuri 
secrete (reluare) 15:00 Alex 
și Emma (comedie romantică, 
Statele Unite ale Americii, 2003) 
17:00 Via sacra 18:00 Miracole 
(s) 19:00 Fotbal: Coasta de 
Fildeș - România. Meci amical 
(live) 21:00 Trăsniții din Queens 
(s, Statele Unite ale Americii) 
21:30 Jurnalul TVR 22:00 Petru 
cel Mare (dramă istorică, Statele 
Unite ale Americii, 1986) 23:00 
Desfășurare de forțe (thriller, 
SUA, 1990) 00:45 Albastrul 
oceanului (s, Statele Unite ale 
Americii) 01:35 Muzica la ma
ximum 02:35 Trăsniții din 
Queens (s,SUA r)

09:45 Teleshopping 1000 Poke
mon 10:30 Descoperă România 
11:15 Misterele planetei albas
tre 12:45 Teleshopping 13:00 
Copilul 15:00 Doctorul de 
suflete 16:00 Cheers 17:00 
Omul fără chip 19:00 Telefonul 
de la miezul nopții 20:00 
Doi haiduci și o crâșmăriță 
22:00 Mintea unui bărbat 
însurat 23:15 Saturday Night 
00:15 Prima invazie 01:15 Doi 
haiduci și-o crâșmăriță

06:50 Răsărit de soare 10:00 Ce, 
unde? 10:30 Emisiuni pentru 
copii 13:00 Știri, meteo 13:05 
Momentan 13:40 Telesport - 
Corner_13:55 Tezaurul național 
14:20 în spatele carapacei (f) 

16:00 Să gătim din nou ușor! 
1630 Elice 17:00 Știri 17:05 
Telesport 19:05 Louis de Funes, 
maestrul hazului 20:00 Luxor- 
show 2030 Jurnal, sport, meteo 
21:05 Loto 21:1.5 Fiica Maha- 
rajului 22:15 Leandru otrăvitor 
(dramă, SUA, 2002) 00:15 Știri, 

sport

07:00 Teleshopping 07:30 
Desene animate 0830 Sărit de 
pe fix (s) 09:00 Un taxi numit 
dreptate (s) 10:00 Orizonturi 
europene 10:30 News Radio 
11:00 Sport, dietă și o vedetă 
1130 Tele RON 13:00 Viață de 
vedetă 13:30 Cele mai intere
sante 101 cupluri celebre (d) 
14:30 Săptămâna nebună (r) 
15:30 Super Nany (r) 17:00 
Aventurile familiei Vijelie (r) 
18:00 Focus 19:00 Camera de 
râs 1930 Hugo 20:00 Termi
natorul 2: Ziua Judecății 22:00 
Poliția în acțiune (r) 23:00 Trădați 
în dragoste (r) 00:00 Dorință și 
decepție 0230 Guinness

05:45 Naționala de Bere - Bata
lionul distracționar (r) 06:45 
Țara Iu’ Papură Vouă 07:00 
Teleshopping 08:00 Jurnal de 
dimineață 0830 Denver - ultim
ul dinozaur 09:00 Legenda 
călărețului (f) 11:00 Totul despre 
casa mea 11:30 Agenția de tur
ism 12:00 Raven (s) 1230 Rebe
lii (s) 13:00 A treia planetă de 
la Soare 13:30 Un partener fan
tomă 1430 Răzbunarea (f) 
16:30 Taxi Driver 17:30 Cuscrele 
(r) 18:30 Jurnal de seară 19:45 
jara Iu1 Papură Vouă 20:00 

Pașaport pentru moarte (f) 
22:00 Iubire adevărată (f) 0030 
Emmanuelle (r) 01:30 Iubire 
adevărată (SUA)

07:00 Matineu TV2 11:10 
Dinozaurii, stăpânii Terrei 11:45 
Magazin de călătorie 12:15 Sfa
tul casei 12:50 TotalCar 13:25 
Trăieșțe-ți viața încă o dată! (s) 
14:20 îngerii păzitori ai șoselelor 
(s) 15:25 Eddie(s) 16:25 
Vrăjitoare fermecătoare (s) 
17:25 Stargate (s) 18:25 Comis
arul Rex (s) 19:30 Știri, meteo 
20:00 Magellan. Călătorie 
științifică în jurul Pământului 
20:30 Activity show 21:10 
Câinele meu Jerry Lee 23:30 
Secretul izvorului din pădure 
(mistic, SUA, 2000). Cu: Kyle 
MacLachlan, Alison Eastwood 
01:15 Căldură toridă (f)

06:00 Micuțul Friiolito (r) 08:00 
Trupul dorit (r) 9:15 Uzurpa- 
toarea (s) 11:00 Amazoana (s) 
12:00 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 13:00 Sărmana 
Maria (r) Cu: Thalia, Fernando 
Colunga, Iran Eory, Ricardo 
Blume 15:15 Micuțul Frijolito (s) 
17:20 Rețeta de acasă 17:30 
Poveștiri adevărate 18:25 Vre
mea de acasă 18:30 împotriva 
destinului (s) 19:30 Inocență 
furată (s) 2030 Păcatele Evei (s) 
21:30 Trupul dorit (s) 23:30 
Uzurpatoarea (r) 01:15 Poveștiri 
adevărate (r) 02:30 Păcatele Evei 
03:30 Acasă în bucătărie (r) 
04:15 Amazoana (s, r)

07:00 Euromaxx (d) 07:30 
Euroblitz - Fabricat în Germania 
(r) 08:00 Calendar ecumenic 
0830 Teleshopping 09:00 Marș 
forțat (r) 10:00 La limită 1030 
Vis de vacanță (r) 11:00 Eurob
litz - Jurnal European (r) 11:30 
Jet set - best of 12:00 Fan X 
13:00 Economia în 60 de 
minute 14:00 O casă de ne
buni (s, r) 14:30 Pasul Fortunei 
(r) 16:00 Folclor de aur (IV) 
17:00 Highlife (r) 18:00 Briefing 
19:00 Știri 1930 Spion fără voie 
(comedie, SUA, 1986)21:30 Nu 
privi în urmă (dramă, SUA, 
1998) 2330 Pețitoarea (s) 00:30 
Nu privi în urmă (dramă, SUA, 
1998, reluare)

06:45 Ziarul realității 11:15 Kilo- 
cruciada 12:00 Realitatea de la 
12:0013:00 Realitatea de la 
13:0013:15 Autoshow (r) 14:00 
Realitatea de la ora 14:0015:00 
Realitatea de la ora 15:0015:15 
Documentarea realității 16:00 
Realitatea de la ora 16:0017:00 
Realitatea de la Ora 17:00 18:45 
Deschide România! 19:00 Rea
litatea de la 19:00 20:00 Rea
litatea de la 20:00 20:15 
Deschide România! 21:00 Real
itatea de la ora 21:00 22:00 
Realitatea de la 22:00 22:15 
Am o știre pentru tine! 23:00 
Realitatea de la 23:00 00:00 
Realitatea de la 00:00

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -16.45 Știri locale

* s "■ • v * *.  w!;v £ M -

wva.vi»»
08.30-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

1030 Adevărata dragoste (f) 
12:15 O promisiune împlinită: 
Povestea Oksanei Baiul (f) 
1400 Echipa de intervenții (s) 
14:45 Călătorie în Vest (I) (f) 

16:30 Lumina blândă a 
dimineții (f) 18:15 Adevărata 
dragoste (f, r) 20:00 Echipa de 
intervenții (s) 21:00 Sângele 
apă nu se face (dramă, SUA, 
2005) 22:45 Brigada omucideri 
(s) 23:45 Praf de pușcă, trădare 
și complot (I) (f) 01:45 în lip

sa mea (f) Cu: Kirstie Alley, 
Peter Horton, Bill Smitrovich, 
Bill Lake. Viața fericită a lui Jo 
Beckett, mamă și soție 
devotată, suferă un adevărat 

șoc

06:00 Vânătorii de mituri. 
Astronautul Dinastiei Ming 
07:00 Mașini extreme 08:00 
Confruntări și fiare vechi 09:00 
Motociclete americane 10:00 
Pasionat de pescuit 10:30 
Pasionat de pescuit 11:00 
Planeta dinozaurilor 12:00 
Vânătorii de mituri 13:00 
Mașini extreme 14:00 Con
fruntări și fiare vechi 15:00 
Motociclete americane. Moto
cicleta Poliției 1 16:00
Exploratori urbani 17:00 
Brainiac 18:00 Supraviețuitori 
în condiții extreme 19:00 
Proiecte de vis 20:00 Reporter 
de război 21:00 Tu alegi azi! 
00:00 Ora Zero

7:00 Universul 
credinței 

8:30 Desene 
[□animate

Clubul Disney 
9:25 Stele...

de cinci stele 
(reluare) 

10:30 Repere sacre Ceremo
nia de înscăunare a 
Mitropolitului Ardealului 
(live) 

12:00 Viața satului 
13:00 Agenda 

politică
14:00 Jurnal TVR 

Sport Meteo
14:15 Dănulz S.R.L 
1600 Cealaltă 

Românie
16:55 Festivalul 

Național de teatru I.L 
Caragiale, București 
2005

1705 Tezaur 
folcloric

18:50 Tragerile loto 
649 și Noroc; 
Omologarea

19:00 Jurnalul
TVR

î

20:00 Odii de înger (dramă, 
4J3SUA, 2001) Cu: Jennifer 

Lopez, James Caviezel, 
Jeremy Sista, Terrence 
Dashon Howard, Sonia 
Braga, Victor Argo. într- 

o noapte, când urmărea 
un asasin, polițista 
Sharori Pogue este sal
vată de un străin chiar 
în momentul când 
răufăcătorul era gata să 
o ucidă. Dar ea și 
străinul care a salvat-o 
pare că s-au mai întâl
nit o dată.

22:00 Așii magiei 
23:10 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
23:30 Garantat 100% 
.0:30 Inocență (dramă./ 030 Inocență (dramă,

’ ^Franța, 2004) 
2:35 Jurnalul TVR (r) 
3:35 Stele... de 5 stele 
4:25 Sănătate 

pentru toți (r) 
5:20 Universul credinței (r)

8:00 O familie trăsnită
830 Uriașul Hany 
9:00 Baby Looney Tunes 
930 Invadarea Americii 

10:00 Provest 
11:00 Parte de carte 
12:00 Profeții despre trecut 
13:00 Știrile ProTv 
1305 Xena, prințesa războinică 
14:00 Apropo Tv 
15:00 Tarzan și orașul 
T pierdut (aventuri, SUA, 

1998) Cu: Casper Van 
Dien, Jane March, 
Steven Waddington.
Având sânge albastru în 
vine, Jarzan este copilul 
crescut de fiarele jun
glei, regele maimuțelor, 
care s-a întors în pre
tențioasa societate bri
tanică. Acum însă dato
ria îl cheamă înapoi, pe 
țărmurile copilăriei, pen
tru a le apăra de merce
nari

17:15 Mama Mia 
18:15 La setvici 
18:55 Știri sportive 
19:00 Știrile Pro Tv

4

20:15 Aventurile lui Pluto
, Na$h (comedie, SUA, 

2002)
22:15 Vacanța Mare 
23:30 Fete cu lipici (16) 
0:15 Apropo Tv (r) 
1:15 Aventurile lui Pluto

. Nash (comedie, SUA, 
2002, r) Cu: Eddie Mur
phy, Rosario Dawson, 
Jay Mohr. Echipat cu o 
personalitate foarte pu
ternică și un set de 
arme albe care se 
găsesc numai pe Lună, 
Murphy joacă un rol 
extraordinar într-o 
comedie genială. Anul 
de grație este 2087 și 
viitorul nu mai e ce a 
fost, mai ales că în joc 
se află gangsteri care 
au pus ochii pe Clubul 
Pluto, al cărui patron 
este chiar Nash.

3:15 La serviri (r) 
4:00 Profeții despre trecut (r)

7:00 Concurs interactiv 
8:00 Desene animate 

10:00 Dansul armăsarilor
* (âaibi (aventuri, SUA, 

1963) Cu: Robert Tay
lor, Lilli Palmer, Curd 
Jurgens, Eddie Albert, 
James Franciscus, John 
Larch. Austria în timpul 
celui de-al Doilea 
Război Mondial... 
Colonelul Alois Podha- 
jsky trebuie să-și prote
jeze armăsarii Lipizzaner 
și să se asigure că vor 
ajunge pe mâini sigure. 
Dar Patton, iubitor de 
cai, îl poate ajuta numai 
dacă vede un număr 
executat de armăsari.

12:00 Dispariții 
13:00 Știri 
13:15 Misiunea casa 
14:00 Febra împerecherii 
14:30 V.I.P.
15:30 Duminica în familie Cu: 

Mihaela Rădulescu 
1830 7 zile. Cu: Alessandra 

Stoicescu
19:00 Observator. Sport

5

20:15 Piața Diverts
2130 Geniali: Mariana Bitang 

și Octavian Belu Ultima 

parte
23:45 Recursul etapei

200 Strain în lumea 
noastră (thriller, SUA 
2002) Cu: Randy Quaid, 
Nastassja Kinski, 
Stephen Tobolowsky. 
Dr. Jennifer Stillman 
(Nastassja Kinski) e un 
psiholog din New York 
care se mută în micuțul 
orășel Sierra Vista pen
tru a devini terapeutul 
școlii locale. La sosire, 
are parte de reacții 
ostile din partea rezi- 
denților locali, printre 
care directorul și șeriful. 
Atunci când Jennifer îl 
întâlnește pe tânărul 
Ben, își dă seama că 
are de-a face cu un 
băiat introvertit

400 Duminica în familie

.?

*

i

6:00 Ce zi fericită I (Come-
Odie, Danemarca, 2004) 

7:35 Pe platourile de filmare
Etp. 45

8:10 Un bărbat multiplicat
RSF, SUA, 1996) 

10:05 Tom și Thomas (Aven- 
▼ tâturi, Olanda, 2002) 
11:55 Cinema, cinema, cine-

Hrna Ep. 46
12:25 Moș Crăciun caută 

Crăciuniță (Comedie, 
SUA, 2002)

14:10 Radio (Dramă, SUA, 
Î32003)

16:00 Kate și Leopold 
EMRomantic, SUA, 2001) 

17:55 HBO SPECIAL - KILL
HBILL VOL 1 (Acțiune,

SUA, 2003)
18:00 Star Trek: Nemesis (SF, 

«3SUA, 2002) Cu: Patrick 
Stewart, Jonathan 
Frakes, Brent Spiner

19:55 HBO SPECIAL - KILL 
HBILL: VOL 2 (Acțiune,

SUA 2004) Cu: Uma 
Thurman, David Carra- 
dine, Lucy Liu, Vivica A. 
Fox, Chia Hui Liu, Bo 
Svenson

i.

20:00 Invidie (Comedie, SUA, 
’2004) Cu: Ben Stiller, 
Jack Black, Rachel 
Weisz, Amy Poehler, 
Christopher Walken

21:35 Hollywood: Necenzurat 
HEp.6 -Jim Carrey

22:00 Deadwood Ep. 10: 
EXJomnul Wu

22:55 HBO SPECIAL - KILL 
- (BILL VOL 1 (Acțiune, 

SUA, 2003) Cu: Uma 
Thurman, Lucy Liu, Vivi- 
ca A. Fox

23:00 Prizonierii timpului 
^Fantastic, SUA, 2003) 

Cu: Paul Walker, 
Frances O'Connor 

0:50 HBO SPECIAL - KILL 
FILL: VOL 2 (Acțiune, 
SUA, 2004) Cu: Uma 
Thurman

0:55 Veronica Guerin 
(Biografic - SUA, 2003) 
Cu: Gerard McSorley, 
Cate Blanchett, Ciaran 
Hinds

06:30 Jurnalul TVR (r) 07:00 
Miracole (r) 07:55 Teleshopping 
08:25 Euro-Dispecer 08:30 
Medalion folcloric 09:00 Ferma 
1000 Pescar hoinar 1030 Info... 
baza în direct 11:00 H... ora 
Prichindeilor 12:00 Două roți 
12:30 Magazin IT 13:00 Atenție, 
se cântăl 14:00 Casa ta 14:35 
Poftă bună! (d) 15:15 Lois și 
Clark - noile aventuri ale lui 
Superman (s) 16:20 Femei fatale 
17:00 Verdict: Crimă (d) 18:00 
Farmece (d) 19:00 Pe urmele 
războiului troian (d) 20:00 Atlas 
20:30 Andromeda (s) 21:30 Jur
nalul TVR 22:00 Lege și ordine 
(s) 23:00 Unde dai și unde 
crapă! (comedie, SUA, 1994) 
Cu: Denis Leary, Judy Davis, 
Kevin Spacey. Judy Davis și 
Kevin Spacey sunt cei mai insu
portabili soți din lume, Caroline 
și Lloyd. 00:45 Agenția de 
plasare (r) 01:40 Desfășurare de 
forțe (thriller, SUA, 1990, r) 
03:10 Pe urmele războiului 
troian (r)

06:00 Apropo TV 08:45 
Teleshopping 09:15 Pokemon (r) 
09:45 Teleshopping 10:15 Mis
terele Planetei Albastre (r) 12:00 
Teleshopping 12:15 ProMotor 
12:45 Teleshopping 13:00 Omul 
fără chip (f, r) 15:15 Lumea Pro 
Cinema 16:00 Verdict: Crimă (s) 
17:00 Micul războinic 19:00 
Telefonul de la miezul nopții (s) 
20:00 Contact 23:30 Lege și 
fărădelege (s) 00:30 Prima 
invazie (s)

