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Cerul va fi variabil, cu posibile precipi
tații în cursul amiezii.

la prânz

Județ fără cinematografe
seara

■® . ■

dimineața

Gladiolele sunt florile lunii. Majori
tatea exemplarelor din această specie nu 
au parfum, dar au o frumusețe și o ele
ganță ce merită admirate mai ales de cele 
care le primesc în dar. Prețul firului de 
gladiolă, în Deva, este cuprins între 1 leu 
și 2 lei'noi. (Foto: Traian Mânu)

Deva (S.B.) - Nici chiar au
toritățile administrative ale 
Devei și ale județului nu știau 
ieri că, acum, în perioada de

■ în plină vacanță, 
toate cinematografele 
din județul Hunedoara 
sunt închise.
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• încă un an pentru Teste. Testele 
‘Naționale sunt valabile și în viitorul an 
școlar. Deși inițial reprezentanții ministerului 
educației anunțaseră că acestea se vor 
muta la sfârșitul clasei a X-a, aceștia au 
decis ca măsura să intre în vigoare doar din 
anul școlar 2006 - 2007. (R.l.)

Pentru mașina ta!

vară a concediilor, hunedo- 
renii nu mai pot merge’la 
cinematograf!

Cauza este închiderea aces
tor instituții. Consecință a 
sărăciei care ne macină, lip
sa unui cinematograf în Deva 
este catalogată de vicepri- 
marul loan Inișconi drept „o 
anomalie”.

Directorul Direcției pentru 
Cultură Hunedoara, loan Si- 
coe, consideră, vizavi de a- 
ceastă realitate existentă în 
toate localitățile județului, că 
„nu este corect” și că aseme
nea instituții „nu trebuie să 
fie închise, acest fapt repre
zentând o subminare a cul
turii”. închiderea cinemato

grafelor din județ se datorea
ză, conform afișelor de pe uși, 
plecării personalului în con
cedii, însă, după cum afirmă 
și loan Sicoe, „plecările tre
buiau făcute organizat, asi- 
gurându-se și funcționarea 
cinematografelor chiar dacă s- 
ar fi făcut unele sacrificii din 
partea instituției”.

| A fost aterizarea cu numărul
| 50 la baza Edwards! Revenirea, ! 
| ieri, pe pământ a navetei Disco- a 
| very, la baza militară din Caii-
’’ fornia, implică o săptămână de ! 
| manevre complicate, un milion s 
I de dolari cheltuieli suplimentare

și riscul unui transport de-a Iun- J 
| gul SUA pentru ca Discovery să J 
i revină în Florida, /p.12 (Foto: epat J

Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de 
transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!

DE CE? Pentru că noi am lansat campa
nia “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău 
în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 9!
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© (0254) 211275
^080

Turism și UE
Deva (M.S.) - O delegație de 

specialiști în domeniul turis
mului din județul Vas (Un
garia) condusă de Ferenc Ko
vacs, președintele comisiei de 
turism din Adunarea Genera
lă a Județului Vas, se află în- 
tr-o vizită de trei zile la mai 
multe obiective culturale și is
torice hunedorene. Autorită
țile locale doresc să învețe din 
experiența oaspeților, mai ales 
în privința fondurilor UE. /p.6

Potop la Bretea Română
Bretea Română (M.T.) - 

în urma unei ploi torenți
ale ce s-a abătut luni seară, 
în jurul orei 17:30, pe raza 
localității Bretea Română, 
două pâraie au ieșit din 
matcă.

în câteva minute au fost 
inundate 20 gospodării și 
anexe, apa intrând în curți 

și pivnițe. Până ieri, apa s- 
a retras, iar autoritățile lo
cale au luat măsuri de li
mitare a efectelor produse 
de inundațiile din această 
zonă.

în urma acestor inun
dații nu au fost înregistrate 
victime și nici pagube 
materiale însemnate.

S-a întors acasă
Lupeni (M.T.) - După șase 

zile în care nimeni nu a știut 
nimic de soarta sa, un bătrân 
din Lupeni s-a întors acasă. La 
73 de ani, Teoader G. plecase 
la cules de zmeură și nu s-a 
mai întors acasă. Polițiștii și 
salvamontiștii l-au căutat pe 
bărbat. Teoader s-a întors 
luni după-amiază acasă și a 
povestit că s-a rătăcit pe Mun
tele Oboroca, dormind la o stâ
nă părăsită și prin pădure.

Minor ucis de alcool

Mediul urban

Construcții de locuințe ■
în primul trimestru a! anului 2005 au fost terminate în Ro
mânia un număr de 4.161 locuințe, cu 725 mai multe față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

■
Fonduri private

Subvenții bugetare

Construite în

Gtaticâ. Cuvântul liber, surea: Institutul Național de Statistica, ciut de Rompres
l................  ....................................L

■ Un tânăr de 16 ani a 
murit după ce a con
sumat cu prietenii mai 
mulți litri de alcool.

Petrila (M.T.) - Mihai P., 
din Petrila, s-a întâlnit, luni, 
în jurul orei 11:00, cu un grup 
de șapte prieteni și au hotărât 
să meargă în vizită la un amic 
de-al lor, Viorel M. Ajunși în 
apartamentul acestuia, tinerii 
în frunte cu Mihai s-au pus pe 
băut. Din spusele colegilor de 
pahar, tânărul a băut trei litri 
de bere și 400 mililitri de țui
că. După aprigul chef pe cațe

„l-au tras”, băieții au plecat 
spre casele lor. Nu a ieșit bine 
din scara blocului și Mihai a 
căzut. Locatari ai blocului au 
anunțat ambulanța, dar me
dicii ajunși la fața locului nu 
au reușit să-l mai salveze pe 
tânăr, era deja mort. A fost 
anunțată Poliția, iar în urma 
cercetărilor, oamenii legii au 
găsit în apartamentul în care 
au chefuit tinerii 41 de sticle 
de bere și un bidon de doi litri 
în care fusese țuică de 70 de 
grade. Tânărului i se va face 
autopsia în urma căreia se vor 
stabili cu exactitate cauzele 
decesului fulgerător.

Din acest 
an, la Mintia 
funcționează 
cea mai mo
dernă fabrică 
de acetilenă 
din România. 
Investiția, 
realizată de 
o companie 
germană se 
ridică la 
aproximativ 
1,3 milioane 
de euro. /p-5 
(Foto: Traian Mânu)
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• Eliberați. O forță a serviciilor palestiniene 
de securitate a eliberat, luni, trei angajați ai 
ONU, la puțin timp după răpirea lor în Fâșia 
Gaza, organizând un asalt asupra locuinței 
în care erau ținuți captivi.

Reprezentanți al diverselor religii s-au rugat Ieri, la Nagasaki, cu ocazia comemorării a 60 de ani de la al doilea bombardament 
atomic din Istorie (Foto, epa)

• Apel. Reluarea activităților nucleare ultra- 
sensibile de către Teheran a declanșat o 
criză gravă, a declarat ministrul francez de 
Externe, Philippe Douste-Blazy, făcând apel 
la comunitatea internațională de a da 
dovadă de solidaritate în fața acestei sfidări.

Exercițiu 
antitero

New York (MF) ■ Un 
gaz inofensiv a fost dis
persat, luni, pe străzile 
și în metroul din New 
York, în cadrul unui 
exercițiu antiterorism. 
Exercițiul, primul dintr- 
o serie de șase, a avut 
drept scop stabilirea ce
lui mai eficient mod de 
evacuare a gazelor letale 
în cazul unui atac bio
chimic.

1 Ml r 'V

i

A demisionat
Bruxelles (MF) - Re

prezentantul Turciei în
sărcinat cu negocierile 
pentru aderarea la UE, 
Murat Sungar, și-a pre
zentat demisia, cu nu- 
ma. două luni înaintea 
începerii negocierilor de 
aderare între Turcia și 
UE, fiind nemulțumit de 
nesiguranța care ame
nință acest proces. Aceas
tă nesiguranță a. fost 
dată de afirmațiile pre
mierului francez, Domi-. 
niq e de Villepin, carâ* ' 
a făcut ăpel lâ an&darea

Hugo Chavez
(Foto: EPA)

Chavez 
acuză SUA
Caracas (MF) - Preșe
dintele Venezuela, 
Hugo Chavez, a acu
zat SUA câ au încer
cat să spioneze țara 
sa prin intermediul 
Agenției americane 
Antidrog (DEA), anun
țând întreruperea 
acordurilor cu această 
instituție. „în ceea ce 
privește DEA a fost 
vorba despre o pro
blemă de suveranitate, 
am demarat o anche
tă și am constatat că 
această instituție utiliza 
lupta împotriva traficu
lui de droguri drept 
paravan pentru susți
nerea acestui flagel și 
pentru furnizarea de 
irrformații împotriva ■-

II
Contra politicii nucleare
■ Primarul din Nagasaki 
a cerut poporului ameri
can combaterea politicii 
nucleare a lui Bush.

Nagasaki (MF) - Primarul 
din Nagasaki, Iccho Ito, a 
cerut, ieri, poporului ameri
can, să se implice în lupta 
pentru eliminarea armelor 
nucleare, împotrivindu-se poli
ticii nucleare a administrației 
Bush.

„Vă înțelegem mânia și 
frustrările legate de aminti

rile oribile ale atacurilor 
teroriste de la 11 septembrie”, 
a declarat primarul, adresân
du-se americanilor, cu ocazia 
ceremoniei de comemorare a 
60 de ani de la bombarda
mentul atomic asupra orașu
lui Nagasaki.

„însă, în pofida acestui lu
cru, oare este siguranța voas
tră într-adevăr sporită prin 
politica Guvernului vostru, 
care stochează 10.000 de 
arme atomice, efectuează 
teste nucleare repetate și 
continuă proiectele de dez-

voltare a noilor arme atom
ice de mici dimensiuni?”, a 
întrebat retoric primarul 
adresându-se, din nou, ăme- 
ricanilor.
Minut de reculegere

Circa 6.000 de persoane, în
tre care și premierul Junichi
ro Koizumi, au păstrat ieri un 
minut de reculegere pentru 
comemorarea celui de-al 
doilea bombardament nuclear 
din istorie, cel de la Nagasa
ki, de la 9 august 1945. Un 
număr de 74.000 de persoane

au murit în urma deflagrației 
nucleare ce a avut loc la trei 
zile după atacul de la Hiro
shima (soldată cu 140.000 de 
morți).

Junichiro Koizumi, care s-a 
deplasat la Nagasaki în pofi
da crizei politice de la Tokyo, 
a prezentat condoleanțe și a 
promis că va repecta cele trei 
principii nenucleare.

în decembrie 1967, Japonia 
s-a angajat să nu producă, să 
nu posede și să nu permită 
intrarea pe teritoriul său a 
armelor nucleare.

Sursele ar putea fi de vină
ț

Reuniune AIEA
> •

începerii procesului de ''Ț’/Șpe ftridiun produs* . j JP®. 
negociere dacă Turcia | 
nu recunoaște Republi
ca Cipru.

■ Teodor Meleșcanu 
~ Reședințele și 

Uimesc infor- 
Hiiații Write.al Executivului ameri

can", a dedarat 
Chavez.

ArCStâțl. Polițiștii moscoviți au arestat 
ieri câțiva membri ai mișcării de stânga 

AKM, în timpul protestului acestora des
fășurat în fața sediului procurorului general 
al Rusiei. (Foto: epa)

Mai mulți soldați
Washington (MF) - Statele Unite și-ar 

putea consolida, până la sfârșitul anului, 
prezența militară în Irak, pentru a asigu
ra securitatea referendumului și alegerilor 
generale, prevăzute să fie organizate în luna 
octombrie, respectiv decembrie, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

Nu a fost luată deocamdată nici o decizie 
în legătură cu prelungirea misiunii uni
tăților aflate pe teren sau asupra trimiterii 
unor întăriri, a afirmat Lawrence DiRita, 
adăugând că aceste opțiuni simt posibile.

Dacă vor fi necesare trupe suplimentare, 
acestea ar urma să provină de la divizia 
82 aeropurtată, care a trimis deja un bata
lion in Afganistan. Responsabilii militari 
americani din Irak au prevăzut creșterea 
efectivelor forțelor armate pentru alegerile 
din decembrie de la 138.000 la 160.000 de 
militari.

București (MF) - Disputa 
dintre președinte și premier 
este cauzată de faptul că cei 
doi primesc informații dife
rite, de aceea este nevoie de 
o Comunitate de informații, 
astfel ca șeful statului și pri- 
mul-ministru să aibă infor
mații veridice și convergente, 
a declarat ieri liberalul Te
odor Meleșcanu.

„Cred că în mare măsură, 
disputa dintre Traian Băses
cu și Călin Popescu Tăricea
nu se bazează pe faptul că nu 
există o Comunitate de infor
mații, astfel încât președintele 
și premierul să aibă infor
mații veridice și conver
gente”, a mai spus Meleșcanu.

El consideră că, în prezent, 
cei doi primesc informații di
ferite, și din această cauză a- 
par disputele dintre ei.
Băsescu, preocupat

Reprezentantul conducerii 
PNL susține că sesizarea 
președintelui dovedește o pre
ocupare pentru ca actul gu-

Președintele Băsescu (Foto:arhivă)Premierul Tăriceanu

vernării să fie corect. Pre
ședintele Traian Băsescu a 
declarat luni, la RRA, că 
înaintea anulării deciziei pre
mierului de a declanșa alege
rile anticipate, acesta s-a în
tâlnit cu un om de afaceri, cu 
un important ziarist și cu un 
reprezentant al unui „trust de 
țigări”.

Șeful statului a mai decla
rat că premierul a primit de 
la SRI 21 de documente din 
care reiese că unii membri ai 
Guvernului se află sub influ
ența unor grupuri de interese 
economice și s-a declarat sur
prins de modul în care Tări
ceanu a abordat subiectul.
Corupție peste tot

De asemenea, președintele 
a afirmat că există corupție

în mai multe domenii, prin
tre care sănătatea, vămile, cel 
energetic și cel petrolier, și 
îi cere premierului să facă 
echipă cu el în combaterea 
acestui fenomen, și nu cu 
„cercuri din afara Guvernu
lui”.

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a respins luni cri- 
ticile și acuzațiile lui Traian 
Băsescu, spunând că nu 
există influențe asupra mem
brilor Guvernului, iar decizia 
renunțării la anticipate a fost 
luată în conducerea Alianței 
și și-a asumat-o personal.

Tăriceanu a afirmat că 
vrea să răspundă comentari
ilor președintelui, pentru a 
nu exista un climat de suspi
ciune asupra activității Gu
vernului.

Viena (MF) - Consili
ul Guvernatorilor Agen
ției Internaționale pen
tru Energie Atomică 
(AIEA) s-a reunit, ieri 
după-amiază, la Viena, 
la solicitarea țărilor eu
ropene, pentru a exa
mina situația creată de 
Iran prin reluarea ac
tivităților nucleare ul- 
trasensîbile, relatează 
AFP.
Apel la prudență

înaintea reuniunii, di
rectorul AIEA, Moha
med ElBaradei, și-a ex
primat speranța că deci
zia Teheranului de a 
relua activitățile nucle
are ultrasensibile nu va 
conduce la o întrerupere 
permanentă a negocie
rilor cu țările europene, 
făcând un apel la pru
dență.

Iranul a reluat, luni, 
activitățile nucleare ul
trasensibile, în uzina de 
transformare a uraniu
lui de la Ispahan (cen
trul țării), riscând să 
declanșeze o criză inter
națională.

