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Cerul variabil. La amiază sunt posibile Guvernul demisionează
dimineața la prânz seara

■ Premierul Tăriceanu 
a anunțat demararea 
procedurilor pentru 
alegeri anticipate.

București (M.S.) - Primul- ministru Călin Popescu-Tări- ceanu a anunțat ieri demararea procedurilor pentru orga

nizarea de alegeri anticipate, în luna octombrie, prin depunerea demisiei Guvernului, subliniind că decizia luată este irevocabilă.Hotărârea a fost determinată de faptul că pachetul de legi privind reforma justiției a fost respins de Curtea Constituțională.

Premierul a subliniat că procesul de reformă a justiției este un element necesar în plan intern și reprezintă, de asemenea, un angajament e- sențial pe care România și 1- a luat față de Uniunea Europeană. El a spus că va cere partidelor din Coaliție să înceapă procedurile interne

de dizolvare a Parlamentului, în condițiile în care alegerile anticipate vor fi organizate conform procedurilor constituționale, după demisii și învestiri succesive pentru formarea Guvernului.Liderii partidelor din Coaliție susțin hotărârea luată ieri de premier, /p.2

Trimiși în judecată
Deva (S.B.) - Parchetul Curții de Apel Alba - Iulia a finalizat urmărirea penală în < dosarul celor 13 traficanți de comori dacice , arestați preventiv, pentru 29 de zile, pe data ’ de 31 mai 2005. Potrivit deciziei Parchetului, care a fost luată ieri, cele 13 persoane acuzate de sustragerea unor brățări dacice și monede romane, din siturile cetăților dacice din Munții Orăștiei, au fost trimise în judecată. Au foșt inculpate pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, efectuarea de către persoane neăutorizate a unor detecții și săpături arheologice, furt calificat de obiecte de I patrimoniu cu pierderea lor pentru patrimoniul cultural național, lipsire de libertate I în mod ilegal, violare de domiciliu și șantaj, i
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■ Prefectul Vladu 
scoate la mezat ambele 
uzine producătoare de 1 
țevi din fontă ductilă.
Daniel I. Iancu________________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Uzina Mecanică din Orăștie și fostul Sidermet Că- lan, în care au fost făcute in

vestiții importante în vederea producerii de țevi din fontă ductilă, sunt acum la un pas de faliment. Pentru a putea revitaliza activitatea în cele două firme, prefectul Cristian Vladu a propus vânzarea „la pachet’* a acestora. „Lucrurile stau extrem de prost la ambele firme. Vom încerca să reparăm ceea ce au stricat alții, și în același timp o să aflăm cine

pacheta avut interesul ca aceste două unități să se distrugă. Am discutat miercuri la București cu reprezentanții MapN, MEC și AVAS și am stabilit că în a- ceste zile vom demara acțiunile de contactare a principalelor state cu potențial economie pentru a le înainta propunerea de vânzare la pachet a uzinelor din Orăștie și Călan”, a spus Cristian Vladu.

Antrenor nou 
la Cetate

Deva (C.M.) - Liviu Jurcă. fost Ia U. Jolidon Cluj, va fi de azi noul antrenor principal al echipei Cetate Deva. Tehnicianul clujean i-a învins în lupta pentru acest post pe Dinu Cojocaru și Popa Săvișteanu. /p.9
_ • ,Vo:iiWris*ijpțj;-xLi stai au crescut. în pthna jumătate
i > .i’ -iiiui. ctf’Jti.7% de perioada staîlarâ,a anului 2004
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Pictură pe discuri de vinilin
■ Copiii din Asociația
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„Noua Speranță din 
Petrila, participă la 
Zilele Hațegului.

Hațeg (L.L.) - Ei vor prezenta o expoziție inedită de lucrări artistice. Noutatea este reprezentată de picturile pe discuri de vinilin, lucrări pentru realizarea cărora este nevoie de tehnică deosebită, mult talent și răbdare. Picturile pe discuri de vinilin vor fi expuse vânzării, alături de picturile pe sticlă, feli-

realizate de cei 20 de artiști ai Asociației cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani. Deschide- ți-vâ ochii și inima și con- tribuiți la aducerea unei raze de speranță pentru copiii infectați cu Virusul HIV! „Tot personalul Asociației a muncit la realizarea acestor lucrări și în funcție de fondurile care se vor aduna din vânzarea lor, vom organiza pentru copiii din Asociație o excursie sau o tabără. Simt încântați de pictură și este modul lor de a contribui Ia strângerea de fonduri”, susține președinta Aso- tacol atractiv la Casa de Cultură „Drăgan Muhteâh”, euÎncepere de la ora 18.00. (Foto: Traian Mânu)

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• în contact. Guvernul irakian a acuzat anumiți diplomați aflați la post la Bagdad câ se întâlnesc cu membri ai gherilei, punându- Și astfel viața în pericol. Ministrul irakian de Interne a declarat că are „un plan pentru protejarea diplomaților".
• Comisia Europeană a anunțat deschiderea unor proceduri de încălcare a legii împotriva Austriei, Italiei, Luxemburgului, Maltei și Suediei, din cauza întârzierilor înregistrate de acestea în aplicarea directivei pentru drepturile pasagerilor companiilor aeriene.

Guvernul, pe picior de plecan

Guvernul polo
nez în flăcări

Varșovia (MF) - Pompierii polonezi au fost chemați, ieri, la sediul Guvernului, din Varșovia, după ce martori oculari au observat, în jurul orei 13.30 (14.30 ora României) că din biroul premierului ieșea fum, relatează site-ul Polskie Radio. Autoritățile au precizat că incendiul a fost provocat de lucrările de modernizare a clădirii, ipoteza unui act terorist fiind exclusă.
Ucis de ruși

Mahacikala (MF) - Liderul unei grupări de militanți islamiști din Daghestan, Rasul Maka- șaripov, suspectat de implicare în atentatele comise în ultimele luni în regiune, a fost ucis miercuri. Gruparea Șariat, condusă de Makașari- pov, a revendicat, sâmbătă, atentatul cu bombă comis vineri la Mahacikala, care s-a Boldat cu moartea a zece membri ai forțelor speciale ruse.

Ihab al-Cherif 
(Foto: EPA)

L-au 
executat 
Dubai (MF) - Grupa
rea islamistului iorda
nian Abu Mussab al- 
Zarqawi a anunțat, 
ieri, că l-a executat 
pe ambasadorul de
semnat al Egiptului la 
Bagdad, Ihab al-Che
rif, relatează AFP. 
„Noi, Organizația al- 
Qaida din Mesoppta- 
mia, anunțăm că am 
pus în aplicare ver
dictul divin împotriva 
ambasadorului apos- 
taților, ambasadorul 
Egiptului", se arată 
într-un comunicat al 
grupării, difuzat pe 
un site Internet isla- 
mist, a cărui autenti
citate nu a putut fi 
stabilită.

■ Tăriceanu a anunțat 
demisia Executivului, 
acceptând ideea 
alegerilor anticipate.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat, ieri, că actualul Executiv trebuie să-și încheie misiunea, pentru angajarea procedurilor necesare declanșării alegerilor anticipate. Decizia privind alegerile anticipate a fost impusă de hotărârea Curții Constituționale de a respinge o serie de articole din legile privind reforma justiției, un act prin care se încearcă menținerea privilegiilor e- xistente în sistem de către o structură dominată de fosta putere.Tăriceanu a precizat că este o decizie irevocabilă.Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu, a precizat că demisia premierului și a actualului Guvern reprezintă, la acest moment, o decizie politică, fără ca actul

în sine al demisiei să fi fost deja semnat.
Situație fără precedent„Suntem în fața linei situații politice în care Curtea Constituțională amputează în .............................................................
Votul populației 
va decide daca Ro
mânia vrea să 
meargă pe refor
ma justiției sau să 
mențină același 
sistem ticăloșit.
C. Popescumod esențial conținutul legilor privind reforma justiției și, practic, împiedică actualul Guvern, care a primit încrederea Parlamentului, să continue procesul de reformă, conform angajamentelor asumate în relația cu UE. Cu procesul de reformă blocat, nu avem nici o șansă să obținem un raport favorabil din partea Comisiei Europene”, a spus Tăriceanu.

în opinia premierului, decizia Curții Constituționale, care a pus atât Guvernul, cât și Parlamentul într-o situație fără precedent, impune o singură soluție, respectiv decizia politică privind demisia membrilor Guvernului, organizarea alegerilor anticipate și și solicitarea unui vot de încredere din partea populației.„Votul populației va decide dacă România vrea să meargă în continuare pe reforma justiției sau să mențină același sistem ticăloșit, o Curte Constituțională care este dominată politic de fostul partid a- flat la putere și care încearcă prin toate mijloacele să-și apere privilegiile”, a spus premierul.
L-a convins BăsescuPotrivit unor surse din A- lianță, ideea anticipatelor a fost acceptată de premier, mai întâi, în cursul ședinței Biroului Permanent Central (BPC) al PNL, care a avut loc în cursul dimineții de ieri.

Călin Popescu Tăriceanu: de 
sia Guvernului e singura soli 

(Foto: LLa ședința respectivă, T: ceanu a avut o atitudine d rită în privința anticipate decât cea afișată până aci Astfel, premierul s-a ars dispus să discute pe acest biect și chiar să ia în cal organizarea alegerilor ant pate.Potrivit unor surse din ț tid, Tăriceanu și-a schim atitudinea după ce a ave convorbire cu Băsescu, noaptea de miercuri spre

■

furi . Forțele de ordine londoneze

| Londra, zguduită de atentate
să țină situația sub control (Foto: EPA)

Dublu atentat 13 persoane au fost ucise și 30 rănite, miercuri seara, în explozia simultană a două mașini-capcană în Machruh, la sud de Bagdad. (Foto: epa>
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Vom avea observatori la PE
Strasbourg (MF) - Deputății europeni au invitat, ieri, România și Bulgaria, care vor adera la UE la 1 ianuarie 2007, să își trimită observatorii în Parlamentul European de la sfârșitul lunii septembrie.Deputății europeni au aprobat propunerea făcută la 9 iunie de Conferința Președinților din Parlamentul European prin care România și Bulgaria erau invitate să își trimită obsevatorii începând cu 26 septembrie, atunci când va începe a doua sesiune plenară a Legislativului european.Reprezentanții celor două țări - 35 de români și 18 bulgari ■ vor avea dreptul să a- siste la lucrările PE, dar nu vor avea drept de vot, nu vor putea pronunța discursuri și nu vor putea fi aleși în funcții interne.în schimb, ei vor avea dreptul la cuvânt în comisiile parlamentare și vor putea participa la lucrările grupurilor politice.Parlamentul European a respins inițiativa Partidului Popular European (PPE) de amânare a trimiterii observatorilor români și bulgari.

■ Cel puțin 33 morți și 
345 de răniți în seria de 
atentate ce a avut loc în 
capitala Marii Britanii.

Londra (MF) - Șapte atentate au fost comise ieri la Londra, în rețeaua de metrou și într-un autobuz, fiind vorba despre o serie de atentate destinate să coincidă cu deschiderea summit-ului G8 de la Gleaneagles, a declarat premierul britanic, Tony Blair.Atacurile au provocat moartea a cel puțin 33 oameni și rănirea gravă a circa 345 de

persoane, a declarat Brian Paddik, de la Scotland Yard.„Suntem îngrijorați că a fost vorba despre un atac coordonat”, unul dintre locurile deflagrațiilor „conținând urme certe ale unor explozibili”, a declarat Sir Ian Blair, directorul Scotland Yard, precizând că au fost șapte explozii - șase în metrou și una într- un autobuz.
AmenințăriGruparea islamistă afiliată rețelei al-Qaida, care a revendicat atentatele comise ieri la Londra, a amenințat, într-un

comunicat difuzat pe Internet, că va ataca și alte țări europene, nominalizând Danemarca și Italia, dacă nu își vor retrage trupele din Irak și Afganistan.Gruparea intitulată Organizația al-Qaida/Jihad în Europa, până acum necunoscută, a revendicat responsabilitatea atacurilor comise ieri în centrul capitalei britanice.în același timp, gruparea islamistă a amenințat că va comite atentate similare și în alte țări europene, dacă nu își vor retrage trupele din Irak și Afganistan.

Imagine de sus a zonei (Foto: epA) Panică și teroare pe străzile Londrei (Foto: EPA)

Condamnate 
fermLondra (MF) - Secreta rul general al NATO Jaap de Hoop Scheffer,; condamnat „în termeni cei mai fermi” atentate le. Comisia European s-a declarat „șocată” ș și-a exprimat „solidar tatea” cu Marea Britt nie, iar deputății eurc „I peni au ținut un nwni: .dereculegere în s|m „de solidaritate cu pope rul britanic”.„Terorismul loVeșt din nou în inima Eurt pei și în țara care asigi ră președinția UE și G8”, a declarat comis: rul european pentr Justiție și Securități Franco Frattini.
SolidaritatePreședintele france Jacques Chirac, a expr mat „deplina solidarii te a Franței” cu popon britanic.Guvernul spaniol denunțat „ferm atentat le barbare”, care le-a remintit spaniolilor c cele comise la Madrid 11 martie 2004, când m; multe bombe au expl dat în trenuri de la pei ferie. Liderii G8 au co damnat atentatele „ba bare comise împotrh întregii lumi”.„Atentatele barba comise la Londra sunt tacuri împotriva lum întregi”, au afirmat; î tr-o declarație comun la Gleneagles, liderii ( și ai celor cinci țări < economii dezvolta (China, India, Brazili Mexic, Africa de Sud)Cele cinci țări cu ec nomii dezvoltate au fc invitate la o parte d discuțiile summit-uh în special despre ce privind încălzirea clin tică. După ce a citit c clarația comună, Toi Blair a părăsit Glene gles cu un elicopter, direcția Londra.
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• Prima promoție de studenți. Universitatea Ecologică „Traian" din Deva găzduiește astăzi, începând cu ora 11, întâlnirea primei promoții de absolvenți care sărbătoresc 10 ani de la încheierea studiilor. (R.l.)
• Furturi. Polițiștii Biroului Ordine Publică Deva cercetează în stare de arest preventiv pe Erwin Petru M., de 29 ani, din Deva, fără ocupație, recidivist, care a fost prins în flagrant după ce a comis trei furturi din autoturisme și dintr-o societate comercială, cu un prejudiciu total de 420 lei (grei). (M.T.)

vineri, 1 iulie - Președintele Traian Băsescu, primul ministru Călin Popescu Tăriceanu și guvernatorul BNR Mugur Isărescu au extras la miezul nopții primele bancnote de la un bancomat.

duminică, 3 Iulie

sâmbătă, 2 iulie - Peste 200 de locuri vor rămâne neocupate la licee și SAM-uri, în acest an.- Sute de hectare de culturi agricole și locuințe au fost inundate în urma ploilor torențiale căzute în mai multe comune hunedorene. - O persoană și-a pierdut viața într-un grav accident produs pe DN 7, în localitatea Leșnic.- Două persoane au fost duse la Spital în stare gravă, după ce, în urma unui conflict, și-au provocat răni cu săbii Ninja.
luni, 4 iulie ~~| - începe la Devacea mai mare competiție internațională. Transilvania Adventure Trophy, organizată în România.

marți, 5 Iulie | - Doi bărbați,ciobani la stânele din Băcia și Lupeni au fost găsiți morți, electrocutați de trăsnete.- Prin intermediul unui investitor austriac, A.C. CrișCior „atacă" șomajul din zonă.- Sexul și filmele porno au devenit o modă printre unii tineri hunedoreni.- Izvorul care alimentează bazinul mic din cadrul ștrandului din Geoagiu, nu se mai limpezește.- Șase răniți grav au rezultat în urma a două accidente de circulație în județ.

miercuri, 6 iulie

cuvaww.

Crimă cu 
premeditare
■ O tânără de 25 ani, 
din Hunedoara a fost 
găsită moartă în 
apartamentul său.
MlHAELA TăMAȘ 

mlhaela.tamas@infomimedia.ro 
f

Hunedoara - Un incendiu, la un apartament de pe bulevardul Dacia, din Hunedoara, i-a alarmat pe pompieri, ieri dimineață în jurul orei șase. Ajunși la fața locului aceștia au reușit să pătrundă cu greu în apartamentul „inundat” de gaze toxice, unde pe un pat zăcea cadavrul unei tinere, care la prima vedere părea că a murit asfixiată. Patul în care era întinsă era ars complet, la fel și corpul Ancăi Câmpean.
Mână criminalăDupă ce au lichidat incendiul, pompierii au stabilit că ar fi posibil ca

flăcările să fi izbucnit din cauza unei țigări nestinse, deoarece lângă pat, se aflau o scrumieră, pachetul de țigări și o brichetă.Această primă concluzie a fost însă spulberată în primul rând de afirmațiile rudelor și vecinilor, care spuneau că fata nu obișnuia să fumeze în dormitor, ba mai mult, se află în proces cu fostul său soț, pentru obținerea custodiei copilului de doar patru ani. Tot cunoscuți ai victimei afirmau că fata fusese de nenumărate ori amenințată cu moartea de fostul soț.
Primele cercetăriDupă cercetările efectuate la fața locului de către polițiști și procurori crimi- naliști, cadavrul tinerei a fost preluat de medicii legiști.„în urma expertizelor efectuate am constatat că tânăra nu a murit din cauza dio- xidului de carbon rezultat în

Se fac primele cercetări și sunt luate probe de la fața loculuiurma incendiului. Procentul de carboxihemoglobină era de 11 la sută, ceea ce este normal la un fumător.La această oră nu putem decât să spunem că există suspiciuni de comitere a unei fapte penale, dar așteptăm să ajungă analizele de la Timișoara, iar în cursul zilei de mâine (azi-n.r.) vom putea elimina suspiciunile”, afirmă Dan Mărculescu, șef medicină

(Foto: Traian Mânu)

Este posibil ca tânăra să fi fost sufocată, iar mai apoi i s- a dat foc patului.
Primele declarațiiVecinii declară că au văzut- o pe tânără seara în compania fostului ei soț. A fost văzut luând „ceva” din mașina pe care o lăsase în parcarea blocului și a urcat în apartamentul fostei soții. De aici nimeni nu mai știe nimic. „Aseară s-a întâlnit Ancuța cu fetele mele, iar astăzi trebuia să se întâlnească cu fostul ei soț care-i aducea fetița. Ei nu se înțelegeau deloc bine și a amenințat-o de multe ori că o omoară”, spune Elisabeta Stoian, mătușa victimei. Surse din cadrul IPJ au declarat în această după-ami- ază că s-a confirmat ipoteza unui omor, iar în cauză au fost luate măsuri pentru identificarea și prinderea autorului acestei crime.

mina Petrila, în timp ce verificaudescărcarea cărbunelui.- După apariția articolului despre minorii care au realizat un filmuleț porno, polițiștii și procurorii au demarat o anchetă.
joi, 7 iulie - Doi mineri și-au pierdut viața în

Tragicul eveniment a șocat ătât familia și rudele cât și întregul cartier

RecentStr. M. • Kogălniceanu din Hațeg a fost asfaltată, după 50 de ani de la construirea primelor case. Nicolae Boureci și Fănel Brăilă, în numele vecinilor lor de stradă, mulțumesc primarului Nicolae Timiș pentru împlinirea acestui vis.
(Foto:Aurel Anca)

Raport CCI
Deva (I.J.) - Camera de Comerț și Industrie Hunedoara și-a prezentat ieri raportul de activitate pentru anul 2004. Președintele CCI, Viorel Arion și directorul instituției, Călin Pogăciaș, au sintetizat cele mai importante activități, dar și cum se prezintă societatea în funcție de veniturile și cheltuielile efectuate de-a lungul unui an. La final, Consiliul de Administrație a apreciat 2004 ca fiind un an încheiat financiar cu bine și a prezentat obiectivele propuse pentru 2005.