10:00 Delta 1030 Secolul nos
tru 11:00 Universitatea omni- 
științei 11:55 Mesajul Bibliei 
12:00 Religii și culturi pe vestigi
ile antichității 12:30 El Camino 
1300 Știri 1305 Telesport 14:50 
Piața centrală 15:45 Emisiune 
religioasă ortodoxă 16:15 
Dispăruți de-acasă 1635 Primii 
maghiari 1700 Știri 1705 Marea 
Carte 17:40 Stil 18:15 Fetele 
Gilmore 1905 Viața mamiferelor 
20:00 Știri 2025 La căsătorie, 
suficient 23:10 Telesport

07:00 Teleshopping 07:30 
Desene animate 08:30 Sărit de 
pe fix (s) 09:00 Un taxi numit 
dreptate (s) 10:00 Casa noas
tră 10:30 Teleshoping 11:00 
Levintza prezintă 11:30 Tele 
RON 13:00 Viață de vedetă 
13:30 Pet Show 14:00 Mereu 
prieteni (r) 15:30 Farsele lui 
Jugaru (r) 16:00 Cronica cârco
tașilor (r) 18:00 Focus. Primele 
știri ale serii! 19:00 Camera de 
râs 19:30 Hugo 20:00 Aventurile 
familiei Vijelie 21:00 Super Nan
ny 2230 Terapie de șoc 
(dramă, SUA, 1996) 00:30 Focus 
(r) 01:30 Guinness - Lumea 
recordurilor

07:00 Teleshopping 08:00 Jur
nal de dimineață 08:30 Denver 
- ultimul dinozaur 09:00 Conan 
Luptătorul 10:00 în căutarea 

unui răspuns 11:00 Căminul de 
5 stele 11:30 Automobile 12:30 
Sare și piper cu Stela și Arșinel 
14:00 Albumul Național 16:00 
Tot înainte, peripeții în excursie! 
(1) 18:00 Jara Iu' Papură Vouă 
18:30 Jurnal de seară 20:00 
Maratonul norocului 22:00 
Papillon (film artistic) 00:00 
Foamea (s) 01:00 Anchetă pe 
cont propriu (f) Cu: Joe Panto- 
liano, Wade Dominguez, Eliza
beth Berkley. Un angajat al Fis
cului, care investiga o firmă

07:15 Mecanică distractivă (d. 
a.) 07:45 Matineu TV2 10:55 
Pas cu pas (s) 11:25 Viața cu 
familia ta (s) 11:55 Bucătăria lui 
Stahl 12:30 Conan (s) 13:25 
Sliders (s) 14:20 Cei mai puter
nici oameni din lume 15:25 
Smallville (s) 16:25 Vipera 
zburătoare (s) 17:25 Walker (s) 
18:25 J.A.G. (s) 1930 Știri 20:00 
Jurnal 21:00 Jurnalul lui Brid
get Jones (comedie, coprod., 
2001). 23.00 Creatura 2 (thriller, 
SUA,' 1998) 00:50 Plutonul 
(dramă război, SUA, 1986). Cu: 
Charlie Sheen, Tom Berenger, 
Willem Dafoe, Kevin Dillon, 
Francesco Quinn

08:00 Rețeta de Acasă 09:15 
Uzurpatoarea (film serial) 11:00 
Al șaptelea cer (film serial) 
12:00 Acasă în bucătărie 13:00 
Sărmana Maria (r) 15:00 Cristi
na Show. Thalia și Bisbal 
schimbă destine 16:00 Corazon 
latino 17:30 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de acasă 18:30 
împotriva destinului (s) 1930 
Fetele Gilmore (film serial) 
20:30 Păcatele Evei (s) 2130 
Jocurile seducției (comedie 
romantică, SUA, 2001) 23:30 
Uzurpatoarea (r) 0130 Poveștiri 
adevărate (r) 02:30 Păcatele 
Evei (s, r) 03:30 Corazon latino 
(reluare)

07:00 Fan X (r) 08:00 Calendar 
ecumenic 08:30 Jet Set - best of 
09:00 Teleshopping 0930 La 
limită (r) 10:00 Economia în 60 
de minute (r) 11:00 Upgrade. 
Emisiune IT 11:30 Fashion (r) 

12:00 Top Fan X 13:00 Un nou 
început (d) 13:30 Emisiune reli
gioasă 14:00 Spion fără voie (f, 
r) 16:00 Dracula (d) 18:00 
Pețitoarea (s, r) 19:00 Lumea în 
10.000 de minute 20:00 Misi
une imposibilă 20:30 NYPD 
Blue (s) 21:30 Sunset Strip 
(dramă, SUA 2000) 23:30 Fash
ion. Emisiune de modă 00:00 
Trenul vieții (r) 01:45 Sunset 
Strip (dramă, SUA 2000, r) Cu: 
Simon Baker

09:00 Realitatea de la ora 09:00 
10:00 Realitatea de la ora 10:00 
11 ."00 Realitatea de la ora 11:00 
11:15 Am o știri pentru tine 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:15 Exist, deci mănânc! cu 
Dan Chișu 15:15 Arhitectonic 
16:40 No comment 17:00 Rea
litatea de la 17:00 17:15 Ana
liza finală 18:00 Realitatea de 
la 18:00 18:45 Săptămâna de 
vreme 19:15 Lista lui Carol cu 
Carol Sebastian 20:00 Reali
tatea de la 20:00 21:00 Reali
tatea de la 21:00 22:00 Reali
tatea de la 22:00 22:15 Reali
tatea sportivă 2300 Realitatea 
de la 23:00

06.30-07.00 Observator (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

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

Drumul spre casă (f) 
Bunicul excentric (f,

10:30 Bunicul excentric (f) 
12:15 Câmpul sălbatic (f) 
14:00 Echipa de intervenții (s) 
14:45 Călătorie spre vest (f) 
16:30 
18:15
r) 20:00 Echipa de intervenții 
(s) 21:00 Miracole posibile 
(dramă, SUA, 2005) 22:45 
Brigada omucideri (s) 23:45 
Praf de pușcă, trădare și com
plot (dramă, coprod., 2004) 
Ultima parte 01:45 Vulpea 
neagră: Oameni buni și răi (f) 
Cu: Christopher Reeve, Tony 
Todd, Kim Coates. în timpul 

războiului Civil, singura spe
ranță pentru un grup de femei 
și de copii răpit de indieni

09:00 Motociclete americane 
10:00 Pasionat de pescuit 
10:30 Pasionat de pescuit 
11:00 Animale de pradă uriașe 
12:00 Vânătorii de mituri 
13:00 Mașini extreme 14:00 

Mega-războaie cu fiare vechi 
15:00 Motociclete americane 
16:00 Exploratori urbani 17.00 
Brainiac: Maniaci ai științei 
18:00 Planeta Albastră. în 

largul oceanului 1900 Proiecte 
de vis 2000 Reporter de război 
21:00 Enigma somnului 22:00 
Oase modificate 23:00 Imita
torii de animale 00:00 Un corp 
spectaculos. Anatomia sexului 
01:00 Un pas mai departe

în suplimentul „Jurnal TV" de vineri ai 20 de programe, în 16 pagini!
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• Furt. Lucian P., de 17 ani, fără ocupație, 
și Bogdan M., de 17 ani, elev, din Petrila, în 
noaptea de 13/14 octombrie, au sustras un 
radiocasetofon auto și C.D.-uri, în valoare de 
1.000 lei RON, dintr-un autoturism Dacia, 
proprietatea lui Viorel A., din Petrila, care se 
afla parcat în cartierul 22 Decembrie. Preju
diciul a fost recuperat. (M.T.)

• Accident. Conducătorul unui autoturism 
Ford Focus, Costel S., 32 de ani, din Simeria, 
a surprins și accidentat grav, pe D.N.7, pe 
raza orașului Simeria, pe minorul lulian'C., 
de 12 ani, care a traversat strada prin loc 
nemarcat și fără să se asigure. A fost inter
nat la Spitalul Județean Deva, cu „fractură 
1/3 medie femur drept deschisă". (M.T.)

• Prinși de polițiști. Ovidiu M., 36 de ani, 
din Simeria, Gheorghe I., 42 de ani, din Hu
nedoara, Marcel A., 35 de ani, din Hune
doara, au sustras patru bucăți plasă dintr-un 
vagon. Polițiștii Postului de Poliție TF Hune
doara i-au prins și îi cercetează în stare de 
libertate pentru furt (M.T.)

Vieți „sfârșite" timpuriu

Noi prețuri la carburanții Petrom (Foto arhivă)

■ Nesupravegheate de 
familie, blamate de in
stituțiile statului, mino
rele ajung pe străzi.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.strola@in1ormmedia.ro

MlHAELA TăMAȘ____________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - în urma materialu
lui de marți, 8 noiembrie, apă
rut în Cuvântul Liber, am fost 
contactați de către Tatiana S. 
din Hunedoara. Și asta de
oarece nepoata sa a cunoscut- 
o pe minora I.L., la care facea 
referire materialul nostru. 
„Avea 15 ani când a plecat la 
mama ei în Nădăștia de Jos. 
Aici, a cunoscut-o pe I.L. într- 
o seară fetele au fost violate 
de mai mulți bărbați. După 
acest incident, nepoata a venit 
la Hunedoara și, de teama 
mea, a locuit o perioadă la

B.G., în vârstă de aproximativ 
60 de ani. în acea perioadă am 
depus o plângere la Poliția din 
Hunedoara prin care sesizam 
dispariția nepoatei mele. Fata 
a venit acasă după aproape 
două luni, timp în care B.G. 
nu a adus la cunoștința nici 
unei autorități faptul că ne
poata mea stătea la el”, spune 
femeia. După ce procurorii 1- 
au anchetat pe B.G. pentru că 
i-a ținut nepoata sechestrată, 
Tatiana primește un răspuns 
care a revoltat-o. Practic, pro
curorii susțin că minora a fost 
de acord să locuiască în a- 
partament cu B.G. și că fapta 
nu poate fi încadrată ca fiind 
infracțiune. „Să înțeleg de aici 
că oricine poate lua un copil 
de pe stradă și să-l țină acasă 
fără a păți nimic?”, se în
treabă femeia.

Și în ceea ce privește rezul
tatul anchetei privind între
ținerea de acte sexuale cu un 
minor sau acuzațiile de viol

Bunica fetei (Foto: Traian Mânu)

susținute de declarațiile mi
norei, răspunsul Parchetului 
a nemulțumit-o pe Tâtiana. 
Procurorii i-au scos de sub 
urmărire penală pe bărbații

acuzați pe motiv că unul din
tre bărbați nu a știut câți ani 
are fata, iar pentru acuzațiile 
de viol nu sunt suficiente 
probe!

Colecție
A

Motorina costă mai mult 
decât benzina

Deva (C.P.) - Petrom a redus de azi prețul 
sortimentelor de benzină comercializate în 
rețeaua sa de distribuție cu 0,8 lei noi/litru. 
Astfel, un litru de benzină Eco Premium 
va costa 3,28 Ron/1, benzina Premium fără 
plumb - 3,25 Ron/1, iar benzina Top Premi
um 99 - 3,58 Ron/1. Prețul motorinei va 
rămâne neschimbat: Super Euro Diesel - 
3,30 Ron/litru, Euro Diesel - 3,23 Ron/1. De 
asemenea, prețul combustibilului Autogas a 
fost menținut la 1,81 Ron/litru.

■ Obiecte ale Casei 
Regale de la Săvârșiri 
pot fi văzute în colecția 
primarului.

Crișcior (M.S.) - Un pate
fon și o pendulă, ambele în 
perfectă stare de funcționare, 
despre care proprietarul lor 
susține că ar fi aparținut 
Casei Regale, se află în casa 
primarului comunei hune- 
dorene Crișcior, Ovidiu Fur- 
dui. Colecția sa este întregită 
de două tablouri ale unui pic
tor anonim, sfeșnice și un set 
complet de vase și pahare, cu

„Regală" la
blazonul regal, care provin 
din Castelul de la Săvârșin. 
Actualul proprietar al obiec
telor afirmă că le-a primit de 
la o cunoștință de a sa, a că
rei bunică ar fi fost bu-

Patefonul, piesa de reyistență

Crișcior
cătăreasa Curții de la 
Săvârșin.

„Pentru mine sunt foarte 
importante. Toate lucrurile 
vechi mă impresionează foar
te mult. Niciodată nu le voi

Pendula Regelui funcționează 
de zeci de ani

Ovidiu Furdui

putea înstrăina”, spune Ovid
iu Furdui. Dovada afirma
țiilor făcute de actualul pro
prietar al obiectelor stă în 
faptul că patefonul poate fi as
cultat și acum, cu discuri ori
ginale, iar pendula încă mai 
„dă ora exactă” de pe un pe 
rete al casei primarului.

ARTICOL PUBLICITAR

Conservatorii -
■ Organizația munici
pală Deva a Partidului 
Conservator și-a ales 
noua conducere.

Deva (M.D.) - Organi
zația locală Deva a Par
tidului Conservator (PC) și- 
a ales aseară noile structuri 
de conducere, în funcția de 
președinte fiind reconfirmat 
Ion Stan. La ședință au fost 
prezenți, alături de con
ducerea județeană a par
tidului, deputății PC Ionica 
Popescu și Liviu Almășan.

Imediat după realegerea 
sa în funcția de președinte 
al organizației PC Deva, 
Ion Stan afirma că dorește 
să construiască o echipă 
solidă, care „să răspundă 

Delegații la Conferința locală a PC Deva (Foto: Traian Mânu)

prompt la toate acțiunile". 
Alături de organizarea u- 
nor manifestări care să 
conducă la o creștere a no
torietății partidului în rân
dul electoratului, conserva
torii deveni își mai propun

w
Secretul vieții 
politice este 
comunicarea 
cu oamenii

Ion Stan, 
PREȘEDINTELE 

Partidului Con
servator Deva

să realizeze, până în 
aprilie 2006, un program 
de dezvoltare al munici
piului reședință de județ.

Proiectul va cuprinde as
pecte legate de dezvoltarea 
economică și culturală a 
localității, în perspectiva 
alegerilor locale din 2008. 

„Dorim să avem un cu
vânt hotărâtor la alegerile 
locale din anul 2008, să 
creștem numărul consilieri
lor locali și șansele pentru 
ocuparea funcțiilor de pri
mar și viceprimar ale muni
cipiului Deva. Consilierii 
noștri locali se vor implica, 
din ce în ce mai mult, în 
problemele comunității, 
pentru ca oamenii să simtă 
că aleșii lor le sunt aproa
pe", afirma președintele PC 
Deva.

Evaluări periodice 
în urma votului exprimat 

de către delegații la con
ferință, s-a stabilit ca din 
Consiliul Local al PC Deva 
să facă parte 1 1 persoane 
și 3 supleanți. în funcțiile de 
vicepreședinți au fost aleși 
Cosmin Vasile, care s-a o- 
cupat până acum de relația 
cu tineretul, și Constantin 
Vâlceanu, un alt tânăr 
apreciat cu o deschidere 
politică „de viitor" de către 
reprezentanții conservato
rilor deveni.

De menționat este faptul 
că activitatea membrilor 
Consiliului Local și cea a 
Biroului Executiv ale PC va 
fi evaluată semestrial, ur

e de comunitate

Conducerea organizației județene Hunedoara a Partidului Conservator (Foto Traian Mânu)

mând ca aceștia să răs
pundă în fața președintelui 
organizației municipale.

Spiritul de echipă
în opinia conservatorilor 

deveni, activitatea organi
zației trebuie construită pe 
bazele unei munci în 
echipă. „Noi am fost atrași 
în partid de spiritul de 
echipă. Pe această coordo
nată trebuie să ne clădim 
activitatea viitoare", apre

cia vicepreședintele filialei 
județene a PC Hunedoara, 
Simion Molnar.

La rândul său, președin
tele filialei județene, Petru 
Mărginean, se arăta satis
făcut de rezultatele obținute 
de organizația municipală. 
„Sunt mulțumit și apreciez 
că Deva nu este invinci
bilă", declara Petru Măr
ginean referindu-se la pro
iectele conservatorilor de
veni de a-și crește numărul 

de consilieri locali și de a 
câștiga funcțiile de primar 
și viceprimar ale munici
piului.

Potrivit raportului de ac
tivitate prezentat în cadrul 
conferinței de dare de sea- d ’ 
mă și alegeri, organizația ’ ) 
PC Deva a reușit, ca în 
ultimii patru, să-și tripleze | 
numărul de membri, ca un ? 
efect al creșterii prestigiului ? 
partidului în rândurile ( 
cetățenilor.
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• Trafic. Potrivit unui sondaj efectuat de
Direcția Națională de Drumuri pe DN7, între 
Sîntuhalm și ieșirea din Deva, anual pe acest 
tronson circulă peste 6 mii. autovehicule. Ca 
urmare, poluarea cu praf în Deva este de 
două ori mai mare decât limita admisă con
form normelor de mediu în vigoare, iar cea 
fonică ajunge la 60 decibeli. (IJ.)

Sustragere de la răspundere

V---------------------------------------------

Euro pentru apă
Deva (I.J.) - La

începutul săptămânii a 
avut loc lansarea Pro
gramului de îmbună
tățire a Performanțelor 
Financiare și Opera
ționale (FOPIP) - Asis
tență tehnică pentru 
întărirea capacității 
instituționale a benefi
ciarilor finali ai progra
mului ISPA în sectorul 
de apă și apă uzată din 
România. Proiectul a 
fost demarat la soli
citarea Ministerului de 
resort către Comisia 
Europeană pentru finan
țarea asistenței tehnice 
care să sprijine autori
tățile locale în formarea 
unor operatori puterni
ci și viabili în sectorul 
de apă, capabili să asi
gure implementarea 
proiectelor cu finanțare 
internațională. Progra- 

Mul are o valoare de 7 
“mii. euro. este finanțat 
integral de UE prin 
Asistență Tehnică ISPA 
și se întinde pe trei ani. 
Una din componentele 
sale majore, „Pre - 
FOPIP”, va asigura su
port pentru creșterea 
eficienței serviciilor de 
apă și în județul Hune
doara.