<

Securitate maximă la Riyad
Riyad (MF) - Autoritățile 

saudite au adoptat măsuri de 
securitate speciale pentru 
misiunile diplomatice și com
plexele rezidențiale locuite 
de cetățeni occidentali din 
Riyad, după ce Statele Unite, 
Marea Britanie și Australia 
au avertizat asupra imi
nenței producerii unor aten
tate în Arabia Saudită.

Agenți înarmați și vehi
cule blindate au fost am
plasate la cele două intrări în 
cartierul diplomatic al capi-

talei saudite, toate vehiculele 
care intră în zonă fiind con
trolate minuțios de forțele de 
ordine, care îi perchezi
ționează și pe pasagerii 
tora.

în zona ambasadelor 
ricană, britanică și

aces-

ame- 
aus- 

traliană au fost luate măsuri 
de securitate excepționale, dis
pozitive asemănătoare fiind 
vizibile și în apropierea prin
cipalelor complexe reziden
țiale locuite de cetățeni occi
dentali.

pOS. Polițiștii israelieni de frontieră au intrat 
luni în baza militară Tseelim, sudul deșertului israelian 
Negev, pentru a pregăti evacuarea unui prim grup de 
coloniști din Fâșia Gaza. (Foto: epa)
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la „atacul" lui Băsescu• Festivalul de la Costești. Tradiționalul 
festival folcloric internațional de la Costești 
va avea loc în zilele de 20 -21 august. Și în 
acest an evenimentul va fi susținut, organi
zatoric și financiar, de Primăria din 
Orăștioara de Sus, Consiliul Județean și 
Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu a 
județului Hunedoara. (R.l.)

\ • Tâlhar prins. Tânărul care a încercat să-i 
7 fure un lănțișor din aur Măriei S., din

Petroșani, a fost prins. Vasile S., de 18 ani, 
din Petrila, fără ocupație, fără antecedente 
penale, va fi cercetat în stare de libertate de 
către Parchetul de pe lângă Tribunalul Hune
doara. (M.T.)

Iosif Domocoș

ReacțiiA
■ Politicienii hune- 
doreni sunt reținuți în 
a face declarații privind 
atacurile președintelui.

Tiberiu Stroia
tiberiU.Xtrola@in1ormniedia.ro

Deva - Declarațiile preșe
dintelui Băsescu privind 
actele de posibilă corupție din 
Guvern au pus pe jar clasa 
politică și au aruncat semne 
de întrebare privind „cali
tatea” Executivului. CUVÂN
TUL LIBER a încercat să afle 
cum privesc politicienii hune- 
doreni noul “război”.
„Mă abțin să comentez”

Senatorul PNL de Hune
doara, Viorel Arion, a 
declarat încă de la început că

Un om sfârșit
Deva (T.S.) - Disponibilizările făcute, fără 

a oferi celor aflați in cauză o alternativă, 
au creat o avalanșă de probleme sociale. Zil

nic, oameni ajunși la 
capătul disperării 
cad fără a avea o 
șansă de a se mai 
ridica. Și pentru Do- 
mocoș Iosif, in vârstă 
de 46 de ani, din 
Hunedoara, disponi
bilizarea nu a însem
nat decât disperare. 
„După ce am ieșit cu 
ordonanța, am lucrat 
prin județ pe unde

am apucat, povestește Iosif. Apoi, am plecat 
la muncă în Ungaria, unde am reușit să 
strâng ceva bani. Problema este că în 
momentul în care nu am mai putut să aduc 
bani acasă, am fost părăsit și de soție și de 
copii. Acum sunt disperat. Am un plămân 
bolnav și o problemă cu spatele. Cu toate 
acestea, tot ceea ce îmi doresc este să am 
un loc de muncă. Nu cerșesc nimic de la 
nimeni. Vreau doar să muncesc”, spune 
Domocoș.

* * 'Ih SC 1

Un dar de ziua ta!
Deva (V. R.) - Ești tânără, simpatică, arăți 

bine și vrei să fii cunoscută? Vino la 
„Cuvântul liber” și visul tău de a deveni 
vedetă se realizează. Sunt așteptate mai ales 
tinerele care au cel puțin 16 ani și sunt 
născute în august și septembrie. De ziua lor 
vor avea parte de un dar de neuitat - o poză 
color pe ultima pagină a ziarului. Tot ce tre
buie să facă este să ia legătura cu foto
reporterul Traian Mânu, la sediul redacției 
- Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
(Cepromin, parter) - sau la telefonul 0720- 
400448.

Invitația „subminează" afacerile

InjadaS
DN 7
DN7

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul 22 
decembrie - Calea Zarandiilui - Zona Sântuhalm

Deva - lila - Zam 
Simeria - Simeria Veche

■ Managerii hunedo- 
reni consideră inopor
tune modificările călă
toriilor în străinătate.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnfonnmedla.ro

Deva - Decizia ministrului 
de interne de a introduce

1MT XA HAU

Caricatură de Liviu Stănilă

Călin Pogăciaș Sabin Faur

Calculatorul - obligatoriu 
pentru profesori

Deva (R.I.) - Din această 
toamnă cursurile de infor
matică vor fi obligatorii pen
tru toți aceia care doresc să 
predea în sistemul de învă
țământ, inclusiv studenți sau 
profesori care vor să-și ia 
gradele didactice. Astfel, cur
surile de IT devin obligatorii 
nu doar în formarea celor 
care vor să devină profesori, 
ci și pentru cei care se află 
în prezent in sistem.

Pentru a se specializa in 
informatică profesorii pot 
opta intre a-și plăti din 
resurse proprii un curs de 
specialitate sau mai pot bene
ficia de programele de instru

se abține să comenteze 
declarațiile președintelui Bă
sescu. „Este greu de crezut 
că Executivul este manipulat 
de anumite grupuri de in
terese. Eu cel puțin nu am 
cunoștință de așa ceva”, a de
clarat Arion. Nici in cazul 
ministrului delegat pentru 
Comerț, Iuliu Winkler, lu
crurile nu pot fi discutate 
tranșant: „Am încredere în 
instituțiile statului. Mâine 
(astăzi n.r.) partidele din 
coaliție se vor întâlni și vor 
formula o reacție la declara
ția președintelui Băsescu”.
Teoria celor trei plicuri

Sunt foarte multe lucruri 
de clarificat atunci când vor
bim despre relația președin
telui cu Executivul, a afirmat 
Victor Vaida, președintele 

obligativitatea prezentării 
unei invitații la ieșirea din 
țară în cazul oamenilor de 
afaceri creează nemulțumire. 
„Măsura va afecta competi
tivitatea firmelor pentru că 
prin impunerea de documente 
speciale se va diminua credi
bilitatea omului de afaceri și 
se vor limita șansele de a 
semna noi contracte. Oamenii 

ire ale Ministerului Educației 
unde pot fi incluși o dată la 
cinci ani. La noi în județ va 
debuta chiar de săptămâna 
viitoare o serie de astfel de 
cursuri destinate profesorilor 
din școlile care beneficiază de 
rețele noi de calculatoare, 
acestea urmând a fi extinse 
în anii următori.

Conform ultimului studiu 
privind utilizarea calculatoa
relor în liceele hunedorene, 
doar 36 la sută dintre profe
sori simt foarte interesați de 
această metodă, în timp ce 45 
la sută dintre ei declară un 
interes mediu față de această 
metodă.

PSD Hunedoara. „Este un 
război al declarațiilor care nu 
se mai termină. Cred totuși 
că Băsescu trebuie să facă 
dovada celor afirmate. Din 
punctul nostru de vedere, 
această bătălie este benefică. 
Alianța dovedește că teoria 
celor trei plicuri funcțio
nează. Când au ajuns la 
guvernare au folosit plicul în 

Victor Vaida Iuliu Winkler Viorel Arion

de afaceri corecți, atunci când 
pleacă să prospecteze o piață 
sau să negocieze un contract 
în străinătate, își asumă anu
mite costuri”, susține Călin 
Pogăciaș, directorul CCI 
Hunedoara.
Fără șpagă!

„în principiu nu sunt de 
acord pentru că ne afectează 
libertatea, dar poate fi o 
măsură bună pentru că se va 
stabili cine sunt adevărații 
oameni de afaceri. Aș avea de 
completat doar ca legea să fie 
strictă și publică. Să nu dea 
posibilitatea celui care o 
aplică, adică vameșului, să o 
interpreteze pentru că au
tomat lasă loc șpăgii”, declară 
Sabin Faur, manager Sil- 
valemntex Deva. 

Nu ne place! în cartierul Gojdu, din municipiul Deva, 
locatarii blocurilor A5 și A5/2 nu mai pot ieși din 
locuințe din cauza bălții formate în fața blocurilor. După 
fiecare ploaie, această baltă dă bătăi de cap celor ce 
sunt nevoiți să o treacă pentru că este imensă și nu 
poate fi ocolită. (Foto: Traian Mânu)

care scoteau acuzațiile la 
adresa fostului guvern. Acum 
trebuie să tragă al doilea plic 
în care este dovada că mer
ită să guverneze. Iar după 
cum se vede, plicul este gol. 
Urmează cel de-al treilea plic 
în care trebuie să predea 
ștafeta. Iar noi PSD-ul suntem 
aproape”, declară Victor Vai
da.

Ca pentru 
milogi

Deva (S.B.) - Vara în
seamnă pentru toți ar
tiștii undă verde pentru 
creație. însă ce pot face 
artiștii fără bani? Opt 
artiști plastici hunedo- 
reni creează în Tabăra de 
la Zeicani, fiind sprijinită 
de o persoană anonimă. 
Filiala UAP Deva - Hune
doara a avut și alte ase- ' 
menea inițiative care nu 
au prins contur. Minis
terul de resort a dat bani Ș 
pentru o tabără de pic- ' 
tură la Geoagiu doar cât > 
să nu se spună că nu a 
făcut nimic! Rezultatul? 
Cu acele fonduri nu s-a 
putut realiza nimic.

mailto:tiberiU.Xtrola@in1ormniedia.ro
mailto:clara.pas@lnfonnmedla.ro
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ÎMI - S-a născut Panait Istreli (Bheie ~ istraBat, plan
tar („Chira Chiralina", „Salinii Bărăganului”. „Spoveda
nia unui învins') (m. 1953).
1896 - A muri! Otto Lilienîhal, inginer german. In 1895
a realizat și a zburat împreuna cu fratele său Gustav, cu 
primul planor care se poate ridica mai sus decât înălțimea 
de la care și-a luat avânt. (n. Î848).
1915 A murit Henry Gwin Jeffreys Moseley, fizician 
englez. In 1913 a dedus locurile ocupate de elementele 
chimice te tabelul periodic, (n. «M3|

Calendar religios
10 august - Pomenirea Sfinților Mucenici 

Lavrentie arhidiaconul, Xist (Sixt) - papă 
al Romei, Ipolit, Sf. Iron filosoful.

Deva (S.B.) - Sfântul Xist era de la Ate
na, unde învățase filosofia. El a fost hiro
tonit episcop la Roma. Și pornindu-se 
prigoana asupra creștinilor, Sfântul Xist i- 
a poruncit lui Lavrentie, arhidiaconul său, 
să chivernisească vasele bisericii. Acesta le- 
a împărțit la săraci. După aceea întorcân- 
du-se Deciu din Persia, l-a obligat pe Sfân
tul Xist episcopul să se lepede de Hristos. 
Pentru că acesta s-a opus, mărturisindu-L 
cu îndrăzneală Dumnezeu adevărat și 
atotziditor, i s-a tăiat capul. Apoi a fost 
chemat la Deciu și arhidiaconul Lavrentie 
căruia I s-au cerut sfintele odoare. El i-a luat 
atunci pe săracii și pe șchiopii cărora le 
împărțise banii, i-a încărcat în căruțe și i- 
a dus la împărat. Văzându-i, împăratul a 
poruncit să-i bată și să-i bage în temniță. 
Acolo sfântul tămăduia pe toți cei ce 
mergeau la dânsul.

21 mart.-20 apr. __ ■" '

Finalizați o lucrare ce părea fără șanse. Aveți prieteni sin
ceri și devotați. Re moment, e mai bine să păstrați vechile 
relații.

21 apr.-20 mai______ _________ _ _______________
în anturaj se ivesc treburi importante. Dv preluați ștafeta 
și totul se lămurește. Ga să aveți forță, trebuie să fiți 
sănătoși șl voioși.

21 mai-20 iun.

Evitați implicarea In activități importante Dacă vi se pro
pune să plecați în excursie eu partenerul, nu pierdeți ocazia.

21 IUB.-20 Iul. ________________
E posibil să vi se propună un nou loc de muncă. Analizați 
toate avantajele și dezavantajele înainte de a lua o decizie.

21 luL-20 aug.
Cuvântul-cheie este: acum! Sunteți nerăbdător, dornic să 
vi se confirme unele promisiuni. Vă afectează schimbările 
de la serviciu.

21 aug.-20 sept._____ ;_____ __ ________ _ ________ ■■___
Vă mobilizați excepțional, punându-vă studfile in valoare. 
Financiar aveți perspective fabuloase, dar mai bine faceți 
pași mici.

21 sept.-20 oct. __________ ______ ________
Dispuneți de o mare rezistență fizică și decideți să faceți 
sport. Mobilizați-vă să vă evidențiați la o întâlnire Impor
tantă.

21 oct-20 nov.
Sunteți suspicios și ceva parcă nu lese așa cum Mițl. Aveți 
nevoie de mai mult timp pentru a vă rezolva toate pro
blemele,

21 nov.-20 dec
Toți cei contactați azi vi se vor părea, dacă nu ostili, reci. 
Deci fiți cât mai moderat în afirmații și, dacă se poate, 
tăcut.

Energie electrică
Suni programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.30-15.00 Simeria Veche, Râpaș, Camping Simeria, 

balastiere
Simeria, Str. I. L. Caragiale, bl. 2

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metarfte Deva:
09.00-15.00 Bd. Decebal, bl. D, sc. D

Apă __________ __ ______________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. Cernei, Gara, Raiffeisen Bank, 

McDonald's, Str. D. Zamfirescu

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: N - S - VID - PERU

CA - OP - CĂRUNT - 0 - SAT- 

EN - ULM - ZA - URNA - NU - 

ANOSTA - RAMAS - EG - LIRA

- CO - R - E - CREASTA - UP

- AUT - IF - LOC - AURA - PERU

- STUC - CU - NA - VIER

WniiT ffilM
QBsgraeiSit apă rece 227087
Dlspecertrt apâ caldâ 2&2^S.'
Dlsfieceraf Electrica - 929 !
Dispecerat gaz 227091

^2725
Uzanța 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
SOIT» 214971
Deranjamente lift 235090

21 dec.-20 ian. _ _ ____________________ ____
Foarte interesante sunt noutățile ce vă întâmpină pe plan 
social și financiar. Pot fi surprize plăcute. Discreție!

21 ian.-20febr._______

Bă recomandă diplomație o persoană lipsită de simțul 
măsurii și care, culmea, depinde total de dv. Cumpărați 
lucruri inutile. . . <

______ 21 febr.-2O mart. .___.__________ ____ ____
Aveți tendința să exagerați. B 8 bine să vă controlați la 
maxim ca să nu riscați pierderi Iremediabile te viața de 
cuplu.

PRO TV ANTENA 1
730 Jurnalul TVR 
7:15 Ecouri din trecut 
7:45 Euro-dispecer 
830 Portul miracolelor 
8:50 Miss World Romania 
930 Sănătate pentru toți 
930 Teleshopping 

10:00 Justiție militară 
HiOOFelidty 
11:55 Euro-dispecer 
1230 Zestrea 

românilor 
1330 Stideții 
1330 Desene animate: Chip

H și Dale 4
14.00 Jurnal.

Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
1500 Ecouri

EJ din trecut 
1530SedLexl Realizator Ion ■

Mirea
1600 Conviețuiri 
16:55 Dincolo 

de hartă
1730 Travelling 

drcular
1830 învinge 

applo
1900 Jurnalul TVR 1. Spoit 

Meteo

Sedus și abandonat
0 {(comedie romantică, 

SUA 2001). Cu: Kirsten 
Dunst, Melissa 
Sagemiller, Colin Hanks. 
Regia Tommy O'Hayer. 
Allison are probleme cu 
dragostea. Vechea 
iubită I-a părăsit și el ar ! 
face orice pentru a o 
recuceri 

2145 Festivalul
Internațional de Film: 
Marea Neagră. Cronica 
festivalului 

2200 Starhunter 
2300 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo 
2330 Miss World România 
2335 Bețivii (dramă, SUA

13 1995). Cu: Richard 
Lewis, Liza Harris, Faye t 
Dunaway.

120 Travelling drcular 
(reluare)

230 Jurnalul TVR Meteo 
Sport

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
îmâmpia, doctore 7 

9:15 Tânăr șl neliniștit Cu: 
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott (reluare)

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștlgll

(reluare)
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile ProTv 
1345 De râsul lumii 
14:15 O datăb viață

i j (dramă, SUA 1994). 
Cu: Lindsay Wagner, 
Barry Bostwick, Amy 
Aquino, Rex Smith, 
Duncan Regehr

16:00 Tânăr și neliniștit, Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

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

1730 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Tu ești, tu câștlgll 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20:15 Jocurile unei minți
13 mudare (thriUer, sua 

2003). Cu: Carly Pope, 
lan McShane, Adrian 
'’aul, Rena Owen, 
Brendan Fehr, Jay 
Baruchel, Vanessa Guy. 
Sara Novak este o stu
dentă introvertită în 
dulapul căreia se află 
câteva schelete.Sara 
preferă să-șl petreacă 
timpul alături de Vem, 
bătrânul proprietar al 
unui unui magazin de 
banzi desenate

22:15 La Bloc 
2330 Știrile ProTv. Sport 
2S£5 Vreau să fiu mare 
23Î56 Fasdane: Cursa vieții și 

0 a morțIL episodul 7.
Cu: Peter Facinelli, Bill 
Bellamy, Tiffanl 
Thiessen

l âOQ Știrile Pro Tv 
2:15 Renegatul (reluare) 
mtn Destine răscumpărate

6:10 în gura presei (reluare) 
730 Obervator. Cu: Sanda 

Nicola
830 în gura presei
930 Anastasia 

1030 întâmplări hazlii 
i 1030 Concurs Interactiv 

12:00 Dădaca
1330 Observator. Cu: Simona 

Gheighe
1345 Vânătorul de recom

pense (acțiune, Franța, 
1976)

1630 Observator. Sport. 
Meteo

1645 Vhrere - A trăi cu pași- 
0 une. Ce însemnă să 

trăiești? Să lupți, să 
suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna. Un portret 
dulce-amărui al provin
ciei italierie, o realitate 
socială în care 
aspirațiile cele mai pro
funde urmăresc 
îndeosebi sentimentele 

1730 Anastasia 
1930 Observator. Sport.

Meteo

2030 Vrăjitoarea (thriller, 
0 Marea Britanie, 2004).

Prima parte Cu: Christi
na Cole, Jamie Davis, 
Michael Fassbender, 
G jraldine James, 

f xseph Morgan,
Jemima Rooper. Cassie 
este o studentă timidă 
care descoperă că este 
blestemată, din cauza 
unor legături cu trecu
tul. își dorește cu 
ardoare să fie populară, 
dar este iubită sincer 
numai de prietenii ei cei 

* ’ mai buni.
2130 Don Juan del România. 

Divertisment cu Jojo 
2230 Observetor cu Letițla 

Zaharia
i JMDhrertis: Felix șl Otilaa 

030 Uraganul (dramă, SUA 
(31999). Cu: Luke Perry, 

Robert Knott, Martin 
Sheen, Alexandra Pow
ers

630 Viața de după 
0 (dramă,Spania, 2002) 

; 7:50 Pa platourile de fii- 
0 mare. Episodul 32

820 Hansel șl Cretei (fan- 
13 tastic, SUA 2002). Cu: 

Jacob Smith
* 9:50 Agatha (dramă, Marea 
î (3 Britanie, 1979). Cu: 

Dustin Hoffman
1130 Mal întâi sărută-mă

’ 0 (comedie, Italia, 2003).
Cu: Marco Cocci

•f 13:00 Cinema, dnema, dne- 
0 ma. Episodul 32 

s 1325 Tom șl Thomas (aven- 
i 0 turi, Olanda, 2002). Cu: 

Aaron Johnson, Sean 
’ Bean, Inday Ba 

’ 15:15 Cursa Virginia! (dramă, 
’ ra SUA 2002). Cu: Gabriel 

Byrne, Joanne Whalley 
1730 Stewardesa (comedie, 

î; 0 SUA 2003)
’ 1825 Nătărăii (comedie, Aus- 

0 tralia, 2005). Cu: Na
than Philips, Angus 
Sampson, Rachel Hun
ter, William Mdnnes, 
Madeleine West. Regia: 
Mark Grade

2K0D Zâmbet de Mona Usa 
0 (comedie, SUA 2003). 

Cu: Julia Roberts, 
Kirsten Dunst, Julia 
Stiles, Maggie Gyllen- 
haal, Dominic West. 
Regia: Mike Newell 

2230 El mariachi (acțiune, 
0 Mexic, 1992).Cu: Carlos 

Gallardo, Consuelo 
G6mez, Reinol Mar
tinez, Ramiro Gbmez, 
Oscar Fabila. Regia: 
Robert Rodriguez 

2325 Dina (dramă, Suedia, 
0 2002). Cu: Maria Bon- 

nevie, Gârard Depar
dieu, Christopher Ecde- 

ton, Pemilla August, 
Jor Floberg. Regia: 
)le Bomedal

IBS ultimul act (dramă,
> 13 Marea Britanie, 2002).

Cu: Peter O'Toole, 
- Aldan Gillen, Adrian 

' ț Lester, Julie Sawalha, 
Henry Goodman

£■

&■

*

i,

0925 Dragoste și putere 1030 
Kensky Show 10:55 CLIP ART 
1130 Monica 1235 Teleshop
ping 1235 Bani la greu 1330 
Teleshopping 14:00 Sunset 
Beach 14:45 Focus Cu: Anca 
Dinu 1530 Dragoste și putere 
16:00 Mutant X 16:55 News 
Radio 1730 Cash Taxi 18:00 
Focus. Sport. Meteo 19:00 Do
cumentar 2030 Dragă, am mic
șorat copiii I (comedie, SUA', 
1989) 22:00 Cash Taxi 2230 
Trăsniți în N.A.T.0.23:00 Focus

07:00 Sărută-mă, prostule! (r) 
08:00 Teleshopping (r) 08:30 
Fiica oceanului 0930 Rebelii 
10:00 Tonomatul de vacanță. 
1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni 1230 Teleshop
ping 1240 Verdict Crimă 1330 
Teleshoping 14:00 Sagwa, pisi
ca siameză 1430 Fiica ocean
ului 1530 Împreună în Europa 
16:00 Călătorii de suflet 1635 
Sabrina 17:00 Rebelii 18:00 
Omul între soft și moft 18:30 
Minorități sub trei dictaturi 
19:00 Soția lui Lorenzo 2030* Plus. Cu:Silvia Ticula 2345 
........  ' ...................1-ș ------------------------- ------------ '

I

Atletism: Campionatele Mon
diale de la Helsinki 2045 Jur
nalul TVR 21:00 Festivalul 
Callatis 2005. Dor de Callatis 
23:30 Atletism: Campionatele 
Mondiale de la Helsinki (live) 
0030 Club Callatis 2005 0230 
Secrete bine păzite (dramă, 
Franța, 2002). Partea a doua

Mutant X 00:45 Guiness - Lu
mea recordurilor 0145 Focus

I

0730 Jesus (r) 08:15 Culoarea 
păcatului (r) 09:15 Mama vit
regă (r) 10:10 Anita 12:15 A- 
mazoana (r) 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă 14:15 
Legături de familie 1530 Je
sus 16:30 Luna. Cu: Christian 
Meier, Gaby Espino 1730 Po- 
veștiri adevărate 18:10 Pariul f 
iubirii 2030 Mama vitregă. Cu: 
Victoria Ruffe, Cesar Evora, 
Jaqueline Andere, Mauricio As- 
pe, Miguel Ăngel Biaggio, 
Eduardo Capetlllo 2130 Anita 
2330 Culoarea păcatului 0030 
Legături de familie 0130 Po- 
veștiri adevărate

06.30-07.00 Observator - 
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

14:00 Batman (d) 15:00 Mis
terele planetei albastre (d) 
15:45 Teleshopping 16:00 
Cuceritorii (s) 1730 Anatomia 
unei crime (dramă, SUA 1959) 
1930 Surorile (s) 20:00 Doc
torul de suflete. Cu: Billy Ray 
Cyrus, Richard Leacock, Derek ’ 
Mcgrath 2230 O aniversare cu 
bucluc (comedie, SUA 1984). 
Cu: Molly Ringwald, Justin Hen
ry, Michael Schoeffling, Havi
land Morris 0030 Trafic

$
3

i

I 
<

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 1130 
Naționala de bere: Batalionul 
distracțlonar 1230 Teleshop
ping 1330 Rebecca 14:00 Jur
nalul de prânz 1530 Mr. Bean 
(s, r) 1630 Viața ca telenovelă 
1630 Rebecca 1730 Naționala 
de bere 1830 24 de ore Na
țional Tv 19:00 24 de ore Na
țional Tv 1920 Sport Național 
TV 20:00 Taxi Driver 21:00 
Inspectorul Fowler 2230 Două 
fete și un băiat (comedie, SUA 
1997). Două fete, Caria și Lou, 
se întâlnesc pe stradă In Soho 
0030 National la miezul nopții

t

1
•
4
I 
f
4

4

«zv* vva ^2* vc**u*yu y , Rar

ș
0630 Teleshoping 0730 Viața 
dimineața 0930 Verisslmo 
1030 Lumea cărților 10:15 
Misterele Bucureștilor (r) 12:00 } 

Calea, adevărul, viața 1335 j 
Mapamond creștin 1430 ) 
Euroblitz: Oamenii și politica j 
15:00 Teleshopping 15:35 . 
Euroblitz: Jurnal European' { 
1630 Euromaxx 1630 Ne 
privește 18:00 61 Vine presai 
2030 Codul Omega 2 (thriller, 
SUA 2001). O veche profeție . 
este pe cale de a se împlini. 
2230 Buzduganul cu trei peceți 
(istoric, România, 1977) 2345 
Ediția de noapte 0030 6I

REALITATEA |

14:00 Hrvatska kronika 1430 
Ecranul nostru 15:00 Imagini 
de viață (s) 15:30 Vară aven
turoasă (s) 16:25 Dezbatere 
despre guvern 16:50 Piaza (s) 
1720 Telesport: CM de Atle
tism 17:50 Emisiunea tinerilor 
reformați 1830 Speranța urma
șilor 18:30 Știri 18:35 Știri 
economice 1845 Știri regionale 
19:00 Povești 19:40 Hotelul 
inimilor (s) 2030 Știri, meteo, 
sport 2135 Masă pentru dnd 
persoane 2335 Miercuri seara 
2335 Casa culturii

i 
£

07:00 Propagandă (magazin 
cultural) 0725 Bună dimineața, 
Ungaria I 07:55 Mokka (maga
zin) 1030 Sodă ■ joc telefonic 
10:50 Teleshop 1235 Salome 
(s) 1345 Carry On Kleol (f) 
1530 Joc 1625 Cărările lub'rii 
(s) 1736 Vaporul dragostei (s) 
1830 Anita (s) 19:30 Știri, 
meteo 20:00 Prieteni buni (s) 
20:30 Activ (magazin) 21:15 
Columbo (SUA). Cu: Peter Falk, 
Rip Tom, Gary Kroeger, Jamie 
Rose, Betsy Palmer 2335 Calea 
stelelor - Turneul Megastar (5) 
2340 Doctor Detroit (comedie, 
SUA 1983). 0125 Bună seara, 
Ungaria I 0235 Nana 2

I

14:00 Realitatea de la 14:00 
14:45 Filiere 15:00 Realitatea 
de la 15:00 15:15 Realitatea 
medicală 1630 Realitatea de la 
16:001645 Filiere 1730 Real
itatea de la 17:0017:15 Arena î 
Media 1755 Infobusiness 1830 
Realitatea de la 18:00 19:00 
Realitatea Zilei cu Răzvan Du
mitrescu 2030 Realitatea de la \ 
20:00 20:15 întrebările
Realității 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:45 Cifrele realității j 
2230 Zece fix cu StellanTănase i 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 45 de ani de comunism 
0030 Realitatea de la 00

1030 Frankie și Hazel 
(comedie, coprod., 
2000)

12.15 Hotelul ostaticilor 
(acțiune, SUA 1999)

14.00 Fiicele lui McLeod
14.45 Fata lui Johnny 

(dramă, Canada, 
1994)

1630 Al zecelea om (dramă, 
SUA 1988)

18.15 Anotimpurile sufletului 
(dramă, Statele Unite 
ale Americii, 1994)

20.00 Fiicele lui McLeod 
21.00 Păcatele trecutului 

(dramă, Canada, 
2004)

2245 Jordan (s) 
2345 Momeala (dramă,

Marea Britanie, 2002)

13.00 Mistere, Fenomenul
Beatles

14.00 Cazinouri americane 
15.00 Campionatul mondial 

al constructorilor
16.00 Construcții din fiare 

vechi
17.00 Motociclete americane. 
18.00 Cum se naște un 

automobil
1930 Tehnologie extremă, 

Marea excavație din 
Boston

20.00 Aventuri la pescuit 
2030 Clubul de pescuit 

Buena Vista
2130 Cum să devii Alexan

dru cel Mare
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ntam....
• Recalculare. Persoanele ieșite la pensie în 
perioada 1991-1996 inclusiv vor primi pensi
ile recalculate în cadrul celei de-a treia etape 
a acestui proces, în luna septembrie 2005. 
(I.J.)

• în UK. Tinerii între 18 și 27 de ani, care 
știu limba engleză și au 700 de euro își pot 
găsi un loc de muncă în Marea Britanie. Prin 
programul „Au Pair Marea Britanie", tinerii 
pot asigura menajul la o familie din UK. For
mularele de înscriere vor putea fi procurate 
de la adresa www.studentadventure.ro . (IJ.)

Asigurări facultative
Deva (I.J.) - Persoanele care nu simt anga

jate în baza unui contract de muncă, dar 
realizează venituri egale cu cel puțin un 
salariu minim brut pe țară, din activități 
desfășurate potrivit legii se pot asigura pen
tru șomaj. Stagiul de cotizare este de mi
nimum 12 luni, iar indemnizația de șomaj 
se acordă pe o perioadă de 6 luni, 9 luni sau 
12 luni, în funcție de vechimea totală în 
muncă. Aceasta reprezintă o sumă fixă, 
neimpozabilă, lunară, reprezentând 75% din 
salariul de bază minim brut pe țară, adică 
233 lei noi. Contribuția la bugetul asi
gurărilor pentru șomaj este de 4%, aplicată 
asupra venitului declarat în contractul de 
asigurare, cel puțin salariul minim pe 
economie, respectiv 310 lei.