Dreptate cu pumnul!
Deva (T.S.) - în timp ce se afla la birou, Lucian Opruța, inginer în cadrul Sucursalei Electrica Deva, a avut parte de un incident în urma căruia s-a ales cu un traumatism craniofacial. Potrivit acestuia, miercuri a intrat în biroul său un beneficiar al unui contract, care fără a-și motiva gestul i-a aplicat o lovitură de pumn în față în urma căruia s-a ales cu acest traumatism. „Este inadmisibil ca cineva să-ți intre în birou și să te lovească pentru simplu motiv că l-ai rugat să aștepte afară. Am făcut o plângere la Poliție și aștept ca aceasta să-mi facă dreptate”, afirmă Lucian Opruța.în replică, Iordache

Lucian așteaptă ca Poliția să 
facă dreptatesiune, susține că a fost enervat de atitudinea angajatului Electrica. „A fost o altercație, dar nu cred că 1- am lovit. Probabil că s-a lovit în timp ce ne îm- brânceam pe hol”, a mai

mailto:mlhaela.tamas@infomimedia.ro


Ziua politiei române
1621 - S-a născut Jean de la Fontaine, celebru creator 
de fabule (m. 13.04.1695)
1822 - A murit pomul și dramaturgul Percy Bysshe Shel
ley. Capodopera sa. e poemul dramatic „Prometeu 
descătușat” (.Grăiesa Mab", .Revolta islamului”) (n. 
4 08.1792)
1497 - Vasco da Gama începe prima călătorie pe mare 
din Europa spre India, încohjurând Africa ’

Calendar religios
8 iulie - Sfinții Epictet și AstionDeva (S.B.) - Acești doi sfinți martiri s-au născut în părțile Frigiei (Asia Mica). Epictet a avut de mic dragoste pentru cele duhovnicești. S-a călugărit, apoi, după un timp, a fost preot și a propovăduit Evanghelia lui Hristos în tara sa. între cei convertiți s-a numărat și Astion, care a ales și el drumul mănăstirii. Datorită persecuțiilor împăratului Diocletian, cei doi s-au stabilit în orașul Halmyris, situat pe brațul sudic al Dunării (Dobrogea de azi) și au propovăduit Evanghelia, aducând la Hristos mulțime de păgâni. Din această cauză, Las- tronianus, guvernatorul Scitiei Mici, i-a întemnițat și i-a torturat cumplit. Văzând că nu se leapadă de Hrisros, a poruncit să li se taie capul. Părinții lui Astin, Alexandru și Marcelina, au pornit să-și caute fiul. Ajungând la Halmyris și aflând de martiriul lui, s-au convertit la credința creștină și au fost botezați de Evanghelicus, episcopul de Tomis.

onuTÂTi
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Energie electrică
Sunt programate întreruperi în furnizare. energiei elec
trice:
08.00-15.00 Zona Hațeg: Undue, Valea Dâljîi, Cârnești, 
Peșteana, Peștenița, Ostrovu Mare, Ostrovu Mic

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Str. 22 Decembrie,- bl. D3, sș. C

Bd. Decebal, bl. 15, stV " 
Str. Progresului, bi. D, sc. C 

09.00-15.00 Al. Crizantemelor, bl. E14A, sc. D
Str. Prunilor, nr. 5, 7; Mureșului, nr. 14, 16

Apă
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integrantei din numărul 

precedent: S-C-S-D- 

NERODITOR - CAPITA - 1 - SECA

- ARID - TOCI - ANA - FAR - NS

- ST - 0 - ÎNSETA - CU - GURA

- P - MZ - LAUDA - DEVIAT - OL

- ZAT - ACRI - VENIT - AT - R - 

SLABA - ATEI

r

-1« Vs. ~ ~ ~ - w w C1- - J v L Y W C V

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929

''.WpaowBt-gaz;. -.227091,HrifctaWWR l"-" ^2725'
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 958
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente iljft 235090

Un bărbat vă sancționează dorința de a fi remarcat, aban- 
donându-vă când nu vă aștentați. Orgoliul vă dezavanta
jează în societate.

21 apr.-20 mai ____ ___________

Reușiți să vă dezamăgiți un prieten. Sunteți predispus la 
gafe. Ar fi bine să ascultați un vârstnic din familie, chiar 
dacă nu vă place.

21 mai-20 iun. > ._______ __

Șansa e de partea dv, dar dacă nu sunteți atent riscați să 
aveți neplăceri serioase, tadența trebuie pusă pe primul 
plan.

21 iun.-20 iul.

Deși aveți multe probleme, e bine să vă menajați sănătatea, 
încercați să vă odihniți mai muit! Faceți schimt-ări impor
tante în casă.

21 toi.-20 aug.________ _______________ ___________

5

Mintea vă funcționează excelent. încercați să aplicați o 
parte din ideile dv. Rezultatele vor fi deosebite. în timpul 
liber - distracției

21 aug.-20 sept. ______________________________

Vă frământă o problemă de sănătate, ooate o afecțiune 
pe fond nervos. O activitate începută de mult timp ar putea 
fi finalizată.

21 sept.-20 oct._______ ■________.___

Pentru decizii mai importante consultații pe cei apropiați, 
ca să nu cadă toată vina pe dv. Prietenii vă reproșează că 
îi evitați.

21 oct.-20 nov.__ _ _______ ___ . .

Cineva Încarci să vă tulbure calmul. lăsați s-o facă. 
Cu cât veți fi mai calm cu atât va fi mai bine. In rest, ni
mic neobișnuit.

21 nov.-20 dec.

Aveți idei bune, pe care ar trebui să le folosiți în afaceri. 
Bacă nu vă ajung banii, e posibil ca o rudă sa vă ajute. 
Nu vă extenuați!

21 dec,-20 lan. -a
Starea de confuzie vă poate afecta relațiile de suflet Iți 
calm, nu discutați în contradictoriu. Seara vă regăsiți buna 
dispoziție.

21ian.-20 febr.

E posibilcactoevasă vîgună bețeH roate într-un pWiiți 
In plan profesional, aveți putere de muncă și sprijinul 
colegilor.

febr.-2O mart.___________ ______

Aveți acte semnat sau de obținut o aprobare. Aveți 
de-a face cu multă lume, ceea ce vă încântă, dar v? și 

' obosește peste măsură.

PRO TV B ANTENA 1 H ACASĂ
7M Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
7:15 Știrea zilei 
745 Cina minute 

de cultură
8:00 Portul
S miracolelor 

9:30 Teleshopping 
10.1)0 Misteriosul

BJohn Doe 
1130 Felidty 
11:55 Euro - Dispecer 
12:00 Hărțuire 

estivală 
13:00 Vorba lui Jim 
1330 Desene 

animate: Boo 
14:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Tribuna 

partidelor 
parlamentare 

1530 România politică 
16:00 Interes generai Progra

mul Sapard 
16:55 Dincolo de hartă 
17:30 Hărțuire estivală 
1830 Știrea zilei <
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

2ft00 Stele... de 5 stele Cu: 
Laura Mihăluș și Cos- 
min Cemat

2130 Buriadi 
2230 Stariiunter 
23:00 Jurnalul TVR Sport

Meteo
2330 Șimaică-ta la teii 

.3 (dramă, Mexic, 2001) 
130 Stele de...5 stele (r) 
2:50 Cinci minute de cultură 
330 Jurnalul TVR Sport 

Meteo (reluare)
355 Violența contra
G violență (thriller, Germa

nia, 1998) Cu: Bill Pull- 
riian, Andie MacDowell, 
Gabriel Byrne, Trad 
Lind. Mike Max e un 
producător de film, care 
a făcut avere realizând 
filme violente. El 
lucrează la Los Angeles, 

-utilizând toate 
mijloacele modeme de 

; unicare. Max 
primește un e-mail.

7.-00 Știrile PRO TV Ce se- ! 
ntâmplă, doctore 7

9:10 Omul care aduce cartea j 
Cu: Dan C. Mihăilescu

9:15 Tânăr și nelnlșttt. Cu: J 
g Eric Braeden, Joshua * 

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson 

10:15 Destine răsampărate 
11:15 Tu ești, tu câștigi I 
12:15 Zmbete titre pastilă * 
1330 Știrile PRO TV 
1345 Zâmbete Intr-o pastilă | 
14:15 Atund l-am con-

O damnat pe toți la 
moarte (dramă, Româ
nia, 1971) Cu: Ion 
Besoiu, Ioana Bulca, ' 
Octavian Cotescu, lurie . 
Darie, Gheorghe 
Dinică. Ecranizare după 
nuvela "Moartea lui ’ 
Ipu* de Titus Popovici. ! 

16:00 Tânăr și neliniștit Cu: J
B Eric Braeden, Joshua * 

Morrow, Laureen Beli ’ 
17:00 Știrile PRO IV 
1745 Tu ești, tu cotigii 
18:55 Știrile Sportive 
19:00 Știrile PRO TV Sport •

Vremea '

2030 Filantropica (comedie, ’ 

(3 România, 2001) Cu:
Mircea Diaconu, Gheo- j 
rghe Dinică, Mara 
Nicolescu, Viorica
Vodă. "Filantropica" î 
este povestea lui Ovid- s 
Iu (Mircea Diaconu) un » 
profesoraș care începe ■ 
să ducă o epuizantă 
viață dublă în momen
tul în care, Diana, o 
mică sirenă cu veleități 
de manechin, îi sucește 
mințile.

23SOO Creatura (acțiune,
13 SUA 2004) Cu: James

Marshall, Michelle Goh, '; 
John Savage, Martin J 
Kove, Stanislav Dimi
trov, Nathan Perez.

1XX> Omul care aduce cattea 
1.1Q Știrile PRO TV (reluare) j 
231 Filantropica (r) 
4900 Destine răscumpărate 
530 Zâmbete Intre pastilă 

(reluare)

6:10 în gura presei
730 Obervafnr Sport Cu: 

Sanda Nicola
800 în gura piesei 

(reluare)
900 America's Funniest 

novne vkbo 
930Comda
B animalelor 

1030 Inaedbil,
□dar adevărat

1030 Concurs 
Interactiv

1200 îngerul păzitor 
1300 Observator 
1345 Emisiune de divertis

ment
1600 Observator 
1645 Vlvere- A trăi cu pasi-

Ejune (Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saitarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Ponroadur

17:45 9595 -Te învață ce să 
fed

19:00 Observator Sport. 
Meteo. Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

* •’’utaitfctragătaw
0 G facțiune, SUA, 2002) 

Cu: Daniel Dae Kim, 
James Elden, Louis Gos
sett Jr„ Teri Hatcher, 
Michael Massee. Guver
nul american din filmul 
de față are o armă 
secretă - un grup de 
persoane cu puteri tele- 
kinetice.

2230 Oao, Darwinl Emisiune 
de divertisment

130 Conors Interactiv
230 Metanie (dramă,

13 Canada, 1982) Cu: 
Glynnis O'Conner, Paul 
Sorvino, Burton Cum
mings. 0 tânără mamă 
luptă din răsputeri să 
recâștige custodia 
iului ei.

*15 hgerul păzitor
Bjreluare)

5.00 Vlvere (r) 
630 9595 -Te învață ce să 

fed(r)

I 730 Culoarea 
El păcatului 

8:15 Te voi învăța 
r B să iubești 
' 9:15 Mama vitregă 
‘ B (reluare)

10:10 Anita (reluare)
8 11:15 Anita (reluare) 

12:15 Totul
* B despre 

Camila
13:15 Valentina, 

B grăsuța 
mea 
frumoasă

■ 14:15 Legături 
: B de familie 

1530 Jesus 
17:30 Poveștiri 

adevărate -
Emisiune 
cu povești 
reale despre viață, 
prezentată de 
Cabrai

1835 Vremea 
de Acasă 

18:10 Luna 
1930 Te voi

B învăță
să iubești

203)0 Mama vitregă 
2130 Ciocolată cu piper Cu: 

B Murilo Benicio, Mariana 
i Ximenes

2330 Culoarea 
B păcatului 

030 Legături 
i S de familie

130 Poveștiri adevărate 
(reluare)

130 Ciocolată 
B cu piper

330 Muzica de 
‘ - Acasă

«30 îndoiala Cu: Silvia 
g Navarro, Victor

Gonzalez, Sergio Busta
mante. "La Duda" este 
povestea marii iubiri 
dintre Victoria (Silvia 
Navarro) și Gabriel 
(Omar Germenos), o 
Iubire înconjurată de 
trădare, ambiție, 
lăcomie și... argint.

530 Poveștiri adevărate 
(reluare)

ș
*

730Sărutămă, 
Sprostulel

830 Teleshopping
830 CeZAR și Tipar
9:00 Rebelii

10:00 Tonomatul 
de vacanță

1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni
12:35 EURO

Dispecer
12:40 Cum se judecă îh

B Queens
1330 Teleshopping 
14:00 Desene 

□animate
14:30 Fiica

□oceanului
15:00 împreună

In Europa
1630 Călătorii

□de suflet
Floarea Levantului

16:35 Sabrina
17:00 Rebelii
18:00 Cirque du 

Soleil - 
Focul lăuntric

18:30 Auto Club
19:00 Soția

Blui Lorenzo

2030 Dragul de Raymond 
2030 Verdict crimă I 
2130 Jurnalul TVR 
2230 Jurnalul Euronews pen

tru România
22:15 Dale Iu' Mitică 
23:15 Poduri peste ape sed

□Cu: Cate Blanchett 
Emie Dingo, Justine 
Saunders. Regia Julian 
Pringle

035 Bugetul meu (r) 
035 Cinci minute de cultură 
0:50 Dragul de Raymond 
1:20 Teroare în Utopia
H(thriller, SUA 1997) Cu: 

Alyssa Milano, Justin 
Theroux, Ice-T. Regia 
Kurt Voss. De Ziua 
Recunoștinței, Daniel își 
vizitează părinții, împre
ună cu loqodnica lui, 
Suzanne. Insă mini- 
vacanța în casa 
înstăritei sale familii nu- 
I încântă. Idealurile lui 
n-au coincis niciodată

4
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730 Teleshopping
730 News Rado 
7:55 Sport cu

Florentina 
830 Teleshopping 
830 Sunset
BBeadi 

930 Dragoste
□ și putere 

1030Kensky
Show 

1025 Clip Art 
1130 Monica

Prezintă 
Monica PUiu 

1230 Teleshopping 
1330 Bani la greu 
13:50 Teleshopping 
1425 Sunset
□ Beach 

15:25 Dragoste
Bși putere 

16:15 Anotimpul 
mireselor 

1635 Roseanne
B Episodul 1 

1730 News
Radio 

1730 Cash Taxi 
1830 Focus 
19:00 Special

i
I

1

1

ZOîOfi Dincolo 
de limite 

2130 Vindecări 
miraculoase 

2230 Cash Taxi 
2230 Trăsniți în 

NATO
2330 Conan

13 distrugătorul 
(acțiune, SUA 
1984) Cu: Arnold 
Schwarzenegger, Grace 
Jones, Wilt Chamber- 
lain. Prințesa Jehnna a 
fost capturată de un 
vrăjitor, iar regina 
Taramis (care vrea să o 
ucidă pe Jehna și să 
preia tronul) îl trimite 
pe Conan să o găsească 
și să o aducă înapoi la 
castel.

130 Omul 
□ din umbră

230 Focus 
330 Bani la greu 
430 Clubul de noapte

I

î

5

S

630 Iubire interzisă (Dramă, 
G Estonia, 1999) C

750 Pisica doamnei Ash- 
iJboro (Aventuri, Canada,

2003) Cu: Shirley Knight
920 Hollywood: Necenzurat 

Jack Nicholson
9:50 Star Trek: Nemesis (SF, 
□SUA 2002) Cu: Patrick 

Stewart 
1145 Vulpea cu trei picioare 

G (Familie, Italia, 2001) 
Cu: Angela Luca 

13:20 Hollyvwxxi: Necenzurat 
Sylvester Stallone

13:50 întoarcerea familiei
G Seavers (Comedie, SUA

2004) Cu: Alan Thicke 
15:20 Frizeria (Comedie, SUA

2002) Cu: Ice Cube 
1735 Joey Ep. 20-Joey și 

vecina
1735 Iubire interzisă (Dramă, 

G Estonia, 1999)
1930 Cinema, dnema, dne- 

ma Episodul 28 
I Poftiți la masăl (Come
die, Franța, 2003) 

21:50 Star Trek: Nemesis (SF, 
GSUA 2002)

23:50 Băieți răi 2 (Acțiune - 
SUA 2003)

2:20 Un gigolo de doi bani 
G (Comedie, SUA 1999) 

3:50 Jackass: Filmul (Docu
mentar, SUA 2002)

I

s

20.-00

TV SPORT I
I

09:00 Știrile TV Sporti 1035 
Faceți jocurile! Concursde pok
er 1130 Știrile TV Sport 1130 

’ Box profesionost 1230 Știrile 
j TV Sport 12:10 Rodeo (reluare) 
' 1430 Știrile TV Sport 14:10 Box 

î profesionist (i) 1630 Știrile TV 
* Sport 1630 Copa Libertadores

2005 (reluare) 1830 Știrile TV 
ț Sport 1930 Box profesionist

2045 Știrile TV Sport 21:00 
! Copa Libertadores 2005: Echipa 
' argentiniană de fotbal Boca 
ș Juniors a cerat formației italiene 
s Internaționale Milano să i-l 
- împrumute, pentru faza a doua 
< a Copa Libertadores, pe fostul

său jucător, mijlocașul Kily Gon
zalez 2330 Kickboxing

<

I

>

0630-07.00 Observator - 
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVj

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

s 
r

5

S 
r

12.15 Izvorul (f)
14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Elixirul tinereții (f) 
1630 Umbrele trecutului (s)
18.15 Barbara Taylor Brad

ford: Să fii cel mai bun 
(fi

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Mica sirenă (f) 
2245 Jordan (s)
2345 Pe picior mare (f). Cu: 

Alex Dimitrades, Ellie 
Beaumont, Michael 
Miller.

0145 Vulpea neagră (f).

DISCOVERY

1130 Pearl Harbor
1230 Diagnostic necunoscut 
1300 Vânătorii de monștri 
1430 Trilogia mumiilor 
1500 Atacurile rechinilor 
1630 Agincourt 
17.00 Gladiatorii celui de-al 

doilea război mondial 
1830 Aventuri la pescuit cu 

Rex Hunt
1830 Cu undița în junglă 
19.00 Curse asurzitoare 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Dezastre de miliarde 
22.00 Motoare masive 
2230 Mașini la superlativ 
2330 Curse
0030 Motociclete americane 
01.00 Dosarele FBI 
02.00 Pearl Harbor 
03.00 C diatom celui de-al 

doilea război mondial -
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• SITE. Un nou site permite celor care își fac griji în privința sănătății lor să obțină gratuit un diagnostic pe baza interpretării limbajului lor corporal. Site-ul www.mybody- language.cq.uk odată accesat și după ce ați răspuns la o serie de întrebări diagnos- tichează și sfătuiește. (I.J.)
• Atenționare. Direcția de Sănătate Publică Hunedoara anunță populația din zonele afectate de precipitații să consume apa din surse centrale autorizate sanitar, să asigure igiena personală și a locuinței, dezinfecția continuă a latrinelor în mediul rural cu substanțe clorigene și să se prezinte la acțiunile de vaccinare. (I.J.)

800 milioane 
lei donații

Deva (I.J.) - Campania de binefacere MOL România (derulată în perioada 16 mai - 30 iunie), a adunat pentru sinistrații din Timiș peste 848 milioane de lei vechi. La acești bani, declară purtătorul de cuvânt MOL, Eva Csog, se adaugă peste 2- miliarde de lei donație pe care, Grupul MOL a făcut-o în folosul victimelor de la Foeni, Cruceni (județul Timiș) - și Matrakeresztes (Ungaria). „Oameni din toată țara și numeroși vizitatori străini care au aflat de la angajații benzinăriilor că pot astfel ușura suferințele timi- șenilor au cumpărat tichet de solidaritate MOL în valoare de zece mii de lei. Din județul Hunedoara cei mai darnici cu semenii lor s-audovedit a fi petroșă- nenii”, spune Eva Csog.

Student - cu ce preț?
Deva (R.I.) - Pretendenții la un loc în facultate trebuie să scoată din buzunar între 1 și 2 milioane și jumătate de lei. La universitățile private taxele sunt ceva mai mici, unele practicând scutiri de taxe de înscriere pentru copiii de țărani și cei crescuți în orfelinate. La facultățile de stat scutiți de aceste taxe sunt copiii cadrelor didactice și orfanii. Dacă documentele din dosarul de înscriere nu sunt originale, la costurile finale ale „aventurii” studențești se mai adaugă și prețul legalizării copiilor. Dosarul de înscriere la facultate poate ajunge să coste în jur de 4-5 milioane de lei în aceste condiții. Perioada înscrierilor la facultate debutează la 14 iulie.

Mina Petrila este cea mai adâncă din- 
tfe minele din Valea Jiului. Minerii

li
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lucrează ia temperaturi de peste 40 de 
grade și de multe ori nu suportă în tim- 

. pul lucrului salopetele. (Foto: Ina Jurcone)

Ileana Bodea 
(Foto: Ina Jurcone)

Un grup de “mezos” aleargă în fața taurilor în localitatea Santiago Domecq în cadrul Festivalului San Fermin 2005, care a avut loc în nordul Spaniei. Din bătaia intre tauri de ieri după-amiază n-a mai rămas în viață nici imul. Tradiția alergării taurilor pe stradă are 400 de ani, iar festivalul durează 9 zile.
(Foto: EPA)
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Festival sârbesc cu deveni
Accidente 
de muncă
Petrila (I J.) - Numă
rul accidentelor de 
muncă în subteran a 
scăzut în 2005 la EM 
Petrila. Totalul acci
dentelor la mina 
menționată s-a ridi
cat în 2004 la 63, 
din care unul singur 
a fost mortal. „Pe 
primul semestru a 
anului 2004, 
numărul accidentelor 
de muncă era de 37, 

„cu un singur acciden' 
mortal reporțat până 
la sfârșitul anului, iar 
'm acest an numărul 
acestora este de 12. 
Pe toată Valea Jiului, 
numărul accidentelor 
era în primul semes
tru de 355, iar în 
perioada similară a 
anului 2005, 173", 
declară Ileana Bodea, 
inspector ITM 
Petroșani.