Elena Bădescu 
(Foto: Traian Mânu)

Deva, oraș 
poluat
Deva (IJ.) - Despre 
cât este de poluat 
orașul Deva multora 
le-a fost greu să 
aprecieze. Potrivit 
APM Hunedoara, în 
octombrie putem 
spune că praful ne-a 
„copleșit" de două 
ori peste limita 
admisă. „în situații 
similare de poluare 
cu praf - pulberi în 
suspensie - s-a aflat 
comuna Vața, polu
ată cu praf de cal- 
cită, iar la Hunedoara 
pulberile sedimen- 
tabile au trecut mult 
peste limita admisă", 
precizează Elena 
Bădescu, director 
APM Hunedoara. 
Principalii poluatori 
din octombrie sunt 
Minvestul (Certej), 
Primăriile Teliuc, Ghe- 
lari, Băcia (prin stațiile 
de epurarea apei), 
Ecosid Călan (Cema). 
între poluatori se 
înscrie chiar Apa 
Prod Deva și Hațeg, 
în apele reziduale 
epurate s-au identifi
cat detergenți.

■ APM Hunedoara a 
primit soluția pentru a 
aduce la ordin polua
torii hunedoreni.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@lnformmedia.ro

Deva - Trei din cei 11 oper
atori, mai poluatori din 
județul Hunedoara, pot să 
respire ușurați, cel puțin pen
tru moment, că nu vor fi 
închiși după aderarea la UE. 
Acesta a fost obiectul unor 
discuții între reprezentanții 
agențiilor de mediu din țară 
și Autoritatea Națională de 
Mediu, susține Elena Bădes
cu, director APM Hunedoara. 
„Trei dintre marii poluatori 
din județ au obținut o amâ
nare de circa nouă ani pen
tru conformarea la directivele 
de mediu. Este vorba de Mit
tal Steel, Termoelectrica 
Paroșeni și Electrocentrale 
Mintia. în schimb la 1 ia
nuarie 2007 dacă nu respectă

Amenzi de mediu via UE

Stație de tratare a apei

i S Lege privind pre- 
j venirea și controlul 
| integrat al poluării con- 
j form legislației UE.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@infornimedia.ro

Deva - Actul normativ 
creează premizele accelerării 
procesului de autorizare inte- 

j. - grată a instalațiilor IPPC 
i (Prevenirea și Controlul Inte

grat al Poluării). Legea 
prevede că orice instalație

Subfinanțare în învățământ
Deva (M.S.) - Doar două obiective de 

investiții din învățământul hunedorean au 
primit fonduri, în bugetul pe anul viitor, a 
anunțat deputatul Cosmin Nicula, membru 
al PSD. Potrivit acestuia, o situație aparte 
se înregistrează în cazul noului sediu al 
Casei Corpului Didactic Deva, unde, dintr- 
un necesar de 21,3 miliarde lei pentru 
finalizarea lucrărilor, au fost alocate doar 
80 de milioane lei. „Acești bani nu ajung 
nici măcar pentru plata impozitelor sau 
pentru organizarea de șantier”, spunea de
putatul PSD. Ultimul obiectiv prevăzut să 
primească fonduri este clădirea formată din- 
tr-o sală de gimnastică și spații de cazare 
care se construiește pentru Clubul Sportiv 
„Cetate” Deva, imobilul fiind amplasat în 
curtea liceului sportiv. Pentru această 
investiție au fost alocate 24 miliarde lei, din- 
tr-un necesar de 36,9 miliarde lei. „Amen
damentele depuse de PSD în comisia de 
buget-finanțe, pentru suplimentări de fon
duri, au fost respinse pentru că suntem 
minoritari. Mai mult ca sigur că amenda
mentele vor fi respinse și în plenul Parla
mentului”, a apreciat deputatul Nicula.

Viitorul imobil al CS Cetate Deva (Foto: T Mânu)

„ Sa dan amanet da ai pantni:
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a) nerespectarea obligației operatorului de a obține autorizația integrată 
de mediu pentru exploatarea instalației;
b) obligația operatorului de a întocmi un plan de măsuri obligatorii pen
tru obținerea autorizației de mediu;
c) obligația operatorului de a respecta condițiile prevăzute în autorizație;
d) obligația operatorului de a informa autoritățile competente despre orice 
modificare în exploatarea instalației;
e) obligația operatorului de a comunica la termenele stabilite prin auto
rizație rezultatele monitorizării emisiilor apărute incidental, accidental sau 
la un accident major.

„Ne cunoaștem mai bine 
activitatea"
■ Parteneriatul inter- 
județean, organizat de 
Școala „A. Mureșanu" 
a început acum 3 ani.

Deva (V.R.) - „Ziua priete
niei” și-a numit Școala „A. 
Mureșanu” Deva întâlnirea 
cu echipajele unităților șco
lare împreună cu care rea
lizează un parteneriat inter- 
județean: nr. 8 Sibiu, nr. 4 
Rm.-Vâlcea, nr. 2 Cisnădie, 
Rășinari și Dumbrava (Pra
hova). Primele două ediții au 
avut loc la Sibiu și Rășinari.

Dascălii și elevii școlii 
devene, au muncit serios ca 
să se prezinte onorabil în fața

Cultura fără șef
Deva (V.R.) - Cristina Riș- 

cufa a fost unicul candidat la 
concursul pentru ocuparea 
postului de șef al Direcției de 
Cultură Hunedoara. Ea n-a 
întrunit punctajul necesar 
prezentării la interviul pentru 
post. Candidata aprecia că e 
„scârbită de manevrele pri
marului Devei”, fiind con
vinsă că motivul nereușitei 
sale e unul politic.

Discuții pe tema poluării mediului (Foto: Traian Mânu)

normele de mediu sunt vi
zate cu închiderea Fabrica de 
var Chișcădaga, Refractara 
Baru, Cilindrul Călan și Avis 
3000Mintia”, declară Bădescu.
Biciul și zăhărelul

Potrivit sursei citate există 
două alternative pentru 

nouă este pusă în funcțiune 
numai după obținerea autor
izației integrate de mediu. 
„Aceasta cuprinde valorile 
limită de emisie pentru polu- 
anți, care pot fi emiși în can
tități semnificative, ca rezul
tat al funcționării instalației, 
luând în considerare natura 
lor, precum și potențialul de 
transfer al poluării dintr-un 
mediu în altul, respectiv: apă, 
aer, sol”, susține Elena Bădes
cu, director APM Hunedoara.

Cuantumul taxei pentru 
emiterea autorizației inte- 

echipajelor partenere, formate 
din câte cinci elevi și mai 
mulți profesori. Toată lumea, 
dascăli și ele
M................... .
Cea mai mare 
realizare e 
că ne cunoaștem 
mai bine 
activitatea

Viorica Sitaru,
DIRECTOARE

.................................. M
împreună, în ateliere. Cadrele 
didactice și-au împărtășit 
idei, au discutat proiecte, 
întâlnirea ajutându-i să se

URGENTE
Famtacîi

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ®-» 717659. 

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd.
Republicii, nr. 8.®-» 748199.

Farmacia „Amica", str. George Enes
cu, nr. 7. ®-» 713045.

DEVA
Farmacia „Sensiblu", non stop, str. •
Victoriei, nr. 1. ®-» 222380. 

agenții economici vizați. Par
tea bună este că poți primi 
aviz de mediu dacă nu 
poluează decât în limitele 
standard UE, dar partea rea 
arată că, dacă întârzie docu
mentația sau valoarea de 
emisie a noxelor nu scade, 
uniunea le închide fără drept

Adio poluare, bun venit fali
ment! (Foto: Traian Mânu)

grate de mediu este de 100 
RON. Neadaptarea la condi
țiile prevăzute de Uniunea 
Europeană privind poluarea 
potrivit termenului de grație 
pentru conformare aduce cu 
ea sancțiuni drastice. Amen
zile vor fi cuprinse între 
50.000 RON și 100.000 RON.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul atelierelor (Foto: Traian Mânu)

cunoască reciproc. Elevii au 
colaborat în patru ateliere. 
Cei de la „Sport și sănătate” 
au fost cei mai... rapizi în 
atingerea obiectivelor. La 
„Pasiuni decorative” s-a rea- 
slizat câte un obiect din pro
dusele toamnei pentru fiecare 
echipaj, iar la „Jurnalistică” 
colectivul a scos miniziarul 
„Mesagerii prieteniei” și o

Farmacia w.1 „Remedia", non-stop.
Piața Victoriei, nr. 29. ®-> 211616, 
224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas li", 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ®-» 
211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele
8-20 duminică, orele 8 - 14, str. N. 
Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.
PETROȘANI
Farmacia „Piață", non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia", sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. ®-> 612887. 

de apel. O idee periculoasă 
dar oarecum salvatoare ca 
agenții economici să nu fie 
închiși, chiar dacă poluează, 
este una simplă: să-și reducă 
producția sub cotele peste 
care începe monitorizarea 
UE. O variantă riscantă care 
poate da în faliment.

Sensibilizare
Deva (I.J) - Sensibi

lizarea publicului pentru 
conștientizarea impor
tanței pădurii ca para
metru al ecosistemului, 
vital pentru menținerea 
echilibrului ecologic, a 
fost realizată prin efortul 
făcut de silvicultori pen
tru gospodărirea terenu
rilor forestiere cu res
pectarea regimului silvic, 
prezentarea problemelor 
cu care se confruntă sil
vicultorii în realizarea 
sarcinilor de gospodărire 
a fondului forestier, an
grenarea tinerilor din 
școli la acțiuni de îm
pădurire și participarea 
la întâlnirile organizate 
de ONG precum „ATM 
Kogaion” Orăștie ce are 
ca obiect de activitate și 
probleme legate de men
ținerea echilibrului eco
logic prin prisma pro
tecției pădurii.

microantologie „Flori și le
gende”. Din desenele aduse de 
fiecare școală s-a constituit 
„Albumul prieteniei”. Fiecă
rei școli partenere i-a revenit 
câte o mapă cu roadele stră
daniilor colective ale tuturor 
echipajelor. „Ziua prieteniei” 
s-a încheiat cu o plimbare cu 
telecabina pe Cetate și cu o 
masă a prieteniei.

Stomatologia
Policlinica Stomatologie Deva, str. M. 
Koqălniceanu, zilnic 8-20____________
Cabinet medical individual STOMATO, 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde- 
pendenței, 18A. ®-> 731509._________

Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-> 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.

Cabinet dr. Bâldea Eugenia, Orăștie, 
Str. 1 Mai. nr. 1. ©-*  242461.

mailto:lna.jurcone@lnformmedia.ro
mailto:lna.jurcone@infornimedia.ro
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• Prefecturi. Partidul Conservator a solicitat 
colegilor de coaliție să-i fie cedate cele cinci 
posturi de prefect, care i-au revenit pe baza 
algoritmului stabilit în urma negocierilor de 
la începutul anului. Astfel, PNL va ceda trei 
posturi de prefect, iar PD două. Prefectura 
Hunedoara nu a fost vizată de către conser
vatori. (D.l.)

• Bancă pentru primării. Primăriile ar 
putea să beneficieze de o bancă ce să 
finanțeze exclusiv proiecte de infrastructură 
locală. Ideea aparține primarului Bucureștiu- 
lui, Adriean Videanu, care s-a inspirat după 
modelul rusesc. El susține că inițiativa este 
justificată deoarece primăriile nu au posibili
tatea finanțării proiectelor. (D.l.)

• Referendum. Președintele Traian Băsescu 
a declarat că dorește organizarea unui refe
rendum asupra modificării Constituției în cel 
mult un an. El a precizat că, în actuala Con
stituție, au rămas neclare atât raporturile 
dintre Președinte și Executiv, cât și cele din
tre Președinte și Parlament. (D.l.)

Proiecte comune regionale
■ Reprezentanții Regiu
nii de Dezvoltare V Vest 
s-au întâlnit, în această 
săptămână, I? Timișoara.

Daniel I. Iancu_______________
daniel. iancti@ln1armm«dla.ra

Deva - Dorin Păran, 
vicepreședintele Consiliului 
Județean Hunedoara, a par
ticipat la întâlnirea lunară a

Dorin Păran (Foto: T. Mânu)Pogea evalu
ează miniștrii

București (D.I.) - Emil 
Boc, președintele Par
tidului Democrat, a 
anunțat că fiecare mi
nistru al acestei forma
țiuni politice ar putea fi 
evaluat, în luna decem
brie, pentru a putea pri
mi (sau nu) votul de 
încredere din partea 
Colegiului Director. Ac
tivitatea miniștrilor PD, 
printre care se numără 
și hunedoreanul Gheo- 
rghe Barbu, cel ce con
duce Ministerul Muncii, 
Solidarității Sociale și 
Familiei, este monitor
izată de către vicepre- 
mierul Gheorgiie Pogea, 
președintele PD Hune
doara. Cel mai recent 
raport întocmit de Po
gea nu conține nici o 
critică la adresa mi
niștrilor democrați.

Agenției de Dezvoltare a 
Regiunii V Vest, ce s-a des
fășurat în această săptămână 
la Timișoara. Discuțiile au 
vizat, printre altele, unele rec
tificări la bugetul regional pe 
anul 2005, precum și elabo
rarea bugetului ADR V Vest 
pentru anul viitor. Deocam
dată cotizația fiecărui județ 
pentru anul viitor a rămas la 
nivelul anului în curs, mai 
precis de 700 de lei vechi pen
tru un locuitor.
Fonduri structurale

Tema principală a consti
tuit-o însă posibilitățile de 
colaborare între cele patru 
județe ale regiunii (Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara și 
Timiș), astfel încât să poată fi 
elaborate proiecte comune în 
vederea accesării din anul 
2007 a fondurilor structurale 
puse la dispoziție de Uniunea 
Europeană.

Sediul Consiliului Județean Hunedoara (Foto: Traian Mânu)

Gheorghe Pogea (Foto: arhivă)

Olandezii 
fac donații 
Simeria (D.l.) - O de
legație olandeză din 
localitatea Emmen- 
New Amsterdam s-a 
aflat ieri într-o vizită 
în orașul Simeria. 
Scopul acesteia a 
fost donarea unor 
calculatoare pentru 
școlile din mediul 
rural, acțiune care a 
început în toamna 
anului trecut. „Vizita 
a avut loc datorită 
unei relații personale 
pe care o am cu unii 
dintre membrii dele
gației, și au fost 
donate de către 
partea olandeză un 
număr de opt calcu
latoare. Ele vor fi dis
tribuite școlilor din 
satele aparținătoare, 
respectiv la Simeria 
Veche, Cărpiniș, 
Bârcea Mare și Sân- 
tandrei. Datorită unei 
promisiuni pe care 
am făcut-o, un calcu
lator îl vom dona 
școlii din satul Foit, 
comuna Rapott", ne- 
a spus primarul 
orașului Simeria, 
Radu Păun Jura. 
Până acum olandezii 
au donat un număr 
de aproximativ 30 de 
calculatoare.

„Dorim să se producă o 
coeziune mai bună între 
județele din euroregiune, pen
tru a putea accesa mai ușor 
fondurile. Mai precis; trebuie 
întocmite diferite documen
tații comune pentru obiective 
mai importante de care să

beneficieze două sau mai 
multe județe, deoarece UE 
finanțează mai ușor proiecte 
zonale. S-a stabilit ca la întâl
nirea din luna decembrie să 
fie prezentate câteva astfel de 
proiecte”, ne-a spus Dorin 
Păran, vicepreședintele CJ.

Experiență americană în județ
■ Păun-Jura afirmă că 
se va folosi experiența 
americană în dezvoltarea 
ariei metropolitane.

Dahiel I. Iancu_______________
daniel.lancu@infonmnedia.ro

Simeria - Radu Păun Jura, 
primarul orașului Simeria, a 
participat în această săp
tămână, în calitate de 
reprezentant al Asociației 
Orașelor din România, la 
sesiunea de toamnă a Con

gresului Puterilor Locale și 
Regionale, ce a avut loc la 
Strasbourg.
Temele abordate

Pe lângă aprobarea pro
iectelor de recomandări pri
vind autonomia administra
ției publice locale în Olanda, 
Republica Moldova și Cipru, 
participanții au propus ca 
până la sesiunea din pri
măvara lui 2006, să fie 
întocmit un raport privind 
dezvoltarea ariilor metropoli
tane din jurul marilor orașe.

„S-au numit deja experții care 
să întocmească acest raport, 
folosindu-se de experiența 
americană în domeniu. El are 
o importanță deosebită și pen
tru ceea ce se dorește a fi rea
lizat la nivelul județului Hune
doara, respectiv unirea Devei, 
Hunedoarei și Simeriei. O să 
vedem cum putem aplica expe
riența americană la noi”, ne- 
a declarat Radu Păun Jura. 
Tot la Strasbourg s-a hotărât 
că primarul Simeriei va par
ticipa, în calitate de observa
tor al Consiliului Europei, la

Radu Păun Jura

alegerile locale din Cecenia, 
care vor avea loc pe data de 
27 noiembrie.

PAAEBEA TA CONTEAZĂ: Ce credeți despre continuarea grevei în învățământ?

Gunoiul menajer va fi 
selectat

Orăștie (D.L) - Primăria Municipiului 
Orăștie și-a propus ca, până la sfârșitul aces
tui an, să înceapă acțiunea de achiziționare 
a europubelelor necesare pentru colectarea 
selectivă a gunoaielor menajere. în acest 
sens vor fi demarate negocierile pentru 
întocmirea unui parteneriat cu societatea 
„Schafer” din Germania, în vederea livrării 
a peste 5000 de europubele. Valoarea totală 
a acestora se ridică la peste cinci miliarde 
de lei Vechi. Astfel, se are în vedere ca 
fiecare gospodărie să aibă în fața casei câte 
două pubele, Una pentru gunoiul menajer 
uscat, iar cealaltă pentru colectarea gunoiu
lui menajer umed.