< Florăresele
« jBr. din stațiile de 
i? metrou din

m K*ev nu 86 JP mai bucură 
k de „atenții 

j > speciale”, 
K /ikaUi. după ce 

autoritățile 
wM au decis 

wg 5*3 interzicerea *- 
activităților 
de comerț in 
aceste zone.

•„ 3 «V (Foto: EPA)

Se vinde sau nu?
Deva (C.P.) - Oferta de preluare a pro

ducătorului de materiale de construcții Hei- 
delbergCement de către grupul Spohn Ce
ment expiră la finele acestei săptămâni. 
Oferta prevede prețul de 60 de euro pentru 
o acțiune a HeidelbergCement, prețul total 
al ofertei ajungând la 6,5 miliarde de euro. 
HeidelbergCement a anunțat ieri că Vânză
rile de ciment și clinkere în Europa Cen
trală și de Est au avut în primul semestru 
al anului un avans de 7,4% până la 4,6 mili
oane de tone, față de 4,3 milioane de tone 
comercializate în aceeași perioadă a anu
lui trecut. HeidelbergCement este prezent 
pe piața românească din anul 1998, iar în 
2000, a devenit acționar majoritar al socie
tății Casial Deva.

Cursul valutar BNIÎ - iu august 2006

1 dolar 2,7693 lei

1 euro 3,4264 lei

1 liră 4,9418 lei

1 gram aur 39,5285 lei

RAFINARE (RRQ

Societatea yariațle

1. SNP PETROM 0,4790 +0,85
2. SIFT 8ANARR1ȘANA 1,6200 -0.61
3. TLV 0,8900 0
A. BRD 1,1900 +0,85
5. IMPACT 0,4600 0
6. AZOMUREȘ oprit
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7700 -0,65
8. ROMPETROL 0,0984 -4,47

9. HABER suspendat
10. BCCARPAT1CA 0,5 150 -0,96
11. DECEBAL 0,0110 -5,98
KUDnca realizata ae sviw ifb HNWtsi sa DtVA, 
b-dul Decebal, bl. R, paner (lângă QUASAR), tel.: 221277.

------- -------- —------------—— .  ..  1

țăranii dintr-o 
cooperativă agri
colă nord- 
coreeană se ocupă 
cu cultivarea 
orezului. James 
Morris, directorul 
executiv al 
Națiunilor Unite 
pentru Programul 
de Hrană a 
declarat ieri la 
Seul că noi 
donații 
internaționale 
sunt imperios 
necesare pentru a 
permite derularea 
în bune condiții a 
activității de 
întrajutorare pe 
care o desfășoară 
ONU în această 
țară. Populația se 
confruntă cu 
probleme în asi
gurarea necesaru
lui de hrană.

(Foto: EPA)

Af&aaiK 1 i
1 r ▲
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Afaceri cu gaze... explozive
M în județ funcțio
nează cea mai mo
dernă fabrică de 
acetilenă din România.

Tiberiu Stroia________________
tlberiu.stroiaelnfornini9dia.ro

Deva - Cu o investiție de 
peste un milion de euro, com
pania germană Messer Ener- 
go Gas a reușit să dezvolte la 
Mintia cea mai modernă fa
brică de acetilenă din Româ
nia. Investiția, finalizată în 
urmă cu câteva luni, clasează 
fabrica de la Mintia printre 
cele mai sigure din țară. în 
plus, Messer Energo Gas, a 
fost prima fabrică autohtonă 
care îmbutelia acetilena.

„Totul a început în urmă cu 
6 ani când nemții de la Mess
er Energo Gas au achizițio
nat pachetul de acțiuni al fos
tei fabrici de acetilenă. Și 
pentru că totul mergea din ce 
în ce mai bine, în 2004, pe 
terenul fostei fabrici, s-a con
struit o nouă fabrică care 
întrunește toate standardele 
internaționale”, susține Mihai 
Mihu, director de producție.
Etalon pentru economie

în acest an fabrica de la 
Mintia a lucrat la jumătate 
din capacitate. Adică a pro
dus aproximativ 150 de metri 
cubi de acetilenă pe oră. 
Motivul: cererea relativ scă
zută existentă la nivel națio
nal. „Pot spune că o fabrică

de acetilenă simte pulsul eco
nomiei românești. în momen
tul în care în țară nu se mai 
construiește, cererea de ace
tilenă scade. De aceea, com
parativ cu anul trecut, pot să 
afirm că în România lucrările 
industriale de construcții au 
scăzut la jumătate”, afrimă 
directorul Messer Energo 
Gas.
Carbid din Slovacia

Pentru fabricarea acetile- 
nei, fabrica de la Mintia 
folosește carbid adus din Slo
vacia. O tonă de carbid slovac 
valorează aproximativ 500 de 
euro. „Aproape la același preț 
cu al nostru, dar mult mai 
bun calitativ” susține Mihai 
Mihu. Cantitativ vorbind, la

Mintia, pentru obținerea unui 
kilogram de acetilenă, sunt 
necesare trei kilograme de 
carbid. Prețul cu care acesta 
este vândut pe piața internă 
este de aproximativ 4,4 euro.

Se lucrează la standarde înalte

Se dă startul la soldări
M Față de marile 
orașe, ia Deva soldările 
scad cu greu prețurile 
la 50% din valoare.

Im* Jurcome__________________
lna.Jurcone*infonnniedia.ro

Deva - Sandale, costume de 
baie, tricouri, fuste și rochițe 
subțiri pot fi cumpărate la 
prețuri cu până la 50% mai 
mici. Soldările sunt permise 
doar în perioadele 1 august - 
31 octombrie pentru produse
le de primăvară-vară și 15 
ianuarie - 15 aprilie pentru 
cele de toamnă-iarnă. Doar 
magazinele cu reprezentanță 
națională sunt cele care într- 
adevăr scad prețurile la pro
duse. Există însă și unele ma

gazine centrale unde apar 
prețurile așa zise vechi și cele 
noi, soldate. E doar o șme
cherie practicată de aceste 
magazine de mai mulți ani 
însă nimeni nu pare să 
observe.
Se anunță Primăria

Comercianții au dreptul să 
ofere solduri numai pentru 
anumite produse, nealimen
tare, a căror desfacere are 
caracter sezonier (confecții, 
produse de marochinărie și 
galanterie, tricotaje, încălță
minte, articole sport-turism, 
cosmetice, aparate de încăl
zire și climatizare). Ei trebuie 
să anunțe primăria în raza 
căreia își desfășoară activi
tatea asupra perioadei de va
labilitate a soldurilor și a sor

timentului de mărfuri supus 
soldării. Marfa care va fi sol
dată trebuie să fie deja exis
tentă în stoc și să fie achitată 
cu cel puțin 30 de zile înainte 
de data de debut a soldării.

E vremea soldurilor!

Sediu nou
Deva (I.J.) - Instituția 

Prefectului, împreună cu 
CJ și Primăria Deva, 
analizează mai multe 
locații pentru mutarea 
Direcției de evidență a 
populației și Serviciului 
public comunitar pentru 
evidența și eliberarea 
pașapoartelor. Posibilele 
locații sunt: fostul sediu 
al B.N.R., fostul sediu al 
BANCPOST, clădirea un
de și-au desfășurat acti
vitatea gardienii publici 
sau Direcția de Statis
tică. în acest moment nu 
s-a luat nici o decizie, 
însă se dorește ca până 
la sfârșitul anului cele 
două servicii să se mute 
într-un sediu nou.

Relații economice 
olandezo-hunedorene

Deva (C.P.) - CCI Hune
doara a lansat invitații mana
gerilor firmelor din județ pen
tru a-și manifesta interesul de 
a colabora cu firme din Glan
da. Misiunea economică olan
deză va avea ca scop realiza
rea de parteneriate de afaceri. 
„Așteptăm răspunsurile oa
menilor de afaceri hunedo- 
reni la aceste invitații. în 
funcție de ele vom transmite 
colaboratorilor noștri din 
Olanda pentru ce activități 
economice există interes și se 
vâ definitiva componența de
legației străine. Estimăm că

în județ vor veni circa 25-30 
de manageri din această țară. 
Vizita delegației olandeze va 
avea și o componentă admi
nistrativă”, a declarat Călin 
Pogăciaș, directorul CCI Hu
nedoara.

întâlnirea dintre parteneri

DIRECȚIA SILVICA DEVA 
organizează 

.LICITAțlE DE MASĂ LEMNOASĂ" 
producția anului 2005

Licitația este de tip deschis și va avea loc la sediul Direcției Sil
vice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, în data de 22 augușt 2005, 
ora 10.00, pentru masă lemnoasă pe picior - produse accidentale.

Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 10.897 
mc, aparținând următoarelor grupe de specii:

- Rășinoase 5.827 mc
- Fag 5.070 mc
Lista partizilor care se licitează, prețul de începere a licitației și 

treapta de licitare pentru fiecare partidă pot fi consultate la sediul 
D. S. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet 
la adresele: www.rosilva.ro și www.silvahd.ro.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul D. 5. Deva, 
în data de 19 august 2005, intre orele 8 - 14.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 
0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222.481 și la ocoalele sil
vice.

(28287)

RECLAMA

http://www.studentadventure.ro
tlberiu.stroiaelnfornini9dia.ro
infonnniedia.ro
http://www.rosilva.ro
http://www.silvahd.ro
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• Conferința. Centrul de Informare Europa 
al județului Hunedoara organizează astăzi
conferința cu tema „Politica Agricolă Co
mună și Dezvoltare Rurală". Manifestarea va 
avea loc la sediul Prefecturii și se adresează 
instituțiilor cu atribuții în agricultură. Vor fi 
prezentate și viitoarele fonduri structurale 
ale UE. (M.S.)

• Internet. Doi adolescenți din localitatea 
Petrila sunt cercetați de poliție pentru că au 
săvârșit mai multe furturi din rețeaua locală 
de Internet. Cei doi elevi au demontat dis
tribuitoarele de Internet din 3 cartiere ale 
orașului, creând un prejudiciu de peste 11 
milioane lei. (M.S.)

• „Taxa" pe viteză. în ultimele 48 de ore, 
polițiștii hunedoreni au aplicat 143 de amen
zi la Legea circulației, din care 21 la regimul 
de viteză și au ridicat în vederea suspendării 
un permis de conducere. Valoarea totală a 
amenzilor aplicate a fost de 8.150 lei (grei). 
(M.T.)

Turism cu sprijin din Vas

Tiberiu Stroia

Basescu bate 
(degeaba) șaua

■ O delegație de spe
cialiști în turism, din 
județul Vas, vizitează 
județul Hunedoara.

Deva (M.S.) - Autoritățile 
din județul Hunedoara acordă 
o atenție deosebită dezvoltării 
turismului în zona noastră, 
motiv pentru care experiența 
țărilor deja membre ale UE 
este bine venită.

Vicepreședintele Consiliu
lui Județean Hunedoara, Do
rin Păran, s-a întâlnit ieri cu 
o delegație din județul Vas- 
Ungaria, membrii acesteia 
fiind specialiști în domeniul 
turismului. Discuțiile purtate 
s-au concentrat pe dezvoltarea 
acestui sector al economiei, 
niai ales că partea maghiară 
are o experiență amplă în 
domeniu.
Link-uri pe site

Reprezentantul județului 
Hunedoara a precizat, în con
text, că autoritățile sunt in
teresate în accesarea de fon
duri europene pentru reabi
litarea obiectivelor turistice 
din județ și că experiența de 
preaderare a Ungariei în a-

Dorin Păran, vicepreședintele CJ Hunedoara și Ferenc Kovacs, președintele Comisiei de Turism Vas

Nu știu ce i-or fi șoptit (tandru la ureche) 
cetățencele țării, marinerului Băsescu, 
în timp ce acesta le strângea, prezidențial, în 

brațe, pe terasele Litoralului. Și nu știu dacă 
partenerul său de chefuri, premierul 
Tăriceanu, o fi avut bani să-și plătească con
sumația. Cert este însă că mahmureala de a 
doua zi a președintelui l-a lovit rău de tot pe 
grizonatul premier. Atât de rău încât, uitându- 
se pe sub fosta șuviță, președintele l-a făcut 
pe Tăriceanu asemeni lui Geoană. Adică la 
fel de prostănac, încât nu e în stare să vadă 
corupția din propriuLcabiiMLji i-a amintit-; 
că, dacă vor să mai cfv ii, ilfcă împrefină, e"' 

__—..I -x J—M ? ■” '

cest domeniu se poate dovedi 
utilă județului Hunedoara. 
Delegația din județul Vas, 
care este înfrățit cu Hune
doara, a propus, printre al
tele, ca pe site-urile de prezen
tare ale celor două regiuni să 
existe legături prih care per
soanele interesate să poată 
afla informații despre obiec
tivele turistice din cele două 
zone. în plus, o parte din

fotografiile făcute de oaspeții 
maghiari vor putea fi regăsite 
pe site-ul județului Vas.
Tabere reciproce

Programul delegației din 
județul Vas include, timp de 
trei zile, vizite Ia Castelul 
Corvineștilor din Hunedoara, 
stațiunile Vața de Jos și 
Geoagiu-Băi, alte obiective tu
ristice.

în cadrul discuțiilor s-a mai 
stabilit ca un număr de 30 de 
copii din județul Vas să-și 
petreacă vacanța de vară în 
tabăra de la Costești, lângă 
Orăștie.

Pe bază de reciprocitate, 30 
de elevi, dintr-un cartier să
rac al Devei, vor pleca într-o 
tabără la Balaton, în Ungaria, 
au precizat reprezentanții 
autorităților hunedorene.

timpul să facă ceva.

Eadevărat că, în replică, premierul 
Tăriceanu (după ce și-a băgat piciorul în 
SR1) i-a explicat președintelui Băsescu, fără a 

face aluzie la privirea spre niciunde a acestu
ia, că acesta are halucinații. Și că nici vorbă 
de corupție în Guvernul pe care-l păstorește. 
Adică, cum ar veni vorba, președintele țării e 
un tâmpit care se trezește vorbind singur de 
la prea mult vin. în aceste condiții, fostul lup 
de mare nu mai are decât o alternativă. Sau 
are curajul să prezinte dovezile pe care le are 
și să demonstreze că nu e un tâmpit sau se va 
trezi pus în situația ridicolă de a-și pierde 
credibilitatea. Și să ajungă din ditamai 
președintele... un bufon.

• Primarii Murrtdplidui Deva:

Mircia Muntean, primar____________________09.00-12.00

• Primăria Municipiului Hunedoara:

Aurel Bugnariu, secretar _______începând cu ora 09.00
• Inspectoratul de Jandarmi Județean:

Lt. colonel Robert Vîță, șef stat major 10.00-14.00

• Poliții etroțani:

Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului 

Petroșani 10.00-12.00

Retumarea pașapoartelor- 
urmănta de prefecți

Deva (M.S.) - Prefecții vot trebui să ur
mărească, personal, modul în care se 
desfășoară procesul de returnare a pa
șapoartelor, atunci când situația impune un 
termen de trei zile, a anunțat secretarul de 
stat Paul Dobre.

El a precizat că retumarea pașapoartelor 
cetățenilor, care pot demonstra că au 
depășit termenul legal de ședere în spațiul 
Schengen din motive obiective, nu trebuie 
să depășească trei zile de la prezentarea 
dovezilor.