■ Opt elevi de la 
Școala „Lucian Blaga" 
au participat la Festi
valul Florilor din Serbia.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Bela Țîrcva - Desfășurat în orașul care în limba română se traduce Biserica Albă, Festivalul Florilor se bucură de o bună apreciere în rândul sârbilor. Orașul are o comunitate numeroasă de români care i-a primit excelent pe elevii-deveni însoțiți de părinți și cadre didactice de la Școala Generală „Lucian Blaga” din Deva. întâlnirea celor două comunități de români din Ser
La muncă în Spania și Germania!
■ 23.000 de șomeri 
hunedoreni sunt aștep
tați la o preselecție 
pentru străinătate.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@lnfermmedia.ra

Deva - Cele trei preselecții pentru muncă în străinătate de până acum și-au dovedit eficiența la Deva. Din cele 914 dosare intrate în bazele de date OMFM București numai din județ, 640 au fost finalizate. „Acțiunea noastră este organizată pentru șomerii din județ, dar nu este restrictivă și pot avea acces și per
Chiriașii vor plăti impozit 
pe case și apartamente

Deva (I.J.) - Potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal, plata impozitului pentru clădirile închiriate sau concesionate, intră în obligația chiriașului. Prin noile reglementări aduse Codului Fiscal, prin Legea nr. 494/2004 și prin H.G. nr. 84/2005, plata impozitului pentru clădiri nu mai intră în obligația proprietarilor, ca în anul 2004. Astfel, impozitul pe clădirile proprietate publică și privată se datorează și se plătește de către chiriaș, în cazul în care acesta este persoană juridică. Persoanele juridice sunt obligate să anexeze la declarația fiscală - actul prin care i s-a aprobat folosirea clădirii în copie, o dovadă privind valoarea de inventar a clădirii,

frontiera, păstrăm tradiția”. „Am prezentat la festival un program artistic în fața spectatorilor din oraș chiar în ultima zi când a avut loc o
bia și România s-a desfășurat printr-un proiect pe Europa de Est pentru educația elevilor, adulților și profesorilor cu numele „Deschidem

Delegația Școlii Generale "Lucian Blaga" în Serbia

soanele care lucrează sau din alte județe”, a declarat Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.
Gamă diversificatăVasile Iorgovan mai specifică faptul că dosarele ce pot fi depuse pentru Spania au o gamă mai bogată de oferte pentru agricultură, industrie, construcții și servicii, iar pentru Germania posturile sunt sezoniere cu posibilitate de prelungire, dar se impune cunoașterea limbii la nivel mediu și avansat. ’’Suntem pregătiți să facem față solicitărilor chiar și peste programul preconizat de la 8,30 

data înregistrării în contabilitate a clădirii și data ultimei reevaluări. în 2005 se prevede că persoanele fizice și juridice, care folosesc terenuri proprietate publică și privată intravilan sau extravilan, datorează și plătesc impozitul pe teren, chiar dacă plătesc chirie sau redevență. 

O casă, dulce casă!

paradă de care alegorice. Comunitatea din oraș ne-a primit excelent. S-a dus rapid vestea că suntem acolo și mulți au venit să audă vorbă românească.La proiect a participat și Primăria Municipiului Deva care ne-a alocat o sumă de 20 de milioane de lei și am trimis din partea lor un mesaj cu dorința de aprofundare a relațiilor dintre cele două orașe și eventual de înfrățire”, declară Janeta Duțu, coordonator de proiect pe România.Din partea comunității românești din Banatul Sârbesc, coordonatorul proiectului a fost profesorul Traian Turturea.
la 16,30 și chiar în data de 15 iulie până la ora 12,00”, mai spune Iorgovan.

Vasile Iorgovan

Conferință
Petroșani (R.I.) - Petro- șaniul va găzdui, între 7 și 9 septembrie, Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din învățământ din România. Evenimentul, ajuns la cea de a XVI-a ediție, reunește 150 de participant! din toată țara. Cele trei zile ale manifestării se vor derula sub sloganul “Cooperare inter- bibliotecară în context european” și aici se vor prezenta rapoartele Consiliului de Conducere și al Comisiei de Cenzori, vor fi decernate diplome.

SC EUROCON- 
SULT SRL 

ARAD 
FILIALA DEVA 

-societate de reorga
nizări și lichidări 

judiciare- ANUNȚĂTOȚI CREDITORII că s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și faliment a SC ALINCOST TEC PROD SRL Hunedoara Potrivit art. 75, alin. 1 din Legea nr. 64/1995 - republicată, termenul limită pentru înregistrarea creanțelor la grefa Tribunalului Hunedoara este data de 
25.07.2005.

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359] 409.222
0723-354.991
Str. Primăriei Nr.26

ORADEA _ __

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti:

Ce e mai mici preturi:
MONITOARE 15'de la-450.000 lei 
MONITOARE 17'de la -850.000 lei 
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E-mail: calculatoarewrdslink.ro
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Andrășescu Daniela, VI E, Pr. III 
Ib. română

Apostol Adrian, VIII C, Loc I 
cros, M. atletism

Bordei Alin, VIII C, 
M. cultură civică

Calance Roxana, VII D, Pr. III 
ă civică

Cerbiceanu Dani, IV D, 
M. ed. civică

Dan Mirabela, IV C, M. ed 
civică

Călău (V.R.) - Elevii Școlii Generale Călan și-au dovedit buna pregătire în anul școlar abia încheiat prin rezultatele obținute la fazele județene ale olimpiadelor școlare. Unii s-au evidențiat chiar la două sau trei discipline școlare: Lindner Karina, Apostol Adrian, Lăscoi Ionut, Monda Marius, Roman Ovidiu. Merită felicitări toti elevii ce apar în această pagină, pentru premiile (Pr.) și mențiunile (M.)

obținute. Dar trebuie aprecia# și dascălii care i-au pregătit (unii chiar pe mai multi olimpici): Co- jocaru Alina, Budiul Laies, Bora Petru, Pantya Luminița, Vlad Gabriela, Popescu Dorina, Ghilea Emeșe, Groza Septimiu, Dinișoni Manuela, Antal Ibolyka, Ocolișan Dorica, Tășală Tatiana, Lungoci Valentina, Macra Marioara. Le urăm tuturor vacantă plăcută și rezultate la fel de bune și în viitor.
Gavril Diana, IV B, 
M. ed. civică

Furdui Cosmin, IV C, 
M. ed. civică

Groza Alexandra, VIII E, 
M. geografie

Dușa Sorina, VII A, Loc III 
atletism

Gălățanu Andrei, VII C, 
M. chimie

■ ■■

I :

Juduc Andrei, V C, 
M. matema-tică

Kovacs Mihai, VIII C, 
M istorie

Lăscoi lonuț, VII C, 
M. chimie, Pr. III fizică

Lindner Karina, VII C, M. mat., 
Pr. II Ib. rom., Pr. III cult, civică

Jebeleanu Cristian, IV D, 
M. ed. civică

Moldoveanu Ciprian, VIII E, Pr. I 
geografie

Monda Marius, VC, Pr. II 
matern., Pr. III Ib. română

Ocolișan Bogdan, VI C, Pr. I Ib. 
română

Roman Ovidiu, VIII C, Loc II 
cros, M. atletism

Sandu lldiko, VII C, 
M. cult, civică
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• Scumpiri la RCA. Odată cu unificarea actualelor asigurări RCA cu asigurările Carte Verde, valabile pe întreg teritoriul UE, polițele de Răspundere Civilă Auto se vor scumpi cu aproximativ 40 la sută. Până la această dată România este singurul stat din Europa care încă nu a comâsat cele două tipuri de polițe. (T.S.)
Prinși de polițiștiDeva (M.T.) - Robert R., de 17 ani, din Lupeni, fără ocupație, fără antecedente penale, despre care polițiștii din Lupeni au stabilit că, în 27.05.2005, a sustras din autoturismul marca ARO, proprietatea lui Romeo Șofron M., de 34 ani, din Vulcan, o poșetă în care se aflau card-uri de bancomat și două telefoane mobile, în valoare de 1.400 lei (grei). Cauza figura în evidența celor cu A.N., iar prejudiciul a fost recuperat în proporție de 50% și este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt. în această cauză mai sunt cercetați numiții Robert Mihai P., de 17 ani și Costel B„ de 21 ani, din Lupeni, fără ocupație, fără antecedente penale, pentru infracțiunea de tăinuire, pentru că l-au ajutat pe Robert R. la valorificarea bunurilor sustrase.
Șomaj expirat

Lupeni (I.J.) - Cei cinci șomeri suspectați că ar fi primit ajutor de șomaj și alocație de spijin din partea ALOFM Lupeni s- a dovedit a fi o alarmă falsă. „Cei cinci erau plecați în străinătate de mai mult timp, iar ajutorul de șomaj le-a expirat, deci nu mai erau obligați să vină cu carnetul la Agenția Lupeni la vizat. Am solicitat Poliției să He trimită și nouă o sesizare în caz că se mai descoperă ceva înainte de a face vreo afirmație în mass-media care să se dovedească a fi nefondată”, a declarat Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara
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Toate bibliotecilejudeț au, pe timpul vacanței de vară, program special pentru copii și tineri. în plus, le-au fost pregătite și surprize ca: expoziții tematice nelipsite de interes și program de vizionări de casete cu subiecte atractive. (Foto: Traian Mânu)l__

și filialele lor din

Strategie la Mediu
București (D.I.) - Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor a publicat pe site-ul său un proiect privind startegia de apărare împotriva inundațiilor. Proiectul Schiței privind strategia de apărare împotriva inundațiilor la nivel național a fost elaborat de Administrația Națională “Apele Române” și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, sub coordonarea MMGA și va putea fi consultat timp de o lună, autorii așteptând completări și opinii de la public, pentru a optimiza documentul.

AUDIENTE VINERI
• Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Vladu, prefect 11.00-14.00

• Primăria Municipiului Deva:
Laura Sârbu, secretar 08.00-10.00

• Primăria Municipiului Hunedoara:
Nicolae Schiau, primar începând cu ora 09.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Corhisar Costel Cozac, adjunctul șefului Poliției Munici
piului Hunedoara 14.00-16.00

Chiar dacă condițiile climaterice din țară joacă feste producătorilor, pe tarabele din Piața Centrală a Devei se pot găsi fructe și legume diverse, la prețuri acceptabile. Roșiile au prețuri cuprinse între 8.000 și 15.000 lei vechi/kg. Adică 0,80 - 1,50 lei noi/kg.
(Foto: Traian Mânu)

Universitate Internațională
K între 4 iulie și 23 
august Petroșaniul va 
găzdui Universitatea 
Internațională de Vară.

Universitatea din Petroșani dispune de cinci cămine studențești care au o capacitate de cazare de 1206 de locuri.
Cămine neocupate

precizează directorul Universității din Petroșani, Radu Octavian. „Trebuie să ne des curcăm doar din surse pro prii - din care și facem repa rațiile curente”.
Raluca Iovescu
raluca.icvescu0inforn1n1edla.ro

Cu toate astea, și în ciuda faptului oă prețul a rămas neschimbat te ultimii doi ani,
Petroșani - Manifestarea este organizată, anual, începând din 2001, în colaborare cu Casa de Cultură aStudenților din curștopjjl de„așteptăm aproxima® desftfcâsMdoafi m ziua In care au studenți; ei sunt de la arte plastice, sociologie, paleontologie etc și vin din toate centrele universitare mari din țară - București, Timișoara, Cluj, Iași - și din străinătate: Rusia, Ucraina, Republica Moldova” relatează Radu Octavian, director administrativ al Universității din Petroșani.

cursuri. Chiar dacă prețurile nu sunt mari (între 6 - 800.000 de lei) mulți nu își pot permite”.în anii 1995-1996 căminele studențeșH au intrat într-un regim de reparații capitale dar, de atunci, „Ministerul Educației a dat doar 6 - 700 de milioane anual și în ultima vreme n-a mai dat nimic”,
Retehnoloqizare în 
Valea Jiului
■ Achiziția de echipa
mente noi se va face în 
schimbul unei cantități 
de cărbune livrată la 
export.

Deva (M.S.) - Activitatea de separare și preparare a cărbunelui din Valea Jiului ar putea fi retehnologizată cu sprijinul unei companii belgiene care s-a oferit să aducă echipamentele necesare, în schimbul unei cantități de cărbune, a anunțat prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu. Prefectul a menționat că firma în cauză deține o tehnologie de separare fizică a cărbunelui prin care puterea calorică a acestuia ar

putea crește la 6000 de kilo- calorii pe kilogram, față de 3500 Kcal, cât este în prezent.Echipamentele noi vor fi plătite cu cărbune produs în minele din Valea Jiului, estimându-se că ar putea fi exportate peste 600.000 de tone, îără ca livrările spre Termocentrala Mintia, principalul beneficiar al producției, să fie afectate. Probe de cărbune extras în Valea Jiului au fost analizate deja de specialiștii belgieni.în următoarele zile vor fi primite prețurile pentru utilajele de separare a cărbunelui. Contractele vor fi finalizate în cursul săptămânilor viitoare, a precizat prefectul.

Universitatea Internațională de Vară se va desfășura la

doar 550 de locuri au fost ocupate în ultimul an.„Cei mai mulți studenți sunt din zone limitrofe, pre-
’if •«r
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WC-uri publice
Angajațil de la chioșcurile 

din zona Dacia, DevaAm cerut în mai multe rânduri să se instaleze în zonă câteva WC-uri publice, Primăria municipiului Deva chiar a fost de acord, însă se pare că locatarii sunt nemulțumiți și au făcut plângere. Chiar nu se poate face nimic?
Răspunsul viceprimarului 

loan InișconiNu știu de ce nu s-au amplasat WC-urile ecologice în zona respectivă sau dacă a făcut cineva vreo intervenție, dar o să mă interesez. Din moment ce au primit autorizații de funcționare, o să amplasăm cât de curând câteva WC-uri și în acea zonă.

Sesizare
Gheorghe Ciobanu, Deva, 

b-dul N. BălcescuVreau să știu în cât timp răspunde Primăria la o sesizare? Am făcut una la Primăria Deva cu privire la anumite nereguli ale administratorului unei asociații de locatari în 19 ianuarie 2005, înregistrată cu numărul 3125, și nu am primit nici un răspuns până acum.
Răspunsul viceprimarului 

loan InișconiDl Ciobanu a avut foarte multe adrese către Primărie, la cele mai multe dintre acestea dându-i răspuns în termenele prevăzute de lege. Din păcate, cred că la adresa la care face referire, răspunsul s-a rătăcit, dar o să răspundem din nou.
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE
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Denumire societate Localitate Adresă Meserie Nr.loc

TEBA BRAD IND S.R.L. BRAD AVRAM IANCU, 54 călcătoreasă lenjerie 5

LORI! BANG SRL DEVA HORIA. 10OA camcdâl hotel 1

CRISTINA COMIMPEX SRL DEVA SÂNTUHALM,9 cameristă hotel 2

GLOBAL BAGS SRL HUNEDOARA C. BURSAN, 1 confet^ioner articole din piele și înlocuitori 3

ALPEL TRADING SRL ORÂȘTIE ARMATEI, 1 confecționer articole din piele și înlocuitori ■ 10

«iPERMIW STRAJA LUPENI lupeni ALEEA LILIACULUI, 2 confecționer tricotaje după comandă 7

AVS PRODTEXTIL SRL DEVA DEPOZITELOR, 11 confecționer-asamblor articole din textile 20

VARUfOfU PRODCOM . , ORĂȘTIE CĂSTAU, 310 confecjioHer-asaiMror articole din textil . 10

MALAMUTE ORĂSTIE BERIU, 192 confecționer-asamblor articole din textile 10

raluca.icvescu0inforn1n1edla.ro
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• Amenzi. în ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 157 amenzi la Legea circulației, din care 25 la regimul de viteză și s-au reținut 4 certificate de înmatriculare. în total, în urma acțiunilor desfășurate, au fost constatate 205 încălcări ale diferitelor acte normative, sancționate cu amenzi în valoare de 10.590 lei (grei). (M (T.)

Drumuri din 
zgură în județ

Rromi la liceu
Deva (R.I.) - Șapte elevi rromi vor urma cursurile liceelor hunedorene, înscriși pe cele 29 de locuri speciale destinate lor. „Au promovat testele naționale un număr de 8 elevi, dar unul a preferat să se înscrie la o școală de arte și meserii”, a precizat Cos- tică Bățălan, inspector în cadrul ISJ Hunedoara.

BIMNOSTIC: BALCANISM

Săracii pensionari... 
bogați!

Tiberiu Stroia_______________
ti ber Iu. st roia ©in form nrtfla.ro

■ Tehnologia și materi
alele folosite sunt o 
premieră națională prin 
costurile reduse.

Deva (M.S.) - Două drumuri județene din Hunedoara vor fi construite din zgură de furnal compactată, a anunțat prefectul județului, Cristian Vladu. Cele două drumuri pe care se va experimenta noua tehnologie fac legătura cu zone turistice cunoscute ale județului, fiind vorba de sectorul dintre localitățile Ghe- lar și Vadu Dobrii, lângă Hunedoara, și de cel dintre cabanele Rusu și Parâng, din Valea Jiului.Noua tehnologie permite o reducere cu 60% a costurilor de realizare a drumurilor județene, în timp ce materi

alele sunt mai ieftine de trei ori. „Un kilometru de drum realizat după tehnologia clasică se ridică la 4,6 miliarde lei, în timp ce unul construit cu zgură compactată și tratament bituminos costă 1,6 miliarde lei”, a spus directorul Regiei de Drumuri Hunedoara, loan Prip. Lucrările vor fi finalizate Ia sfârșitul lunii septembrie. Ele vor fi extinse, ulterior, și la drumurile județene care fac legătura cu stațiunea montană Râușor și comuna Bătrâna. Specialiștii au calculat că pe un sector de drum de un kilometru vor fi utilizate între 3100 și 3400 de tone de zgură de furnal. Zgura folosită la construcția de drumuri va fi asigurată din haldele ce au aparținut fostului combinat siderurgic hunedorean.

Primăria Orașului Simeria încearcă să găsească fonduri pentru cele trei clădiri de patrimoniu de pe raza orașului care necesită lucrări de reparații și restaurare. Este vorba despre clădirea Școlii Generale Nr. 2 din localitate, precum și de două blocuri din apropierea gării, Ce au aparținut CFR-ului. (Foto: Daniel I. lancu)'

Nici n-apucă bine poporul să se dea de 
ceasul morții, la gândul că o parte din
tre parlamentari se pensionează și că nu vor 

avea bani de benzină pentru mașinile de lux 
că... s-a făcut dreptate. O lege aprobată în 
viteză a stabilit ca toți aleșii neamului, de la 
'90 încoace, să beneficieze de pensii babane. 
Astfel prostimea a răsuflat ușurată. Nu vom 
vedea parlamentari făcând cozi la icre negre 
compensate său la vacanțe de tip social prin 
Bahamas unde să se trateze de coruptită.

Intre timp ceilalți pensionari ai țării se
Icalcă în picioare pe la farmacii. Deși mi

nistrul Cinteză a dat asigurări că s-a terminat 
cu criza compensatelor. Privită la .rece îc^.lș, . 
cald e scump) afirmația ministrului e 
adevărată. Chiar s-au terminat... Cu pre
cizarea că era vorba de medicamentele 
compensate!

Și ca mulțumirea să fie deplină aflăm că ne 
așteaptă alte abonamente la energie termică și 
la gaze. Așteptăm cu nerăbdare și abona
mentele la vânturile trase de prostimea hrănită 
din greu cu lapte și iaurt. Atunci să vezi 
încasări la bugetul statului!

Galerii da artă
• Hunedoara: Expoziție 
cu 1200 de lucrări de 
gravură semnate de stu
denții de la Universitatea 
de Arte București.

• Deva: Galeria de Artă
"Forma". Expoziția de 
pictură și grafică 
"Valențe peisagistice 
hunedorene" organizată 
de artiști hunedoreni, 
membri ai Filialei Deva a 
UAP, în colaborare cu 
Muzeul devean.__________
• Orăștie: Galeria de 
Artă. Expoziție de pictură 
Mircea Zdrenghea,

Carta

• La Librăria „Marin Pre
da' din Deva (Piața Victo
riei) puteți găsi și 
achiziționa „ Cazabanii - o 
cronică de familie". Este 
un volum, semnat de

Eugen Dimltriu, recent 
apărut In librării, care redă 
în paginile sale atmosfera 
unei epoci pline de farmec, 
din păcate de mult apuse. 
Urmărind familiile Cazaban 
și Ademollo vreme de 150 
de ani, familii de ingineri, 
profesori, universitari etc., 
autorul pune în valoare 
intelectualul epocii, per
soane competente și 
conștiente de locul pe 
care-l ocupă în societate și 
descrie viața acestora.

Video/DVD
•„Cip Audio Video Film" 
Deva. Ulpia Shopping Cen
ter, etaj 1. Cele mai noi și 
căutate CD-uri cu muzică 
pentru toate gusturile.

Da, chiar dacă este unul dintre cele mai ifriportante examene din viața unui elev. Totul depinde de situația financiară a părinților copilului și de apărarea prestigiului și ambițiilor familiei din care face parte. 
lULIANA,
Deva

Casetele cu filme de ultimă 
oră se pot achiziționa sau 
închiria pentru ca timpul 
liber să fie petrecut con- 
fortant, după alegerea

fiecăruia, indiferent de 
vârstă. Pentru copii există 
filme recente indicat a fi 
vizionate alături de per
soanele iubite.