Cred că greva are 
un scop foarte bine 

definit și profesorii ar 
trebui să continue 
greva până când vor 
obține aprobarea 
tuturor revendicărilor. 
Și eu am fost cadru 
didactic și știu ce 
înseamnă să trăiești 
dintr-un salariu
minim. 
Cornelia, 
Deva

Nu mă afectează 
foarte mult greva 

profesorilor. Sindi
catele din învățământ 
au datoria de a apăra 
interesele ângajaților 
pe care-i reprezintă. 
Fiecare dorește să 
trăiască mai bine și 
putem, cel puțin, să 
fim solidari cu 
profesorii.
Elena Cezar, 
Gestionar, Deva

Copiii se bucură 
pentru că sunt în 

vacanță prelungită, 
dar era mai bine dacă 
nu ar fi fost vacanță. 
Toate orele pierdute 
acum, trebuie recupe
rate după reînceperea 
activității. 
Nemulțumirile profe
sorilor sunt însă înte
meiate.
Liliana David, 
Administrator, Deva

Bucuria este a copi
ilor. Sunt într-o 

minivacanță care nu 
se știe când se va 
încheia. Pe de o
parte profesorii 
sunt îndreptățiți să 
ceară acele 
revendicări, dar sper 
ca de luni școlile 
să-și înceapă activi
tatea.
Daniela DuMBRăvicEAN, 
Deva

Nu mă afectează 
greva cadrelor 

didactice, dar cred că 
negocierile cu 
reprezentanții guver
nului bat pasul pe loc. 
Cred că totul este în 
zadar pentru că deși 
după o săptămână de 
grevă se obțineau 
rezultate, acum totul 
bate pasul pe loc. 
Cristina Nicola,
Deva

în Orăștie, gunoiul va fi colectat selectiv
(Foto: arhivă)

Blaga strigă
■ Luni, la ora 14.00, 
noul președinte executiv 
al PD a convocat o întâl
nire cu vicepreședinții.

Deva (D.L) - Președintele 
executiv al organizației ju
dețene a Partidului Demo
crat, Iosif Blaga, ne a declarat 
că va organiza luni, 14 noiem
brie, o primă întâlnire cu 
vicepreședinții filialei, prima 
de acest gen după recenta 
ședință a Consiliului de Coor
donare județean, când au avut 
loc alegeri. Scopul acțiunii îl 
constituie discutarea unor 
probleme organizatorice, 
înaintea întrunirii Biroului 
Permanent Județean care va 
fi convocat de vicepremierul 
Gheorghe Pogea, președintele

adunarea
babil la sfârșitul săptămânii 
viitoare. „Vreau să discutăm 
probleme legate de organi
zarea filialei, de prioritățile 
de acțiune și de strategia pen
tru perioada următoare. Vom 
aborda, bineînțeles, și as
pectele colaborării cu PNL la 
nivelul Alianței”, ne-a de
clarat Iosif Blaga.

■——K nl...

astăzi. în centrul istoric al municipiului, ceremonialul 
depunerii jurământului militar de către un nou con
tingent de recruți jandarmi. (Foto: Traian Mânu)

mailto:daniel.lancu@infonmnedia.ro


Lucrurile trebuie schimbate

• Concurs de șah. Asociația Handicapaților 
Neuromotor Hunedoara, în colaborare cu 
DSJ, organizează astăzi un concurs de șah. 
Este cea de a lll-a ediție a acestui concurs cu 
participarea persoanelor cu handicap, care 
se ține la sediul asociației din Deva, Aleea 
Independenței, începând cu ora 10,30. 
(V.N.)

• Nimic personal. Acționat în judecată de 
Clubul Jiul pentru acuzațiile aduse echipei de 
fotbal, fostul arbitru, Ion Danciu, spune că 
nu are nimic personal cu echipa din Vale și 
că fiecare are dreptul la opinie. Danciu a 
lăudat jocul echipei din Petroșani, în ciuda 
faptului că "minerii" nu au câștigat nici un 
meci pe teren propriu. (V.N.)

Deva (C M.) - Programul etapei a 13-a, sâmbătă, 12 

noiembrie: FCM Reșița-Unirea Dej; FC Bihor Oradea-CFR 
Timișoara; Gaz Metan Mediaș-Unirea Sânnicolau M.; Lib
erty Salonta-U. Cluj; ISC Turzii- Gloria II Bistrița; Corvinul 
2005-Apulum A.I.; UTA Arad-Minerul Lupeni; Olimpia Satu 

Mare - stă.
Clasamentul

■ Ieri, fosta campioană 
mondială, Marieta llcu, 
a fost învestită director 
la DSJ.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@ilnformniedla.ro

Deva - Fosta campioană 
mondială la săritura în lungi
me, Marieta llcu, a fost în
vestită oficial, vineri, la Deva, 
în funcția de director executiv 
al Direcției pentru Sport Hu
nedoara. Ea a declarat că va 
sprijini revenirea sportivilor 
hunedoreni în activitatea de 
performanță și că va milita 
pentru ca tinerii să-și îndrepte 
atenția spre mișcare.
Vom reveni în elită!

„Lucrurile trebuie să se 
schimbe în sportul hunedo- 
rean, care a avut rezultate re
marcabile în gimnastică și în 
atletism. Sunt convinsă că 
vom reveni în elita mișcării 
sportive. Pe de altă parte, 
copiii trebuie determinați să 
facă mișcare, să se desprindă 
din fața calculatorului și să 
devină campioni ai mișcării”, 
a spus fosta campioană.,

La festivitatea de învestire 
a fost prezent și vicepreședin
tele Federației Române de

Marieta llcu, felicitată de prefectul Cristian Vladu și antrenorul Ștefan Beregszaszy (Foto: Traian Mânu)

Armătura Zalău s-a retras din campionat, iar rezultatele I- 
au fost anulate.

1. Gaz Metan 11 7 2 2 19-8 23
2. U. Cluj 11 6 4 1 15-5 22
3. Liberty Salonta 11 6 3 2 12-6 21

4. CFR Timișoara 12 6 1 5 13-16 19

5. ISC Turzii 11 4 6 1 14-8 18
6. Gloria II 11 4 4 ■ 3 9-9 16
7. Minerul Lupeni 11 4 3 4 10-9 15

8. FCM Reșița 11 4 3 4 : 9-10 13

9. FC Bihor 11 4 2 5 16-11 14

10. Unirea Dej 12 3 4 5 13-16 13
11. U. Sânnicolau 11 3 4 4 8-14 13
12. Olimpia S.M. 12 3 2 9-18 11
13. U.T. Arad 11 2 4 5 10-13 10
14. Unirea A.l. 11 2 4 5 8-13 10
15. Corvinul 11 1 4 6 12-21 7

Etapa a 14-a, sâmbătă, 19 noiembrie, ora 11.00: CFR 
Timișoara-FCM Reșița; Unirea Sânnicolau M.-FC Bihor 
Oradea; U. Clui-Gaz Metan Mediaș; Gloria II Bistrița - Lib
erty Salonta; Apulum Alba luda - ISC Turzii; Minerul Lupeni 
- Corvinul 2005; UTA Arad - Olimpia S.M.; Unirea Dej - 

stă
yW'., . ...... • . -c

Atletism, Ștefan Beregszaszy, 
care aprecia că Marieta llcu, 
„cea mai titrată sportivă din 
atletismul hunedorean”, va 
reuși să devină un bun con
ducător al instituției pe care 
o va reprezenta în următoa
rea perioadă. „Sunt convins 
că Marieta llcu nu va face 
decât politica sportului, pen

tru că viața sa a fost dedicată 
sportului, de la juniorat, la 
performanțele mondiale”, a 
afirmat vicepreședintele Fe
derației Române de Atletism.

Multiplă campioană națio
nală în proba de săritura în 
lungime, Marieta llcu a câș
tigat, în cariera sa, o medalie 
de aur la Campionatele Mon

diale de la Toronto, în 1993, 
două medalii de argint la 
Campionatele Europene de la 
Split (1990), respectiv Genova 
(1990), și bronz la Campio
natele Mondiale în sală de la 
Sevilla (1991). în ultimii 9 ani, 
Marieta llcu a fost antrenor al 
Clubului Sportiv Școlar Hune
doara, secția atletism.

Duelul ultimelor clasate

Amical, pe Jiu
Petroșani (V.N.) - Jiul Petroșani va pro

fita de întreruperea campionatului intern 
de fotbal și va juca astăzi un joc amical, cu 
Pandurii Tg. Jiu. Meciul va începe la ora 
13.00 și se vrea a fi un test util pentru 
ambele echipe, care săptămâna viitoare vor 
avea meciuri grele. Jiul se va deplasa la 
Bacău, iar oltenii vor juca pe teren propriu 
cu FC Național.

Ionuț Chirilă a declarat că este foarte 
optimist în ceea ce privește meciul de cam
pionat cu FCM Bacău și nu concepe să nu 
câștige cel puțin un punct.

în amicalul cu Jiul vor juca brazilianul 
Riposo și sârbul Vranjkovici, veniți marți 
în probe la Târgu Jiu. Lotul „pandurilor” s- 
a completat cu încă un jucător din Serbia.

Mijlocașul Milos Manojilovici, în vârstă 
de 22 de ani, care este legitimat la echipa 
din prima liga sârbă, Obilici.

■ Corvinul 2005 poate 
părăsi ultimul loc dacă 
o învinge pe penultima 
clasată, Unirea Al.

ClPRIAN MARINUȚ________________
tipriaiimit f*  inform media, ro

Hunedoara - Hunedorenii 
își propun să spargă gheața la 
victorii acasă în meciul pe 
care-1 Vor susține sâmbătă în 
compania fostei divizionare 
A, Unirea Alba Iulia, echipă 
aflată și ea într-o situație de
licată pe penultimul loc al 
clasamentului. Corvinul speră 
să scape astfel de flagelul ne
putinței pe teren propriu de 
care suferă și cealaltă echipă 
hunedoreană de tradiție, Jiul 
Petroșani, chiar la ultima par
tidă pe care o susține în acest 
an în fața propriilor supor
teri.

„Sper ca jucătorii să trateze 
meciul cu seriozitate și să nu 
judece adversarul prin pris-

Va fi prima victorie pe teren propriu? (Foto: Traian Mânu)

ma locului ocupat în clasa
ment. în plus, dincolo de 
pregătirea atentă a meciului 
pe care am realizat-o în 
această săptămână îmi doresc 
ca măcar acum în penultima 
etapă din tur să avem și un 
dram de noroc”, afirma loan 
Petcu, antrenorul hunedo- 
renilor. Tehnicianul hunedo
rean nu va putea conta la

acest meci pe serviciile ju
cătorilor Mocioi, S. Petcu și 
Târlea care sunt accidentați.

Chiar dacă câștigă cu 
Unirea și în ultima etapă la 
Lupeni cu Minerul, Corvinul 
2005 nu reușește să îndepli
nească baremul de 12 puncte 
impus de conducerea clubului 
pentru ultimele cinci etape 
din tur.

Nou antrenor 
la Național

București (MF) - Ita
lianul Cristiano Bergodi, 
prezentat oficial vineri 
ca antrenor al echipei FC 
Național într-o conferin
ță de presă, a semnat un 
contract cu gruparea 
bancară până în august 
2006, cu o opțiune de pre
lungire pentru încă 2 ani 
și are stabilit ca obiec
tiv pentru acest sezon 
formarea unei echipe 
competitive.

„Nu are obiectiv nici 
cupa, nici campionatul, ci 
formarea unei echipe. 
Bergodi a semnat un con
tract până în august 2006 
și clubul are o opțiune de 
încă doi ani, dacă lucrăm 
bine”, a declarat Constan
tin Iacov, președintele 
Consiliului de adminis
trație al FC Național.

Arad (C.M.) - CS Deva a 
fost aproape de un rezultat 
bun în partida disputată, ieri, 
în deplasare cu Gloria Arad, 
în cadrul etapei a X-a a 
Diviziei C7. Elevii antrenoru
lui Titi Alexoi au controlat 
clar prima repriză, însă la 
pauză rezultatul era doar egal 
(1-1). Gazdele au deschis 
scorul prin Ardelean (min 25),

care a speculat o eroare a fun
dașilor Dosan și Crușoveanu, 
iar devenii au egalat prin Lin- 
taru (min. 27), care a șutat 
plasat din careu după o cen
trare a lui Velea. Soarta par
tidei s-a scris în minutul 71 
când Bejan a faultat clar în 
careu, iar Stupar a marcat 
din penalty golul victoriei 
arădenilor (2-1). Devenii au fost învinși din nou (Foto: Traian Mânu)

GEM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)

(2.240 lei vechi)

Abonamente
Localitatea

Telefon (opțional)

or

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) pret/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

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

GRATUIT, în fiecare vineri primești
* > E01 cel ma^ cowlet supliment 

de televiziune.

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani

Preț/ziar pentru abonament lunar

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

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

i

mailto:valentin.neagu@ilnformniedla.ro
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• Prostituție. Aproximativ 40.000 de pros
tituate vor fi aduse forțat în Germania prin 
diverse filiere cu ocazia CM de fotbal 2006, 
a declarat, la Berlin o responsabilă a Bisericii 
protestante germane, Helga Trosken. (MF)

• Refuz. Diego Maradona a anunțat că 
refuză oferta lui Julio Grondona, președintele 
Federației argentiniene de fotbal, de a 
colabora cu antrenorul selecționatei țării 
sale, Jose Pekerman. (MF)

Fără politică
Brăila (MF) - Gică 

Popescu a dezmințit, la 
Brăila, faptul că turneul 
său prin țară ar avea 
conotație politică. „Nu e 
nici un fel de influență 
politică. Am dorit ca 
aceste întâlniri să fie la 
sediile consiliilor jude
țene, deoarece progra
mul meu are la bază 
parteneriatul public-pri- 
vat și era normal să-l 
aduc la cunoștința auto
rităților publice locale, 
pentru a vedea dacă 
există sprijin în reali
zarea lui”, a precizat 
Popescu. Declarația vi
ne în contextul în care 
a fost acuzat de Mircea 
Sandu, că ar încerca să 
obțină sprijin politic, 
prin faptul că a trimis 
scrisori către toți preșe
dinții de consilii jude
țene, cerându-le să îi 
organizeze conferințele 
la sediile acestor insti
tuții.

Gică Popescu (Foto: EPA)

Nadia Comăneci
(Foto: Traian Mânu)

Nadia - 
44 de ani |
București (MF) -
Fosta gimnastă i
Nadia Comăneci i
împlinește azi 44 1
de ani. Nadia a i
cucerit 5 medalii 
de aur la JO, 3 de i
argint și una de i
bronz, fiind prima i
gimnastă din lume i
notată cu 10, la i
Olimpiada de la =
Montreal, în 1976.
Este considerată ;
unul dintre cei mai i
mari sportivi ai i
secolului XX. Pal- i
maresul ei este i
completat de 2 i
medalii de aur și 2 {
de argint la Cam- i
pionatele Mondi- i
ale, precum și alte i
trofee la Campi- i
onatele Europene i
și Universitare. i

Micul „Real Madrid" african
■ Talentele „elefan
ților" fac din naționala 
Coastei de Fildeș un 
adversar de temut.

București (MF) - Publicația 
ivoriană Le Nouveau Reveil a 
scris că reprezentativa Româ
niei va întâlni, sâmbătă, la Le 
Mans, de la ora 19.00, într-un 
meci amical, o națională a 
Coastei de Fildeș care sea
mănă cu Real Madrid în ceea 
ce privește numărul de ta
lente din echipă.

în articolul intitulat „Ele
fanții, în căutarea coeziunii”, 
cotidianul Le Nouveau Reveil 
notează că echipa Coastei de

Fildeș are individualități pu
ternice, pe care orice tehni
cian din lume și le-ar dori. 
„Drogba, Dindane, Toure, 
Kalou sunt doar câteva nume 
care evoluează la unele dintre 
cele mai mari echipe ale 
Europei. Această constelație 
de talente ar trebui să facă 
din naționala «elefanților» un 
adversar de temut pentru 
oricine, însă recentele pre
liminarii au arătat că grupul 
nu este sudat”, a scris sursa 
citată.

„Meciurile amicale cu 
România și Italia sunt un 
prilej pentru antrenorul Hen
ri Michel de a rezolva aceste 
lucruri, de a îmbina calitățile

însă grupul este în căutarea 
«inimii». Michel caută com
binația perfectă”, a adăugat I 
publicația ivoriană.

individuale într-un grup 
sudat. Calificarea la CM 2006 
s-a obținut exploatându-se 
aceste calități individuale,

Naționala Coastei de Fildeș în căutarea formulei ideale (Foto epa)

Noi teste la Ferrari
Roma (MF) - Pilotul italian Valentino 

Rossi, care a cucerit recent un nou titlu de 
campion mondial la clasa-regină a motoci- 
clismului viteză a efectuat noi teste la bor
dul unui monopost de Formula 1 al echipei 
Ferrari, informează presa din Peninsulă. 
Rossi a pilotat bolidul F2004 al „căluțului 
cabrat”, reușind să parcurgă un tur al cir
cuitului de la Fiorano în 58 de secunde, 
recordul pistei fiind deținut de germanul 
Michael Schumacher - 55sec.999/1000. Joi, 
septuplul campion mondial de motociclism 
s-a aflat pe pista de la Mugello, pe care o 
cunoaște mult mai bine decât pe cea de la 
Fiorano, deoarece și-a pilotat deseori moto
cicleta pe acest circuit.