Poliția de Frontieră a reținut, potrivit 
reglementărilor intrate în vigoare la 1 
august, peste 4.000 de pașapoarte, constatând 
depășirea de către posesori a termenului 
legal de ședere în spațiul Schengen.

Milioane pentru Sărbătoare
■ Zilele municipiului 
Petroșani vor costa 
bugetul local 740 de 
milioane lei vechi.

Petroșani (M.S.) - Autori
tățile locale din Petroșani au 

suma de 740 de -mi
lioane lei vechi-pentru orga
nizarea, în perioada 1-3 sep
tembrie, a Zilelor Municipiu
lui. Manifestarea se află la 
ediția a cincea și s-a bucurat 
de aprecierea localnicilor.

Cea mai mare parte a fon
durilor ce vor fi cheltuite de

la buget vor fi destinate spec
tacolelor. Astfel, organizarea 
unui concert de muzică 
u$oară va costa 260 milioane 
Iei, în timp ce pentru concer
tul de muzică populară vor fi 
scoase din vistierie alte 210 
milioane lei. Spectacolul fbl- 
eîoric va feuni însă' ansam
bluri de gen din România, 
Italia, Ungaria, Slovenia și 
Bulgaria.

Autoritățile locale au mai 
pregătit și alte acțiuni cul
tural-sportive, pentru crearea 
unor momente de relaxare 
petroșănenilor.

Carambol pe șosea
Brad (M.S.) - O persoană 

a fost grav rănită într-un 
accident de circulație în 
care au fost implicate trei 
camioane și un autoturism, 
a informat IPJ Hunedoara.

Accidentul a avut loc pe 
DN 76, în afara localității 
Fomădia, după ce un ca
mion Roman a intrat în 
depășirea unei Dacii care 
staționa pe marginea șose
lei. Remorca din spate a 
camionului a acroșat Dacia, 
după care a mai „agățat” un

alt autocamion Roman care 
circula, regulamentar, din 
sens opus. în urma impactu
lui, ultimul camion, condus 
de un tânăr din județul 
Alba, a intrat în derapaj și 
s-a tamponat frontal cu o 
autoutilitară Daf. Conducă
torul auto din Alba a fost 
grav rănit și a fost internat 
în spitalul din Deva. Eveni
mentul rutier este al doilea 
accident grav care se pro
duce, în mai puțin de o 
săptămână, în zonă.

&

Tjiste avantajos pen- 
£jtru client. Depinde 
și de marfa care se 
oferă. Eu sunt bunic 
și dacă ar fi și pentru 
nepotul meu ar fi 
excelent.
VALERICă SăBVEAN, 
Deva

Este interesant, n- 
am știut. Suntem 

pensionari și faptul că 
putem obține haine de 
calitate la prețuri mai 
mici este bine pentru 
buzunare.
Lucian, 
Deva

Combinații 
fatale

Deva (M.T.) - O femeie 
din Orăștie a fost găsită 
moartă în apartament de 
concubin, iar la Lupeni 
un bărbat a încercat să- 
și pună capăt zilelor în
ghițind diazepam cu an- 
tigel. Letiția V. de 48 ani, 

'■ din Orăștie, avea afec
țiuni pulmonare și psi- 
homotorii, iar în urma 
unei depresii femeia a 
băut, dar pentru ultima 
oară. La Lupeni, Alexan
dru O. de 58 ani, a fost 
transportat în stare gra
vă la Spitalul Municipal 
din localitate.

ft >
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Se reduc produsele 
de vară? Da, cum 

să nu. Nu știam 
că se pot reduce 
prețurile atât de 
mult, cu până 
la 50%.
Minodora Munteanu, 
Deva

N-am mai intrat
prin magazine, 

dar este bine pentru 
noi. în acest caz 
sper să-mi pot 
cumpăra un 
radiator nou.
Cati FăRAMă,
Deva

Este avantajos 
sezonul soldărilor, 

mai ales pentru 
pensionari. Eu 
cred că îmi iau în 
acest caz ceva 
încălțăminte.
Vkmel, 
Deva

Criză de terenuri la Hunedoara
■ Trecerea Ecosid la 
Consiliul Local ar putea 
soluționa o parte a 
problemei.

Hunedoara (M.S.) - Munici
piul Hunedoara se confruntă 
cu o criză a terenurilor pen
tru investiții, este de părere 
senatorul liberal Viorel Arion. 
El a declarat, într-o recentă 
conferință de presă, că în
cearcă, împreună cu primarul 
localității, Nicolae Schiau, 
găsirea unor soluții pentru 
atragerea investitorilor în 
zonă, mai ales că orașul se con
fruntă cu o rată mare a șoma
jului. Recenta lege prin care

societatea de ecologizare Eco
sid trece în subordinea Con
siliului Local Hunedoara asi
gură încă 150-200 de hectare de 
teren disponibil pentru in
vestiții, a precizat parlamen
tarul hunedorean.

Pe de altă parte, în perspec
tiva zilelor în care municipiul 
Hunedoara nu va mai benefi
cia' de statutul de zonă
vorizată, se încearcă pro
movarea unei legi speciale pen
tru investiții în mediul urban. 
Modelul există în Franța, din 
anul 1997, și ar putea
funcțional și în zonele defa
vorizate, cu condiția ca proiec
tul de lege românesc să fie 
acceptat de Executiv. Senatorul Viorel Arion (PNL)
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SPORT ■ CFR Cluj și-a domi

nat adversara, dar n-a 
învins din cauza unei 
greșeli a arbitrului.

niCMT ClPRIAN MARINUț
dprian.marinut@informmedia.ro

• Balcaniada la Mamaia. Campionatele
Balcanice de volei pe plajă pentru seniori se 

y vor desfășura, în perioada 11-13 august, la 
' Mamaia. în competiția masculină s-au înscris

11 echipe, iar în turneul feminin doar opt 
echipe. Și-au anunțat participarea formații 
din Serbia, Republica Moldova, Bulgaria, Tur
cia, Grecia, Macedonia și România. (C.M.)

Cluj - Dorinei Munteanu a 
„scos nemții” din jucătorii săi 
și în meciul disputat, ieri,

Oleg Protasov

CFR Cluj - RG Lens 1-1 (0-1)
Au marcat: Turcu (57)/Lachor (24) 
CFR Cluj: Țurcaș - Panin, Jula, 
Balint, Midăuș - FI. Dan (Coroian 
’64), Minteuan, D. Munteanu. 
Oncică (Turcu ’53) - Tilincă 
(Bruncevid ‘87), Anca. Antrenor: 
Dorinei Munteanu.___________ <
RC Lens: Itandje - Coulibaly, 
Hilton, Gillet • Demont, Barul, 
Ketia, Lachor - Cartiere (Jemaa 
'74) - Cousin, Thomert (Leroy 
‘65). Antrenor: Francis Gillot.
Cartonașe galbene: Balint '77, 
Anca 88 / Coulibaly '49________
Cartonaș roșu: Jerome Leroy '82 
Arbitri: Grzegorz Gilewski (cen
tru), Slawomir Stempniewski, 
Maciej Wierzbowski (asistenți) - 
toți Polonia.

Golgheterul clujenilor, Tilincă, nu a mai reușit pentru sa

împotriva formației franceze 
RC Lens, dar CFR Cluj n-a 
reușit decât o remiză, 1-1 (0- 
1), în prima manșă a finalei 
Cupei UEFA Intertoto. în fața 
a 8000 de spectatori, ardelenii 
au dominat clar jocul, însă 
mai pragmatică RC Lens a 
deschis scorul prin Lachor 
(24), care a înscris cu un șut 
din lovitură liberă de la 25 de 
metri, lateral dreapta, în stân
ga porții apărate de Țurcaș. 
în minutul 44, clujenii au

solicitat penalti la o inter
venție în careu a portarului 
francez Itandje asupra lui 
Anca, dar nedrept arbitrul a 
lăsat jocul să continue.

La o fază aproape similară 
cu cea din minutul 24, CFR 
Cluj a restabilit egalitatea în 
minutul 57, când Cristian 
Turcu a executat o lovitură 
liberă de la 25 metri lateral 
dreapta, trimițând mingea la 
colțul din stânga porții 
franceze.

în minutul 82, Jerome 
Leroy a fost eliminat direct 
pentru că l-a lovit cu pumnul 
pe Miclăuș, dar trupa lui 
Munteanu n-a reușit golul 
meritatei victorii în ciuda 
unui asediu susținut.

Returul va avea loc pe- 23 
august, în Franța, și CFR 
speră ca, istoria din semifi
nala cu St Etiene să se repete 
și ei să câștige trpfeul tare le 
asigură calificarea'WW^l I 
al Cupei UEFA’.

Steaua visează la grupele 
Ligii Campionilor

București - Grație norocului avut la 
tragerea la sorți, Steaua e mai aproape ca 
niciodată de pătrunderea în grupele Ligii 

Campionilor, performanță 
la care echipele românești 
visează de vreo opt ani. Dar 
pentru a tăia parcă elanul 
suporterilor, antrenorul , 
campioanei României, Oleg 
Protasov, a declarat că nu 
are nici o idee despre cum 
ar putea juca Rosenborg în 
prima manșă a turului III

preliminar, programată azi, de la ora 21.00, 
pe stadionul din Ghencea.
Respect pentru adversari

„Respectăm pe Rosenborg, este o echipă 
cu experiență în Liga Campionilor, însă cre
dem în forțele noastre și vom lupta până 
la capăt pentru ca Steaua să fie echipa cal- 

i ificată în grupe. Nu avem însă, deocamdată, 
nici o idee despre cum ar putea să joace 
norvegienii”, a subliniat tehnicianul ucrai
nean. Protasov crede că norvegienii de la 
Rosenborg Trondheim vor încerca să 
salveze sezonul slab din campionat prin ca
lificarea în grupele Ligii Campicșiilor, ceea . 
cefcîi face „foarte, toarte pBricutoțt”i MeciuiTr 
va fi transmis în direct'de TVR1, iar retu
rul este programat pe data de 23 august, în 
Norvegia.

„Capra" nou-promovatelor
Petroșani (C.M.) - înfrân

gerea din prima etapă cu Glo
ria s-a dovedit, în prima fază, 
greu de digerat pentru con
ducerea clubului' din Valea 
Jiului. Pe lângă declarații 
dure la adresa jucătorilor, pa
tronul Alin Simota și antre
norul Ionuț Chirilă i-au băgat 
pe fotbaliști, imediat după 
meci, în sala de ședințe de la 
stadion analizând la sânge, 
mai bine de două ore, pres
tația fiecărui titular. Apoi, 
elevii lui Chirilă au intrat- în, 
cantonament pentru meciul 
cu CFR Cluj de etapa viitoare.

La scurt timp însă, jude
când pe baza proverbului cu 
capra vecinului, jucătorilor

Jiului le-a revenit încrederea 
și tupeul. „Faptul că și cele
lalte nou-promovate, Pandurii 
și FC Vaslui, au pierdut ne 
ridică moralul. Campionatul 
e lung și o să vedeți că Jiul 
va face o figură frumoasă. în 
jocul cu Gloria am avut ghi
nion, iar biștrițenii au înscris 
dintr-o jumătate de ocazie”, 
a afirmat; Marin Tudorache, 
secundul echipei din Valea 
Jiului. Tudorache a mai de
clarat că spectatorii care au 

■cerut demisia lui Chirilă tre
buie să nu mai fie atât de pă
timași și să înțeleagă că „fot
balul este un simplu joc care 
întotdeauna are un învins și 
un învingător".

Fotbalistul 
francez Zine
dine Zidane 
spune că s-a 
decis să revină 
la echipa 
națională după 
ce a avut „o 
revelație”, a 
auzit „o voce”, 
toate culminând 
cu „o forță 
irepreșibilă” 
carp l-a,readus. 
Irt selepționâta 
cocoșului galîd.

(Foto: EPA)

Tricotaje Ineu - Corvinul 2005__________
Armătura Zalău - UTA Arad____________
Unirea Dej - Minerul Lupeni____________
CFR Timișoara - Apulum A.l.___________
Unirea Sânnicolau M. - Gloria II Bistrița

Gaz Metan Mediaș - Unirea Dej 
Liberty Salonta - CFR Timișoara 
ISC Turzii - Unirea Sânnicolau M.
Corvinul 2005 - U. Clu______ __
UTA Arad - Gloria II Bistrița

Etapa 6 sâmbătă, 24 septembrie Etapa 11 sâmbătă, 29 octombrie

Gaz Metan Mediaș - Liberty Salonta____________________________________ Olimpia S.M. - Tricotaje Ineu________
FC Bihor Oradea - ISC Turzii_____________________________________________FC Bihor Oradea - Armătura Zalău

Olimpia S.M. - U. Cluj Minerul Lupeni - Apulum A.l.

Etapa 12 sâmbătă, 5 noiembrie

Armătura Zalău - Tricotaje Ineu

Gaz Metan Mediaș

ISC Turzii - Tricotaje Ineu

-Unirea Sân

Armatura Zalău - CFR

Grafic/t. Cuvântă bbor

Gloria' tț Bistrița - CFR Timișoara 
U. OlJ* Unirea SSnniCdiu M.

Tricotaje Ineu - Unirea Sânnicolau M

Etapa 9 sâmbătă, 15 octombrie

Olimpia S.M,,- FC Bihor Oradea 
Gaz Metan Mediaș - Tricotaje Ineu 

Liberty Salonta - Armătura Zalău 

ISC Turzii - Unirea Dțj __________
Corvinul2005 CFR TmișoaiSj 
«AArad - Unirea Sânnleolap

Minerul Lupeni - Corvinul 2i
UTA Arad - Olimpia S.M.

Etapa 15 sâmbătă 26, noiembrieF^? ”

Olimpia S.M. - Unirea Dej■ 1' ? ■ .

M'i.erul Lupeni - FC Bihor Oradea 

Apulum A l. - Tricotaje Ineu__________
Gjorța II Bistrița - Armatura Za!'11_____
U. Oul - Unirea Bej ; "(

lățirea Sânnicolau ?£FR Timișoara

Gloria II Bistrița - Corvinul 2005 
Apulum A.l. -UTA Arad ’ .
Minerul Lupeni - Olimpia S.M.

Unirea Dej - CorVihut:2005My________
CFR Timișoara - UTA Arad
Unirea Sănnicol i M. - Minerul Lupeni
U.'Qul - ifeulum A.I,__________
simpla S.M. - Gloria II Bistrița

tpenl - Armatura -Zalău
.1. - Unirea Dej

CFR Timișoara - Gaz Metan Mediaș 
Unltea Sânnicolau M. - Liberty Salonta

Minerul Uipenl -Vff Timișoara ■■ 
Ajțgluț - ■ Unirea Sânnicolau M, 
Gipttfll^ttrlța - U, Ouj

A.l.
Gloria II Bistrița - FC Bihor Oradea

Unirea Sânnlcolăti M) - Armătura Zalău

Liberty Salonta - FC Bihor Oradea

Etapa 1 sâmbătă, 20 august

Corvinul 2005 - Olimpia S.M.
UTA Arad ■ ISC Turzii
Minerul Lupeni - Liberty Salonta

CFR Timișoara - Unirea Dej

Etapa 2 sâmbătă, 27 august

ISC Turzii - Coranul 2005
Liberty Salonta UT A Arad_______
Gaz Metan Mediat - Minerul Lupeni

Unirea Dej - FC Bihor Oradea

Etapa 7 sâmbătă, 1 octombrie

Gaz Metan Mediaș - Olimpia S.M.