Cinema
• Deva, Cinema „Pa
tria". Prețul biletului:

Da, sigur, totul este de vânzare și totul se cumpără. Nu este o situație generalizată, pentru că mai sunt câteva persoane integre, care nu se vând orice sumă de bani li s-ar oferi, dar sunt și excepții.
Andreea, 
Deva

Da. Normal ar fi ca acest examen să fie corect și lucrările elevilor să fie notate la adevărata lor valoare indiferent de familia din care provine copilul. Dar sunt și profesori în școlile românești care pot fi cumpărați.
Tibi, 
Deva

Nu știu situații concrete, dar este posibil ca bac-ul să poată fi aranjat. Procentul de înfrumusețare a notelor este mult mai mic decât în trecut datorită fricii profesorilor de ce li s- ar putea întâmpla.
L.OREDANA,
Deva

35.000 lei lunea și 45.000 
lei în restul zilelor.
• Hunedoara, Cinema 
„Flacăra", de la orele 13- 
16-19 doar în zilele de 
sâmbătă și duminică. în 

perioada 24 - 30 iunie 
2005. Prețul biletului: 
50.000 lei lunea și 70.000 
lei în restul zilelor. Acest 
tarif este pentru un film de 
trei ore.
- „Ultimele zile ale lui 
Hitler". Un film de ultimă 
oră cu o acțiune ce poate 
capta spectatorul de orice 
vârstă. ■

Spsctacole
• Hațeg. „Zilele orașului 
Hațeg". Manifestarea se va 
derula în zilele de vineri 
(ora 10.30), sâmbătă și 
duminică. în programul 
său sunt cuprinse: Târgul 
meșterilor populari; spec
tacole susținute de 
preșcolari și școlari din

Hațeg, dar și de ansam
blurile participante la Fes
tivalul Internațional de Fol
clor pentru Copii și Tineret 
„Carpatica"; simpozionul 
„Jules Verne" și vizionări 
de expoziții de artă plas
tică.

• Deva. în Parcul „Cetății" 
puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul na
turii și, dacă vremea per
mite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății,

Sunt sigură că da.Profesorii pot fi foarte ușor cumpărați în momentul în care li se oferă o sumă destul de frumușică de bani. Totul depinde de cât de mulți bani se oferă pentru acest lucru.
MăRIOARA,

Deva

monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea: Devei se 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de ple
care: Stadionul „Cetate".

• Simeria. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală. 
Parcul Simeriei oferă splen
doarea verii. Aproape de 
acesta se află Villa Dorr 
care oferă hotel, restau
rant și bar, punând la dis
poziție diverse forme de 
agrement: călărie, plimbări 
cu barca, planorism (para- 
pantism), drumeții și 
excursii la monumentele 
existente în împrejurimi.

• Ștrandul din Deva este 
deschis zilnic între orele 8
- 20, iar biletul de intrare

este de 40.000 lei pentru 
adulți șl 20.000 lei pentru 
copii. în incintă sunt 
oferite serviciile cele mai 
bune pentru petrecerea 
unor ore plăcute în week
end: terasă, terenuri de 
sport și asigurarea materi
alului folosit pentru plajă.

Sport

• Sala Sporturilor Deva 
oferă celor ce doresc să 
practice tenis de masă sau 
jocuri de sală, spre 
închiriere, teren de sport în 
sală - preț 1 mii. lei ora și 
masă de tenis cu accesori
ile necesare practicării 
acestui sport la prețul de 
100 mii lei ora (adulți) și 
50 mii lei ora (copii). Pro
gramul de week-end al 
Sălii Sporturilor din Deva 
este stabilit între orele 
9.00 -20.00,_________ _
- Noul Bază sportivă ce se 
deschide astăzi în zona

Stadion Cetate din Deva. 
Destinată amatorilor de 
fotbal, baza oferă condiții 
speciale pentru petrecerea 
timpului liber într-un mod 
sănătos. Sunt oferite 
facilități ca: - 2 terenuri cu 
gazon artificial,, .pentru 
minifbtbal, echipate inte
gral; - sală de arerobic; - 
instalație de nocturnă; - 
vestiare și dușuri; - terasă 
și bar.
- Arena de tenis REN EL 
închiriază teren șl echipa
ment pentru practicarea 
tenisului de câmp. Locație: 
Deva, Str. Depozitelor nr. 
23, tel. 0723.559 125.
- Călărie și plimbări cu 
trăsurica (serviciu oferit 
copiilor) sunt oferite la 
tel.0744. 876 244.
- Bazinul de înot. Hune
doara, Zilnic: 10.00 - 
22.00. Sâmbătă: 09.00 - 
13.00; 14.30 - 22.00. 
Duminică: 09.00 . 14.00.

Costuri adulți: 60.000 lei; 
copii, studenți, militari: 
30.000 lei.
- „Klass Club". Program: 
luni - sâmbătă; 09.00 - 
21.00.
Oferă: - Fitness. 40.000 lei 
ora; 10 ședințe: 250.000 
lei;
- Masaj relaxare. 130.000 
lei 50 de minute;

Masaj anticelulitic. 
150.000 lei 50 de minute.
- Masaj medical. 150.000 
lei 50 de minute;

- Solar. 30.000/5 minute
- Aromoterapie. 150.0C 
lei ora;
- Aerobic. 40.000 lei or 
250.000 lei 10 ședințe.

Țarism

• Munții Retezat. Au une 
din cele mai frumoase pi 
veliști din Europa sui 
estică.
• Stațiunea Straja 
Accesul principal se fa< 
pe DN 66A - 11 km d 
Iscroni. (Punctul de inte 
secție cu șoseaua nații 
nalâ TgJiu - Simeria s< 
pe linia CFR Petroșani 
Lupeni.

• Râu de Mori
- Alex „Retezat"- 6 loci
cazare fc
- Cabana Râușor - ;1 
focuri cazare
Adresa: Corn. Râu de |0lc 
nr.16, tel. 776139 .
- Mara .Non stop Mun 
Retezat" - 8 locuri c 
cazare, tei. 0740.122 85 
Adresa: Corn. Râu de Mc 
nr. 94, tel. 776133
• Comuna Sarmizegetus
- Pensiunea „Ulpia Tr 
iana", tel. 0744. 984 61
- Pensiunea „ Villa Rus’ 
ca", tel. 0744.300 270, S 
Hobița nr. 6.
• Cinciș. Motel. T< 
738.162, corn. Teliui 
Inferior.

nrtfla.ro


• Homan la Mul. Stelian Homan a revenit -la Jiul în postul de antrenor cu portarii. Dumitru Hotoboc, Cătălin Mulțescu, Alex lli- uciuc și Ovidiu Cohan, cei patru portari din lotul Jiului, sunt în. formă maximă. "Apară toți bine pentru că vor să-l impresioneze pe Chirilă", a declarat Homan care l-a format pe portarul Stelei, Martin Tudor. (C.M.)
• Antrenor diplomat, lonuț Chirilă, antrenorul Jiului, a refuzat să nominalizeze lotul de jucători care vor pleca, luni, în cantonament. "Nu vreau să creez disensiuni. Vreau să-i las pe băieți să se pregătească în liniște"; a afirmat tehnicianul care a mai adăugat că va face tot posibilul ca la Jiul să vina și favoritul său Iulian Tameș. (C.M.)

Liviu Jurcă

Liviu Jurca
■ Fostul antrenor al U. 
Jolidon Cluj va prelua 
de azi conducerea teh
nică a echipei devene.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informniedia.ro

Deva - La trei zile de la îneceperea pregătirilor, Marian Muntean, președintele clubului Cetate Deva, s-a decis în sfârșit asupra antrenorului care va conduce echipa în noul sezon.
Contract pe un anLiviu Jurcă, antrenor care în ultimele sezoane a activat la U. Jolidon Cluj, a câștigat cursa pentru postul de la Cetate, învingându-i pe Dinu Cojocaru și Popa Săviștean, pentru că a fost mai hotărât.„Pe parcursul negocierilor cu cei trei tehnicieni Jurcă a

Marian Muntean

fost cel mai hotărât. După ce i- am prezentat obiectivul și condițiile de laclub a cerut să vadă lotul, a asistat la un antrenament și a spus că e dispus să batem palma pentru preluarea echipei. Contractul va fi pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire pentru încă un sezon dacă se va obține un loc care să asigure participarea într-o cupă europeană”, preciza Muntean. Oficialul devean n-a vrut să dezvăluie suma contractului, precizând că aceasta e rezonabilă pentru ambele părți și că antrenorul va avea un salariu și poate primi un bonus dacă realizează obiectivul pe care-1 are.„Aș prefera să-i dau bonu- sul, nu să fac economie”, a spus Muntean. „Am văzut lotul, cred că e de perspectivă și că poate forma o echipă
competitivă cu care să real izăm obiectivul dorit de conducere”, ne-a declarat telefonic Liviu Jurcă.

Jiul a învins la scor 
Minerul Lupeni

Petroșani (C.M.) - Performerele din acest an ale fotbalului hunedorean, Jiul, promovată în prima ligă, și Minerul Lupeni, revenită în eșalonul secund după 20 de ani, s-au întâlnit, ieri, la Petroșani în primul amical al sezonului. Divizionara A s-a impus categoric cu scorul de 5-0, deși lonuț tChirilă, antrenorul Jiului, a rulat aproape ^întreg lotul de jucători avut la dispoziție. Pentru Jiul au marcat Dulcea (32), Movilă (36 și 44), Voicu (55) și Pătulea (73). „Dintre jucătorii veniți de la Dinamo a jucat doar Alin Ilin. Claudiu Dragan și Mihai Perenyi nu au fost folosiți, pentru că erau oboșiți după drumul cu trenul din București la Petroșani”,- preciza Gheorghe Boboc, organizatorul de competiții al Jiului

Cel mai rapid raliu pe asfalt al C.N.

rfr».

Stadionul Jiul Petroșani 
"păsuit" de F.R. Fotbal

Petroșani (C.M.) - Viorel Duru, șeful Comisiei de Acordare a Licențelor din cadrul FRF a fost ieri la Petroșani pentru a inspecta stadionul Jiul și stadiul în care se află lucrările de modernizare a arenei. Clubul din Valea Jiului care trebuia să monteze scaunele de plastic până în 5 iulie a beneficiat de o nouă a amânare din partea FRF. “Ni s-a dat ultimatum ca până în 25 iulie să montăm minumum 3000 de scaune. Suntem apoi obligați ca până la începutul lui 2006 să avem 7000 de scaune”, preciza Marian Spiru, secretarul clubului Jiul.

■ Cursa programată la 
Deva și Hunedoara va 
solicita la maximum 
îndemânarea piloților.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinutginformniedia.ro

Deva - Raliul Hunedoarei al cărei start va avea loc, azi, la ora 14.00, în fața Casei de Cultură din Deva constituie o mare provocare pentru piloții înscriși în cursă. Contând ca etapa a IV-a a Campionatului Național, raliul hunedorean este ultimul pe asfalt din acest an, dar cel mai rapid și mai spectaculos.
Trei favoriți , ■Favoritul publicului este hunedoreanul Mihai Leu, care a declarat că vrea să câștige cursa pentru a reveni în lupta pentru titlu, dar Bogdan Marișca, liderul clasamentului general și Titi Aur vor fi rivali de temut pentru fostul boxer. „Este un traseu rapid și tehnic, iar vremea

Minai Leu, favoritul publicului hunedorean la câștigarea raliului (Foto Traian Mânu)poate să ne ofere surprize neplăcute. Sper să ocupăm un loc pe podium, mizând pe constanță”, preciza Marișca.La rândul său, învingător la Hunedoara în 2001, Titi Aur aprecia că decisivă va fi îndemânarea piloților.„Este cel mai rapid raliu pe asfalt din campionat. Fiecare mic detaliu va conta”, afirma Aur.

.•V

Vineri, 8 iulie
Rrobele speciale nt. 1 șl 3 Alnșiâș fBagqSli -B9 Seva - Hunedoara - Deva, 
Str. Vulcan nr. 56 până la intersecția cu Popești între orele 13.30 ■- 18.30 
Proba specială nr. 2 - Hășdat: Dl Hunedoara - Hășdat - Silvaș - Hațeg între 
orele 14.00 - 17 00 _ ___________
ftoba specială nr, 4 - Hunedoara superspecialâ: Zona (total tata între stele 
16.00 - 20.00________ ________ _ ___ ' ' • _______ __
in situația în care vor fi incidente ta timpul desfășurării concursului orele 

de închidere și deschidere a circulației vor fi decalate corespunzător.

Tribunele stadionului Jiul trebuie renovate

■ Florea Leonida și 
Alexandra Eremia au 
luat nota 10 la proba 
de măiestrie sportivă.
ClPRIAN MARINUț 
dpriaIl.marinllt3inf0rmrtKdia.roDeva - Floarea Leonida și Alexandra Eremia, campioanele olimpice la JO Atena 2004, și-au confirmat valoarea și la proba de măiestrie sportivă susținută, ieri, în cadrul

examenului de Bacalaureat, obținând nota maximă. „Cele două gimnaste au susținut testele, în prezența membrilor comisiei de examinare și a președintelui acesteia, la sărituri, sol și paralele fiind notate cu 10. Este un concurs unic în viața acestor gimnaste. Practic în normele MEC nu există cerințe la care aceste campioane să nu fie de cel puțin trei ori mai bune”, a declarat directorul Colegiului Național Sportiv „Cetate” Deva, Mari-

. •;

Alexandra Eremia a luat și la Bac nota maximă (Foto: ipa)nică Pârvănescu Alături de campioanele olimpice, la examenul de gimnastică artistică s-au prezentat și trei foșțe gimnaste ale școlii: Oana Petro- vschi, Adreea Monica Luca și
Ramona Bărbat. Proba de măiestrie sportivă este specifică liceelor pe filieră vocațională, cu profil sportiv. Vineri, gimnastele vor susține proba scrisă la biologie.

I

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 

cel mai complet supliment 

de televiziune.
JURNAL

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
pAnă sâmbătă țață de prețul zilnic al ziarului.

CUM TE ABONEZI?

Abonamente LocalitateaTelefon (opțional)

o- 
o-

5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)

16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

1 lună
3 luni

6 luni
12 luni

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).

NumelePrenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

1

mailto:ciprian.marinut@informniedia.ro
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vineri, 8 iulie 2005
• Contract. Internaționalul belgian Vincent Kompany (foto) și-a prelungit până în anul 2010 contractul cu gruparea Anderlecht Bruxelles, a anunțat agenția Belga, Kompany evoluează la echipa Anderlecht din sezonul competițiorial 2003/2004.(MF)

• Excludere. Bulgarul Ivah Slavkov, în vârstă de 65 de ani, suspendat provizoriu în august 2004 după ce a fost acuzat de corupție, a fost exclus din Comitetul Internațional Olimpic (CIO), în cadrul congresului forului, care a avut loc la Singapore.(MF)
Galata vrea jucătoriIstanbul (MF) - Clubul Galatasaray dorește să îi achiziționeze pe mijlocașul francez al echipei Arsenal Londra, Robert Pires, și atacantul belgian al formației Feyenoord Rotterdam, Bart Goor, a anunțat, ieri, presa'turcă. Potrivit cotidianului Hurriyet, gruparea din Istanbul i-a propus lui Pires un contract pe trei sezoane, cu un salariu anual de 2.750.000 de euro. „Piresare timp până vineri să ia o decizie”, adaugă Hurriyet. Jurnalul Sabah scrie că tehnicianul echipei Galatasaray, Eric Gerets, a discutat cu Bart Goor, care și-a dat acordul pentru a fi transferat la gruparea turcă. Jucătorul în vârstă de 32 de ani se va alătura îiitr-o săptămână lotului formației Galatasaray, care se află în prezent la pregătire în Olanda.

Robert Pires

Stojkovicî, 
director general 
la ZvezdaBelgrad (MF) - Fostul internațional sârb Dragan Stojkovici (foto) a fost ales, miercuri, în funcția de director general al clubului Steaua Roșie Belgrad. „Promit să apăr interesele clubului Steaua Roșie și să îl readuc în locul care i secuvine”, a declarat Stojkovici. Dragan Stojkovici a devenit, astfel, succesorul lui Dragan Dzajici, care a demisionat în luna mai, după ce echipa Steaua Roșie Belgrad a terminat campionatul pe poziția a doua, la șase puncte diferență de câștigătoarea titlului, Partizan Belgrad. Dzajici a fost criticat In ultimii ani pentru modul cum a condus clubul. Stojkovici este In prezent și președinte al Federației de Fotbal din Serbia-Mun- tenegru, dar mandatul său va expira in luna septembrie.

cwW
Canotajul „bate" 80 de ani
■ Românii au câștigat 
de-a lungul timpului, la 
toate categoriile de 
vârstă, 268 de medalii.București (MF) - Federația Română de Canotaj va sărbători, în data de 15 iulie, împlinirea a 80 de ani de la înființare, în cadrul unei ceremonii care se va desfășura la Clubul Diplomaților, se arată într-un comunicat al Federației Române de Canotaj. Programul evenimentului cuprinde lansarea unor cărți poștale aniversare, în cadrul proiec

tului „Romfilatelia susține campionii”. De asemenea, va fi lansată o carte despre canotaj. Tot în cadrul ceremoniilor aniversare, din data de 16 iulie, la baza de antrenament de la Siliștea Snagov, va avea loc, sub genericul „întâlnirea campionilor”, o „Regată a generațiilor”, la care vor fi pre- zenți foști și actuali canotori.
PalmaresPrimul club de canotaj a fost înființat încă din anul 1864. Federația a luat ființă abia în anul 1925 și s-a afiliat,

doi ani mai târziu, la Federația Internațională de Canotaj (FISA). Canotorii români au câștigat de-a lungul timpului, la toate categoriile de vârstă, 268 de medalii, dintre care 81 de aur, la JO, Campionatele Europene și Mondiale.
Cei mai buniîn competițiile de seniori, la Campionate Mondiale, Campionate Europene și Jocuri Olimpice, canotorii români au obținut 50 de medalii de aur, 68 de argint și 74 de bronz. Printre cele

mai bune canotoare român se numără Sanda Toma, Em ia Ghiuzelea, Valeria Răcii Veronica Cochelea și Elis beta Lipă, cea din urmă fiii declarată de Federația Int( națională de Canotaj „Cai> toarea Secolului”, după ce .concurat la șase ediții a Jocurilor Olimpice, unde obținut cinci titluri olimpii în probele masculine, ce mai bune performanțe au ft obținute de sportivii Pet Ceapura, Petru Iosub, Tor Vaier, Iulică Ruican, Dimiti Popescu și Vasile Tomoiag

lonuț Popa

Poli lași, în 
pregătiri 
la? (MF) - Antrenorul 
formației Politehnica 
lași, lonuț Popa, a 
oprit pentru cantona
mentul de zece zile 
care a început ieri, la 
Câmpulung Moldo
venesc, un număr de 
27 de jucători. în can
tonamentul montan, 
ieșenii vor disputa trei 
meciuri amicale, cu 
lotul național de ju
niori sub 17 ani, cu FC 
Național și CFR Cluj. 
Până la începerea cam
pionatului, Politehni
ca lași va mai juca 
șase partide de pre
gătire: Ceahlăul Pia
tra Neamț, FC Boto
șani, FCM Bacău și 
Cetatea Suceava. Pre
ședintele clubului, Ma
rius Stan, a precizat 
că începând de luni, 
11 iulie, se vor pune 
în vânzare abonamen
te pentru noul sezon 
competițlonal, care 
va începe pe 6 august.

Golurile românilorZurich (MF) - Echipa Șahtior Donețk, antrenată de Mircea Lucescu, a terminat la egalitate, scor 0 - 0, meciul amical cu formația Yverdon, în turneul de pregătire din Elveția. Jucătorii Flavius Stoican și Cipri- an Marica au evoluat în prima repriză, în timp ce Cosmin Bărcăuan, Daniel Florea și Răzvan Raț au jucat în partea a doua a partidei. Stoican a fost înlocuit cu Bărcăuan, iar Marica a fost schimbat cu Fedețki. Florea a fost introdus în locul lui Hubschman, iar Raț a jucat în locul lui Șevciuk. Fundașul Cornel Buta a înscris, miercuri, un gol din penalti în partida amicală pe care Volin Luțk a pierdut-o, cu scorul de 2 • 5 (1 ■ 2), în fața formației Ilișiveț Mariupol, a anunțat site-ul ukrainiansoccer.net.

Mecanicii team-ului Ferrari fac ultimele pregătiri ale mașinilor echipei care vor alerga în cursa progra mată în Anglia pe circuitul de la Silverstone. Etapa a Il-a a Cam pionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Marii Britanii, va avea foc duminică.