Lucescu senior - tata fără suflet?
.: > • /.'oți. ț
■ Răzvan.țytescu 
spune că meciul cu 
Șahtior are multe 
semne de întrebare.

București (MF) - Antreno-' 
rul Răzvan Lucescu a 
declarat, vineri, că meciul 
Șahtior Donețk - Rapid, pro
gramat pe 24 noiembrie, în 
grupa G a Cupei UEFA, ar 
trebui să nu se dispute pen
tru a nu apărea suspiciuni de 
blat. „Dacă se termină egal e 
blat, dacă batem noi e blat, 
dacă va câștiga Șahtior se va 
spune că Mircea Lucescu e 
tată fără suflet. Ar trebui să 
nu se joace meciul ăsta. 
Șahtior va fi un adversar 
dificil, dar pe noi ne avanta
jează faptul că acolo nu avem 
ni-mic de pierdut. Psihologic

vorbind, dificultatea acestei 
întâlniri va sta pe umerii 
celor de la Șahtior”, a afirmat 
Lucescu. Tehnicianul echipei 
feroviare consideră că Steaua, 
Rapid și Dinamo ar trebui să 
adune cât mai multe puncte 
în Cupa UEFA pentru ca din 
sezonul viitor România să 
aibă două locuri în Champi
ons League.
Nu-i va fi ușor lui Hagi

Răzvan Lucescu consideră 
că Victor Pițurcă este cel mai 
potrivit selecționer pentru 
echipa națională a României 
în acest moment. „Eu cred că 
trebuie lăsat în pace și tre
buie să i se acorde toată 
încrederea”, a explicat Luces
cu. Antrenorul formației giu- 
leștene a menționat că nu îi 
va fi ușor lui Hagi să obțină

rezultate rapide la Poli 
Timișoara. „Timișoara cu 
Olăroiu a făcut lucruri bune. 
E clar că Hagi e un nume 
mare în fotbalul românesc și 
probabil că va fi un entuzi
asm uriaș. Dar rămâne de 
văzut ce va reuși să facă într- 
un timp foarte scurt. Pentru 
că nu e ușor nimănui să 
obțină rezultate de azi pe 
mâine”, a spus tehnicianul.

Răzvan Lucescu (Foto: epa)

Lot restrâns
București (MF) - Co

misia tehnică a FRG a 
decis ca numai două gim
naste, Cătălina Ponor și 
Floarea Leonida, să facă 
deplasarea la CM de gim
nastică de la Melbourne. 
Hotărârea s-a luat în 
urma concursului de ve
rificare susținut vineri. 
Antrenorul federal Anca
Grigjoraș a
Alexandra

precizat că 
Eremia și

Monica Roșu nu se află 
într-un stadiu suficient
de pregătire și avleau 
șanse sub 50% de a se 
califica în finalele pe 
aparate. Eremia și Roșu 
au evoluat cu multe 
ezitări în concurs și s-a 
luat decizia să nu facă 
deplasarea la Melbourne.

Fără diminuarea primei
București (MF) - Intr-un 

comunicat, Federația Română 
de Atletism dezminte că ar fi 
propus Comitetului Olimpic 
Sportiv Român o diminuare a 
indemnizației „Pol România” 
pentru atletele Ionela Târlea 
Manolache și Maria Cioncan. 
în depeșa respectivă se 
amintește comunicatul dat 
publicității de COSR, în care 
se confirmă faptul că sumele 
nu au fost diminuate (7 mi
lioane lei vechi).

Totodată, FRA informează 
detaliat asupra primelor acor
date de COSR pentru sportivii 
olimpici: prima olimpică, 
acordată de la bugetul de stat,

dirijată de criterii clare 
plecând de la rezultatele spor
tivilor, la Jocurile Olimpice, 
apoi la următorul Campionat 
Mondial și/sau Campionat 
European; în funcție de rezul
tate, comisia tehnică a COSR 
aprobă propunerile federației 
și intervine (diminuând sau 
mărind prima) dacă nu s-au 
respectat criteriile amintite.

Atletele Ionela Târlea 
Manolache și Maria Cioncan 
primesc prima propusă de 
federație și aprobată de 
comisia tehnică, adică 7 mi
lioane lei vechi (plafonul 
maxim admis pentru meda- 
liații olimpici).

HSITI Rovanpera, la volanul unui autoturism Mit- | 
subishi nu a vut probleme în etapa specială a Raliului . 
Australiei disputată ieri la Dwellinguy. (Foto: epai I
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

distribuitori de presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
• persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? > 

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel.
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

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

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Assistent Manager
care să implementeze politica, procedurile și strategia 

companiei în punctul de lucru Deva

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

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

companiei

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

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

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

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

Ce oferim este o slujbă de mare provocare profesională în 
cadrul unei echipe tinere și energice, într-un ambient 
modern și deschis, cu un salariu motivant și posibilitatea 
unică a dezvoltării profesionale.
Dacă considerați oferta noastră atractivă, trimiteți-ne o 
fotografie, o scrisoare de intenție și un CV în engleză la 
următoarele coordonate: Sălăgean Adrian, e-mail: 
adrian,salagean@informmedia.ro, telefon: 0254/211275, 
sau 0720/400453.
Doar aplicanții aleși vor fi chemați la interviu

AGENȚIA IMOBILIARA

(PROIECTARE SI EXECUȚIE

Dnlv. Ecologică)

AICI POATE

(29832)

0254 213 05C 
0745225725 
0726155531

AGENȚIA IMOBILIARA 

PRIMA - INVEST

Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.

CU NOI ITI CUMPERI TERENUL 
NOI ITI PROIECTAM CASA 

SI TOT CU NOI O CONSTRUIEȘTI

Deva, str. M. Kogăiniceanu, bi. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebai) 

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

AGENHA IMOBILIARA CAfA MAJEflIC

VA OFERĂ:
- comulfama si intermedieri imobiliare 

(CUMPARARE-VANZ^INCHIRlERE)
- PUBLICITATE GRATUITA, ASISTENTA JURIDICA, i
ACTE IN REGIM DE URGENTA A TRANZACÎlhOR: 
OOASTOUINTABULASE} ■ I

MAJEJTIC
i LOSS&W®.

Ag rația remtao-caaadia«a*
Deva, Cuza * Vodă, 
nr. 37, Cooperativa 
"Progresul", etaj. 1, 

în spatele Pieței Centrale.
Tel. 235208, 

0724/620358,0721/744514.
(29833)

Comparand CU CASA MAJESTIC veți reducere 
de 20% pentru colaborarea cu 

EUROSTIL PROIECT si ALAN PROCONSTRUCT 
(proiectare si execuție)

In RECLAMA
AGENȚIA IMOBILIARA 

MIMAS0N
vă așteaptă în Deva
pe Aleea Salcâmilor, Jlk

bl. 41, parter ( v :
(lângă Lie. Auto) . j

Tel. 230324, 206003. i

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (29S31)

• _______________________________________________ ;

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

■ț 223400 
4 0723/020207

0740/914688

Casa Betania
www.casabetania.rdslink.ro
“... aproape de tine...” | 
e-mail: casabetania@rdslink.ro "

MAJETTIC
CONSULTANTA IMOBILIARA l

CATA

NORA

LIDER IMOBILIAR 
A TESTA T Șl LICENȚIA T

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:salagean@informmedia.ro
http://www.casabetania.rdslink.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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PE SCURT

• Contra*.  Parlamentarii democrați nu vor 
vota proiectul de lege privind revenirea Re
gistrului Comerțului la Camerele de Comerț 
și Industrie. Inițiativa legislativă privind trans
ferul Oficiului aparține parlamentarilor PNL 
Viorel Arion și Ovidiu Silaghi. (C.P.)

• Selecție. Autoritățile române vor înființa 
o comisie pentru selecția societăților civile 
de avocați care vor reprezenta România și 
instituțiile publice la Curtea de arbitraj inter
național a Centrului Internațional pentru 
Reglementarea Disputelor Relative la 
Investiții de pe lângă Banca Mondială. (C.P.)

Nu impozitați
și mulți apicultori ar renunța 
definitiv la activitate”, spune 
Iosif Korb, președintele Aso
ciației Crescătorilor de Albine 
din Hunedoara.

Amenzi
Deva (I.J.) - Potrivit 

Legii 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimula
rea ocupării forței de 
muncă, toți angajatorii 
au obligația de a comu
nica agenției județene în 
a cărei rază își au se
diul, respectiv domici
liul, locurile de muncă 
vacante, arată un comu
nicat al AJOFM Hune
doara. „Termenul legal 
prevăzut este de cinci 
zile lucrătoare de la va- 
cantarea acestora, sus
ține Vasile Iorgovan, di
rector AJOFM Hunedoa
ra. Nerespectarea acestei 
obligații legale constitu
ie contravenție, fiind 
sancționată cu o amen
dă cuprinsă între 1500 și 
2500 RON”.

Situația privind locu
rile de muncă vacante se 
poate depune la sediile 
agențiilor locale de ocu
parea forței de muncă, 
dar și pe e-mail la adresa 
ocupare@ajofmhd.ro.

Nicolae Schiau

Renovare 
cămine 
Hunedoara (C.P.) - O 

firmă privată va 
reabilita blocurile I 1 
și I 2 din municipiul 
Hunedoara. Aceste 
imobile sunt foste 
cămine de 
nefamiliști. Lucrările 
de construcții vor 
viza modificări inte
rioare și de extindere 
rezultând aparta
mente cu 2 și 3 
camere, a precizat 
primarul municipiului 
Hunedoara, Nicolae 
Schiau. De aseme
nea, aici vor fi con
struite și 18 garaje în 
baterie, vor fi efectu
ate amenajările exte
rioare și împrej
muirea terenului 
aferent.

■ Insuficiența fon
durilor bugetului de 
stat ar putea duce la 
impozitarea apiculturii.

Loredana Leah_______________
loredana.leah@informmedia.ro

Deva - Până anul acesta, 
apicultura reprezenta una din
tre cele mai profitabile activi
tăți, acum însă nici apicultura 
nu mai rentează. Anul trecut, 
kilogramul de miere de sal
câm era vândut cu 100.000 de 
lei, anul acesta prețul a scăzut 
la jumătate. „In Hunedoara 
sunt 1000 de apicultori cu di
plomă, dar doar 50% dintre a- 
ceștia pot fi numiți cu adevă
rat apicultori. Costurile pasto
ralei sunt foarte mari și dacă 
mai prindem și un an prost, 
în loc să obținem profit, ieșim 
în pierdere. Impozitarea api
culturii ar fi lovitura de grație

Un nou tarif vamal din 2006

Cam așa arată varza chinezească. La fel ca 
noi, și ei își fac stocuri pentru iarnă. în provin
cia Hubei kilogramul de varză se vinde cu 30 
de eurocenți. (Foto: epa)

■ Guvernul a aprobat 
modificarea denumirii 
și clasificării mărfurilor 
din Tariful Vamal.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedla.ro

Deva - în aceste condiții 
tranzacțiile la vamă se vor 
simplifica din prima zi a anu
lui viitor. Noile reglementări 
sunt în conformitate eu anga
jamentele asumate de Româ
nia în negocierile de aderare, 
respectiv obligația asumată 
prin Acordul european de 
preluare a nomenclaturii

TRANZACȚII BURSIERE

1 dolar 3.0967 lei

1 euro 3,6255 lei

1 liră 5,3931 lei

1 franc 2,3585 lei

100 forinți 1,4426 lei

5. IMPACT 0,4200 +0,72

Societatea Preț
■J 4

Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNPPETROM 0,4200 0
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,8500 +1,65
3. TLV 1,1600 +1,89
4. BRD 13,4000 +2,29

Rubrică realizată de SVIV IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

6. AZOMUREȘ 0,2700 +1,89
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9900 +0,51
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
0,1 Q60 +1,92

9. HABER 0,3410 0
10. BCCARPATICA 0,5350 -0.93
11. DECEBAL 0,0090 0
12. ARGUS CF 3,2100 -1,23

Nefolosîte
Deva (C.P.) - O cincime din 

cele peste 12.000 de vehicule 
înregistrate în sistemul 
www.autorizatiiauto.ro nu a 
efectuat nici un transport in
ternațional în primele nouă 
luni ale acestui an, conform u- 
nor verificări inițiate de In
spectoratul General pentru 
Comunicații și Tehnologia In
formației. Sistemul adminis
trează peste 460.000 de auto
rizații fără plată, acordate pen
tru 44 de țări.

Parteneriat
Hunedoara (C.P.) - Consi

liul Local Hunedoara s-a aso
ciat cu o firmă privată în ve
derea realizării unui proiect 
de interes local pe un teren 
aparținând domeniului pu
blic. Conform contractului, 
firma va realiza o zonă de 
agrement pe terenul, în 
suprafață de Î4 mii de mp, si
tuat la intersecția străzii 22 
Decembrie cu bulevardele 
Dacia și Corvin.

Aici se vor amplasa 25 de 
mese pentru șah, table, cărți, 
25 de băncuțe pentru odihnă 
și 15 balansoare; se va ame
naja un loc de joacă pentru 
copii, o expoziție permanentă 
de sculptură, realizată în 
colaborare cu artiști plastici; 
se vor reamenaja fântânile 
arteziene existente, planta
țiile de pomi și se va ilumi
na parcul după o estetică 
deosebită.

Firma va avea posibilitatea 
de a opta în viitor pentru con
struirea și exploatarea unui 
spațiu cu destinație comer
cială pe același teren.

Contractul se va încheia pe 
o perioadă de 49 de ani, la 
finalizarea lui bunurile de pe 
spațiul de agrement devenind 
proprietate publică a muni- 
niniulni Hnnpdnara.

Trebuie fonduri la buget
Din activitățile agricole, cul

tura de vegetale și plante teh
nice, producția animalieră, 
apicultura și piscicultura nu 
vine nici un leu la bugetul sta
tului. Vicepremierul George 
Copos consideră că prin im
pozitarea veniturilor din agri
cultură va fi stimulată munca. 
Mai mult, dacă agricultorii au 
nevoie de armată, învățământ, 
infrastructură și sănătate tre
buie să plătească impozite la 
stat...

Introducerea impozitării ac
tivităților agricole ar reprezen
ta lovitura de grație pentru 
majoritatea agricultorilor hu- 
nedoreni care și așa practică 
o agricultură de subzistență.

combinate a UE. în tariful 
vamal produsele sunt organi
zate în grupe care au o de-

Se mențin licențe
le pawn comerțul 
cu arme, produse 
chimice, metale 
prețioase și lemn
Mircea iGREț, 
REPREZENTANT CRPC

Hunedoara

numire generală, iar gradul 
de detaliere a produselor din 
grupe este reliefat de codul 
tarifar.

SC MACON SA DEVA angajează 
ECONOMIST

In' cadrul Direcfiei economice compartiment AUDIT INTERN

Lomul do muncă - informații la tal. 0254/2IBIBI 1J.O.F.M. Hunedoara

Nr. crt. Postul Total Localitatea

1. lucrător comercial 15 Hunedoara 3 Lupeni 8

2. muncitor necalificat 20 Orăștie 20

3. agent de pază 71 Hunedoara 40 Brad 30

4. confecționer-asamblor 150 Deva 63 Hunedoara 50 Brad 15

5. cusător piele 32 Deva 30 Hunedoara 2

6. muncitor necalificat aqricultură 54 Deva 14 Hunedoara 24 Lupeni 7

7. manipulant mărfuri 31 Deva 3 Orăștie 12 Brad 16

8. necalificat ambalaje 76 Hunedoara 1 Simeria 74 Brad 1

9. operator răsucitor fire 100 Hunedoara 50 Orăștie 50

Criterii de eligibiliiate:
■ absolvent al Facultății de Științe Eco
nomice - specialitatea contabilitate
■ experiență în activitatea financiar con
tabilă (la agenți economici) de minimum 
5 ani
■ act care să ateste calitatea de expert 
contabil

CV-urile însoțite de scrisoare de intenție se depun la sediul firmei la adresa: str. Sântuhalm, nr. 1, Deva, jud. 
HUNEDOARA sau prin e-mail la adresa: dmuntean@macon.ro până la data de 05.12.2005.

Candidați i selecționați vor fi contactați în termen de 5 zile, telefonic sau pe e-mail, pentru interviu (34403)

FII INSPIRAT, ALEGE

PRIMUL ANUAR
DE AFACERI DIN ROMÂNIA

CARTEA GALBENĂ
2006

Sunet acum latei: 0254/7 1 2.255: 0788/639.216: 
0788/633.861 : 0788/633.862

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

apicultura!

Micii apicultori ar putea ajunge în faliment după punerea în apli
care ă impozitului (Foto: Traian Mânu)

Pe baza noilor reglemen
tări, de la 1 ianuarie 2006, se 
introduc 487 de coduri tarifare 
noi și se scot alte 741 de co
duri tarifare. „Aceste modifi
cări vor facilita identificarea 
mai ușoară a produselor pe 
baza denumirii și a codului 
tarifar comun. De asemenea, 
este posibil să se reducă ta
xele vamale în raporturile co
merciale cu țări din UE, a- 
ceasta în condițiile în care din 
2007 se preconizează elimina
rea tuturor taxelor”, a decla
rat Mircea Igreț, reprezentan
tul Centrului Român pentru 
Promovarea Comerțului - Hu
nedoara.

SF-cafe
Deva (I.J.) - Ediția a X- 

a, a „SF-cafe - cafeneaua 
de science fiction”, orga
nizată de Asociația „Tese- 
ract” va avea loc astăzi, 
12 noiembrie, de la ora 
16, la Fundația de Tineret 
Deva și are ca temă „Ro
boții”.

invitat special va fi dr. 
ing. Dan Milici, membru 
al Societății Științifice 
CYGNUS Suceava din ca
drul centrului UNESCO, 
care va prezenta machete 
funcționale de roboți și 
dr. Ovidiu Petcu, scriitor 
de SF.