Corvinul 2005 : 
UTA Arad - Mii

Etapa14 sâmbătă,
Unirea Dej - Armătura-'3Sfthl4<

rbrie V

CFR timișoara - Tricotaj!
Unirea Sânnicolau M.'-f ... — ' ■■■■■■■  -------<—■
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• Titular. Fundașul Laurențiu Reghecampf a 
evoluat pe toată durata partidei pe care 
echipa sa, /Memannla Aachen, a pierdut-o, 
luni, în deplasare, cu scorul de 1 - 2, în fața 
formației Erzgebirge Aue, în prima etapă din 
2. Bundesliga. (MF)

• Campioană. Sportiva americană Lauryn 
Williams a câștigat, luni, medalia de aur în 
proba de 100 metri din cadrul Campiona
telor Mondiale de atletism de la Helsinki. 
Williams a fost cronometrată cu timpul de 
10 secunde și 93 de sutimi.(MF)

• Plângere. Gruparea olandeză Feyenoord 
Rotterdam a depus o plângere pentru fals în 
acte, după ce în presă au apărut Informații 
potrivit cărora conducătorii clubului ar fi 
semnat un contract prin care îi cedează pe 
atacanții Dirk Kuyt și Salomon Kalou unei 
societăți de investiții.(MF)

Și-a doborât recordul
Melbourne (A.L.) - După doar 24 de ore, 

înotătoarea australiană Libby Lenton și-a 
doborât propriul record la proba de 100 de 
metri liber în bazin scurt, în cadrul cam
pionatului național din Australia. Lenton a 
fost cronometrată în cadrul finalei de ieri 
cu timpul de 51,70 de secunde, după ce luni, 
în cadrul semifinalelor a stabilit un nou 
record mondial la proba de 100 de metri 
liber, cu timpul de 51,91 secunde. Prece
dentul record mondial la această probă a 
fost deținut de suedeza Therese Alshammar. 
Lenton a precizat că s-a concentrat asupra 
startului, lucru care a ajutat-o să câștige 
timp. înotătoarea de 20 de ani a mai câștigat 
și proba de 50 de e metri liber la Montreal 
și medalia de aur cu echipa Australiei în 
cadrul probei de 400 de metri mixt.

Trei luni 
pe tușă

Liverpool
tarul polonez al echipei 
Liverpool, Jerzy Dudek 
(foto), va fi indisponibil 
aproximativ trei luni, 
după ce, la antrenamen
tul de luni, și-a dizlocat 
cotul drept. Dudek a 
pierdut postul de titular 
în poarta echipei Liver
pool după transferul spa
niolului Jose Reina, de

Florin Mergea

împotriva 
lui Jenkins

la Villarreal. Portarul
echipei naționale a Polo
niei va lipsi de pe teren 
până în luna noiembrie, 
ceea ce face aproape im
posibil transferul său 
înainte de data maximă 
permisă. Jerzy Dudek 
mai are însă doi ani de 
contract cu Liverpot. și 
intenționează să rămâJă 
la câștigătoarea din se
zonul 2004/2005 a Ligii 
Campionilor. Un alt ju
cător de la Liverpool ca
re va absenta o perioadă 
mai lungă este Djimi 
Traore, 
care va fi 
indisponi
bil aproxi
mativ o lună, 
ca urmare a 
unei acci
dentări la 
mușchiul 
unei coapse.

București (MF) - Te- 
nismanul Florin Mer
gea H va întâlni pe 
americanul Scoville 
Jenkins, beneficiar al 
unui wild-card. In 
runda inaugurală a 
turneului challenger 
de la Binghamton 
(SUA), dotat cu pre
mii în valoare totală 
de 50.000 de dolari. 
Dacă va trece de 
Jenkins, Mergea va 
juca în faza urmă
toare a competiției 
cu învingătorul par
tidei dintre america
nul Bobby Reynolds, 
cap de serie numărul 
3, șl britanicul Jamie 
Delgado. Tenlsmanul 
român Victor loniță, 
cap de serie numărul 
8, îl va întâlni pe 
francezul Xavler Au- 
douy, venit din cali
ficări, în runda inau
gurală a turneului 
challenger de la Graz.

Cinci români la Zimbru
Chișinău (MF) - Mijlocașii Alin Pânzaru 

(29 de ani), Filip Popescu (28 de ani) și fun
dașul Emanuel Amarandei (26 de ani), au 
fost transferați de la echipa FC Vaslui. Ata
cantul Romeo Buteseacă (27 de ani) a evo
luat în sezonul trecut la formația Dacia Uni
rea Brăila, iar vârful de atac Ciprian Bu- 
curoaia (27 de ani) a fost achiziționat de la 
echipa Inter Gaz București.

La Zimbru Chișinâu mai evoluează trei 
români, portarul Ionuț Irimia și fundașii 
Mircea Stan și Fănel Nofltovici. Noul sezon 
al campionatului Moldovei va începe la sfâr
șitul acestei săptămâni.

Canas,
■ Tenismanul argenti
nian, locul 10 în 
ierarhia mondială, a 
fost depistat pozitiv.

Acapulco (MF) - Tenisma
nul argentinian Guillermo Ca
nas, depistat pozitiv cu un 
diuretic, a fost suspendat pe 
o perioadă de doi ani de către 
ATP. Canas, în vârstă de 27 
de ani, clasat în prezent pe 
locul 10 în ierarhia mondială 
și câștigător a șase turnee în 
carieră, a fost depistat pozitiv 
cu hidroclorotiazin (HCT) în 
21 februarie, la turneul de la 
Acapulco, din Mexic. La acest 
turneu, jucătorul argentinian 
a ajuns până în sferturile de

Tim Cahill

suspendat doi ani
finală. în afară de sus
pendarea pe doi ani, Guiller
mo Canas este nevoit să 
returneze suma de 224.000 eu
ro, câștigată la turneele la ca
re a participat, este penalizat 
cu 525 puncte ATP în clasa
mentul de simplu și cu 95 
puncte în cel de dublii,
Este șocat

Jucătorul s-a declarat „ne
vinovat” și „șocat” de sanc
țiunea primită. Un tribunal 
sportiv mandatat de AFP pen
tru a analiza apelul tenisma- 
nillui în data de 21 și 22 iulie, 
la New York, „a decis în una
nimitate că Guillermo Canas 
a violat regulile ATP în ma
terie de dopaj”, se precizează

in comunicat. Canas, care a 
fost eliminat în sferturile de 
finală ale ediției din acest an 
a turneului de la Roland-Gar- 
ros, va putea reveni în cir
cuitul mondial abia în data de 
11 iunie 2007. Tenismanul ar
gentinian susține că nu știe 
ce s-a întâmplat.

„Sunt jucător profesionist 
și este greu să nu știu ce mi 
se întâmplă, dar acesta este a- 
devărul: nu știu ce s-a putut 
întâmpla”, a spus jucătorul, 
după ce a recunoscut că a fost 
depistat pozitiv. Canas a decla
rat, luni, în cadrul unei con
ferințe de presă, că i se face 
„o mare nedreptate”. „Sunt pe 
cale să trăiesc o mare nedrep
tate și niciodată nu mi-aș fi

imaginat că voi primi pedeap
sa maximă. Cariera mea nu
este însă terminată”, a preci
zat jucătorul. Tenismanul ar
gentinian a adăugat că va de
pune apel la Tribunalul de ar
bitraj sportiv de la Lausanne
(TAS), în termen de trei săp
tămâni. Canas este al patru
lea jucător argentinian depis
tat pozitiv în ultimii cinci, 
ani, după Juan Ignacio Chelț.. 
(2000), Guillermo Coria (2001) 
și Mariano Porta (2003). 01

De la 1 ianuarie 2005, AȚJ* 
și-a aliniat politica împotriva 
dopajului la Codul Mondial 
Antidoping, care prevede o
suspendare pe doi ani în ca
zul primei infracțiuni și pe 
viață, în caz de recidivă.

A semnat pe încă cinci ani
■ Australianul Tim 
Cahill va juca ,în conti
nuare pentru echipa bri
tanică Everton.

Liverpool (MF) - înaintea 
începerii campionatului de 
fotbal din Marea Britanie, 
mijlocașul Tim Cahill a decis 
că va juca în continuare pen
tru formația Everton, sem
nând o prelungire a contrac
tului pe o perioadă de cinci 
ani. Jucătorul australian a 
fost adus vara trecută de la 
Millwall, dar a avut o activi
tate intensă pe Goodison Park, 
contribuind din plin la califi
carea lui Everton în Liga 
Campionilor. Formația engle
ză s-a arătat imediat dispusă 
să semneze un nou contract 
dar Cahill nu a acceptat ini
țial oferta. Cu o zi înainte de 
întâlnirea Everton - Villareal 
din Liga Campionilor, jucăto
rul australian de 26 de ani a

acceptat să semneze un con
tract în care clauzele au fost 
modificate. „Discuțiile pe care 
le-am purtat nu au ajutat prea 
mult dar am știut că vom 
ajunge la un compromis”, a 
declarat Cahill pe pagina de 
internet a clubului britanic.
Șansă mare

Jucătorul se declară mulțu
mit de încheierea contractului 
și consideră că faptul că va 
rămâne încă cinci ani la clu
bul care i-a oferit o mare șan
să este un vis împlinit. Cahill 
va rămâne la Meyerside până 
în vara anului 2010. Manage
rul jucătorului, David Moyes 
a declarat că este mulțumit de 
faptul că lucrurile s-au limpe
zit după ce la un moment dat 
se complicaseră prea mult. 
„Tim și-a demonstrat valoa
rea în sezonul trecut și sun
tem bucuroși că am sguns la 
o înțelegere pentru o perioadă 
mai lungă”, a precizat Moyes.

Corradi merge 
la Parma

Valencia (MF) - Ata 
cantul italian al echipei 
de fotbal Valencia, Ber
nardo Corradi, va evolua 
în sezonul viitor la for
mația FC Parma, din Se
rie A. Cele două grupări 
nu au dorit să dea pu
blicității condițiile finan
ciare în care s-a realizat
transferul atacantului.
Bernardo Corradi, inter
național italian în vârstă 
de 29 de ani, a mai evo
luat în campionatul din 
Italia la echipele Caglia
ri, Chievo Verona și La
zio. în sezonul 2004/2005 
a evoluat în 21 de partide 
pentru Valencia, înscri
ind doar trei goluri. Cor
radi îl va înlocui în com
partimentul ofensiv pe 
Alberto Gilardino.

A

All Blacks au probleme
■ Formația Noii Zeelande 
nu a anunțat lotul pen
tru partida cu Australia 
din cauza accidentărilor.

Sydney (A.L.) - Noua Zee- 
landă nu va anunța încă lotul 
care va juca împotriva echi
pei Australiei în Turneul ce
lor Trei Națiuni la rubgy, din 
cauza situației incerte a unor 
jucători. Antrenorul Graham 
Henry a precizat că centralul 
Tâna Umaga, căpitanul echi
pei are 50% șanse să participe 
la partida de sâmbătă de pe 
stadionul Olimpic din Syd
ney. Umaga a suferit o acci
dentare la gleznă în timpul 
meciului cu Africa de Sud, 
desfășurat săptămâna trecută 
la Cape Town. Mijlocașul 
Byron Kelleher este de aseme

nea incert după ce a fost ata
cat dur în ultimul meci, fiind 
necesară înlocuirea lui cu 
Piri Weepu, după primele 10 
minute ale partidei.
Are comoție

Keller a fost inițial declarat 
indisponibil după ce a sufe
rit o comoție, managerii echi
pei introducându-1 în lot pe 
Kevin Senio. în cazul în care 
Umaga nu va fi pregătit pen
tru partidă, Siviteni Sivatu va 
intra pe teren după ce a lip
sit de la meciul cu Africa de 
Sud. „Sunt destul de optimist, 
ca de fiecare dată când este 
vorba de accidentări”, a de
clarat Umaga. Australia, care 
a pierdut cu scorul de 22-16 in 
fața sud africanilor, va anun
ța astăzi formația pentru ur
mătoarele meciuri.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• temeri dmta în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
nona Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără- 

! midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. CEvrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 ți 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

&• semidec., parchet, jaluzele exterioare, 
Tntorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900

. Jn, tel. 718833,0745/376077. (Partener)

■ zona IiE/1 Hunedoara, gresie, faianță, 
cbnvector, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• dec, complet mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară. Nr. 1)
• ulbaceiitial, Deva, dec, balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, decomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, parchet balcon închis, 
vedere la stradă, preț 95.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
dec, 54 mp, 2 camere cu posibilitate de mansar- 
dare, centrală termică, parchet gresie, faianță, 
bucătărie mare, preț 95.000 RON tel. 0788/165703, 
232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona CripAd, etaj 3, semidecomandată, 
apometre, gaz contorizat balcon închis, fără 
modificări, preț 555000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Băkescu, etaj 1, decomandată, 
contorizări, gresie, faianță, balcon, vedere în 
față preț 66.000 RON. Tel. 0723/251498,232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
•urgent dec, amenajată liberă 30 mp, preț650 
mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
•cu2 camera, et3, parchet gresie, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et2, liberă preț 13500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
•zona MăiăsU, et3, contorizări, liberă preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
• urgent In zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)
■ urgent In zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• urgent In zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)

Pâine albă # Pâine neagră
Pâine albă felii + Pâine neagră felii
Pâine albă la tavă felii < Franzeluță albă

& Pâine semialbă
& Pâine semialbă felii 

Pâine multicereale 
felii

HUNEDOARA str. Mihai Fiteazu, nr. I
Teh (+40254)717838
Fax: (+40254) 713421

Franzeluță minimulti 
& Pâine graham 
& Pâine tradițională

Pâine

• regent ccrtort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabilă Imediat blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)
•zena ZamAgoa, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 millei. 235208D721/985256 (Rocan 3000) 
•zona M, 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 MArișfi, dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. iei. 235208,0721/744514 (Rocan 3000) 
•un ' I, vedere la stradă liberă 550 mii.
lei, neg. Telefr >35208, 0724/620358 (Rocan 
3000)
■otartă axcapțlonattl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918. (Casa Grande)
•Om, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
■decomandată zana Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
•dac, eta| 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622, 0720/387896. 
(Casa Betania)
• dec, Mrrafață mare, parchet balcon de 7 
metri, Contorizări, scară cu interior*, Decebal, 
preț 700 mil. lei, neg., tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722 (Casa Betania)
• garaonM 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii. lei, 0743/103622 0724/169303. (Casa Betania)
• zana Dadă dec modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 47.000 RON/47O mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• dec zona Dorobanți, et intermediar, st 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere în 
față Preț. 800 mil/80.000 ren. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă bună Hunedoara, semidec, parchet 
jaluzele, preț 21000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• ugant zonă bună contorizări, et 3, preț 520 
mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ugont, zona Dorobanți, complet mobilată 
contorizări, preț 650 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• 2 camera, semidec, parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2 preț 720 mIL, tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificat^ gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)

• zona Gojdu et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu semidec, et 3,contorizări,balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• ugent, ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• îngâni, ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• ingant ST-30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)

Cumpăr garsoniere (20)
■ In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• iiguit, zona Mărăștiul Nou, Dacia, Dorobanți, 
Progresul, Avram lancu, la prețul pieței și cu 
plata imediată tel. 0788/165703, 232808 
0745/302200. (fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent dec, 55 mp, et intermediar, centrală 
termică balcon închis, parchet preț 870 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, dec., repartitoare, parchet, 2 
balcoane, gresie, faianță ocupabil imediat preț 
1,150 mid. lei, telefoane 0742/019418. (Prima- 
lnvest)
• zona piață et 2, dea, 55 mp, parchet vedere 
bulevard, preț 1,15 mid. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
•ugont pe motiv de emigrare, 3 ap. amenajate, 
et 1-3, preț 17.500-19500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona L Manta, et2 din 4 dea, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)
• Hunedoara M5/1, dea, 53 mp. preț 53.000 RON, 
negociabil, telefoane 718833, 0745/093073. 
Partener)
• Hunedoara, zona U4, centrală termică nouă 
faianță gresie, balcon închis, preț 60.000 RON, 
tel. 718833,0745/376077. (Partener)
■ zona Gojdu, ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță parchet balcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
232808 0788-165701 (Fiesta Nora)