Vor începe sezonul în
■ Echipa de handbal 
feminin „U" Jolidon 
Cluj s-a reunit miercuri, 
având în lot trei noutăți.Cluj-Napoca (MF) - Portarul Cristina Dogaru Cucuian, pi-, votul Geanina Toncean și extrema dreaptă Magdalena Pa- raschiv sunt noile achiziții ale clujenilor. „U” Jolidon s-a întărit și la nivelul staff-ului tehnic cu antrenorul Gheorghe Covaciu, directorul sportiv Mircea Cucuian și fiziotera- peutul Victor Baciu. Jucătoarele și cei din staff-ul tehnic au fost aduși de la formația Rapid București. Cea mai cunoscută dintre adversare este Carmen Amariei Lungu, care se va întoarce la echipa de club, Slagelse din Danemarca, abia în 16 iulie. înce

pând de duminică, clujencele se vor afla în cantonament, la Costinești.
Cantonament la munte„Va urma pregătirea montană, la Stâna de Vale sau Be- liș, de unde ne vom întoarce în 30 iulie. Vom intra în sală, combinând pregătirea cu meciuri amicale. Până la începerea campionatului, în 10 septembrie, aș vrea să avem săptămânal meciuri de verificare”, a declarat antrenorul Covaciu. Lotul ar putea fi completat cu încă doi interi, dar și cu Lavinia Dobromir, care aparține clubului Oltchim și a jucat până acum pentru „U” sub formă de împrumut. „Când lotul va fi definitivat, vom stabili clar obiectivul”, a mai spus tehnicianul. Portarul Cristina Dogaru Cucuian, ca

re va îndeplini și funcția de antrenor secund, a decis să se stabilească la Cluj.
Vor deveni clujeni„împreună cu soțul meu căutăm o casă. Am vândut-o pe cea din București și vom cumpăra una aici. Vom deveni clujeni. Acesta a fost și motivul, pentru care am acceptat să venim la echipă”, a declarat Cristina, care a mai evoluat la clubul clujean în sezonul 1997-1998. După ce în sezonul trecut „U” Jolidon a fost nevoită să joace turneu de baraj pentru a-și păstra locul în Liga Națională, în campionatul viitor se vizează un loc de cupe europene. „Sper să jucăm un handbal modern și să ajungem cât mai sus în ierarhia finală”, a încheiat noul antrenor al echipei.

Achiziții la BilbacBilbao (MF) - Fundași dreapta al echipei Osasi na Pamplona, Unai Exp< sito, s-a întors la grupare Athletic Bilbao cu care semnat un contract pe di uă sezoane, cu drept d prelungire pe încă unul, anunțat site-ul UEF7 Pentru achiziționarea h Unai Exposito, în vârst de 25 de ani, clubul bas a plătit suma de 270.000 c euro. Fundașul Exposil s-a întors la Athletic Bi bao după o perioadă c trei ani în care a jucat 1 echipele Numancia Sori și Osasuna Pamplona. J ultimul sezon competiți hal, Exposito a fost folos în 23 de meciuri alfe fo mației din Pamplona.
Meci egalPorto Alegre (MF) - Echipa de fotbal Atletico Paranaense a terminat la egalitate, miercuri, la Porto Alegre, într-un meci considerat pe teren propriu, scor 1 ■ 1 (1 ■ 0), partida cu formația Sao Paulo, în primă manșă a finalei Copei Libertadores. Jucătorii echipei gazdă au deschis scorul prin jucătorul Aloisio, în primele 15 minute ale reprizei întâi, oaspeții reușind să egaleze pe tabela de marcaj prin golul marcat de Durval, în minutul 51. Acest meci s-a desfășurat la Porto Alegre, deoarece stadionul echipei Atletico Paranaense are o capacitate de doar 25.000 de locuri și nu îndeplinește normele impuse de Confederația sud- americană de fotbal (CSF). Partida retur a finalei Copei Libertadores se va disputa săptămâna viitoare, miercuri, CidnhO (stânga), jucătorul echipei Sao Paulo, a avut mult de lumi cu adversarul s Maciel (dreapta) de la Athletic Paranaense în prima manșă a Cupei Libertadoi

desfășurată pe stadionul Beira-rio din Porto Alegre. (Foto: E

ukrainiansoccer.net
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Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente a 2 camere, în comuna Ilia, preț 
negociabil, Iară intermediari. Tel. 0724/523823, 
0254/282375, după ora 17.
• decomandata Deva Liliacului, 56 mp, faianță, 
gresie, contorizări, balcon 7 m lungime, ușă de 
stejar la intrare, preț negociabil. Tel. 222303.
• decomandate, Deva, Liliacului, 56 mp, gresie, 
faianță, parchet stejar, repartitoare, apometre, 
ușă de stejar la intrare, balcon 7 m, aprobare gaz 
2 focuri. Tel. 222303.

■ ugent decomandate, 2 bă, 2 balcoane, etaj 
3, bloc de cărămidă zona piață ocupabil ime
diat preț 42.000 euro, neg. Tel. 0742/019418
• «agent, Deva decomandate, ultracentral, etaj 
3, 2 bă, balcon mare cu termopan, parchet 
complet contorizat îmbunătățiri, preț 45.000 
euro. Tel. 0726/710903.

Vând case, vile (13)

, • decomandata Hunedoara, mici îmbunătățiri, 
#jonă centrală sau schimb cu garsonieră plus 

■ aiferență, preț negociabil, fără intermediari. Tel. 
' 714273,0721/368638.
• Deva *L Moților, etaj 1, 34 mp, multiple 
îmbunătățiri, instalații sanitare noi, ocupabil 
imediat, preț 610 milioane lei. Tel. 0745/955443, 
227698
• Deva apartament 2 camere și garsonieră, 
zonă excepțională, urgent Tel. 0720/437889.
• Deva Mlcescu, turn, etaj 1, semidecoman- 
date, gresie, -faianță, repartitoare, interfon, 
contorizări apă, gaz, preț870 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 222374.
• Deva cartier Dacia, etaj 1, multiple îmbună
tățiri, contorizări, preț negociabil la vedere. Tel. 
228109.
• Deva Dada bl. 18 etaj 2, semidecomandate, 
contorizări, 2 focuri gaz, repartitoare, gresie, 
faianță, parchet bucătărie mobilată, preț 630 
milioane lei, ocupabil imediat. Tel. 226092, 
0722/722112,0745/452952.
• Deva etaj 1, bloc de cărămidă, uscătorie, bal
con închis, parchet camere decomandate, 
contorizări, zugrăvit proaspăt semimobilat 
Deva Minerului, bl. 25, preț 900 milioane lei, 
negociabil, 0744/867436.
• Deva Gojdu, bl. 03, parter, decomandate, con
torizări, interfon, preț 800 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 229034,229064,0720/230937.
• Deva Gojdu, decomandate, parter, contori
zări, interfon, parchet ideal pentru privatizare, 
preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 229034, 
0720/930237.
• Deva Wnendui, bl. 41, ap. 17, bloc din cără
midă, confort 1 sporit îmbunătățiri, contorizări 
complete, prețul pieței, negociabil, fără interme
diari, merită văzut Tel. 225347.
• Deva zona Gării și garsonieră, condiții buna 
preț rezonabil, urgent Tel. 0720/437889.
• Deva zona Gojdu, îmbunătățiri,-etaj 4, preț 
negociabil. Tel. 0721/384304 zilnic
• Deva zonă ultracentrală, etaj 3 din 4, balcon 
mare neînchls, 56 mp, parchet contorizări, preț

X 940 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• etaj 1,fără balcon, multiple îmbunătățiri, con
torizări, preț negociabil, ia vedere, Deva cartier 
Dacia Tel. 228109.

• 2 camera, hol, bucătărie, baie, st 300 mp, Deva 
zona Cetății, grădină mică, preț 1,4 mid. lei. Tel. 
0723/786370.
• cad cu anexe în Simeria st 1100 mp, fără 
intermediari. Tel. 220393,261596.
• Deva 3 camere, teren 1200 mp, curent, apă 
gaz, preț 32.000 euro, negociabil, zona Aurel 
Vlaicu. Tel. 0740/000582.
• Deva Baia Sărată 2 corpuri, garaj, canalizare, 
CT, amenajări, gresie, parchet laminat grădină 
St 750 mp. Tel. 228448 0722/347512.
• Deva Str. Griviței, nr. 31,2 camere, bucătărie, 
baie, cămară hol, acareturi, 2 curți și grădină 35 
ari, preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 236510.
• vând cad, în Deva zona Progresului, 4 ca
mere, bucătăria baie, garaj, curte cu pomi fruc
tiferi și gazon, grădină de legume. Tel. 214446. 
Exclus intermediari.
• vând, la casă o cameră bucătărie, baie cu ca
bină de duș, centrală termică parchet lamelar, 
gresie, faianță Deva central. Preț negociabil. 
Tel. 0726/972966.

• 24.700 mp, extravilan pentru agricultură și 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești Hațeg, lângă 
canton. Tel. 212272,0723/732560.
• 4000 mp teren deasupra Liceului Minier, preț 
12 euro, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.
• arabi 5000 mp în sat Mintia preț 5 euro mp, 
negociabil. Tel. 0721/552239.
• Intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
două camere fiecare în Tâmpa (CF166/1) la 1 km 
da Simeria Posibilități racordare la gaz, apă 
curentă canalizare, toate în fața porții. Tel. 
0788/469152 sau 0254/212803.
• intravilan pt construcție casă în Șoimuș, la as
falt, 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Tel. zilnic 220269, după ora 16 sau 
0746/029058. '
• Intravilan si casă 2 camere, zona Șoimuș. 
Relații la tel. 0745/253413.
• intravlan, 2300 mp, Deva Str. Alunului, zonă 
agrement case vacanță Tel. 227242.
• iitravian, loc de casă în Tâmpa st 1700 mp, 
apă curent, gaz, canal, fs 17 m, vecinătate 
Streiul Mic, preț 500 milioane lei, (7 euro/mp) 
negociabil. Tel: 0726/404011,0354/402235.
• Intravilan, zona Cinciș și Rîul Mare Retezat. 
Relații la tel. 0745/253413.
• zona Zăvoi, 4400 mp, fs 36 m, preț 17 euro, 
negociabil. Tel. 0743/143698

• vând motor Perkins Diesel 6 cilindri. Tel. 
0723/285122.
• vând taf în stare de funcționare, preț nego
ciabil. Tel. 0254/224077,0726/534931.

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă de dim.75/18 cutie de viteze 4 trepte și un 
electromotor, ambele Dacia Tel. 221431 seara

Garaje (43)

• vând avantajos garaj situat pe teren propri
etate în Deva Str. Cemei. Tel. 0744/603581.

Mobilier și interioare (47)

• vândjaluzeteexterioareînstarebunădimen- I 
Siuni 2,70/1,50 m. Tel. 0724/542770.

• vând masă bucătărie, 300.000 lei, măsuță tv 
700.000 lei, geamuri 200.000 lei. Tel. 0722/161644.
• vând mobilă dormitor, furnir de nuc și 
canapea cu bibliotecă Tel. 226743,0744/475145.
• vând moblăîn stare bună dormitor Alex, mo
bilă bucătărie, colțar Dulcineea recondiționat, 
excelent, mobilă tineret, prețuri avantajoase. 
Tel. 227610,0741/154394.
• vând mobilier cu rafturi și bare pentru ma
gazin și o vitrină dublă din plastic negru cu sti
clă preț negociabil. Tel. 233566,0722//676066.

Vând case de vacanță (15)

• contrucție 2N2, D+P+E, stațiunea montană 
Straja 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wa toate 
i «Hlitătile. Accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)

Vând spații comerciale (25)

• urgent, recent amenajat și nefolosit, parter 
bloc, preț 65.000 ron. Tel. 0721/258860.

Imobile chirii (29)

• Hunedoara, zonă centrală, etaj 1, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet instalații noi, 
ușă metalică, balcon închis, ocupabil imediat 
preț negociabil, accept credit imobiliar. Tel. 
0722/972981,0741/077821.
• urgent amenajat, gresie, faianță, parchet 
balcon închis, zonă ultracentrală Deva preț 950 
milioane lei, etaj 3, ocupabil imediat Tel. 
0742/019418

• 2 camera, hol, bucătărie cu cămară 28 mp, 
curte și grădină anexe, gaz metan, apă curentă 
canalizare. Relații tel. 226023,0726/619597.
• Bâda nr. 31,2 camere, garaj, anexe, fântână în 
curte, 2 focuri gaz, apă, canalizare la poartă 
materiale construcție. Tel. 0741/196582.
• Băda nr. 31, construcție nouă materiale de 
construcții, 2 focuri gaz, fântână în curte,z apă 
canalizare la poartă Tel. 0741/196582.
• cad 3 camere, bucătărie, anexe, grădină 
zonă centrală Rapoltu Mare, nr. 150. Relații tel. 
264295 după ora 17.
• cad, grajd, anexe, 05 ha teren arabil, 1 ha 
teren cu pomi, Răchitova nr. 10. Relații la tel. 
0254/777181,0744/561839,0744/655386.
• Dobra, satid Făgețel, la 2 km de șosea 3 
camere, cămară bea, curte mare, dependințe, 
preț negociabil, fără intermediari. Tel. 
0724/523823,0254/282375, după ora 17.
• vând cad cu anexe gospodărești în Căstău. 
Tel. 244263.
• Zdianti, 9 km din Brad spre Abrud, casă și 
grădină Tel. 232043,0720/012791.

• închiriez urgent apartament 2 camere, mo
bilat Deva Str. Minerului, preț 60 euro/lună fără 
intermediari. T el. 0721/553868
• ofer «le închiriat apartament 2 camere, 
bucătărie, baie, centrală termică gaz contorizat 
mobilat pentru locuință sau alte utilități. 
Informații Hațeg, tel. 770367,770735,0722/876141.
• ofer lie închiriat apartament 3 camere zona 
Mărăști Deva contorizări, nemobilat preț 120 
euro/lună. Tel. 221712,0724/305661.

• ofer pentru închiriere 2 apartamente în Deva 
unul mobilat și unul nemobilat etaj 3 respectiv 2. 
Tel. 0726/710903.
• ofer pentni închiriere garsonieră semimo- 
bilată Deva zona Ștrandului, foarte bine 
înteținută și utilată Relații la tel. 0727/205117.

• primesc te gazdă elevă salariată zona Banca 
Românească bdul Decebal Deva Tel. 212369.
• urgent! Tineri căsătoriți, serioși, cu serviciu, 
căutam casă apartament 2 camere sau gar
sonieră mobilate, pentru închiriere în Hunedoara 
sau Simeria oferim maximum 50 euro/lună plus 
cheltuieli. Tel. 0746/703001, 0746/929944,0727/ 
199825.

Auto românești (36)

Vând ap. 3 camere (05)

• -au. zonă centrală, 2 băi, aranjat modern, 
dotat cu un solar și aparatură pentru masaj, preț

r negociabil. Tel. 0727/386588 0722/926223.
• decomandata contorizări, 2 balcoane 98 mp, 

( etaj 1, bloc cărămidă zonă centrală preț 1350
mid. lei, negociabil. Tel. 228615.
• Deva decomandate, Ion Creangă etaj inter
mediar, 2 băi, balcon, st 80 mp, contorizări 
complete, preț 42.000 euro. Tel. 0726/710903.
• Deva Minerului, bl. L4, ap. 13, confort 1 sporit 
îmbunătățiri, parchet boiler, gresie, faianță con
torizări, repartitoare, bloc de cărămidă acoperit 
preț 15 mid. lei, negociabil. Tel. 0254/227567.
• Deva str. G. Enescu (zona gării), etaj 1, confort 
1, bloc de cărămidă camere decomandate, hol 
mare central, st 82 mp, 2 balcoane închise, 
qentrală termică calorifere noi din aluminiu, 
parchet stejar, preț 1,700 mid. lei (170.000 ron), 
negociabil. Tel. 0727/740232, 0721/781705 și 
216503, după ora 18 Exclus intermediari.
• urgent, decomandate, centrală termică 
parchet gresie, faianță zonă ultracentrală 2 
balcoane, 2 băi, preț 42.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418
• ugent, decomandate, Deva central, bloc de 
cărămidă, centrală termică parchet 80 mp, preț 
1,23 mid. lei. Tel. 0726/710903.

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva zona Eminescu, decomandate, 112 mp, 2 
băi, 2 balcoane, amenajări complete, centrală 
termică preț negociabil. Tel. 0720/437889

Vând garsoniere (19)

• 2 camera hol, baie, multiple îmbunătățiri, etaj 
1, cartier Dacia ocazie unică preț 650 milioane 
lei, negociabil. Tel. 228109, după ora 16, zilnic
• 2 camera, hol, baie, recent renovată etaj 1, 
cartier Dacia complet contorizată instalații 
sanitare noi, greșie, faianță jaluzele exterioare, 
preț negociabil la vedere. Tel. 228109.
• Deva AL Crișului, Micro 18 bl. 52, etaj inter
mediar, contorizări, balcon închis, preț 550 
milioane lei, negociabil. Tel. 216903.
• Deva amamfâti complet, preț 515 milioane 
lei și apartament 2 camera zona Gării, preț 680 
milioane lei. Tel. 0720/437889.
• Deva cartier Dacia 2 camere, parter, parchet 
laminat, contorizări apă gaz, repartitoare, ocu- 
pabilă imediat, preț 550milioane lei. Tel. 220579.
• Deva Dada etaj 3, 2 camere, renovată 
complet, parchet, vană nouă lavabil, instalații 
sanitare noi, lavabil, preț 540 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
• Deva Dada parter, faianță gresie, instalații 
sanitare noi, repartitoare, lavabil, preț 450 
milioane lei, negociabil. Tel. 0724/779543.
• Deva Eminescu, bl. Z, amenajată preț nego
ciabil, fără intermediari. Tel. 0727/773142.
• modMcată dki apartament 2 camere, etaj 1, 
zona Dacia multiple îmbunătățiri, preț 650 
milioane lei, negociabil, fără intermedian. Tel. 
228109 după ora 16

• vând convenabil Dacia 1310, recarosată 1999, 
stare foarte bună Tel. 0744/585516.
• vând Dada 1300, af 1978 stare de funcționare, 
VT mai 2006, preț negociabil. Tel. 0720/043457.
• vând Dada 1310 Li, af 2002 luna IX, unic propri
etar. Tel. 0723/270348
• vând Dada 1310, Lăpugiu de Sus, nr. 2, preț 
negociabil. Tel. 281825,0722/523000.
• .vând Dada 1410, af 1995, VT 10.2006, caseto- 
fon, multe îmbunătățiri, stare optică și tehnică 
foarte bună preț 67 milioane lei. Tel. 
0726/369313.
• vând Dada break 1997, stare bună de func
ționare, preț 79 milioane lei, negociabil. Tel. 
0722/818366.
• vând Dada break, stare foarte bună 5 trepte, 
VT 2007, af 1988, preț negociabil. Tel. 219780, 
după ora 20,0744/700235.
• vând Dada Solenza model Europa câștigată 
la loterie în luna 6.2005, mașina este nouă Tel. 
0723/270348
• vând Super Nova model Rapsodia af 2001, 
50.000 km, închidere centralizată alarmă mu
zică Tel. 747266.

Auto străine (37)

Vând terenuri (21)

• bitravlan Deva pentru construcție casă sau 
casă de vacanță utilități aproape, st 900 ■ 1800 
mp, preț4 ■ 10 euro mp. Tel. 0720/437889.
• 10 panele teren a 500 mp, zona Căprioara 
Relații la tel. 211124.

• vând Clfroen BX14, RAR 2006, PF, consum 5% 
benzină preț 1550 euro, negociabil. Tel. 711063.
• vând Ford Taunus, model original, stare foarte 
bună preț 3000 euro. Tel. 0720/537936.
• vând Renault 19 Diesel, stare perfectă radio 
casetofon, închidere centralizată huse piele, af 
1989, consum 5,5%, preț 4200 euro. Tel. 
0745/343093.
• vând Seat Cordoba 1,9 Diesel, af 1998, aer 
condiționat, abs, airbaguri, închidere central
izată geamuri electrice, consum 5,2 litri, 
motorină preț 6500 euro. Tel. 0724/560870

ANGAJEAZĂ
Redactor și prezentatoare știri

CV-urile și scrisorile de intenție 
sunt așteptate la 
fax 0254-229955 

sau e-mail deva@nationalfm.ro
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• FERESTRE PRIN CARE VIITORUL SE VEDE MAI CLAR
• TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU PENTRU: .SPAȚII COMERCIALE

■SPAȚII INDUSTRIALE 
■CASA TA

• GEAM TERMOPAN CU LOW-E ȘI CU DIVERSE ORNAMENTE
• EXECUTĂM CU UTILAJE GERMANE DE ULTIMĂ GENERAȚIE: 

■UȘI ȘI FERESTRE
■VITRINE MAGAZINE

Deva, str. I. Creangă, PT 28
Tel./fax 0254/233243

Microbuze. Dube (38)

• vând VW LT 28, model lung și înalt, af 1987, 
motor Diesel, cârlig de remorcară 12+1 locuri 
sau schimb cu teren, casă apartament plus 
diferență Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• cumpăr mowr 36 - 40 CP pentru tractor 
Hanomag nemțesc sau asemănător. Tel. 683091.
• vând cositoare rotativă presă balotat și com- 
binator, corn. Băcia 0254/264562,0727/272307.

ROMÂNIA

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU 
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA 
FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARAPiața Unirii nr. 2, DevaTel: (+40)254.21.61.51; (+40)254.21.70.48; Fax: (+40)254.21.60.88; E-mail: ajofmhd@ajofmhd.ro

COMUNICAT DE PRESĂAgenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara împreună cu Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă organizează în intervalul 12-14 iulie 2005
Selecția dosarelor persoanelor interesate să lucreze în Germania sau în Spania.Persoanele ale căror dosare vor fi selectate vor fi incluse în baza de date a Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă, urmând a fi contactate pentru a participa la interviuri cu angajatorii străini.