Abilități:
■ spirit de inițiativă și de echipă, care să-i 
faciliteze integrarea în cadrul unui colectiv profe
sionist;
■ calități relaționale, de comunicare, analiză și 
sinteză.
• cunoștințe și abilități foarte bune în utilizarea 
calculatorului: „Word, Exel, Access, Internet"

Se oferă:
■ salariu atractiv
■ posibilitatea de a munci într- 
un colectiv dinamic

șanse de perfecționare pro
fesională și promovare

contact direct cu mediul eco
nomic.

RFriAME

mailto:ocupare@ajofmhd.ro
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedla.ro
http://www.autorizatiiauto.ro
mailto:dmuntean@macon.ro
mailto:unusolitaire@comser.ro
mailto:unusolitaire@yahoo.com
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând cameră de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ran, 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)

• Deva, AL Moților, etaj 1, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță noi, 34 mp, contorizări 
apă gaz, ocupabil imediat, preț 600 milioane lei.

v »fel. 227698,0742/564654.
' "S*  Deva, Dada, fără îmbunătățiri, la licitație, în 

data de 30 noiembrie, ora 10, executor Benteu 
Aron. Tel. 0729/244954.
• Deva, zona Gojdu, etaj 1, bloc cărămidă 34 mp, 
parchet, gresie, faianță, geam la baie, fără 
balcon, liber, preț negociabil. Tel. 227698, 
0742/564654.
• etaj 1, plus 2 camere la parter, zona Magazi
nului Tineretului, preț negociabil. Tel. 
0723/514133,235570, după ora 19.
• fără îmbunătățiri, licitație 30 noiembrie, ora 10, 
Benteu Aron. Tel. 0729/244954.
• urgent, Deva, zona piață decomandate, 
parchet, contorizări, balcon, etaj intermediar. 
Tel. 0723/320945.
• gresie + faianță în baie, bucătărie, balcon, 
parchet lamelar, contorizări, lavabil, cu vedere 
spre oraș, preț 700 mii. neg, tel. 0722/209906; 
0723/829060.(Agenția imobiliară Iris)
• fără îmbunătățiri, contorizări, preț 550 mii. 
neg., tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• dec, parchet, bucătărie modificată totul 
contorizat, zona Minerului, preț 820 mii. neg., tel. 
0722/209906; 0723/829060. (Agenția imobiliară 
Iris)
• zona Liliacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii., neg., tel. 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, 
contorizări, ideal pt birouri, cabinet medical etc., 
preț 1,2 mid., neg., tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul, et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 1 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662.(Evrika)
• urgent, zona Al. Streiuiui, 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)
• 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. 224296,0788.361782. (Garant Consulting)

♦ • zona Avram lancu, amenajat occidental. Preț 
90.000 RON, neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Micro 6, semidec., parchet laminat, 
instalații electrice + sanitare noi, pereți izolați. 
Preț 200 mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• 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 bdul 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 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 Liliacului, dec., fără modificări și 
amenajări, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
100.000 lei, tel. 0745-302200,232809. (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 Zamfirescu, 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 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 Micro, dec., centraiătermică 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, 
centraiătermică bine întreținut, preț negociabil 
sau schimb cu apartament 2 camere zona 
centrul vechi, preț 120.000 RON tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Scărișoara, sdc., apometre, balcon, 
instalații sanitare noi, acoperit cu izolație 
italiana, preț 720 mii,, tel 235.208,0721.985.256. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală et. intermediar, dec., st 55 mp, 
modificat, termopan, centrală termică parchet, 
faianță mobilăde bucătărie, bine întreținut, preț 
1,200 mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Liliacului, dec., et 1, st 55 mp, reparti
toare, balcon, buc., baie, debara, cămară fără 
îmbunătățiri, preț 1,050 mid., tel. 235.208, 
0724.620358 (Rocan. 3000)
• zona Bălcescu, dec., et. 1, modificat, 
îmbunătățit, apometre, repartitoare, balcon, 
bine întreținut, ocupabil imediat, preț 830 mii., 
tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• urgent, decomandate, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări, st 54 mp, zona Mărăsti, bloc 
de cărămidă Preț 850 mii. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent, decomandate, Deva, zona Lido, etaj 1, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 1 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, contorizări, balcon, etaj 1, zonă 
bună preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• dec, zona Al. Streiuiui, centrală termică, 
termopan, gresie, faianță, lamelar, zugrăvit, 
totul nou, balcon închis, preț 360 mii., neg., tel. 
211075,0745-666447,0726-130557. (Mondial Casa)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate, 
preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746-225.726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bună nu contează starea, de preferat et. 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona Decebal, 1 Decembrie, Ion Creangă 
Neptun, etaj intermediar, turn maxim etaj 6, dec. 
cu/fâră amenajări, se oferă preț bun cu plata pe 
loc chiar azi, este urgent,..nu ezita, tel. 0723- 
251498 0788-165703. (Fiesta Nora)
• urgent, Deva, zonă bună, plata imediat, tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, contorizări, 2 focuri gaz, 2 
balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1320 
mid. lei, negociabil. Tel. 228615.
• transformat din 4 camere, superamenajat, 
toate facilitățile, baie foarte mare 3/4 m, Deva, 
Ion Creangă etaj 3, preț negociabil 60.000 euro. 
Tel. 0723/284005.
• urgent, semidecomandate, mobilă de 
bucătărie, parchet, gresie, faianță, balcon, uși 
schimbate, afnenajări, Deva, zona Dacia, preț 780 
milioane lei. Tel. 223555,0742/290024.
• urgent, Simeria, zonă centrală, multiple 
îmbunătățiri, posibilități privatizare, preț 900 
milioane lei. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• foarte urgent, et. 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță ocupabilîn timp scurt, preț 830 mii., tel. 
211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona L Creangă et. 3, superamenajat și finisat, 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662, (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fără 
amenajări de ultimă oră preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• T. Maiorescu, 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)
• etaj 3, decomandate, centraiătermică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
moderne, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• 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)
• zona Gojdu, dec., et. 2, parchet, contorizări, 
bucătărie modificată balcon închis, 2 băi, bine 
întreținut, preț 1,350 mid., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
•zonăcentrală 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)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Minerului, preț 850 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, .etaj 3, zonă bună parchet, balcon, 
centrală termică preț 790 mii. lei, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, contorizări, termopane, 
parchet, zonă bună, Deva, preț 1,320 mid. lei. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, dec, et. 1, centrală termică 
termopane, gresie, faianță parchet, zona 
Decebal, vedere la bulevard, preț 1,3 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• str. Bejan, etaj 1, gresie, faianță 2 focuri de 
gaz, sau schimb cu 2 camere ori casă în Brănișca 
sau Șoimuș, preț 820.000.000 ROL, negociabil, tel. 
0746-225726;. 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T, parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, totul 
nou, s 65 mp, preț 1.500.000.000 ROL, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, str. Carpați, parter, centrală termică, 
două băi, suprafață foarte mare, loc de parcare 
concesionat, pret-50.000 euro, negociabil, tel. 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, parchet, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, 72 mp, etaj 2, preț 100.000 ron, în Brad. 
Tel. 0727/212282.
• foarte urgent, decomandate, etaj 1,2 băi, 2 
balcoane, 112 mp, bloc de cărămidă, centrală 
termică fără intermediari. Tel. 0788/497895, 
228775.
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt. mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• zona 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.), eț. 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)
• 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. 235.208,0724.620.358 (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)
• dec, etaj 2, Deva, zonă centrală 2 băi, 2 
balcoane, st 94 mp, centrală termică, preț 1,4 
mid. lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

Vând case, vile (13)

• casă In Deva, ultracentral, 3 camere, 
bucătărie, baie, cămară, 2 holuri, centrală gaz, 
curte, grădină garaj, magazie. Informații tel. 
0254/212569.
• Deva, zonă centrală sau schimb cu diverse 
imobile în Deva sau Cluj, preț 450.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0723/335189.
• Deva, zonă centrală, casă curte și grădină 500 
mp, ideală pentru locuit și afaceri, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.
• Dobra, la șosea, 2 corpuri, 2 camere, bucătărie, 
cămară posibilitate baie, alte construcții, anexe, 
apă curentă 2 grădini, cablu tv, telefon. Tel. 
283240.
• Hațeg, str. M. Eminescu, nr. 26 A, cask 5 

camere, baie, bucătărie, anexe, 23 ari grădină, 
preț 130.000 ron, negociabil sau schimb cu 
apartament 2 camere plus diferență Informații 
Hațeg, Str. Progresului, nr. 2. Tel. 770369, 
0744/910170.
• Simeria, zonă centrală construcție nouă 4 
camere, 2 băi, bucătărie, living, finisaje moderne, 
centrală termică preț 55.000 euro. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• zona Ceangăi, necesită investiții, 770 mp, cu 
toate facilitățile, gaz, apă, canalizare, 
construcție modestă, preț 1,7 mid., tel. 
0745/164633. (Mijmason)
• vilă 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)
• in 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 Mărăști, 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)
• Hd, zona piață 2 corpuri, bucătărie, pivniță 
baie, posibilitate mansardă, garaj, grădină gaz, 
apă, canalizare. Preț 1,300 mid., neg. Tel.718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 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., telefoane 235.208, 0724.620.358 ’. 
(Rocan 3000)
• zonă centrală p+1, .4 cam., 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară, gresie, faianță, CT( grădină, 
curte, st 350 mp, renovată, la cheie, preț 4,000 
mid., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case de vacanță (15)

• cabană din lemn de brad P + mansardă 90 
mp, cu sau fără teren. Tel. 0720/545242.
• casă de vacanță zonă pitorească la 20 km de 
Deva, fundație de piatră, P-M, teren st 5000 mp, 
curent, preț’11.000 euro, negi, tel. 211075,0747- 
779751,0726-130557. (Mondial Casa)

Vând case la țară (17)

• casă cu grădină și anexe gospodărești în 
Prîcaz, str. Principala, nr. 151. Informații la tel. 
211670.
• casă din cărămidă, 3 camere, anexe, 25 ari 
grădină și curte, lângă șoseaua Oradea - Deva, în 
satul Cărăstău, preț 18.500 euro. Tel. 
0359/417755.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI 
DE MUNCĂ HUNEDOARA - DEVA

ANUNȚA

‘ Selecție de oferte în data de 25,11,2005, ora 14.00, la sediul din Deva, Piața Unirii nr. 2, pentru 
implementarea măsurilor active de combatere a șomajului:

„SERVICII DE CALIFICARE A PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL"
Fasonator mecanic

Serviciile se adresează șomerilor indemnizați și neindemnizați, aflațijn evidențele AJ.O.F.M, Hunedoara. 
Fondurile provin din credite externe și din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Instrucțiunile privind termenii 
de referință pentru aceste servicii pot fi ridicate de la sediul AJ.O.F.M. Hunedoara din Deva, Piața Unirii, 
nr. 2, cam. 18, telefon 216151,217048-int. 218, doamna Adriana Armeanu. La selecție pot participa’ 
ONG-uri, firme private și instituții publice de învățământ (dacă nu sunt depuse oferte similare de către 
furnizori privațî). Aceste organizații trebuie să fie autorizate în formare profesională și să demonstreze 
capacitatea minimă pentru a furniza acest tip de servicii (personal calificat, dotări, viabilitate adminis
trativă și financiară, capacitate de plasare). Data limită de depunere a ofertelor este 25.11.2005, ora 12.

(34373)

• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 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., negociabil, telefon 0745/159573. 
(Mimason)
• Certej, casă bătrânească, 2 camere, grajd, 
șură fântână curte, grădină 2000 mp și.o 
grădi nă-teren agricol 1000 mp, preț 500 mii., neg, 
tel. 0745/164633. (Mimason)
• BohoK, 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)

• Deva, Gojdu, amenajată, etaj 1, centrală 
termică, preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/985256.
• urgent, decomandate, etaj 3, îmbunătățiri, 
contorizări apă, gaz, zona Mărăști, Deva, preț 
67.000 ron. Tel. 0745/888619.
• 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)
• oferim 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.mil., tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona Mârățtiul Nou, et. 2, dec, liberă, 27 mp, 
balcon, preț 748 mii, neg, tel. 0745/163445. 
(Mimason)
• zonă centrală et. intermediar, 35 mp, parchet, 
contorizări, balcon închis, ocupabilă imediat, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
072i/577366. (Casa Betania)

• etaj 1, 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 58.000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• Mărăștiul Nou, decomandate, faianță, gresie, 
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)
• bă luliu Maniu, etaj intermediar, semidec., s 
30 mp, baie și bucătărie, balcon, termopane, 
contorizări, 17.000 euro, tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• bdul 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 1, 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 6, bucătărie, baie, zugrăvit recent, 
ușă stejar, cabină duș, convector, boiler. Preț 250 
mii., neg. Tel. 718833, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• Hă, zona teatru, semidec., parchet, balcon 
închis, C.T., faianță. Preț 420 mii. Tel. 718833, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
•zona Dorobanț, et. intermediar, dec., st 47 mp, 
2 balcoane, gresie, faianță, totul contorizat, preț 
860 mii., telefoane 235.208,0721.985.256. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, et. intermediar, st 47 mp, dec., 
parchet, bine întreținută, preț 850 mii., tel. 
235.208,0721.985.256 (Rocan 3000)
•zona Eminescu, et. intermediar, balcon închis, 
apometre, gaz contorizat, bine întreținută preț 
550 mii., tel. 235.208,0721.985.256. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, st 30 mp, neamenajată et inter
mediar, balcon închis, preț 650 mii., tel. 235.208, 
0721.985.256. (Rocan 3000)
• zonă centrală etaj 2, decomandate, 50 mp, 
centrală termică modificări, parchet, gresie, 
faianță, preț 95.000 lei, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Crișului, etaj 2, semidec., tip standard, cu 
balcon, parchet, contorizări, preț 40.000 lei, tel. 
0745-302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă, vedere la 
stradă, confort 1, etaj 2, 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)

Cumpăr garsoniere (20)

• in zona liniștita, de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• cumpăr wgentrzona 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)
• Deva, Micro 15 sau Dacia, ofer prețul pieței, tel. 
0746-225726; 0254-213050. ££șa Majestic)

Vând terenuri (21)

• intravilan, la ieșirea din Simeria, st 5600 mp, fs 
20 m, foarte urgent, preț 3 euro mp, cu front la 
DN7. Tel. 0746/351734.
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124.
• 2 parcele teren agricol 1,5 ha, situate între 
Hațeg și Unirea. Tel. 217888.
• 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. Cernei, nr. 10. Tel. 0723/288282.
• Geoagiu, 3800 mp intravilan și 5600 mp extra
vilan, tarla la cruce pe șoseaua Geoagiu - Rapolt 
Tel. 211916.
• intravilan tn Tâmpa, 1 km de Simeria, 3400 mp 
șau în 2 parcele, facilități gaz, curent, apă canal, 
preț 6 euro mp, negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0744/706272.
• intravilan, central, în Hărău, 2000 mp, preț 
negociabil, preț 1,5 - 2 euro mp. Tel. 221811.
• loc de casă, Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț 10 euro 
mp-Tel, 0723/005657.'
• intravilan, intersecția Șântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi- 
ness)'
• intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, ’ 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs.9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (imob Eurobusiness)

MOBISTAR
(dealer autorizat) 

ANGAJEAZĂ 
(punct de lucru Deva)

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

Relații la tel/fax:S 0258/831155
0722/445002.

(34202)

r CASA DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

HUNEDOARA - DEVA

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA

C.A.S. HUNEDOARA

PROGRAMUL DE CREDITARE AL ÎNTREPRINDERILOR MICI Șt MIJLOCI!
ÎN CONDIȚIILE LEGIf NR. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ Șl STIMULAREA 

OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

Precizări privind obligațiile persoanelor fizice la 
Fonaul asigurărilor sociale de sănătate

Conform O.U.G. nr. 150 /2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de 
sănătate, asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii pentru persoanele fizice și juridice.

Asigurații care fac dovada achitării contribuției la fondul asigurărilor sociale de sănătate au dreptul la 
un pachet de servicii de bază care cuprinde: servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, 
materiale sanitare și dispozitive medicale.

Asigurații care au obligația plății contribuției datorează majorări (dobânzi și penalități) pentru perioada 
de întârziere, egale cu majorările (dobânzile și penalitățile) aferente pentru întârzierea achitării debitelor 
către bugetul de stat.

în cazul neachitării în termen a contribuției datorate fondului de către persoanele fizice, C.N.A.S, prin 
casele de asigurări, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate 
și a dobânzilor și penalităților de întârziere.

Contribuția lunară a persoanelor asigurate se stabilește sub forma unei cote de 6,5 % aplicată asupra 
veniturilor realizate de asigurații care exercită profesii libere sau sunt autorizați potrivit legii să desfășoare 
activități independente, asupra veniturilor realizate din agricultură și silvicultură, asupra veniturilor rea
lizate din cedarea folosinței bunurilor (chirii) venituri din dividende și dobânzi, precum și asupra altor 
venituri care se supun impozitului pe venit (veniturile obținute din jocuri de noroc, contractelor de agent, 
comision sau mandat comercial, contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, etc).

Persoanele care realizează venituri de natura celor menționate mai sus și persoanele care nu realizează 
venituri impozabile și care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurări sociale 
de sănătate fără plata contribuției, au obligația să se prezinte în cel mai scurt timp la sediul.C.J.A.S. Deva, 
Str. 1 Decembrie, nr. 16, parter, în vederea clarificării situației fiecărei persoane asigurate și achitării 
contribuțiilor legale.