Preluarea dosarelor se va face în zilele de 12-13-14 iulie 2005, în intervalul 
orar 8.30-16.30 la Casa de Cultură din Deva, Sala Mică.Sunt căutate persoane calificate în următoarele meserii:

1. Pentru Spania: Muncitor agricol, Ajutor depozit, Muncitori cu experiență în creșterea peștilor, Drujbist în domeniul forestier, Fasonator mecanic în domeniul forestier, Măcelar - tranșator, Ospătar, Bucătar, Fierar betonist, Dulgher, Tâmplar construcții metalice, Zidar în construcții, Tinichigiu-vopsitor auto, autobuze și camioane, Mecanic autobuze și camioane, Mecanic utilaj greu, Mecanic hidraulic, Electromecanic autobuze și camioane, Electromecanic, Electrician în construcții, Electrician înaltă și joasă tensiune, Instalator aer condiționat, Frigotehnist, Cazangiu, Sudor argon și CO2
2. Pentru Germania, Lucrători sezonieri: expozanți (lăcătuș mecanic, mecanic, electromecanic, electrician), lucrători în domeniul agricol, ospătari, bucătari, vânzători.
Lucrători oaspeți: contracte pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea prelungirii 
pentru încă 6 luni, specialiști în domeniul restaurantelor sau cu experiență în restaurantele de tip fast-food ospătari, bucătari.Pentru a se evita aglomerația, dosarele vor fi preluate cu precădere după următoarea programare:

12 iulie 2005 localitățile arondateAgențîilor Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din BRAD, IUA, DEVA, SIMERIA
13 iulie 2005 - localitățile arondate Agențiilor Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din: HUNEDOARA, CÂLAN, ORĂȘTIE, HAȚEG,
14 iulie 2005 - localitățile arondate Agențiilor Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din PETROȘANI, PETRILA, LUPENI, ANINOASA, VULCANPentru orice informații suplimentare referitoare la condițiile de vârstă, experiență minimă, actele necesare pentru întocmirea dosarului îi invităm pe cei interesați să se adreseze la cea mai apropiată agenție locală din rețeaua teritorială a A.J.O.F.M. Hunedoara sau să apeleze numărul gratuit TEL VERDE 0800.822.228 în fiecare zi lucrătoare între orele 8.30-16.30.
BOROMIR PAN

Pâine albă fp Pâine neagră
4P Pâine neagră felii 

«P1 -«8T Pâine albă la tavă felii + Franzeluță albă
Pâine semialbă

4P Pâine semialbă felii 
PP Pâine multicereale 

felii
HUNEDOARA sir. Mihai Viteaza, nr. 1
Tel: (+40254) 717S3S
Fax: (+40254) 713421

[1M tP Pâine albă felii

4P Franzeluță minimulti
& Pâine graham
4P Pâine tradițională
& Pâine floare

Ia CUVAț&Hi câștigi în fiecare vineri!
Află cum poți câștiga:
• Decupează și completează talonul de 
concurs publicat vineri în ziar.
• Depune plicul în urnele Cuvântul 
liber, din Deva, vineri, sâmbătă, dumi
nică și luni sau la sediul redacției din 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37 A.
• Poți să ne trimiți plicul prin poștă: 
Cuvântul liber, C.P. 3, O.P. 1, Deva.
• Extragerea norocoșilor câștigători 
va avea lop miercuri, 13 iulie 2005, la 
sediul redacției Cuvântul liber.
• Numele câștigătorilor vor fl publi
cate în paginile ediției de joi, 14 iulie.

• 3 premii x 1.000.000 lei 
(1OO lei noi)

Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0254-211.275.Regulament:

Trimiterea talonului completat în
seamnă acceptarea condițiilor de par
ticipare la concurs. Premiile nu sunt 
transmisibile. La acest concurs nu 
pot participa angajații SC Inform 
Media SRL și nici rudele acestora de 
gradul I sau II.

Talon de concurs - 8 iulie 2005
Nume__________________________Prenume.
Adresă____________________________________
Telefon___________________________ E-mail.

JORNAL

3»g

cuvÂffli

mailto:deva@nationalfm.ro
mailto:ajofmhd@ajofmhd.ro
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Comemorări (76)

Astăzi se împlinesc 6 săptămâni de când scumpa și iubita noastră mamă, soacră, bunică și străbunică
SZASZ KURUCZ ANNAa plecat dintre noi în eternitate. Amintirea ei va rămâne vie în inimile noastre. Liniștit să-ți fie somnul vegheat de Dumnezeu și de dragostea noastră.Fiica Marta, ginerele loan, nepoții Ștefi și Dana, Cristl și Irina, Karina și strănepoții Karina, Daria și Mary.

f Cu nemărginită durere părinții Antoniu și Eugenia Lazăr anunță împlinirea a 5 ani de la încetarea tragică din viață a dragului lor fiu
ADRIAN MIHAI LAZĂRîn vârstă de 22 ani. Comemorarea va avea loc duminică 10 iulie, ora 12, la Biserica Ortodoxă din comuna Dobra. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Soția Iliana, fiul Cornel, nora Lenuța, nepoții Corina, Călin, Cornel și strănepotul Cezar anunță împlinirea a 6 luni de tristețe, neuitare și dor de la trecerea în neființă a celui care a fost
ȘERBAN CONSTANTINComemorarea duminică 10 iulie la Biserica Ortodoxă din satul Coaja. Veșnică amintire.

Familia

3

• vând pat suprapus, nou nouț, lemn de fag 
lăcuit preț 4 milioane lei. Tel. 0727/340661.
• vând uroent canapea extensibilă, stare bună, 
masă sufragerie de 12 persoane, masă 
sufragerie + 6 scaune taplțate, servantă, mobilă 
hol, birou, prețuri negociabile. Tel. 218084, 
0742/939993,0724/643045.
• vând urgant colțar sufragerie, bibliotecă mică 
cu birou atașabll, covor persan 350/250 m, Tel. 
224891.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu-cher, nou, nemțesc cu 100 buc. teste, tel. 
230253

Instrumente muzicale (60)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând DVD Pioneer și tv color Panasonic, model 
2000. Tel. 0745/253413,218234.
• vând DVD Ivory în garanție, preț 250 lei, nego
ciabil. Tel. 0726/000791,218489, Deva.

o vând pian vienez Wlrth, coadă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431

A trecut un an de când tu
MARGARETA RUȚAai plecat/Sufletul ni l-ai lăsat nemângâiat/ Dar știm că de acolo de sus/ Ne veghezi cu drag nespus.Pentru cei ce l-au cunoscut /Le spunem că 7 ani au trecut/ De când

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând fustâ piele nr. 50 preț 1 milion, vestă 
bărbați nr. 50,700000 lei, negociabil. Tel. 234076.
• vând palton lung bărbați din piei caprine, nr. 
54-56, confecțioant de fabrică, stare excelentă. 
Tel. 212272,0723/732560.
■ vând rodite de seară galbenă cu negru, 
model elegant, măsura 40-42, preț 1.500.000, 
negociabil și rochie de seară, argintiu metalizat, 
măsura 40-42, preț 1300.000, negociabil, tel. 
0743/211074 sau 218084
■ vând saltea magnetică nouă, marcă germană, 
medicinală preț 3 milioane lei, negociabil. Tel. 
211483 Deva.
■ vând rochie de seară model frumos, culoare 
roșie+auriu pe corset, cu voal, măsura 42-44, 
preț 1500.000, negociabil, tel. 0742/939993.

• cwnpâr scaui pescăresc folosit, la preț rezo
nabil. Tel. 228748, zilnic.
• oferim la cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate ia sticle 
pet de 2 litri șl nesifonate la sticle pet de 3 litri, 
gamă 8 sortimente, Deva. Tel. 235320, 
0745/096675,212057. '
• oferim la prețuri minime. îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 400%, sifoneril șl uz casnic, gamă 8-12 
sortimente. Tel. 235320,0745/096675,212057.
• vând baterie piramidală creștere găini 
ouătoare. Tel. 0254/210977, după ora 16.
• vând ceas de mină Doxa, perfectă func
ționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 150 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând urgent balanță analitică electrică 200 gr 
și deck Akai, prețuri negociabile. Tel. 
0740/850728.

Pierderi (62)
Materiale de construcții (53)

• mobSer (fin pal și lemn masiv debitare buș
teni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vând gard de beton, asigur transport și mon
tat. Tel. 0723/659753.
• vând plasă din sârmă zincată la preț de pro
ducător, preț foarte avantajos, 30% reducere 
față de magazin, Băcia. Tel. 0744/277430.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Herciu Rodica Mihaela. Se declară nul.

Electrocasnice (56)

• vând aragaz cu cuptor, de Satu Mare, la 12 
milioane lei sau 120 ron și tv Sharp, diagonala 70 
cm, teletext, model nou, preț 400 ron. Tel. 
0745/343093.
• vând candetabni cristal în stare excelentă, 
preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând congelator 4 sertare, centrifugă pentru 
rufe și mașină de spălat mică din plastic. Tel. 
221894.
• vând convenahd congelator Arctic, 5 sertare 
și mașină de spălat Alba Lux 9. Telefon 221431 
seara.
■ vând ladă frigorifică 5 sertare, stare foarte 
bună, preț negociabil. Tel. 227452.
• vând urgent mașină de cusut Singer, stare 
perfectă de funcționare, preț 4 milioane lei. Tel. 
0254/213908.
• vând centrală termică Vaillant, tiraj natural, 
stare perfectă de funcționare, preț 53 milioane 
lei. negociabil. Tel. 711063.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

UNIVERSITATEA 
ECOLOGICĂ 

„TRA DEVA 
.-Oferta 

universitara -

Studii de Ucentă 
cursuri de d, 3 ani

Studii de Masterat - 2 ani 
la

FACULTATEA DE ECONOMIE Șl 
ADMIN RAREA AFACERILOR 

cu specializările:
■ Economia Comerțului, 
Turismului șl Serviciilor
■ Economie șl Afaceri

Internaționale 
șl

FACULTATEA DE INFORMATICĂ 

cu specializarea:
■ Informatică 
Informații la: 

Sediul din Deva, 
Str. 1 Decembrie, nr. 16 sau la 
Telefoanele: 0254/211816;

OLARI PETRUne-a părăsit/Trecând în lumea celor drepți și sfinți. Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă 9 iulie, ora 9, la Biserica din cartierul Bejan Deva.Familia Ruța Bazil, Olari Elena, Călin și Liliana

Prestări servicii (72)

• efectuez transport cu autoutilitară 0,6 to, 
intern, Dacia 1307, preț negociabil. Telefon 
221491.
• efectuez transport marfă, local și interurban, 
cu camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 229611, 
0740/953297.
• execut moMer la comandă, orice modei, din 
pal melaminat Tel. 0727/334295.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• Teat Rag SRL Deva organizează testarea 
cunoștințelor de utilizare a calculatorului 
(ECDL), oferind 50% reducere pentru elevi 
și studenți pe perioada vacanței. Testarea 
va avea loc în data de 11 și 25 iulie. Înscrieri 
cu minim 5 zile înainte laTest Flag SRL, Bdul 
22 Decembrie, nr. 37 A (ClădireaCepromin), 
etaj 2, camera 221. Tel. 0254/212070, fax 
0254/218111.

Oferte locuri de muncă (74)

• caut urgent femeie pentru îngrijit o fetiță de
15 ani, la domiciliu, în Deva. Tel. 0723/673209.

AL SRL

gratuită te codrul lumi, condiții de lucra occidentale. 
Cteteft: baccdaurectf.

Așteptăm CV-uri cu poză m Bd. 22 Decembrie, bl. 
D1+D2. Informa^ la tel. 0254/232.747.

• vând fanrfi de albine, preț avantajos. Tel. 
261118.
• vând vacă cu vițel, preț negociabil. Informații 
latei. 0723/356386.

Consiliul Local 
al Municipiului 

Hunedoara 
cu sediul în B-dul Libertății, 

nr. 17, scoate ia
LICITAȚIE PUBLICĂ, în vederea

concesionării, terenul în suprafață de 
100,40 mp, situat în municipiul Hunedoara, 

la intersecția dintre b-dul Corvin și b-dul Dacia, 
între blocurile nr. 9 și E3.

- durata concesionării - 49 ani.
Documentația poate fi studiată la sediul 

instituției.
-Actele doveditoare privind calitatea și 

capacitatea ofertanților sunt cele stabilite 
în documentație.

-Ofertele vor fi primite la sediul Consili
ului Local al Municipiului Hunedoara, până 
la data de 28.07.2005, ora 13.00.

Licitația va avea loc în data de 29 iulie 
2005, ora 10.00 la sediul Consiliului Local 
al municipiului Hunedoara, situat în B-dul

Tristețe, lacrimi și nesfârșită durere sufletească însoțesc împlinirea a 6 luni de la cumplita despărțire de bunul nostru tată, socru și bunic
CONSTANTIN ȘERBANdin Coaja. Trecerea timpului nu va așterne niciodată uitarea în inimile noastre. Dumnezeu să-l odihnească.Fiica Norica

în luna iulie comemorăm trecerea în neființă a dragilor noștri
dr. ETUMON MARIA 

(HERBAI) de la al cărei deces se împlinesc 4 ani și
ec. HERBAI LUCIANdecedat în urmă cu 10 ani. Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă 9 iulie, ora 10, la Biserica din Cimitirul ortodox de pe str. M. Eminescu Deva. Dumnezeu să-i odihnească în pace.

• angajam amator comercial (vânzătoare) 
vârsta minim 25 ani, aspect plăcut, 
cunoștințe minene de contabâHate primară 
pentru magazin de articole erotice (sex 
shopX Condiții excelentei Tel 0740/868651.

• angajez șoferi pentru taxi Deva, atestat 
taxi - avantaj. Relații la tel. 0740/273734.

• companie de dstrwuție la nivel național 
angajează reprezentanți vânzări și mer
chandiser pentru județul Hmedoara. Per
soanele interesate sunt rugate lâ trimită 
CV șl scrisoare la fax 0254/231068 sau e- 
maih monlcanrth@zappmoMejo.

• SC FBaddfla Pan SRL, cu sediul h Hațeg, 
str. A. Vtaicu, nr. 2, angajează personal cat 
ficat In meserfile de: brutar, modelator, 
cocător. Informații la sedul sodefătiL tel 
770182,0722/435609.

Cea mal buni ofertă .'?
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TOP TECH SRL
Adresa: Deva, Piața Victoriei nr.1
Tel/Fax: 0254-234437 / 0254-234438 5
Web www.toptech.ro Email: sales@toptech.ro

Wwâ ./.• si'.-i: Gwatme. FSB 533 
frftrwr, Intel Leleroa, 2400 MHz 
Memorie: Pnnccton DDR 256 MB PC32OO 
Placă video: onbtwd, 64 MB shared 
FDD: Sony 3.5", 1,44 MB
flDf). Western Digital BB 40 GB. 7200rpm

J Cnit. optica: LG CD-RW 52x/32x/52x 
Monitor: Beltnea 17s flat, 1024 max.
lasiatura, mottle, pad
Prrtcu TVA: 12893,000lea (1.2B930Iei noi)

«Ptacft <&• bază: Gigabyte, FSB 800
Intel Pentium 4. 2800 MHz ‘ t

Memorie: Princeton DDR 256 MB PC32OO I
Placă video: Gigabyte ATI Radeon 9550
TW.-Sony 3.5*, 1.44 MB
HDD: Western Djgitai BB 80 GB, 7200rpm t 
Unit. optkă: LG CD-RW7DVD 52x/32x/52x/16xi 
Monitor: Beliaca 174' flat. 1280x1024 max. 
Tastatură* mouse. pud
Tret ch T\ A: 20 994.000 lei (2.099.40 lei not)

Sistem Operare: Miwmoft țVmdows XP HomcT^larun
Preț cu TVA: X982.WKI lei (298,20 lei mu)

InfoBCR
0801 0801 227
Informații
în timp real

... desigur!

■

BANCA COMERCIALA ROMANA

http://www.toptech.ro
mailto:sales@toptech.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cama* cămin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabllă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)

• zona Propod, dec, et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel.

. , -^745/253662,211587. (Evrika)
5* • dac, complet mobilată, geam temopan Gea- 

lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 074541L449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Vând garantară, confort 1, dec., bucătărie, 
baie, balcon închis, ocupabilă imediat zona b- 
dul Decebal, bl. 15, tel. 0741/154.401, 227.542, 
(seara). (Garant Consulting)
• zona Dada, garsonieră decomandată, 
contorizări, parchet gresie, faianță frumos 
amenajată, preț 510 mii. lei negociabil, (51000 
non), tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zana Dacabal, decomandată balcon, debara, 
hol central, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare 
căldură termopane noi, parchet ocupabilă 
astăzi, preț 790 mii. lei negociabil (79 000 ron), 
tel 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• am Dadă parter, contorizări, parchet preț 
460 milioane lei negociabil (46 000 ron), tel. 
0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zana Piață etaj 3, decomandată 30 mp, 
apometre, bucătărie modificată gresie, faianță, 
mochetă preț 710 mii, negociabil, (71000), tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Daeta, decomandată contorizări, gresie, 
faianță parchet ocupabilă imediat preț 470 mii. 
lei negociabil (47 000 ron), tel. 0723/251498, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Zaaftoaai, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 miUei 2352080721/985256. (Rocan 3000)
• zona U. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dadă bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărtșă dea, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Măriati, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)

e
BAM CONSTRUCT SHI., 
membră a grupului BAND INVEST, 
Angajcaza peniru sediul sau din Timisoara 
Buldo-excavatoristi, zidari, Berari betonisti, 
B A N U d(,)8heri

cor»!rSe oferă: 1OOO lei novluna-net
Muncitori construcții
Se oferă: 600 Iei noiZhma-net

SE ASIGURA: Cazare si o masa calda
Program de lucru 10h/zi de luni pana vineri si sambata se lucrează 7 h 
ta ntgaat trâainft ('V-ai dwatavaaaru tkn afa rvtw»*//* arfrr.rc Str finntto latirtwttv.
nr.X up-2,

iar fi KMLKMlr .*r»Np*»r/1«

• ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
temnopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918. (Casa Grande)
• Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa 
Grande)
■ dec, eta) 2,. complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg, tel. 223400, 0743/1036122, 0720/387896. 
(CasaBetania)
o dec, suprafață mare, parchet balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg, tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (CasaBetania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 

faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, Telefoane 0743/103622, 0724/169303. 
(CasaBetania)
• decomandată 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent gresie și faianță 
Spania, termopane, convector pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• 2 camera, baie, zona Dacia et 3, apometre, 
gaz contorizat gresie, faianță ocupabilă 
imediat preț520 mii. lei, tel. 228540,0745/653531. 
(Agenția Imobiliară Ella)
• dec, zona Dorobanți, apometre, gaz conto
rizat, ușă metalică parchet laminat gresie, 
faianță ocupabilă imediat preț 700 milioane lei, 
tel. 228540, 0722566.938. (Agenția Imobiliară 
Ella)
• dec, et 2, zona Progresul, apometre, gaz 
contorizat balcon, ocupabilă în 2-3 zile, preț 675 
mii. lei, tel. 228540, 0722566.938. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Gojdu, parchet, gresie, faianță apome
tre, gaz contorizat zugrăvită în lavabil, balcon, 
preț 465 mii. lei, tel. 0745-653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• zona Dacta, dea, modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii., neg, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
preț 25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zona Dadă et 3, parchet cadă nouă instalații 
sanitare noi, gresie, faianță lavabil, preț560 mii. 
lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zona Dadă dublă contorizări, repartitoare 
căldură parchet, gresie, faianță superame- 
najată et 3, preț 550 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent AL Romanilor, et. 3, parchet gresie, 
faianță repartitoare, 550 mii. lei, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)

• ki Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, Tel. 211587, 0745/253662. 
'Evrika)

Vând ap. 2 camere (03)

• urgent, zona bună et 2, parchet balcon mare, 
st 54 mp, complet contorizat fără îmbunătățiri, 
preț 780 mii. lei, telefon 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• ultracentral 56 mp, balcon mare, contorizări, 
parchet preț 950 mii. lei, tel. 0720/093406. (Prima- 
lnvest)
• zona Dadă et. 3, semidecomandate, fără 
îmbunătățiri, apometre, balcon închis, 720 mii. 
lei, tel. 206003. (Mimason)
• zona Pol|ta Municipiului Devă et 2. semide
comandate, neamenajat stare bună preț 920 
mii. lei, 206003. (Mimason)
• zona ptațn, decomandate, et 3,58 mp, balcon 
inchis, contorizări, liber, preț 1,15 mid. lei, tel. 
0745/159608.215113. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et. 3, bu
cătărie mărită gresie, faianță contorizări, par
chet paluxat balcon închis, preț 950 mii. lei, tel. 
206003. (Mimason)
• zona centrală semidecomandate, et. 3, ne
amenajat apometre, gaz 2 focuri, debranșat 
termia preț 950 mii. lei, tel. 0745/640725,206003. 
(Mimason)
• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
ziei 785 mii. lei, neg. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Dadă bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
preț 585 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256, 
(Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Tel. 235208,0721/744514 (Rocan 3000).
• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Won 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei neg. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• semidecomandate, str- Bejan, CT, gresie, 
faianță balcon, vedere deosebită 660 mii. lei, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• zona Favorit decomandate, amenajat mo
dem, preț 14 mid. lei negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consr ilting!

• zona Liceului Pedagogic, amenajat modem, 
centrală termică pereți izolați, instalații sanitare 
și electrice noi, parchet lamelar, gresie, faianță 
geam termopan, preț negociabil, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dadă 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578 (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Zamflrescu, decomandată et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandată et bun, parchet, gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• decomandată IMng, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
eta Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Aleea ișu semidec, et. buri, foarte fru
mos, gresie, faianță termopan, balcon închis. 
Preț neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• etaj 3, circuit, gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut, Zamflrescu, preț 980 
mii. lei, telefoane 223400, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut, zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
• etaj 3, balcon închis, contorizări, gresie, 
faianță bine întreținut, zona Aleea Pescarilor, 
preț 970 mii. lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
■ zona Decebal decomandate, etaj 2, vedere la 
stradă balcon închis, termopan, ușă nouă 
parchet laminat, gresie, faianță amenajat stil 
occidental, ocupabil imediat, preț 1450 milioane 
lei, negociabil, se poate da și mobilat Tel. 
0788/165703,0745/302200,232808. (Fiesta Nora)
• zona Dadă decomandate etaj intermediar, 
ușă metal, termopane, parchet gresie, faianță 
contorizări, preț 610 mii lei negociabil (61.000 
ron), tel. 0745/302200,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Clmma Patria, balcon, debara, cămară 
apometre, gaz 2 focuri, parchet, gresie, faianță 
bucătărie mobilată preț 26.000 euro negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/2514 (Fiesta Nora)
• zona LHactfuL decomandate, contorizări, gaz 
2 focuri, repartitoare de căldură modificări, 
living mare, balcon închis, parchet lamelar nou, 
gresie faianță ocupabil repede. Preț neg. la ve
dere, tel. 0723/251498,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat apartament standard, suportă modificări, 
ocupabil astăzi, negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Crtsdiă, etaj 1, contorizări apă gaz 1 foc, 
balcon închis, termopan, liber, preț 580 mii. lei, 
neg, telefoane 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zona Scărișoara, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică gresie, faianță bine întreținut ocupabil 
imediat preț 790 mii. lei negociabil (73 000 ron), 
tel. 0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona Tdlor, parter, contorizări, parchet la
melar nou, gresie și faianță în baie și bucătărie, 
modificat bine întreținut se poate elibera 
repede, preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, decomandate, 54 mp, balcon 
închis, termopan peste tot, centrală termică 
parchet laminat gresie, faianță modificări la 
bucătărie, preț foarte bun 750 mii. lei negociabil 
(75 000 ron) urgent tel. 0723/251498,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Dada, pe bulevard; în circuit cu balcon 
închis, contorizări apă gat repartitoare de 
căldură parchet nou, ușă metal nouă recent 
renovat ocupabil imediat preț 830 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. (Fieșta 
Nora)
• zona Bejan, parchet gresie, faianță la stradă 
contorizări, ocupabil în 24 de ore, preț 525 mii. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet forme în rigips cu 
spoturi, boxă parțial mobilat preț 1,160 mid. lei, 
negociabil,,tel. 228.540, 0722-566338. (Agenția 
imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona Eminescu, centrală 
termică termopan, jaluzele verticale, uși inte
rioare schimbate, gresie, faianță noi, cabină de 
duș, parchet laminat spoturi, mobilă bucătărie 
nouă ușă metalică ocupabil imediat et 2, preț 1 
mid. lei, tel. 228540, 0722/566938 (Agenția 
Imobiliară Ella)
• decomandate, etaj 3, apometre, gaz conto
rizat gresie, faianță balcon închis, lavabil, preț 
1,150 mid. lei, negociabil, tel. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
gresie, faianță parchet bucătărie modificată 
apometre, gaz contorizat preț 890 milioane lei, 
negociabil, tel. 228540, 0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• Deva, zona Gojdu, 48 mp, etaj 3, parchet 
laminat bucătărie cu bar, forme rigips, spoturi, 
faianță bucătărie, geam la baie, preț 880 
milioane lei, negociabil. Tei. 228540,0722/566938 
(Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, zona Dacia, etaj 1, ușă 
lemn masiv, gresie, faianță nouă zugrăvit 
lavabil, parchet laminat, interfon, ocupabil 
imediat preț 680 milioane lei, tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurț vedere spre bulevard, preț 10 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona Zamflrascu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță 
parchet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, 
preț 870 mii. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bule
vard, 60 mp, amenajat ocupabil imediat preț 
negociabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• wgent, zonă bună dea et 2, 2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)
• doc, ol intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1000 mid. lei, tel 0745-666447. 
(Rubin’s Home)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 770 mii. lei, țel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Dadă termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin’s Home)
• zona LKIacuhii, decomandate, amenajat 
recent, contorizări, parchet, ocupabil imediat, 
preț 1,030 mid. lei, tel. 0745-666447. (Rubin’s 
Home)
• zona Dadă etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet, lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 660 mii. lei, tel. 
0745-666447. (Rubin’s Home)
• zona Kogălniceanu,în circuit, et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei, telefoane 0745-666447,0254-234401. (Rubin's 
Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită. Preț 1,030 mid. lei, tel. 0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut, etaj intermediar, preț 1,250 mid. lei, tel. 
0745-666447,0727-744923. (Rubin’S Home)
• zona Zamfireșcu, etaj intermediar, decoman
date, bine întreținut merită văzut Preț 1 mid. lei, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• semidecomandate, zona împăratul Traian, 
preț 900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
• decomandată LMacutul gresie, faianță, 
parchet lamelar, lavabil, balcon închis, preț 1,020 
rnld. lei, neg. Tel. 0723/829060, 0746/891619. 
(Eurobusiness)
• super ofertăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, 2 balcoane, etaj interme
diar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
■ decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1050 mid. lei. 0720/863918. (Casa Grande)
• semidecomandate, contorizări, parchet, cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0720/869918. (Casa Grande)
• semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa 
Grande)
• Don, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
• urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zonă bună în Deva, de preferință etaj inter
mediar, plata imediat, tel. 0745/253662,211587. 
(Evrika)
• legeni zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(iMma-lnvest)

• idtracental decomandată contorizări, ultra
central, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
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Vă așteptăm Ia depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0256-400774, Fax: 0256-400777, e-mail: instaltmSmetinda.ro

Continuitate în inovație!

con ex

ri^-1 ^Marele
LGl^Premlu^i

La Quasar câștigi ’

NOU! Telefoane în rate' NOU!

la ol

Ofertă valabilă și în magazinele din:
HUNEDOARA 1- Supermarket Artlma Tel: 0254.715.288 ■ Marele Premiu Nokia 3650
HUNEDOARA 2 - Bd. Dacia, nr. 6 bis, Tel: 0254.710.404 - Marele Premiu Nokia 3650
ORAȘTIE- Centrul Comercial "Palia", Strada Armatei nr.1. Tel: 0254.241.950 - Marele Premiu Nokia 35-50
BRAD- Str. Republicii, Bl. 1, parter, Tel: 0254/612.683 - Marele Premiu Panasonic GD 87

Otșteîii in magazine. fttsussVp im TVA, ttfefaww în licite Ofmîji vatehSii petslru abtjwaimirtete Snfiheîsite până u 31 iulie.
* VeteH oenîru Numeie Fwartie. Ote Favorita» Tarif IM '5 msnnte o»ftenal«, AtîJiv, Ciwstbtfi fatearâ. JOOS m&Kiere timp ite £ îunt, jwnhu extrââpțtunîte SfeS si &MS.

http://www.qu8wr.ro
instaltmSmetinda.ro


vineri, 8 iulie 2005 «IVĂfffl- AGENȚII IMOBILIARE /l4

• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă, 
centrală parchet; ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți, et. 2, centrală termică fără 
îmbunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, negociabil,, Tel. 0723/660160,211587. 
(Evrika)
• zona Procesă, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, tel. 0745/253662. (Evrika)
• urgent, decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro negociabil, telefon 0726/826624. 
(Temporis).
• zona piață decomandate, parter înalt balcon 
mare închis, cu beci, vedere în 2 părți, Ct, 
parchet stejar, preț 1280 mii. tei, neg., urgent tel. 
0745/302200,0723/251488 (Fiesta-Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, de
osebit pentru spațiu comercial sau birouri, 
vedere în trei părți, contorizări, gresie, faianță 
parchet modificări la bucătărie, preț 38000 euro 
neg, telefoane 0745/302200,0723/251498 (Fiesta 
Nora)
• zona Decebat etaj intermediar, decoman
date, vedere în 2 părți, centrală termică și climă 
modificat cu 2 dormitoare, living, baie cu vană 
pe colț și cabină de duș, amenajat Stil occi
dental, se vinde mobilat și utilat totul nou, tei. 
0723/2514*8.1)745/3023». (Fiesta Nora)
• zona Piață decomandate, parter înalt cu 
balcon mare închis și beci, vedere în 2 părți, 
centrală termică parchet stejari preț 1280 mii. 
lei negociabil (128 000 ron) urgent, tel. 
0745/302200,0723/251498 (FiestaNora)
• zona Dada, etaj 3, contorizări apă gaz, fară 
modificări, preț 720 mii. iei, negociabil, urgent, 
telefoane 0788/165703, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• ultracentral, decomandate, contorizări, 
balcon închis, preț 1350mld. lei, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, contorizări, mobilă dormitor nouă 
ocupabil imediat preț 1,030 mid. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, neg. 
Tel. 235208,0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă idtracentrală bloc cărămidă amenajat 
balcondel0m,blocde4 etaje, apartament liber, 
preț 404)00 euro. Tel. 235208 0721/985258 (Rocan 
300O) x

• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona I. Corvin, faianță 2 băi, 2 
balcoane, interfon pe scară contorizări. preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, etțl 1, zona Dorobanți, 
bucătărie 3x4, beci, parchet stejar, gresie, 
faianță frumos amenajat merită văzut preț 
1650 mid, let Tel. 223MO. .0745/653531. (Agenția 
Imobiliară Ella)
• semidecomandat^ zona Straiului, apometre, 
gaz contorizat 2 focuri, balcon închis, gresie în 
baie, preț 750 milioane lei, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, zona Minerului, interfon, etaj 1, 
centrală termică gresie, faianță balcon mare, 
construit instalații sanitare și electrice noi, preț 
1,100 mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 
0722/566938 (Agenția Imobiliară Ella)
• semidecomandate, etaj 1, str. Scărișoara, cu 
CT, parchet ocupabil imediat 26.000 euro, tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianțăgresie,2 băi 
cu faianță și gresie, 2 balcoane, garaj, boxă zona 
Dallas, preț 23 miliarde lei, negociabil. Relații la 
tel. 0741/154401, 227 542 (seara). (Garant 
Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță 2 băi cu 
faianță balcon, etaj intermediar, zonaîmpăratul 
Traian, preț 45.000 euro, negociabil, tel. 
0741/154401,227 542. (Garant Consulting)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, balcon, hol 
central, preț 1,05 mid. lei, tel. 231212, 
0740/013971. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie mare, 2 bă, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Endnescu, decomandate, et 3, 2 bă, 
balcon închis, cămară debara, parchet peste 
tot gresie, faianță preț 1450 mid. lei, tel. 215113, 
0745/159608 (Mimason)
• zona Zamfirescu, decomandate, parter, pre- 
tabil birouri, sediu firmă cabinet preț 38000 
euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, et 1, bucă
tărie modificată parchet laminat contorizări, 
preț 13 miliarde lei, telefon 0745/159608 
(Mimason)
• zona Spitalul Județean, 2 băi, 3 balcoane, fără 
îmbunătățiri, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745/640728 (Mimason)

• zona L Creangă decomandate, et. 3,2 băi, 
balcon închis, contorizări, neamenajat preț 
45.000 euro, tel. 215113. (Mimason)
• zona liceul de Muzică decomandate, parter 
înalt cu balcon închis, contorizări, gresie, faianță 
garaj, preț 1,6 mid. lei, Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zona Miorița, semidecomandate. parchet 
peste tot gresie, faianță contorizări, calorifere 
noi, termopan peste tot, ușă metalică aer 
condiționat, et. 4, cu țiglă preț 13 mid. lei, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, st 65 m. Preț 40000 euro. 
Tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală parchetat total, baie și 
bucătărie cu gresie și faianță bine întreținut, 
contorizări. Preț 36.000 euro, tel.0745-666447. 
(Rubin’s Home)
• decomandate, ultracentral, împăratul Traian, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobusiness)
• decomandate, ultracentral, 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobusiness)
• zona MlnenduL decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
• zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, negociabil. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
• zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat CT, balcon 
închis, ST 87 mp, preț 1380 milioane lei, nego
ciabil. Telefoane 235019,0727/707880. (Casa de 
Vis)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In zonă bună de preferință et inie, i neoiai, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit preț 2300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)

expertul tau
Deva
Calea Zarandului nr. 43 
tei. iuOUoo

DESCHIS
luni - vineri 10,00-19,00

sâmbătă 10,00-14,00

I
I

SC DARIANEINSTAL 
■SSLI SRL
0 amenajări interioare 0 faianță și gresie 

import Italia șl Spania 0 obiecte sanitare 

lacuri și vopsele lavabile 0 mobilier de baie 0 

gips-carton și accesorii 0 parchet laminat 0 

scule, feronerie 0 echipament de protecție

ASOCIAȚIA VALEA ORAȘT
OCOLUL SILVIC VALEA ORĂSTIEI

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 22.07.2005' 
„UCITApE DE MASĂ LEMNOASĂ' '

Licitația este publică deschisă cu preselectie ți va avea loc în data 
de 22.07.2005, ora I0.00, la sediul Ocolului Silvic Valea Orăjtiei, 
din municipiul Orație, strada Nkolae Bălcescu, nr. 16 (in clădirea 
vechiului spital din centrul istoric, la parter), pentru masă lemnoasă, 

pe picior, producția anului 2005.
Preselecția agenților economici va avea loc in data de 19.07.2005, 
între orele 09.00- 15.00.
Solicitarea de participare la licitație, împreună cu documentația de 
preselecție se vor depune la secretariatul ocolului, până cel târziu 
în 12.07.2005, conform H.G. 85/2004.
Volumul total de masă lemnoasă prevăzut pentru licitație este de. 
2438 mc, din următoarele grape de specii:

-Rășinoase - 374 mc 
-Fag -1756 mc
■Overcinee ■ I73mc
■DiverseTari - 1l8mc 
-DiverseMoi ■ 17mc
■ Lemn lucra fasonat loco depozit specia drej - 4,748 mc.

Societate de producție cu sediul în 
Deva, caută in vederea angajării: 

-MECANIC-reglor mașini (prese), de 
preferință matrițer;
-SUDOR - sudură Î1G (mediu 
protector argon)
Se cer: -experiența în domeniu 

-disponibilitate la program de lucru în 3 
schimburi
-domiciliul stabil tn Deva sou posibilitatea 
efectuării navetei
-cunoașterea limbii franceze este un atu 
-dinamism, seriozitate.

-INGINER MECANIC
-experiență tn domeniu
-cunojtințe proiectare PC
-cunoaștere limba franceză și/sau 
engleză
-dinamism, seriozitate- ' ' 
-domiciliul stabil în Deva sau posibili
tatea efectuării navetei.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un 
CV prin fax/(tel.) la nr. 2340o8.

'Str. Sintuhalm rv » ,-y
tei. 0254-2,Î0wț’0Î5^2,10942

Investim in eleganta

r
t

Orar . . ; . ... J
i,' .■ ■ 1
•7. Dr lunj.Ț.an.T ■ -tmbara 1 

a :ritrc-,(Y,-'jr 9 , i

SC ARAL IMPEX SRL DEVA,
iei0721/978670,0254/230037

DEVA, str. N. Bălcescu, bl. 12A, parter, tel. 0788/367578.
(21837)

in str. Ady Endre, nr. 22 A,
WMfr jMWwiiiM»  a wxi I.

• ciment, var, ipsos, carton bitoimrt;

• oțel beton Its 6-12 mm;

TÂMPLĂRIE P.V.a DE CALITATE

Termopane in rate

pentru un apar

Apel gratuit
0800827527

wwwjplastro

AGENȚIA DE TURISM 

Șl BILETE DE AVION

DEVA, B-DUL DECEDAI, NR. 4A
Tel/Fax 0254/214543,0254/234247

Email: nsrantrcMtQrclilink.ro

EUROTRA
DEVA, Pta Victoriei, nr. 1 
Tel: 0354401.034

TeL/fax: 0354401.024 *1

nsrantrcMtQrclilink.ro
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• zona Piața centrală în zonă liniștită, centrală 
termică, aer condiționat, parchet, gresie, faianță,
2 băi, preț 41.000 euro, negociabil tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
neg. Tel.235208,0724/620358. (Rocan 3000)
• zonă centrală, I. Creangă, superamenajat, la 
cheie, et 2,2 băi, ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 55.000 euro, neg. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• decomandate, zona Liliacului, 2 băi, 2 
balcoane, etaj 1, gresie, faianță apometre, gaz 
contorizat, preț 45.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• decomandate, zona Gojdu, bucătărie mare, 

“ cămară pe balcon, gresie, faianță, centrală 
■1 termică parchet stejar, laminat în hol, sau

schimb cu 2 camere plus diferență preț 1,600 
mid. lei, negociabil. Tel. 228540, 0722/566938.
(Agenția Imobiliară Ella)
• zona LEaculuL 2 băi, 2 balcoane, lavabil, 
contorizări, preț 1,450 mid. lei, tel. 224926, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• zona b-dul Decebal, et4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. lei, tel. .0745-666447,0740-232043. (Rubin’S 
Home)
• zona Bălcetcu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajat Preț35000 euro, tel. 0745-666447,0254- 
234401. (Rubin's Home)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 1, 2 
grupuri sanitare, 2 balcoane, centrală termică 
suprafață 120 mp, preț 45.000 euro, neg. Tel. 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)

Vând case, vile (13)

• str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 
mp, sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț- 
1,2 mid. lei, negociabil, tel. 211587,0745/253662.. 
(Evrika)
• In Deva, zonă ultracentrală, 2 camere, 
bucătărie, baie, hol, cămară locuibilă apă gaz,. 
curent toate facilitățile, anexe, curte, grădină . 
ST 500 mp, FS 30 m, preț 75.000 euro, tel.0745- 
666447. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, construcție de cărămidă 
living, bucătărie mobilată cameră de zi, baie, 
totul nou, lamelar, termopan, centrală termică 
instalații noi, gresie, faianță model nou, 
dormitor, SC 100 mp, curte, terasă grădină ST 
500 mp, canalizare, gaz, apă curent, stil occi
dental, preț 57.000 euro, neg. Tel. 0745/666447, 
0727/744923. (Rubin’S Home)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (TemporiS)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, parțer+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

4

• zona Călugărani, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mid. 
lei, Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, 
încălzire centrală st 400 mp, preț 68.000 euro, 
neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală

• 3 camera, living, bucătărie mare, curte, 
grădină zonă bună Deva, S 460 mp, CT, 
amenajări, preț 82.000 euro, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zona Eminescu, 2 camere, baie, bucătărie, 
curte betonată grădină gaz, canalizare, ST 700 
mp, preț 2,6 mid. lei, tel. 231212, 0740/013971. 
(Garant Consulting)

I • zonă centrală P+l+M, 6 camere, 3 băi, curte 

mare, grădină 2 garaje, preț 150.000 euro, tel.
. 221712 0724/309661. (Garant Consulting)
• 3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, |

/ apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț i 
L- 100.000 euro, tel. 223400, 0741/120722, 0724/ I

169303. (Casa Betania) ■ 1

SC EUROCONSULT SRL 
ARAD

FILIALA DEVA
■societate de reorganizări si lichidări 

judiciare-
desemnată administrator judiciar al
SC CONTRANSIMEX VEST SA Deva 

in dosarul nr. 2353/2005 
aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara 

anunja
TOȚI CREDITORII 

ȘI ACȚIONARA 
că s-a dispus deschiderea procedurii 

reorganizării judiciare și a falimentului 
fața de

SC CONTRANSIMEX VEST SA Deva 
Potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995 
republicată, termenul limită pentru 

înregistrarea creanțelor la grefa 
Tribunalului Hunedoara 

este data de 5 august 2005.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.130 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmalOsmart.ro

Mobilier de apartament, 
Mobilier de birou, 

uși PORTA --------------------
—— Tapițerii, Camere de 

tineret
(24969)

OFERTĂ SPECIALĂ!

DEPOALM Deva
vă oferă blocuri 
ceramice (250/290/240) 
la prețul promotional 
de numai . _
, *75.000 »«!«“■ 

TVAio*» I

informații la tel. 219127,0788/462.036.

• casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., tel. 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• casă p+2, 6 camere, 2 băi, balcon, terasă 
garaj, construcție nouă zonă rezidențială Deva, 
preț 130.000 euro, neg., tel. 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• Deva, construcție 2004, BCA, 4 camere, 
bucătărie, cămară pivniță, 2 băi cu Jacuzzi, 
terasă 60 mp, centrală termică nouă, garaj 
dublu, intrare separată la mansardă sc 140 mp, 
p+m, st 600 mp, merită văzută supei modernă 
preț 118.000 euro, negociabil. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• urgent zonă ultracentrală sc 300 mp, st 800 
mp, preț 8 mid. lei, tel. 0721/815781. (Prima- 
Invest)
• 4 camere, bucătărie, baie, gaz, apă canalizare, 
garaj, curte, grădină 760 mp, preț 85.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• Șoimuș, 3 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță contorizări, grădină st 1100 mp, 
preț 35.000 euro negociabil, tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr case vile (14)

• in Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, 
ofer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent cu plata imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

• zona Sântuhalm, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent preț 2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• zona Bănău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• zona lesnic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil. Tel. 235019,0727/707880. 
(Casa de Vis)
• zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel.23501S.‘ 0724/508610. (Casă de Vis)
• zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 mii. lei. Tel. 
235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004,2 camere, finisată exterior, curte, li
vadă st 1 ha, 500 mii. neg, 0726/826624. 
(Temporis)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 6 km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camere, bucătărie, hol,' 
pivniță, anexe, gaz, apă fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată preț 
bun, tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 18 km de Deva, zonă foarte frumoasă acces 
cu mașina, 2 camere, pivniță șură anexe, curte, 
renovată total, grădină 980 mp, 5 ari de grădină 
separat, camere podite, sobe de teracotă gard 
de piatră preț 420 milioane lei, negociabil. Tel. 
228540,0722/566938 (Agenția Imobiliară Ella) ,

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ Șl DEZVOLTARE RURALĂ 
HUNEDOARA 

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 

• 1 post consilier I Debutant • 1 post consilier I principal 3 

• 1 post șef serviciu inspec|ii - consilier I superior 3. 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul DADR Hune
doara, din loc. Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 222, 
18.OZ.2OO5, ora 12. Tematica și relații suplimentare la telefon 
217453, int. 103.

I SG EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA, I
în calitate de lichidator al SC ASTRA SA Lupeni, din dispoziția 
judecătorului sindic, face public faptul că, prin încheierea din 

data de 27.06.2005, pronunțată în dosarul de faliment nr. 
3420/2003, s-a dispus încuviințarea vânzării directe a 

imobilului înscris în CF nr. 1077 Bărbăteni, nr. topo 1081/a/33 
către cumpărătoarea SC LAURA IMPORT - EXPORT SRL 
Lupeni, potrivit clauzelor cuprinse în antecontractul de 

vânzare-cumpărare încheiat de părți.

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
e-mail: marsitiatrans@rdslink.ro
Tel.j.O74D-851.922......0359-407,130
Transport intern și internațional 7.5t-2Dt

Suntem interesați 
în cumpărarea oricărui 
tip de materiale de 
construcții în vederea 
distribuirii lor in jud, BH

Kiacifmzann
E3t»n& Detri

• IMPORTATOR ȘI DISTRIBUITOR SUPORTURI ȘTAMPILE 
TRODAT, AUSTRIA
• DISTRIBUITOR BIROTICĂ - PAPETĂRIE 

PENTRU ȘTAMPILE OFERIM BONUSURI ȘI REDUCERI
ÎN FUNCȚIE DE COMENZI!

Deva, str. I. Creangă, PT 28i i Tel. 0254/233240 • Fax 0254/233239 ——■

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI $1 INTERNELOR 
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

ANUNȚ

Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara organizează concurs (recrutare din sursă internă și externă) 
pentru ocuparea următoarelor funcții:

1 funcție de ofițer la compartimentul financiar;
12 funcții de agent de siguranță publică la Poliția municipiului Deva;
1 funcție de agent de siguranță publică la Poliția municipiului Hunedoara;
8 funcții de agent de siguranță publică la Poliția municipiului Lupeni;
3 funcții de agent de siguranță publică la Poliția municipiului Petroșani;
4 funcții de agent de siguranță publică la Poliția municipiului Vulcan;
1 funcție de agent de siguranță publică la Poliția orașului Aninoasa;
1 funcție de agent de siguranță publică la Poliția stațiunii Geoagiu;
1 funcție de agent de siguranță publică la Poliția orașului Hațeg;
2 funcții de agent de siguranță publică la Poliția orașului Petrila;
2 funcții de agent de siguranță publică la Poliția orașului Simeria;
2 funcții de agent de siguranță publică la Poliția orașului Uricani;

- 1 funcție de agent la compartimentul financiar;
1 funcție de agent la Serviciul management resurse umane;

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
să fie absolvenți ai Facultății de Științe Economice (pentru funcția de ofițer), ai liceului economic, 

ai școlii postliceale cu profil economic sau alte cursuri de specializare în domeniu (pentru funcția de agent 
la compartimentul financiar) și ai liceului cu diplomă de bacalaureat (pentru celelalte funcții);
- să cunoască limba română scris și vorbit;
- să cunoască o limbă străină de circulație internațională;

să aibă abilități de utilizare a calculatorului;
să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
candidații bărbați să aibă serviciul militar îndeplinit;

- să fie declarați apt medical, fizic și psihic;
să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; 
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 

săvârșirea de infracțiuni;
pențru funcțiile de ofițer și agent la compartimentul financiar - să aibă vechime în muncă de 3 

ani in profil și diplomă de operator calculator.

Concursul va consta în susținerea a două probe eliminatorii (proba medicală și testarea psihologică), iar 
candidații declarați apt vor susține următoarele probe de concurs: verificarea aptitudinilor fizice, test grilă, 
limba străină, cunoștințe de operare calculator și interviu.
Tematica și bibliografia vor fi comunicate candidaților la înscriere, care se face până la data de 13.07.2005. 
Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, la o dată care va fi 
comunicată ulterior.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul Inspectoratului, Deva, str. M. Eminescu, nr. 130 sau la 
telefon 206722, interioare 2113, 2114.

ȘEFUL INSPECTORATULUI,
Comisar șef de poliție
DRĂGHiCI ROȘIORII ALEXANDRU

v

SC Hidroconstrucția SA - Sucursala 
Râu Mare Retezat, cu sediul în Hațeg, str. Horia, nr. 87, angajează 

_______ medic medicina muncii_______  Relații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la telefoanele 0254/777.746, 0254/770.660, 0254/770.661, interior 111 - Serviciul Personal.
(25555)

• la 7 km de Deva, 3 camere, bucătărie, baie, 
termopan, încălzire centrală parchet laminat, st 
4000 mp, preț 42.000 euro. Tel. 228540, 
0745/653531. (Agenția Imobiliară Ella)
• la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• to Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând teren (21)

• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, 
front stradal 24,5 m, curent, gaz, preț 16 
euro/mp, tel. 0745.411.449. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• loc. Tîmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 2400 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l) ,
• intravilan, zona DN7, st 3300, fs 50 mp, apă 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro/mp, 
tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5200 
mp, fs 140 mp, se parcelează preț 8 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin's Home)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, st 5.000 
mp, fs 150 mp, curent, gaz în apropiere, apă 
acces la doua drumuri, preț 73 euro mp, tel. 
0745-666447. (Rubin’S Home)
• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• IntravRan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska. Relații la 
telefoanele 223400, 0720/387896,' 0740/914688. 
(Casa Betania)
• Intravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., tel. 0740/9144688, 0724/169303, 223400. 
(Casa Betania)
• teren scoc din circuitul agricol, șt 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
âaz-metan trece prin fața terenului, .situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
tel. 230221, 0740/914688, 0720/370753. (Casa 
Betania)
• intravilan, st’ 1500 mp, fa 25 m, apă curent 
electric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona 
Fabricii de mătase, preț 40 euro/mp, neg., tele
foane 223400,0724/169303,0740/914688. (Casa 
Betania)

• Intravilan, at 5700 mp, fa DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, tt 500 mp, front stradal 17 metri, 
apă gaz metan, curent electric și canalizare, în 
zona Zăvoi, preț 20 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• IntravRan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcelă zona liceului 
Traian, preț 15 euro/mp, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
• intravilan, șt 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Devă 
preț 15 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat, Al. Armatei, P„ contorizări, repartitoare, 
100 euro/lună, tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• ofer pentni închiriat apartament 2 camere, 
decomandate, P., cu balcon; zona Caragiale, 
mobilat sau nemobilat, zugrăvit, contorizări. tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
zonă centrală mobilat, utilat, contorizări, preț 
100 euro, tel. 231212, 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pentru închiriat apartament 2 camere, 
semidecomandate, contorizări, mobilat, zonă 
centrală, preț 90 euro, tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona Dorobanți, amenajat 
ultramodern, utilat cu aparatură casnică 
modernă preț 450 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• ofer ap. 3 camere, zona, Eminescu, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică mobilă și utilități 
ultramoderne, preț 350 euro/lună tel. 231212, 
0740/013971. (Garant-Consulting)
• Intravilan 1600 mp, fa 30 m, apă îngrădit, gaz, 
15euro/mp, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• intravilan, to Simeriă șt 2600 mp, zona Ursu 
Negre, toate facilitățile, fs 20 m, preț 42.000 euro, 
negociabil, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• urgent, Intravilan, în Deva, st 1250 mp, fa45m, 
zona Zăvoi, facilități apă gaz, preț 15 euro/mp, 
negociabil, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent, Intravilan, ultracentral, toate faci
litățile, apă gaz, curent, canal, certificat de 
urbanism, preț 100 euro/mp, negociabil, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Zăvoi, s 500 mp, preț neg., facilități. Tel. 
0726/269713,0746/891619. (Eurobusiness)
• Intravlan, pretabil construcție bloc de 
iocuințe, 2560 mp, fa 20 mp, toate facilitățile, 
zona Dorobanți, preț 24 euro/mp, tel. 
0745/540725. (Mimason)
• Intravilan, zona Ceangăi, loc de casă 715 mp, 
toate facilitățile, preț 37.000 euro, tel. 
0745/640725,0740/173103.(Mimason)
• Intravilan, zona Prelungirea Vulcan, loc de 
casă 857 mp, fa 14 m, fântână pe teren, seră 
beci, preț 540 mii. lei, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Intravilan, 1427 mp, apă gaz, curent, 

canalizare, zona 700, fa 40 m, preț 15 euro/mp, 
tel. 0745/164633. (Mimason).

• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp. Tel. 235019, 
0724/508610. (Casa de Vis)

Cumpăr teren (22)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, 5 hectare, intravilan, la șoseă Deva 
sau împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând spații comerciale (25)

• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate. Tel. 0723/419974. (CasaGrande)

Alte imobile (27)

• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu constrecți i (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

Chirii imobile (29)

• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Tel. 235208 0721/ 985256, 
0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră decoman
dată complet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 
110 euro/ lună Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer garsonieră 2 camere, el 2, Dacia, mobi
lată contorizări, preț 90 euro/lună ușor nego
ciabil. Tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer garai, sub bloc, în zona pieței, preț 70 
euro/lună tel. 0745/640725. (Mimason)
• ofer ap. 3 camere, decomandată cu garaj sub 
bloc, mobilat, utilat, et. 2, zona Micul Dallas, preț 
350 euro/lună tel. 0745/253413, 206003. 
(Mimason)

ALBINA COOP SOCIETATE COOPERATIVA ORĂȘTIE 
jud. Hunedoara, închiriază prin licitație următoarele spații comerciale: 

-RESTAURANT „DACIA", situat în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 8. 
-Spațiul comercial situat în B-dul Eroilor, bloc E parter vizavi de 
STADION.
licitație va avea loc în data de 15.07.2005, ora 11.
In caz de neadiudecare licitația se va repeta în fiecare zi de miercuri, ora IO. 
la sediul unității.
Informații la telefon 0254/242393, persoană de contact ec. POTOPEA 
ADRIANA.

• ofer ap. 3 camere, mobilat, utilat, contorizări, 
zona Marăști, preț 200 euro/lună 0745/266071. 
(Mimason)
• caut garsontert sau ap. 2 camere, (ne)mo- 
bilat, de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer garaonieri mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Al. Saturn, preț 90 euro, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 2 camere, mobilat și utilat complet 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer ap. 2 camere decomandate, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, complet mo
bilat și utilat cu aragaz, frigider, tv color, mașină 
de spălat automată zona I. Creangă preț 250 
euro/lună tel. 0743/103622,0720/387896. (Casa 
Betania)
• ofer apartament 2 camere, circuit centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, preț 130 euro/lună 
Tel. 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• ofer spre închiriere sau vindem spațiu comer
cial, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. Tel. 0726/523833, 0741/ 
070106. (Eurobusiness)
• ofertai spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Tel. 0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, supra
față de 250 mp, totul nou, gresie, faianță ter
mopan, centrală termică pretabil pentru sediu 
firmă depozit restaurant preț 1800 euro, neg. 
Tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)
• garsonieră mobHată zona Ștrand, tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• casă, 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ofer pentru închiriat ap. 2 camere, zona Dacia, 
contorizări, gresie, faianță parchet mobilat 
Preț 100 euro, tel. 0745-666447. (Rubin's Home)
• ofer pentru închiriat garsonieră zonă ultra
centrala, contorizări, amenajată preț 90 euro, 
tel. 0745-666447. (Rubin’s Home)
• ofertai spre închiriere garsoniere și aparta
mente, mobilate și utilate, pe diferite zone, de la 
80 euro/lună până la 300 euro pe lună Relații la 
telefoanele 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

slmalOsmart.ro
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• A încetat din viață. Scenaristul american Ernest Lehman (89 ahi), care a lucrat la filme celebre precum „West Side Story", „Who'sAfraid of Virginia Woolf?" și „North by Northwest", a încetat din viață la Los Angeles, a anunțat presa americană de miercuri.

Tratat r» Actorul Morgan Freeman s-a întâlnit ia Sun Valley Idaho cu reprezentanți ai Intel Corp., pentru o colaborare privind cumpărarea de filme prin Internet.
(Foto: EPA)

A provocat isterie in masa

Nu îi dă numele |
Monaco (MF) - Prințul i Albert al II-lea de Mona- i co recunoaște public că I este tatăl unui băiețel de i aproape doi ani; rezultatul legăturii sale cu o i franțuzoaică originară i din Togo, dar precizează î că acesta nu-i va purta :• numele și nu va moșteni î tronul, a declarat avocat- i ul său, Thierry Lacoste. |El va avea însă ace- ileași drepturi la averea ș lui Albert ca și ceilalți i copii ai prințului, dacă i aceștia vor exista, a ș adăugat avocatul., Albert j al II-lea „a recunoscut i acest copil și dorește ca , j el să-și poată trăi i copilăria și adolescența I intr-un mediu liniștit și I sigur, la distanță de j presă”, potrivit unui text i dat publicității miercuri, INoul suveran recunoaște astfel paternitatea lui Alexandre, fiul lui Nicole Coste.

La joacă Au așteptat cu nerăbdare să fie duși la plimbare pentru a se putea juca împreună. (Foto: fan)
--------------------------TOW.------ -  -......--;-.mrnr —-;--r-mjirrmn.------- :——

Toxica pentru înotători
Stockholm (MF) - Algele verzi-albastre sau cianobacterii pot fi toxice pentru amatorii de înot. De câteva zile, din cauza vremii frumoase și a lipsei vântului, o cantitate importantă de alge verzi-albastre a apărut în zona de coastă suedeză și eliberează toxine care acționează precum o otravă, a explicat Helena Hoeglander, biolog marin la Centrul de informații pentru Baltica, din Stockholm. Ingerarea unei cantități mari de apă conținând bacteria poate cauza persoanelor adulte dureri de cap și de stomac. Simptomele sunt aceleași și la copii, dar organismul lor; tânăr riscă să absoarbă cantități mai mari. Aceste plante acvatice pot cauza și reacții alergice ale pielii.

■ Influențați de „Răz
boiul lumilor", au pus o 
tornadă pe seama unei 
invazii extraterestre.

Moscova (MF) - Filmul „Războiul lumilor” a fost învinuit că a creat un fenomen de isterie în masă după ce localnicii unui sat din Siberia au confundat o tornadă cu o invazie a extraterestrilor, transmite site-ul Ananova.Oamenii din regiunea Khabarovsk, din Siberia, au urcat în mașini și și-au părăsit în grabă casele când un vânt ciudat s-a iscat din senin, doborând copaci și distrugând
Film cu un subiect sensibil

Lil'Kim (Foto: EPA)

Condamnată

■ Se conturează deja o 
polemică în jurul noului 
film al regizorului Steven 
Spielberg.

Los Angeles (MF) - Steven Spielberg a început doar de câteva zile turnarea noului său film, despre luarea de ostatici de la Jocurile Olimpice de la Munchen în 1972, și deja se conturează o polemică privind soliditatea informațiilor de care dispune el pe acest subiect, extrem de sensibil încă.
N€W York (MF) - 
Cântăreața rap ame
ricană Lil'Kim (29 ani) 
a fost condamnată 
miercuri, la New 
York, la un an de 
închisoare pentru 
sperjur și tentativă de 
obstrucționare a 
justiției, după ce a 
mințit anchetatorii 
într-un caz de 
schimb de focuri, 
înainte de pro
nunțarea sentinței, 
cântăreața, pe nu
mele ei adevărat 
Kimberly Jones, a 
recunoscut pentru 
prima oară că a 
mințit în timpul 
anchetei, și-a exprimat 
regretul și și-a asumat 
responsabilitatea 
actelor sale. 
Cântăreața își va 
începe ispășirea pe
depsei în septembrie.

Spielberg (Foto: epa)

S-au autoinvitat la summit
■ Bob Geldof, Bono și 
George Clooney au fost 
miercuri adevăratele 
vedete de la Gleneagles.

Gleneagles (MF) - Starurile rockului și filmului s-au autoinvitat, miercuri, la sum- mit-ul G8 de la Gleneagles, pentru a pleda încă o dată pentru cauza Africii în fața liderilor celor mai bogate țări din lume. „în Africa avem de- a face cu sfârșitul iminent a sute de milioane de oameni, și aceasta trebuie să fie prioritatea liderilor lumii”, a declarat activistul Bob Geldof la Gleneagles.în timp ce liderii G8 au sosit fără pompă la summit, miercuri, rockerul irlandez, 

Omagiu (Foto: epa)

clădiri. Oficialii de la serviciile locale de urgență au explicat că distrugerile au fost provocate de o tornadă cu caracteristici neobișnuite, care a lovit regiunea. Ei au pus teama localnicilor de o invazie extraterestră pe seama lansării recente a filmului „Războiul lumilor”, adaptare a unui roman de H.G. Wells. „A fost un fenomen ciudat și mulți oameni au tras o concluzie greșită, crezând că â fost cauzat de aterizarea navelor extraterestre în regiune”, a spus Natalia Lukaș, purtătoare de cuvânt al Centrului pentru Situații de Urgență din regiune.
Noul său proiect e consacrat unuia dintre episoadele decisive ale conflictului israe- lo-palestinian. Filmul, care nu are încă titlu, are ambiția de a povesti cum serviciul secret extern israelian, Mossad, a identificat și ucis persoanele care au organizat luarea de ostatici din timpul evenimentului sportiv.Spielberg le-a cerut sfatul mai multor persoane, de la rabinul său la fostul diplomat american Dennis Ross, și chiar fostul președinte Bill Clinton, scrie New York Times. Cotidianul israelian de centru-stânga Haaretz 1-a a- vertizat deja pe Spielberg, în ediția sa de miercuri, că „Vengeance”, o carte din care s-ar fi inspirat regizorul, este plină de inexactități și dezvăluirile din ea sunt făcute de Yuval Aviv, un agent a cărui existență Mossad-ul nil o recunoaște.'11 ■ " " ”r| 

Premierul Tony Blair, Sir Bob Geldof, Wangari Maathai și Bono
(Foto: EPA)dar și Bono, solistul trupei U2, și actorul american George Clooney au fost vedetele zilei. De altfel, într-o sală plină de jurnaliști, cele trei vedete, însoțite de cântărețul

Fanii și-au luat adio
New York (MF) - Sute de fani s-au alăturat familiei și prietenilor pentru a aduce un omagiu cântărețului Luther Vandross, care s-a stins din viață la sfârșitul săptămânii trecute la New York.Admiratorii cântărețului au stat și câte zece ore la coadă în fața capelei funerare unde se află depus sicriul lui Vandross, miercuri, în prima din cele două zile, cât acesta

senegalez Youssou N’Dour și laureata Premiului Nobel pentru Pace 2004, kenyana Wangari Maathai, și-au repetat mesajul: trebuie dublat ajutorul financiar pentru Africa.
a fost expus pentru public. Vandross a vândut peste 20 de milioane de albume în toată lumea, fiind autorul unor hi- turi internaționale precum „Never Too Much” și „So A- mazing”. O slujbă în amintirea iui Vandross va avea loc astăzi, la Biserica Riverside din Manhattan, apoi cântărețul va fi înmormântat la George Washington Memorial Park din Paramus, New Jersey.

Au pledat cauza AfriciiBob Geldof, care a fost propus la Premiul Nobel pentru Pace 2006 de către un deputat norvegian, i-a făcut cunoscut mesajul său personal lui Bush, cu care a stat de vorbă 40 de minute.însoțit de Bono, el s-a întreținut și cu Gerhard Schroder, premierul canadian Paul Martin și cel britanic, Tony Blair.Membrii G8 au convenit, în iunie, să anuleze datoriile a 18 dintre cele mai sărace țări din lume, 14 dintre acestea fiind din Africa. Țările membre G8 ar putea decide de asemenea dublarea ajutorului internațional pentru Africa până în 2010.

Din nisip ?e plaja pei wall din Germania, 75 de artiști din toată lumea au creat un pare din sculpturi în nisip, inspirați de personaje de basm. Festivalul începe azi și se va închide în 4 septembrie.
(Foto: EPA)