Relații suplimentare se pot solicita la telefoanele: 211776 sau 219280*,  218921*  interior 302,105 sau la 
adresa de e-mail creanehdt jashd.ro și din pagina WEB a C.J.A.S. cu adresa www.cjashd.ro. (34062)

FII ACTIV ! /n’
ANOFÎ*

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

DOBÂNDĂ ANUALĂ 2%

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

Reușita afacerii tale înseamnă un nou loc de munca pentru fiecare 100.000.000 de lei 
(10.000RON), primiți sub formă de credit.
Pentru informații privind condițiile de acordare adresează-te direct Compartimentului Creditare 
din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, 
Piața Unirii nr. 2, tel. 0254/216.151,214.078 int. 210 sau accesează site-ul www.aiofmhd.ro (33239>

jashd.ro
http://www.cjashd.ro
http://www.aiofmhd.ro


sâmbătă, 12 noiembrie 2005 CUVAffi. MICĂ PUBLICITATE /14

• intravilan, 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) ,
• în Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocazie! pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• intravilan, in zonă industrială, st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trafo la 150 metri, apă curentă, în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., 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)
• intravilan, 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)
• intravilan, în zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, la 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, în zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228.  (Casa Betania)
• intravilan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan 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 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 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)
•zona Sântutialm, 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. 235.208,0724.620.358 (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)
• 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 
0724.620.358. (Rocan 3000)
• urgent, intravilan, 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, tel. 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)
• mtravâan, vizavi de Petrom, st 2250 mp, fs 8 m, 
apă, gaz, curent, 2 drumuri de acces, preț 9 
euro/mp, tel. 211075,0745-666447,0726-130557.  
(Mondial Casa)
• intravilan, Zăvoi, M. Sadoveanu, st 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă, curent, ideal construcție casă, preț 24 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043; 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• urgent, la dn 7, zona sere Sântandrei, 2850 mp, 
deschidere mare, toate facilitățile aproape, preț 
20 euro/mp. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• intravilan, 950 mp, fs 18 m, zona Vulcan, apă, 
gaz, curent, preț 30 euro/mp, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

• intravilan, dn 7, fs 43 mp, st 3000 mp, posi
bilități apă, gaz, curent, la 2 km de Deva, preț 37 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/126029. (Prima- 
fnveșt) <
• intravilan, st 4200 mp, fs 30 mp, posibilitate 
apă, gaz, curent, la dn Deva - Hunedoara, preț 
14 euro/mp, neg. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

• Uroi, Rapolt sau împrejurimi, cu acces la 
șosea, apă curentă, energie electrică și gaz. Tel. 
0720/400446.
• urgent, 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat. Tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• intravilan, min. 1000 mp, sau spațiu comercial, 
500 mp, Deva, situate pe DN 7,între gară și sediul 
Volvo, ofer prețul pieței, tel. 0746-225726,0254- 
213050. (Casa Majestic)
• extravilan, arabil, oriunde în județul Hune
doara sau în România, cu suprafața minimă de 
10 ha, tel. 0746-225.726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• extravilan, situat între Deva si Hunedoara, st 
între 2000 și 4000 mp, ofer prețul pieței, tel. 0746- 
225.726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

• zona L Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)
• hală pe DN 7, Deva, 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț negociabil, tele
foane 0741/070108 0726/195925. (Imob Eurobusi
ness)
• zona piață, etaj 1, st 35 mp, nu este amenajat, 
vad deosebit, preț 650 milioane lei (65.000 RON), 
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)
• 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, telefoane 235.208,0724.620358. (Rocan 
3000)

de curățare" a organismului - dacă ajungem

capitală
i foamea

U fin Policlinica cu plăti)-
Vă oferă toată gama de medicamente, 

produse naturiste «jî-y* >
■ceaiuri

roduse tehnico-r edicalo ■' * j
- toată gama de vitamine
-produse cosmetice
-produse pentru copii .. .. ..
J-iibe-«faza rețete în regii,, gratuit țt compensat.
Orar. Luni-Vineri: 07.30-20.00

K,. .Sămbătă :08.00-I6.00 .
•relații la telefonul: 717.194 ,

Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter. 

^Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
rVă oferă toată gama de medicamente.

♦ vitamine și minerale ♦suplimente nutritive 
♦ produse naturiste ♦ceaiuri ♦produse pentru 

copii ♦ produse cosmetice

Arar* luni-virieri: O8.0CP2O.Ob
u al ‘ «âmbăt»- 08.00-14.00

i 5 • 7'1

SC MEDICOPSIHE-GYN SRL

cu program de funcționare NON-STOP:
E eliberează zilnic rețete gratuite și compensate

0 au singurul depozit de medicamente din Hunedoara 

@ servirea va fi promptă și în cantitatea dorită

■ tel.: 748199; 748080 §

Vine pentnisânătăteata’

iarrnaciile Ito® 

din Hunedoara

HOMEOPATIE Șl ACUPUNCTURA

Cabinet medical “ECHINACEA”
- dr. GHIȚĂ CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, homeopatie, acupunctura,

Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, șl 
ap. 25, tel. 0254-219999 sau 
0254-234815, 0722/567208.

AICI POATE
FI RECLAMATA!

DACIAPHARM
se îngrijește de sănătatea dumneavoastră!

■armacia DACTAPHARM, 
situată pe b-dul Dacia, bl 28, parter 

Vă oferă toată gama de medicamente.
•produse tehnico-medicale «produse cosme- 

tice «produse pentru copii 
•toată gama de vitamine •cea® 

Eliberează rețete în regim gratuit și compeni 
Oran Luni-Vineri: 08.00-20.00

Sâmbătă: 08.00-15.00 
Duminică: 09.00-13.00 

Relații la telefonul: 230135

Optovision
OPTICĂ MEDICALĂ 

OCHELARI - LENTILE DE .CONTACT
< r——

GRATUIT
CONSULTAȚII COMPUTERIZATE 

Deva, Piața Victoriei, bloc I, parter 
Telefon: 221.250 * deta]ii magazin

• amenajat occidental, front stradal 40 m, 
preț 26.000 euro, negociabil. Brad, Str. 
Libertății, bL A7, parter. TeL 0721/283058, 
611114

FAOfVbACIATACOMI
j Situată în Deva, Aleea Transilvaniei,

bl. 7, parter.
Tel: 211.949

«produse 
pentru copii 

"produse S 

cosmetice CJ

III
r

j VĂ OFERĂ:
toată gama 

i medicamente 
| produse 

^naturiste

j Eliberează rețete m regim 
I compenszî și gratuit!
ÎOr.r: Luni-Vineri 08-21

Sămbătă 09-14
Duminică 09-1 3

^vitamine 
produse 

tehnico-medicale
•ceaiuri

S-s»

■1

r

Farmacii OROS

gWANIMBțPmHȚrALA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ! |

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 

- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 
pentru copii. 

Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si 
compensat. Programul "inimi pentru inimi1’

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14,00
Duminică 09.00 12.00

Relații la 
telefonul 
241505.

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

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

Vă oferă toată gama de medicamente, 
-vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse naturiste ■ 

ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat.
Orar. Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00 

Relații la telefonul: 219749 
Programul "inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea tal
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• 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/rnp + TVA, tel. 235.208,0724.620358. (Rocan 
3000)

Vând alte imobile (27)

• urgent, 42 mp, spațiu de producție, Deva, apă, 
gaz, curent, preț 6000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest).

imobile chirii (29)
Ke închiriez apartament 2 camere Simeria, zonă
Tțcentrală, complet mobilat centrală termică, preț

150 euro. Tel. 0720/505771,0721/446708.
• închiriez apartament 2 camere, bucătărie, 
Hațeg, centrală termică pe gaz, mobilat, cablu, 
contorizări, preț negociabil, poziție centrală. Tel. 
770735,770367,0722/876141.
• închiriez apartament 3 camere decomandate, 
mobilat toate utilitățile, parchet faianță, gresie, 
preț negociabil. Tel. 222690.
• Închiriez spațiu comercial central, 75 mp, 
ocupabil imediat, la intersecție DN Petroșani ■ 
Deva ■ Timișoara Tel. 770735, 770367, 
0722/876141.
• închiriez vilă p+1,4 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 cu chirie apartament 2 camere în Deva 
centrală termică, mobilat utilat central, preț 140 
euro lunar. Tel. 211048,0740/315050.
• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
complet preț 90 euro/lună. Tel. 0722/564004.
• ofer pentru închiriere spațiu comercial 100 mp 
sau 2 x 50 mp, Deva Bdul luliu Maniu. Tel. 
0726/043786.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
nemobilat, Deva zona Progresul, preț 80 
euro/lună, negociabil, plata anticipat. Tel. 
213994.
• ofer spre închiriere spațiu comercial 
amenajat, zonă cu vad, 68 mp, preț 400 
euro/lună. Tel. 0721/985256.
• ofer spre închiriere spațiu comercial central, 
50 - 70 mp, ocupabil imediat. Tel. 0727/894080.

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
ultracentral, amenajat, 50 mp. în municipiul 
Brad. Tel. 0740/239234.

• oferim spre închiriere în Deva spațiu pentru 
.—, producție, ultracentral, servicii sau comerț, 70

mp, gaz, curent trifazic, centrală termică, preț 
* 55 euro mp, neg. Tel. 0744/561810,0745/096675,

218308.
• 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 garsorișă dec, 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/luna, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună. Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră, confort 1, mobilată complet 
aragaz, frigider, mașină de spălat tv color, preț 
100 euro, tel. 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)

a • garsonieră, semimobilată, contorizări, zonă 
,! bună preț 100 euro, negociabil, tel. 0722/209906;

* 0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)

• ap 2 cam., stil occidental complet mobilată și 
utilată, CT, termopane, 2 tv color, preț 300 euro, 
tel: 0722/209906; 0723/829060. (Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. complet mobilat, contorizări, 
amenajat modern, aragaz, frigider, zonă bună 
preț 150 euro. tel 0722/209906; 0723/829060. 
(Agenția imobiliară Iris)
• ap. 2 cam., dec, complet mobilat, mașină 
spălat dormitor complet, preț 150 euro, nego
ciabil, tel. 0722/209906; 0723/829060.(Agenția 
imobiliară Iris)
• ap. 2 cam. semimobilat, contorizări, reparti
toare, preț 100 euro, tel 0722/209906; 
0723/829060. (Agenția imobiliară Iris)
• ap 3 camere, semidecomandate, nemobilat, 
contorizări, preț 120 euro, negociabil, tel. 
0722/209906; 0723/829060.(Agenția imobiliară 
Iris)
• caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)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 Eurobus’iness)

• 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)

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

■! 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)

• 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)
• 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)
•de închiriat hală pentru depozitare, zona Mihai 
Eminescu, st 120 mp, parțial încălzită, înălțime 
de 4,80 m, parcare, păzită Preț 7 euro/mp +TVA 
neg., tel. 235.208,0724.620.358. (Rocan 3000)
• ofer pt închiriere garsonieră Deva, dec., zonă 
bună etaj intermediar, complet mobilată și 
contorizată preț 80 euro/lună Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• ofer pt închirere garsonierăcomplet mobilată 
și contorizată, în Deva, preț 80 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pt închiriere ap. 2 camere, contorizat și 
mobilat, zona pieței, preț 120 euro/lună Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• ofer pț închiriere ap. 2 camere, complet 
mobilat și contorizat în Deva, preț 100 euro/lună 
Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)

Auto românești (36)
• vând Aro 243 D, motor Brașov plus remorcă 1,5 
tone, stare bună acte la zi, preț 9.900 ron. Tel. 
245874,0723/335189.
• vând Dada 1310 break, 5 trepte, VT 2007, rovi- 
gnetă asigurare, stare bună negociabil. Tel. 
0744-700-235,0254-219-780.
• vând Dada break, noiembrie 1996, culoare 
vișiniu metalizat, RAR 2007, stare foarte bună 
cutie 5 trepte, casetofon etc, preț 65 milioane lei. 
Tel. 230479,0745/253662.
• 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 Oltdt, af 1989, preț 700 ron. Tel. 
0766/559627.

Autu străine (37)

• SC Forest Mobil Impex SRL din localitatea 
Strei, vinde prin licitație, în data de 
14.11.2005, ora 12*  Volvo 940, 3000 cmc, 
benzină af 1995. Tel. 0745/628370, 
0254/231769.

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

• vând Citroen C5, HDI, D. Climatronic, închidere 
centralizată cu telecomandă radio cd, geamuri 
plus oglinzi electrice, abs, servo, 8 airbag, 
consum 6,5%, preț 10.850 euro, computer bord. 
Tel. 0722/693683.
• vând Mercedes Cobra cu piese rezervă Stare 
bună de funcționare, preț 1100 euro negociabil. 
Tel. 0720/507557.
• vând Renault 21. af 1987, VT 2007, injecție, 
geamuri electrice, preț 6500 ron, negociabil. Tel. 
0745/639022,226209.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, injecție, preț 
6500 ron, negociabil. Tel. 0745/639022,226209.
• vând Seat Cordoba, 19^8,. motorină, aer 
condiționat, airbaguri, geamuri' electrice, stare ' 
perfectă bonus Oltcit cu motor VW omologat, 
acte la zi, preț 7300 euro. Tel. 0724/560870.
• vând Tafeot, gri metalizat, mașină de garaj, 
revizie tehnică 2006, af 1987, consum benzină 
4,8%, preț negociabil 2500 ron. Tel. 0727/826302, 
Deva

Camioane, remorci (39)

• vând autoutiiitarâ Renault Trafic, benzină 
înmatriculat, af 1988, VT 2007, stare tehnică 
bună preț 2850 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675,218308,0744/561810.
• 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 circular de mână Bosch SPK 54, nou, 
german, tv color Waftham WT 770T, diag. 67 cm, 
birou din lemn furniruit cu sertare și poliță, 
butelie aragaz, negociabil. Tel. 260570.
• vând combinator tractor U 650, preț nego
ciabil. Tel. 264257.
• vând mașină recoltat porumb. Tel. 
0724/399269.

Piese, accesorii (42)

• vând piese Aro 10 din dezmembrări. Tel. 
0254/248519, după ora 16 sau 0745/600814.
• vând piese Aro 244, punte spate cu butuci, 
butuci față chiulasă cu supape și capac, cardan 
față spate, electromotor, pompă injecție, piese 
cutie viteză radiator, casetă direcție. Tel. 
0746/720889,0721/079491,219413.
• vând piese auto din dezmembrări, Fiat Punto, 
preț negociabil. Tel. 215244.

Garaje (43)

• caut de închiriat garaj în zona Carpați, Lilia
cului, C. Porumbescu, împăratul Traian, ofer 
maxim 40 euro, pe termen lung. Tel. 0746/351734.

Cumpăr garaje (44)
• Deva, str. Carpați, zona Liliacului, împ. Traian, 
ofer, 420.000.000 ROL, tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)

• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, oglindă loc pentru haine, stare 
bună preț 15 milioane lei. Tel. 221060.

Comemorări (76)

Gând pios de prețuire și 
recunoștință la zece ani de la 
trecerea în neființă a dragei noastre 
mame și bunici

GOȚAANA
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Familia

Soția Mihaela și fiul Eduard anunță cu adâncă durere în 
suflet trecerea în neființă a celui care a fost un minunat soț 
și tată

UNGURIANU VIOREL
în vârstă de 40 ani. înmormântarea va avea loc duminică 13 
noiembrie, ora 13, la Cimitirul Bejan, Deva. Dumnezeu să- 
1 odihnească în pace.

în 13 noiembrie 2005 se împlinesc 3 
ani de când ne-am despărțit pentru 
totdeauna de bunul nostru soț, tată 
și bunic

MĂGUREAN ALEXANDRU
din Hațeg. Cât ai trăit te-am iubit/ 
Cât vom trăi te vom plânge. Soția 
Olga, copiii Margareta, Zoia, 
Alexandru și nepoții. Dumnezeu să 
te odihnească în pace.

• vând colțar neextensibil, imitație piele, 
culoare gălbui, 3 piese plus un fotoliu mare, adus 
din Germania, la jumătate preț față de magazin. 
Tel. 212242,21399a '
• vând dulap cu 2 și 3 uși, pat cu ladă frigider 
Arctic mare, aragaz mic ci uptor.tv alb negru, 
haină piele bărbați, neagră 4a prețun negocia 
bile. Tel. 0742/6189®.
• vând feroasH din 2 canate și o ușă toate noi. 
Relații la tel. 0254/215795.
• vând foarte avantajos mobilă furnir nuc, 
recamier, bibliotecă masă 6 scaune, cuier fier 
forjat, frigider, 1 milion lei bucata și bucătărie 
modernă 6 milioane lei. Tel. 22132a
• vând masă 12 persoane, nouă lemn masiv, 
sculptată 8 scaune. Tel. 0723/284005.
• vând mohiâ de bucătărie, stare foarte bună 
preț 490 ron, negociabil. Tel. 0723/089146.
• vând pătuț metalic pentru copii, stare foarte 
bună cu baldachin, perdeluță leagăn, saltea, 
apărători, roți, preț 170 ron. Tel. 0740/953297.
• vând suporiui verticale pentru agățat bare de 
umerașe, pretabile la magazin de haine. Tel. 
233566,0722/676066.
• vând urgent mobilă bucătărie cu sertare și 
masă 130 ron, fotoliu 75 ron, 2 covoare persane 
25/3 m, 65 ran bucata, negociabil, stare bună 
Tel. 223405.
• vând urgent mobilă; canapea extensibilă 
masă extensibilă furnir mahon, 6 scaune 
tapițate, masă sufragerie extensibilă birou elev, 
bucătărie suspendată 4 scaune, mască 
chiuvetă mobilă hol. Tel. 218084,0743/211074, 
0724/643045.
• vând vfainâ cu oglindă 1 m/150 m, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
noua, covoare persane 3,5/25 m, 3/25 m, 
bibliotecă cu birou atașabiI, preț negociabil. Tel. 
0254/224891.
• vând mobilă bibliotecă cu vitrină dulap cu 2 
uși, preț negociabil, la vedere. Tel. 0740/317314.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

~ și servicii Internet in vestul Austriei, în nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei 

coordonator 
de abonamente noi

Condiții:

• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare și organizare;
• cunoștințe foarte bune de PC (Word, Excel);
• cunoașterea Devei reprezintă un avantaj;
• engleza este un avantaj.

Oferim:
• salariu atractiv;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un 
colectiv tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• posibilități de training.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel.
211275, până luni, 21.11.2005.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro
CV-urile se primesc până la data de 21.11.2005.

• vând masă lemn masiv sculptată de 12 
persoane, 8 scaune, stare foarte bună Tel. 
0723/284005.
• vând mobilă sufragerie, dulap 2 uși, măsuță 
vitrină cu bibliotecă preț 5 milioane lei. Tel. 
0740/317313.
• 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. 
0-745/096675, 0744/561810,218308. • ■ -

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

• vând stație amplificare 50 w pentru instru
ment; pendulă ceas de perete, ceas cu cuc. Tel. 
0743/029593.

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.
• vând telefon Motorola C 350, color, sunete 
polifonice, căști, în cutie, preț 150 ron, negociabil 
și Nokia 3410,6 luni vechime, 3 ■ 4 zile SB, 110 ron, 
negociabil. Tel. 0724/392810.

Decese (75)

• vând telefon Siemens A50, stare foarte bună 
baterie încărcată 5 zile, preț negociabil. Tel. 
222902,0722/375315.

Calculatoare si accesorii♦

• vând calculator Pentium II, 450 MHz, HDD 10 
GB, 128 MB RAM, cd rom, floppy, preț 3,5 
milioane lei. Tel. 215885.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

• vând 1200 bucăți țiglă veche, stare bună preț 
7000 lei bucata Tel. 233566,0745/364948.
• vând 5 mc bolțari și piatră de construcție. Tel. 
0254/215795.

Electrocasnice (56)

• vând combină frigorifică Privileg, 4 sertare, 
preț4 milioane lei, pernă electrică pentru masaj,

I preț 400.000 lei. Tel. 0254/718852.
• vând congelator 5 sertare, preț 300 ron, 
chiuvetă baie și suport, 30 ron, faianță albă 3 
cutii 15/15, preț negociabil. Tel. 0254/229657.
• vând ladă frigorifică 5 sertare, preț 3,5 
milioane lei, negociabil. Tel. 0727/373757.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• ofer câine de 2 ani, pentru pază în satul 
Cîrnești, nr. 152, comuna Totești. Tel. 776815.
• vând 120: oi sau pe ales 50 bucăți. Tel. 
0744/631179.
• vând grâu și orzoaica, preț avantajos. Tel. 
212083,0722/524983.

Instrumente muzicale (60)
• vând acordeon 32 bași, stare perfectă de 
funcționare, preț 65 euro. Tel. 0721/742052.

Altele (61)

• cumpăr europafeți. Tel. 0726/379220, 
0745/662433.
• vând cărucior copii DH5, nou, 3 poziții, culoare 
albastru, stare excepțională preț 160 ron, nego
ciabil. Tel. 0254/230784.
• cumpăr lăzi plastic deșeu, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând 2 bazine inox dreptunghiulare pe suport 
metalic 250/180/70, capacitate 2000 litri fiecare, 
posibilități răcire lichide alimentare, preț 300 
euro bucata, negociabil. Tel. 0745/096675,218308, 
212057.
• 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 geamuri de sticlă în stare foarte bună 
Tel. 0726/158688.
• vând goblenuri cusute, la preț avantajos. Tel. 
0788/571401.
• vând in Deva, 10 butoaie inox pentru bere, 
capacitate 60 litri fiecare, preț 1.300.000 lei 
bucata Tel. 0745/096675,218308,212057.
• vând mașină de sifon, Precizia București, 2 
capete, răci tor, panou curent, stare foarte bună 
de funcționare, un tub CO2, preț 12 milioane lei. 
Tel. 230479,0745/253662.
• vând societate comercială cu profil auto, fără 
activitate, fără datorii, preț 6 milioane lei. Tel. 
0742/618968.

Pierderi (62)
• găsit câine rasa Cocker spaniol roșcat, foarte 
frumos, de 4 ani, și doresc să-l dăruiesc unei 
familii iubitoare de animale sau adevăratului 
Stăpân. Tel. 0726/192564.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Corfuță Daniela Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pop Nicoleta Corina Se declară nul.

Matrimoniale (69)

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

Prestări servicii (72)

• doamnă serioasă fac diverse prăjituri, torturi, 
foarte bune și aspectoase, pentru diverse ocazii, 
rog seriozitate. Tel. 222686.

Cotidianul 
numărul 1 al 

județului!

• Fundația Muncii Deva organizează 
cursuri de calificare, la cete mai mid 
prețui, in meseifie: zidar, instalator,sudor, 
tâmplar, croitor, ospătar, brutar, bucătar, 
vânzător, laborant apă, operator caladator, 
xmtab.l listen! sodaL înscrieri până la 

20.112005. Relații: Deva 216138, Huiedoara 
713460, Brad 0745/650830, Petroșari 543920, 
Lupeni 0729/014005, Petrita 550648, Uricari 
511119, Hațeg 0740/107368, Orăștie 241291

■ SC Brăduleț Prest Impex SRL Brad este 
autorizată să organizeze și să desfășoare 
cursuri de inițiere, pregătire teoretică și 
practică pe linie de arme și muniții, 
conform Legii 295/2004, cu persoanele 
admise la examenul de membru vânător 
susținute de către AJVPS Hunedoara în luna 
octombrie. Relații suplimentare la tel. 
0744/831065, 0788/590133 sau 0254/218523, 
după ora 16.

• SC Emil Prest 5RL execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, tencuieli exterioare și 
interioare, faianță, gresie, parchet lamelar, 
zugrăveli, toate fa ui preț avantajos. Suiați 
acum! TeL 0724/492920.

• SC VITROS SRL laborator analize 
medicale, situat In Deva, Aleea Transil
vaniei, bl. 7, parter, efectuează in perioada 
14 - 30 noiembrie 2005, analize compensate 
de către CNAS.

• efectuez transport sigur și rapid în Spania, 
Italia, Germania, oferim cazare. Tel. 0744/588560.
• meditez limba germană Tel. 0747/413533.
• meditez matematică orice nivel, lucrez numai 
cu un singur elev. Tel. 0720/400456.
• prestări servicii ia domicil iul clientului: mașini 
spălat, aspiratoare, cuptoare, aragazuri, audio
video, biciclete, mașini cusut, yale, mobilă 
suspendată instalații electrice etc. Tel. 
0746/120889,0721/079491,219413.
• compartimentări, modulări, gips-carton, 
tavane false, zugrăveli, podele, electrice, 
sanitare, termopane, climatizare etc. Tel. 
0727/657545.
• șofer profesionist cu autoutilitară Mercedes 
1,5 tone, transport marfă interurban, local, 
distribuție, cu documente legale, licență, 
factură prețuri negociabile. 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.

Oferte locuri de muncă (74)

• firmă producătoare de apă minerală și 
băuturi răcoritoare angajează pentru 
județul Hunedoara merchandiser. CV-urie 
se trimit la fax 0254/222344, cu mențiunea 
pentru post merchandiser.

• Gazeta de Hunedoara angajează con
silier distribuție. Condiții: permis conducere 
cat B, experiență in 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.

• SC i otain& urni Divers SRL Deva anga
jează pentra județul Hunedoara supervisor, 
cu experiență in vânzări minim un an. CV- 
urile se vor trimite la lax 0254/222344.

• societate comercială angajează personal 
feminin pentra bar, barman - ospătar, In 
localitatea Orăștie*  Relații la teL 
0722/375251

• societate comercială angajează șofer 
cat C și muncitori necalificați, depozit 
Deva. Relații fa teL 0254/232715, 
0254/226149, orele 8-18.

• SC Nova Pfast SRL Deva angajează două 
tinere, in domeniul prelucrării maselor plas
tice. Relații la tel 0722/397829.

• SC DANIELLE COMPANY SRL cu sediul in 
Deva, Str. Rândunidi, nr. 6, angajează 
mecanic pentra mașini de cusut Relații la 
teL 0254/206094.

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• Părăsit. Actorul Leonardo Di Caprio a fost 
părăsit de prietena lui, supermodelul Gisele 
Bundchen, după ce aceasta l-a văzut pe star 
flirtând cu actrița Sienna Miller.

Treziți de Paul McCartney

• Atac cerebral. Fotograful familiei regale 
britanice, Lord Patrick Lichfield, care a rea
lizat fotografiile oficiale de la nunta prințului 
Charles cu Diana în 1981, a decedat ieri la 
vârsta de 66 de ani.

■ Echipajul Stației 
Spațiale Internaționale 
va fi trezit de inter
pretarea live a artistului.

Londra (MF) - Paul McCart
ney va deveni primul muzi
cian a cărui interpretare live 
a unei piese va fi transmisă 
în spațiu. Echipajul Stației 
Spațiale Internaționale (ISS) 
îl va putea auzi pe fostul 
membru Beatles cântând live 
o piesă a formației, „Good 
Day Sunshine”. Cântărețul va 
intepreta și o melodie din 
cariera lui solo, „English 
Tea”.

Muzică lui McCartney le va 
da trezirea celor doi membri 
ai echipajului de pe ISS: 
astronautul american Bill 
McArthur și cosmonautul rus

Cel mai lung zbor comercial

Parteneri
Los Angeles (MF) - 

Actrița Anjelica Huston, 
Pierce Brosnan, fostul 
James Bond, și compa
triotul lui irlandez Liam 
Neeson vor juca într-un 
film produs de Mel Gib
son, scrie Variety.

Anjelica Huston (54 
ani) este câștigătoarea 
unui premiu Oscar la 
categoria cea mai bună 
actriță într-un rol se
cundar, pentru rolul ei 
din filmul „Prizzi's Hon
or” din 1986. Nu se știe 
încă ce rol va juca ea în 
producția lui Mel Gib
son.

Filmările cu Anjelica 
Huston vor începe 
săptămâna viitoare în 
Mexic.

Produs de compania 
Icon a lui Gibson și 
regizat de David von 
Ancken, filmul „Sera
phim Falls” spune po
vestea răzbunării unui 
colonel din armată, 
după Războiul de Sece
siune din America.

Intră in 
clan
Los Angeles (MF) -
Solista formației 
Black Eyed Peas, Fer- 
gie, pe numele ei 
real Stacy Ferguson, 
va juca într-un epi
sod al serialului 
„Clanul Soprano". Ea 
va interpreta un po
lițist care lucrează 
sub acoperire la clu
bul de strip-tease al 
lui Tony Soprano, 
Bad-A-Bing.
Filmările la acest 
episod se vor 
desfășura anul viitor.

Onorific
Los Angeles (MF) - 
Sean Connery (75 
ani) va primi un pre
miu onorific pentru 
întreaga sa activitate 
cinematografică din 
partea Institutului 
American de Rlm (AH), 
într-o ceremonie ce 
va avea loc la Los 
Angeles, la 8 iunie 
2006.

■ Un Boeing 777 a sta
bilit un record mondial 
zburând, fără întreru
pere, timp de 22 de ore.

Londra (MF) - O aeronavă 
Boeing 777 a stabilit joi un 
nou record mondial pentru 
cel mai lung zbor comercial, 
zburând fără întrerupere, 
timp de 22 de ore, între Hong 
Kong și Londra. Aeronava, 
având la bord 35 de pasageri, 
a străbătut 21.601 kilometri, la 
aterizare fiind întâmpinat de 
oficiali ai Cărții Recordurilor.

Unul dintre principalele 
avantaje ale unei aeronave 
care poate zbura fără oprire 
pe distanțe lungi este con
sumul mai redus de com
bustibil. Suzanna Darcy-Hen- 
nemann, unul dintre piloții

L-au descoperit pe „Godzillah°

Bennen, un cangur albinos, inspectează 
o fermă din Ruegen, Germania. El nu are 
blana maronie, ca alți canguri, din cauza 
unui defect de pigment. (Foto: epa)

■ Fosila unui crocodil 
de acum 140 milioane 
de ani a fost descoperită 
în Patagonia.

Buenos Aires (MF) - Oa
menii de știință au poreclit 
creatura „Godzilla”, din cauza 
botului său, asemănător cu 
cel al unui dinozaur, și a 
dinților săi crestați. „Acest 
tip de caracteristici sunt 
prezente și la dinozaurii 
carnivori ca Tyrannosaurus 
rex”, a declarat cercetătorul 
Diego Pol, de la Universitatea 
din Ohio. Echipa argentino- 
americană de cercetători este 
de părere că animalul era 
unul de pradă, feroce, care se 
hrănea cu alte vietăți marine 
mari. Spre deosebire de cro
codilii moderni, „Godzilla”

Favoriți la premiile People's

Film biografic despre 
muzicianul Johnny Cash

Los Angeles (MF) - Fiica muzicianului 
de country Johnny Cash, Kathy, este extrem 
de supărată după ce a văzut filmul biograf
ic „Walk the Line”, despre viața tatălui ei. 
Motivul supărării lui Kathy este că o arată 
pe mama ei ca fiind o „psihopată”. Kathy 
a lăudat interpretările celor doi actori din 
rolurile principale, Joaquin Phoenix și 
Reese Witherspoon, dar a declarat că mod
ul în care este prezentată mama ei, Vivian 
Liberto Distin, este eronat. „Mama mea nu 
reprezintă mare lucru în film, ea fiind 
prezentată ca o nebună care a detestat cari
era tatălui meu. Acest lucru nu este 
adevărat. A fost mândră de tata până când 
el a început să consume droguri și nu a mai 
venit pe acasă”, a declarat fiica starului.

■ în urma votului publi
cului, premiile vor fi 
decernate la 10 ianuarie.

Los Angeles (MF) - Brad 
Pitt și Angelina Jolie au fie
care câte trei nominalizări la 
cea de-a 32-a ediție a premi
ilor People's Choice din Ame
rica. Cei doi, care au jucat îm
preună în „Dl. și dna. Smith”, 
sunt nominalizați împreună 

Valery Tokarev. Cei doi se 
află la aproximativ 354 de 
kilometri depărtare de 
Pământ.

Transmisia de la concertul 
lui McCartney, din Anaheim, 
California, va avea loc mâine, 
la puțin timp după ora 6:00 
GMT și va marca cea de-a 44- 
a zi în spațiu a celor doi 
astronauți de pe ISS.

Paul McCartney a declarat 
pe site-ul său oficial că a 
decis să facă acest lucru după 
ce NASA s-a folosit de cân
tecul „Good Day Sunshine” 
pentru a trezi echipajul de pe 
naveta Discovery. El a spus 
că s-a simțit „extrem de mân
dru” să audă cum piesa a fost 
folosită pentru a-i anunța pe 
cei din echipaj că vremea este 
destul de bună pe Pământ 
pentru ca ei să aterizeze.

care au luat parte la experi
ment, a afirmat, după ateri
zare, că aeronava ar mai fi 
avut combustibil pentru încă 
două ore de zbor. Primul Boe
ing 777-200LR va fi livrat 
către Pakistan International 
Airlines la începutul anului 
2006 și va putea transporta 
circa 300 de pasageri.

Piloții, după zborul-record
(Foto: EPA)

Zulma Gasparini îl admiră pe „Godzilla (Foto: fan)

trăia exclusiv în apă și avea 
înotătoare în loc de membre 
inferioare. El avea patru 
metri lungime, iar fălcile lui 

la categora cel mai bun par- 
teneriat de pe ecran. Premii
le se acordă, la peste 20 de ca
tegorii, personalităților din 
industria filmului, muzicii și 
din televiziune. Jolie con
curează cu Sandra Bullock și 
Nicole Kidman lâ categoria 
cel mai bun star feminin de 
film. Premiul pentru cea mai 
bună actriță în rol principal 
se dispută între Cameron Di
az, Reese Witherspoon și Re-

Tanîa
Are 21 de ani, este 
ambițioasă, pasionată 
de modă, modelling 
și televiziune.

măsurau aproximativ 30 de 
centimetri lungime.

Crocodilii au evoluat în 
permianul târziu și s-au

Choice
nee Zellweger. La categoria 
cel mai bun star masculin sunt 
propuși Nicholas Cage, Sa
muel L Jackson și Johnny Depp, 
în timp ce la premiul pentru 
cel mai bun actor in rol prin
cipal concurează Jamie Foxx, 
Brad Pitt și Adam Sandler. 
Nominalizările din domeniul 
muzical includ nume ca Faith 
Hill, Gwen Ștefani, Kelly 
Clarkson, Usher, Toby Keith 
și Tim McGraw.

răspândit de-a lungul ereti
cului (146 - 65 milioane de âtii 
în urmă). ș :

Alți crocodili marini care 
au trăit în acea perioadă- 
aveau un bot alungit și sub
țire și dinți subțiri în formă 
de ac, pe care îi foloseau pen
tru a prinde pești mici și 
moluște.
Mai multe detalii

Zulma Gasparini, paleon
tolog la Universitatea din La 
Plata, a întâlnit un astfel de 
specimen în 1996 în bazinul 
Neuquen, care a fost cu mulți 
ani în urmă un golf tropical 
din Oceanul Pacific. Dar ce a 
descoperit atunci era doar un 
fragment care a oferit câteva 
idei despre creatură. Două 
alte specimene au fost des-co- 
perite de curând.

romui de Crăciun din' 
Rockefeller Center, New
York, a fost amplasat joi. 
înalt de 22,5 m, acesta va 
fi împodobit cu 30.000 de 
beculețe, ce vor fi 
aprinse din 30 noiembrie.

(Foto: EPA)