• zona Mid Dacia, circuit balcon, contorizări, 
parchet gresie, faianță ușă metalică recent 
renovat la cheie, preț 82.000 RON, telefoane 
0788/165702,232808 0723/251498 (fiesta Nora)
• zona Boțan, etaj Intermediar, decomandate, 
balcon închis, parchet laminat gresie, faianță 
ușă metalică centrală termică preț 50.000 RON, 
tel. 0723/251498 232808, 0788/165702 (Fiesta 
Nora)

• zona uHracontrală etaj 1, decomandate, 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță renovat recent ofertă deosebită preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200,232808 0788/165703. 
(fiesta Nora)
• zonă Centrală decomandate, 2 balcoane, 
apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
modificări la bucătărie, preț 110.000 RON, tel. 
0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona BAIcmcu, etaj intermediar, apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, parchet, fără 
modificări, preț 74.000 RON, tel. 0723/251498 
232808 0788/165702 (Fiesta Nora)
• zona Dada, parter, bun pentru spațiu comer
cial, contorizări, parchet, fără modificări, 
ocupabil imediat, preț 65.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 0788/165703. (Fiesta Nora) 
•zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dacia, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mii., neg. TelL 235208 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet, modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
•zona Mfcra 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. 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)
• irgent ta zona Gojdu, et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent ta zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț. 1,080 miliar- 
de/108000 RON. 0710013971. (Garant Consulting)
• iigent ta zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• agent h zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• regent h zona Dacia, circuit et 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent ta zona Zarandului, et 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfiresai, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță, lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandate, Mng, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spbturi 
eta Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea CrișuU, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•etaj 3, circuit gresie, faianță balcon închis/ 
contorizări, bine întreținut Zamfirescu, 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)
•etal 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 L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika) 

chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)

• zona bdd. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

• zona Micro, semidea, modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 120.000 RON/1,200 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)

• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin’s Home)
• zona LOacuhâ, dec., amenajat recent 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’S 
Home)

Tâmplărie lemn stratificat cu geam termopan
Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stra- 
tfficat umiditate 10-12%

etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie rate
- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de 
apă rezistente la intemperii și ultraviolete

Obloane din lemn cu lamele 
mobile sau fixe

• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 66000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat st 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar. 125.000 RON/1,250 mid. 
neg. 0745/666447/0727744923. (Rubin’s Home)
• zona A. Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68000RON/680 mil.(Rubin’s Home)
• Mul Dada, circuit bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultramodern. Preț 
77.000.RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin’s Home)
• zona Udo, dea, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lie. Auto, et 2, dea, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona IxL Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)

Tel./fax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348

S.C. CARBENTA S.R.L.
Volumul de vânzări Ford In 2005 până în 
luna iulie Inclusiv este de 3.065 de unități, 
cu 75% mai mult față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Cel mai vândut model a 
fost Ford Fiesta cu o creștere de 140% față 
de luna precedentă și 179% față de luna 
iunie a anului trecut

Pentru luna august, la modelele Ford, vă 
oferii următoarele n-rfuceri la prețul CIP: 
FORD FIESTA - IODO euro. FORD 
MONDEO - 2400 euro, FORD TRANSIT - 
IOOO euro, FORD TRANSIT CONNECT - 
11OO euro - transport marfă (VAN, SWB, 
LWB).

SAlONUL AUTO CARBENTA VĂ 
PREZINTĂ NOUL FORD FOCUS
Datorită diversității tehnologiilor care 
răspund cerințelor tale, la volanul noului 
Ford Focus teshnțicaun adevărat VIP.

Aceste beneficii sporesc plăcerea pe care 
o vel simți la volanul noului Ford Focus. 
Este cazul ultimei generații de tehnologii 
pentru controlul vocal șl al echipamentele' 
Bluetooth care îți oferă un control hands
free al sistemelor audio, al aerului 
condiționat, al echipamentelor de navi
gare prin satelit șl al telefonului, astfel 
încât să te poți concentra la drum.

Este și cazul sistemului de faruri autoadap- 
tive, care sincronizează mișcarea farurilor 
cu cea a volanului în timpul virării. $i faci
litarea KeyFree este o adevărată inovație 
în orivința tehnologiilor „fără diete", care 
te ajută să deschizi portiera șoferului și 
chiar să pornești motorul, fără ca măcar să 
Re necesar să scoți telecomanda KeyFree 
din buzunar sau din poșetă.

.Când dai un ordin, dorefti să fie 
executor.

Ju -^DevâCaIra Zarandului, nr. 28. DN 7 
A rTEL‘: Q2S4/22O181

FAX: 0254/220184
e-mail:ford.deva^smart.ro i
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PSWCONSULT APTITUDINAL 
Mki Maniu, bl A. xM. parter

T«l. 0254/223232
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•super ofertai Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 

ian «ta| 1, 2 balcoane, parchet 
laminat, contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869916 (Casa Grande) 
Mtmidico «ta «rtofUri, parchet, cără
midă, zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918. (Casa Grande)

«nkh ‘ and xitorizări, gaz, apă, etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, 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)
• Hunedoara, semldec, balcon închis, gresie, 
centrală termică, jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hunedoara, In circuit, balcon închis, faianță, 
gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077. (Partener)
• Hunndoara, semldec, jaluzele exterioare, par
chet, preț 20.000. Tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener)
• Hunedoara, zonă ultracentrală, dec., centrală 
termică, faianță, gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• wgtrrt, ST=52 mp, et 4, modificat, termopan, 
boxă, ultrafinisat, centrală termică, acoperiș, 
serpentină, 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4, centrală termică, amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat, 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• irgent, ST=40 mp, parter, baie, parchet, 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat 
25.500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
•zonă bună, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent zonă bună, plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• zona Cuza Vodă, Liliacului, Mărăștiul Nou, 
Dorobanți, Progresul, Gojdu, Dacia, Eminescu, 
împăratul Traian, centru vechi, la prețul pieței și 
cu plata imediată, tel. 0788/165702, 232808 
0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
•zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică, ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• 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 îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progresii, et 2, cărămidă, decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona O. Enescu, decomandate, et 1,98mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență, preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika) 
•zona Progresul dec., ușă metalică, apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă, et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona & Enescu, bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208 0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală Hateq, dec, 2 băi, gresie, faianță, 
instant apă caldă,'preț 39.000 euro, tel. 718833, 
0740/130413. (Partener)
• urgent decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Temporis)
• zona Wnertau, dec, parchet repartitoare, et. 
2, ușă metalică, gresie, faianță, preț 900 mii. lei, 
neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• doc, contorizări, beci, balcon închis, central, 
preț 1,2 mid. lei, neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zona Băkssoi, termopan, gresie, faianță 
moderne, parchet lamelar, balcon închis, 
ocupabil imediat, preț 30.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona L Creangă, dec, contorizări, parchet 
gresie, faianță, lavabil, preț 38.000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți etaj 3, decomandate, 2 
balcoane, boxă, centrală termică, parchet, 
bucătărie modificată cu living mare, 130.000 
RON, tel. 0723/251498, 232809, 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etai 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță, preț 
145.000 RON, tel. 0788/165703, 232808 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• izgonii Zona ultracentrală, etaj 3, decoman
date, termopan, centrală termica, parchet de 
stejar, gresie, faianță, frumos amenajat, preț 
120.000 RON, tel. 0788/165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zonă cortralâ, I. Creangă, amenajat centrală 
termică, ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• iigont, In zona centrală, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 14 
miliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
•decomandata, bueătărio mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mihai 
Viteazul preț 35.000 euro, neg, tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Dada, decomandata, et bun, bloc cărămidă, 
parchet gresie, faianță, ușă metalică. 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• Sir. 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță, balcon de 10 m, ST=65 m. Preț

(XX ro. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zona Scărișoara^taj intermediar, amenajat 
termopan, gresie, faianță, centrală termică, 
parchet lamelar, merita văzut Preț 80.000 
RON/SOOmll. neg. 0745/666447, (Rubin’s Home)
• zonă tetraeentrata etai 3. centrală termică 
parchet, gresie, faianță. Preț 135.000 RON/1J50 
mii. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă centrală, amenajat cu centrală termică, 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona Wnenâă, 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 preț 850 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, neg. Telefoane 235019,0724/508610.(Casa de 
Vis)
• zonă entrate Hunedoara, semidec., centrală 
termică, balcon închis, gresie, faianță parchet 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener) 
•zonă Mitrală, decomandate, 2 băl, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mil. 
lei, neg . Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• urgent ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit amenajat, 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• agent et 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• un t et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•ki zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona MărăstM Nou, DecebaJ, Dacia, Micro 15, 
Progresul, Dorobanți, Dacia, împăratul Traian, la 
prețul pieței și cu plata imediată tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

Vând ap, 4 camere (07)
• zona LlacuU, dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• urgent ki zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, bucătărie cu 
faianță+gresie, 2 băi faianță+gresie, centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting)
• t parchet 2 băi, 2 balcoane, parchet 
laminat bucătărie mare tip living, 100 mp, 
gresie, faianță preț 15 mid. lei, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală Hunedoara, dec., centrală 
termică faianță gresie, interfon, preț 85.000 
RON, telefoane 718833,0740/130413. (Partener)
• zona ZaranduU, etaj 1, decomandate, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
162.000 RON, tel. 0788/ 165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Enrineaai, etaj 1, decomandate, centrală 
termică parchet 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0786/165702. (Fiesta Nora)
• urgent ST=75 mp, et 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urpnt ST=65 mp, et 6,2 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467.(Alfa)
• urgent 5T=80 mp, et 2,2 bă, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Vând case, vile (13)
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, bale, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• In Doua, zonă centrală 2 cam, bucătărie, baie, 
cămară curte, grădină st. 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)
• ki Dm, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77.000 euro. telefon 0740/232043. (Rubin’s Home)
• zona Ha Noi living, 2 dormitoare, bucătărie, 
baie, garaj, beci, terasă cu gresie, parchet 
laminat gresie, faianță C.T, toate model nou, 
curte, livadă sc 130 mp, st 1250 mp, preț 75.000 
euro, negociabil, tel. 0745/640725 (Mlmason)
• zona Uc. da CHmta, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c.t curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă superbi, D+P-l. 1000 mp. construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• zona LVăcârascu, de protocol, piscină Ideală 
pt împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)
■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, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Călugăranl 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, neg„ telefon 
0788/497615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2001 parter+mansardă, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1) •
• Huiadoara ■ zona CMzW, 4 camere, gresie, 
faianță termopan, centrală termică garaj, 
terasa, curte betonată sc 200 mp, preț 240.000 
RON, telefoane 718833,0745/093073. (Partener)
• ki Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg., 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 camere, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, telefoane 223400, 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betania)
•casă p+L4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., telefoane 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania) 
•casăp+2,6camere, 2 băi, balcon, terasă garaj, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., telefoane 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)
• zona Horta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• la 22 km dt Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 072*620358 (Rocan 3000)
• ki Dava, 4 camera, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004 (Prima-lnvest)
• Hunedoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• urgent In zona Zăvoi, 2 camere, baie 
amenajată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

Cumpăr case vile (14)
•ki Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, plata imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)
•zum Sântadialm, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
■zum Bârsâu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Leșrrtc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Mița, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•la M km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mit, telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•In Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 165 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Vând teren (21)
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• hi Zăvoi fs 166 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• krtravlan, 1200 mp, fs 15 m, intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona CA RomHL 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi loc de casă 715 mp, fs 10 m, preț
37.000 euro, neg., telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• In itia la DH7, cu deschidere 17,5 m, gaz, 
apă curent, preț 6,5 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• loc. Tknpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr. 1)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2600 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Simeria, la DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• teren intravilan, 1000 mp, zona Cetate - Deva, 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg., telefoane 
718833,0745/093073.(Partener)
• Intravilan, zona Zăvoi st. 1,500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg., telefon 0745/666447. 
(Rubin’s Home)
• lan, 1200 mp, toate utilitățile, fs 16 m, la 
DN Cristur, ideal pt construcție casă sau hală 
industrială preț 8 euro/mp, neg, telefon 718833. 
(Partener)
• Intravilan, zona DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg, telefon OW®6447. (Rubin’s Home)
• intravilan, zona prelungirea Vulcan, st. 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț 8 euro mp. 
Telefon 0745666447. (Rubin’s Home)
•krtravlan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri toate utiirtâbie, zonăcomercială exce
lentă S'nfuha'rm.toha MOW A&ka. telefoane 
223400,0720/387896.0740/514688. (Casa Betania) 

>it an, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., telefoane 0740/9144688, 0724/169303, 
223400. (Casa Betania)
•teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front strada) 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz 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, 
telefoane 230221, 0740/914688, 0720/370753. 
(Casa Betania)
■krtravlan, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania) 
■Intravilan, st 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., telefoane 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
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•krtravlan, st 4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate și parcela, zona liceului 
Tralan, preț 15 euro/mp, telefoane 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betania)
•Intravilan, si 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva 
preț 15 euro/mp, neg., telefoane 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania)
• Intravftm, zona Zăvoi st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 072* 
620358. (Rocan 3000)
• Intra i, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 072*620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
072*620358 (Rocan 3000)
• krtravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• krtravlan, st 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 072*620358 (Rocan 3000)
• zona Zăvoi intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• contrai Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21.000 euro neg., tel. 718833, 0745/093073. 
(Partener)
• urgent 3672 mp din care 1060 mp intravilan și 
2612 mp extravilan, Boholt 3 euro/mp, neg, 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent, krtravlan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Cumpăr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• lagarrt, 5 hectare, intravilan, la șosea, 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, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Romslva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă semicentrate, 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent preț 65.000 euro, neg., telefon 
0740/173103. (Mimason)
• bar cu terasă, zona Poliția jud, sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 mp, preț 
43.000 euro, neg., telefoane 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zonă ultracentrală ■ Hunedoara, 50 mp, uși 
termopan, jaluzele irit, preț 33.000 euro, neg., 
telefoane 718833,0721/839624. (Partener)
• central amenajai 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Alte imobile (27)
•femiă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500.000.000 Ktelefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă turistică Hunedoara, PENSIUNE: p+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc • 124 mp pe nivel, st 
- 9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
euro, neg., telefon 718833. (Partener)
• hală producție, 220 mp, Deva, platformă 
betonată de 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Chirii imobile (29)
• central amenajai contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• snațfl comerciale pe Str. Depozitelor, pretabi le 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
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• ap. 2 camere, mobilat aragaz, frigider, 
contorizări, zona Gojdu, preț 90 euro/lună tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună telefon 215212. (Prima- 
lnvest)
• ap. 1 camere, mobilat occidental, centrală 
termică et 1, preț 170 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ap. 2 camere, mobilat, aragaz, frigider, zona 
Piața Victoriei, preț 130 euro/lună tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere-
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele 
toanele 235208,. 0721/ 985256, 0721/744514, 
0724/620358 (Rocan 3000) '
• olar pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., ■ 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000) “

• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera-’ 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
072*620358 (Rocan 3000)
• zona Romslva, s 100 mp. 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță, termopan, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Bălcescu Nou, 30 mp, pretabil sediu, - 
birouri, cabinet, preț 6 mii. lei/lună telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona .Creangă 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725.- 
(Mimason)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer apartament 2 camere, circuit centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat cu 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună tele
foane 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dul Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței, telefoane 0745666447. (Rubin’s1 
Home)
• închiriez ap. 2 camere, zona Dacia, etaj inter
mediar, mobilat contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună Telefon 0745666447. (Rubin’s 
Home)
• garsonieră moHată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliara 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. D
• apartament :t camere, zonă ultracentrală - 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat și utilat stare bună 150 euro.;, 
neg., 0788165703,0788165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat și utilat,' 
stare bună preț 150 euro, negociabil, tel 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, semimo- 
biiat. proaspăt renovat preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• ugenlki zona Decebal, 2 camere nemobilate 
Preț 90 euro/lună. Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgerrt, In zona Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, et. 1. Preț 150 euro/lună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• irt, In zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat. Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224296. (Garant Consulting)
• urgent in zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782,224296 (Garant 
Consulting)
• irgerrt, In zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et 4, mobilat, contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• regent ki zona Gojdu, et. 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanție 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting) -
• ugoitki zona pieței, 2camere decomandate, 
centrală termică amenajat deosebit, et. 1, 
mobilat, utilat 250 euro/lună+garanție, telefon 
0748367893. (Garant Consulting)
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SC UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE SA
cu sediul în Județul Hunedoara, localitatea Orăștie, str N. Titulescu, nr. 60, în conformitate cu prevederile: OUG nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru acce
lerarea privatizării cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice aprobate prin HG nr. 577/2002, cu completările 
ulterioare precum și prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, anunță 
vânzarea prin licitație deschisă cu strigare, la sediul societății, pentru fiecare din următoarele active:
Nr. Denumire activ Preț de pornire-RON- Data și ora desfășurării
cit. exclusivTVA licitației
1 Hală Producție Flanșe-Ob. 24, cu terenul aferent 630.979 08.09.2005, ora IO
2 Tâmplărie Pricaz, cu terenul aferent 338.515 08.09.2005, ora 13
3 Hală Prelucrare Mecanică, cu terenul aferent 2.482.541 09.09.2005, ora 10
4 Corp pază-Ob 117, cu terenul aferent 827.514 09.09.2005, ora 13
Pentru fiecare activ supus vânzării:
Dosarul de prezentare al activului (denumit în continuare Dosarul), la prețul de ÎOOO RON+TVA, poate fi procurat zilnic între orele 8- 
13, de la sediul societăți, telefon 0254/247966, fax 0254/247964.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului, plata taxei de participare la licitație de ÎOOO RON+TVA și consti
tuirea Garanției de participare, conform cerințelor din Dosar.
Plata contravalorii Dosarului, Taxei de participare la licitație și constituirea Garanției de participare se face:

pentru persoanele fizice/juridice române - cu ordin de plată în contul nr.: R060RZBR0000060001098032 în lei deschis 
la RAIFFEISEN BANK Hunedoara-Orăștie

pentru persoanele fizice/juridice străine - în contul: R012RZBR0000060001866748 EURO deschis la RAIFFEISEN 
BANK Hunedoara-Orăștie, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora sau la data emiterii 
scrisorii de garanție baneară/biletului la ordin.
Dosarul și taxa de participare pot fi achitate și la casieria unității.
Documentele care se vor prezenta pentru eliberarea Dosarului sunt:

împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care ridică Dosarul;
buletin/carte de identitate al persoanei care ridică Dosarul-copie;
angajament de confidențialitate semnat la sediul societății de către persoana cu mandat.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății în plic sigilat, documentele de participare prevăzute la art. 35 
din Normele metodologice aprobate cu HG nr. 577/2002, precizate și completate în Secțiunea C a Dosarului, cel mai târziu cu o zi 
lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitației cu strigare, ora 14, acest teimen fiind termen de decădere.
Alte relații la tel. 0254/247966. (28205)

Allianz (jh) Tiriac©

Asigurări S.A.

Societatea de asigurări Allianz-ȚIrfac Asigurări SA., parte a Grupului Allianz 
un leader pe piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare, 

cea mai mare companie de asigurări din România 
selecționează pentru structura de vânzări non life:

DOI INSPECTORI DE ASIGURĂRI ASPIRANȚI
Pentru AGENȚIA DEVA

Cerințe:

• Experiență fn asigurări - constituie avantaj
• Studii superioare
• Foarte bune abilități de comunicare
• Spirit de echipă
• Cunoștințe de limba engleză - opțional
• Cunoștințe operare PC

Așteptăm C.V.-urile dvs. însoțite de o scrisoare de intenție la sediul nostru din: 
Deva, bd. Decebal, bl. 8 mezanin, fax. 0254/ 219495 sau e-mail: 

deva.hd@allianztiriac.ro
Persoanele selecționate vor fi invitate telefonic pentru interviu.

(27035)

Oferim:

• Posibilitatea dezvoltării unei cariere 
într-o companie multinațională

• Mediu de lucru profesional
• Training inițial și permanent
• Pachet salarial atractiv și 

motivant

RECLAME

wwwjlmal.ro
almalOsmart.ro
mailto:deva.hd@allianztiriac.ro
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Vâna p. 2 camere (03)
• P*ltastațluneaGeoaglu-Băi, preț convenabil. 
Relații la tel. 0254/241044, după ora 17.

• 2 apartamente a 1 camere, în comuna lila, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
0254/282375, după ora 17.
.• circuit, balcon închis, parchet, gresie, faianță, 
modern amenajat, ocupabll Imediat, Dacia, 
Deva, preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/039628.
• decomandat* contorizări. posibilitate 
modificări, 2 balcoane, unul închis, vedere inte
rior, zona Lido, uscătorle, boxă, beci, preț nego
ciabil. Tel. 218392,0723/682812.
• decomandate, Deva, Trtu Maiorescu, bloc 
cărămidă, 63 mp, parchet stejar, interfon, balcon

•-.închis, boxă, uscătorie, preț 130.000 ron. Tel. 
<0741/210056.

• decomandat* modificări, modernizări, bucă
tărie tip living, parchet lamelar, 56 mp, Deva, Lili
acului, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0745/266071.
• decomandat* zona N. Bălcescu, etaj 5, con
torizări apă, gaz, repartitoare, parchet, balcon 
mare închis, semomobilat, Deva, preț 75.000 ron, 
negociabil. Tel. 0726/216069.
• Deva, Crizantemelor, contorizări, etaj 1, preț 
1,100 mid. lei. Tel. 223336.
• Deva, etaj 1 plus 2 uscătorii, parter, deasupra 
Magazinului Tineretului. Tel. 0723/514133.
• Hunedoara, Piața Eliberării, decomandate, 
centrală, termopane, preț negociabil. Tel. 
0746/031037.
• parchet In camere, gresie și faianță în 
bucătărie, repartitoare, apometre, gaz conto- 
rizat, etaj intermediar (2) zona Dada, preț 630 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/722112, 
.0740/317313,226092.
' • semidecomandat* 2 holuri, greși* faianță; 

contorizări complete, bloc de cărămidă, Deva, 
zona Dacia, preț 540 milioane lei, Tel. 
0741/301548
• semidecomandat* «Cal 2, Dacia, totul conta- 
rizat, repartitoare, parchet, lângă bancă, preț 630 
milioane lei, negociabil. Tel. 0722/722112, 
0740/317313,226092.
• semidecomandat* parter, zona Dacia. Tel. 
0721/679186.
• semidecomandat* tona Bălcescu, etaj 5, fără 
îmbunătățiri, contorizări apă, gaz, repartitoare, 
balcon mare închis, parchet, preț 750 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0726/216069.
• idtracentral, etaj 1, bloc de cărămidă, Deva, Al. 
Patriei, preț 1 mid. lei. Tel. 213135, orele 19-22.
• iigent, semidecomandate, etaj 2, Deva, zona 
Daci* preț 720 milioane lei, preț negociabil. Tel. 
225243,0723/395077.

Vând case la țară (17)

• vând Fort Mondeo Caravan Trend, af 
2002,127X00 km, 2X1TDI, foil-options, piei* 
consum 55%, preț 11500 euro, negociabil, 
adus recent In țar* Tel. 0723/655855.

• vând ugsnt și convenabil combină audio First 
și pick-up plus diverse plăci audio. Tel. 
lOVu Iff Z70

Decese (75)

Vând ap. 3 camere (05)
f •decomandal*eta|4,acoperitcutablă,cupod,

2 băl, 2 balcoane închis* contorizări, preț nego
ciabil 1,2 mid. lei. Tel. 0727/357313.
• decomandat* hol centrai, Dev* Al. Păcii, etaj
2. îmbunătățiri, contorizări, modificat eventual 
.-mobilă preț 41.000 euro, negociabil. Tel. 213244, 
0741/154394.
• decomandat* termopane, gresie, faianță 
parchet în camere, boxă spoturi, stil occidental, 
preț 1.030 mid. lei. Tel. 0741/301548
• iigent, decomandat* 2 băi, greși* 2 balcoa
ne, centrală termică faianță parchet în camere, 
zona Eminescu, preț950 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0741/301548

Vând case, vile (13)
ț-. • Dev* zona nămupu, 2 camere, baie, bucă-
v' tărie, cămară pivnița, curte 200 mp, gaz, apă 

preț 40.000 euro, negociabil. TeL0721/521378
• Simeria, 3 camere, centrală termică curte, 
grădină st 1000 mp, preț 13 mid. lei. Tel. 
0722/160405.
• superbă 4 camere, 2 terase, bucătărie, 2 băi, 2 
garaje, livadă pomi, grădină legume, flori, luciu 
apă sc 120 mp, 3 nivele, st 23 ha, centrală 
termică standard occidental, zona Almașu Sec, 
preț 130.000 euro, negociabil. Tel. 0745/888619.

Vând case de vacanță (15)
• cabană zona Căprioara, mobilată cu filigorie, 
apă curent curte 300 mp, preț 10.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/521378

SC SUINPROD SA 
Bumbești Jiu 

str. Curtișoara, nr. 405, jud. 
Gorj, organizează licitație în 
data de 25.08.2005, ora 14.00, 
pentru închiriere mașini trans
port cărbune. Oferta trebuie să 
conțină tariful în lei/tonă/km. 
Ofertele se depun la sediul 
firmei sau se transmit prin fax la 
numărul 0253/217.808, până la 
data de 25.08.2005, ora 12.00.
Relații suplimentare se pot 
obține la sediul firmei - compar
timentul comercial sau la tel. 
0253/2 1 3.863. (28248)

• casă (vlă) P+M, Șolmus, apă gaze, 4 camere, 
bucătărie, 2 băl, 2 beciuri, living, terasă garai, 
anex* grădină preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959.
• casă 2 camere șl grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.
• casă bătrănuascăCertei, șură grajd, fântână 
1500 mp teren, preț 450 milioane lei. Tel. 231288, 
0727/861357.

• vând Opei Vectra 1,61, af 1991, gri metalizat, 5 
uși, stare foarte bună închidere centralizată 
alarmă, preț negociabil. Tel. 0722/376825.

• vând Daawv* Clelo, af 2002, vopsea originală 
metalizat, motor în 16 valve, consum 55 %, 
19.000 km, mașină ținută în garaj. Tei. 
0744/125690.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRI5 SERVICE SRL

Microbuze. Dube (38)

TEL: («359)409.222
07 23-354.991 B
Str. Prlinttrici Nr.lo R

< >R AI)1‘A

Vând garsoniere (19)
• Dev* Mărăstl, etaj 3, preț 650 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0722/751552,0724/343180, orele 
16-20.

Vând terenuri (21)
• 10 pamta teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124
■ 24.7W mp teren pentru agricultură șl 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștl - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 8000 mp teren în Dev* preț 6 euro mp. Tel. 
223457.
• Dev* Hravlan, 1955 mp, fs 23 m, zona Fabricii 
de Mătase, acces la toate utilitățile, preț 28 euro 
mp, negociabil. Tel. 0745/096675,218308 seara.
• krtravfcm5100 mp, zona Deva7OO.Tel. 222305, 
226813.
• Hravlan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, S1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
lapoartă Tel,220269,0746/029058
• IntavRan șl extravilan, super pentru cabană 
saț Archl*la3 km de Dev* Tei. 215868,218650.
• Hravlan, 1800 mp, fs 30 m, utilități, zona 
Zăvoi, spre oraș, preț 22 euro mp, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• Hravlan, acces la toate facilității* pentru 
casă sau cabană 510 mp, fs 12 m, preț 95 
milioane lei, negociabil. Informații Leșnlc nr. 122.
• Hmla*Dra, 11.000 km, fs 50 m, preț nego
ciabil. Tel. 0721/679186.
• Hravlan, In Dev* Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.
• foc de casă 3511 s 22 m, apă gaz, curent
loc drept zonă lini:sttă, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. TeL 0723/005657.
• teren-hâdă Dev* 1400 mp, preț 14 euro mp, 
negociabil. Tel. 224182,0723/499284.
a teren, Intre Deva - Sântuhalm, 1779 mp. TeL 
210869,0721/430502.

Vând spații comerciaie (25)
• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058
• urgent 35 mp, toate dotările, zonă cu vad, 
ultracentral, Dev* preț negociabil. Tel. 
0745/888619

Vând alte imobile (27)
• vând fermă 5 grajduri, 3 în stare bună căi de 
acces și curte betonată apă curent 4 ha teren 
intravilan la 12 km de Dev* Tel. 0721/777277,

Imobile chirii (29)
• MMez apartament 2 camere mobilat deco
mandate plus garai în Cluj. TeL 0722/896028
• hichlriaa apartament 2 camere nemobilat 
Dev* str. Cioclovină preț 60 euro/lună Tel. 
262203.
• InchMez spațiu comercial ultracentral 30 mp, 
amenajat ultra. Tel. 0723/562744 0744/341890.
• oier kt Deva spre închiriere unei firme 4 birouri 
elegante, 70 mp, etaj 1, zonă ultracentrală cu 
grup social și încălzire centrală proprie, preț 7 
euro mp, negociabil. Tel. 0744/561810, 
0745/096675.
• ofermre închiriere casă cu încălzire centrală 
telefon, mobilată curte, cu forme legale, cel 
puțin 2 ani, în Dev* cu vizitare și preț negociabil. 
Tel. 0727/397115.
• oier spre închiriere în Deva spațiu pentru 
producți* servicii său comerț, 60 mp, curent 
trifazic, centrală termică proprie, zonă ultracen
trală preț 5.5 euto mp, negociabil. Tel. 
0744/561810,0745/096678
• primesc In gazdă elevă sau elev, în aparta
ment central, condiții foarte bune. Tel. 217649.

Auto românești (36)
• vând Dacia 1310 Li, at zv motor pe injecție, 
vopsea originală din fabrică 40.000 km, mașină 
de garaj, preț 98 milioane lei. Tel. 0723/270348
• vând Dada 1310, af 1987, preț 14 milioane lei, 
negociabil. Tel. 231730.
• vând Dada Nov* culoare alb 28, stare foarte 
bună 17.000 km, preț 3000 euro. Tel. 213943.

Auto strâine (37)
• vând urgent VW Polo multiple îmbunătățiri. 
Tel. 0727/896178
• vând VW Golf l, af 1980,2 uși, revizie tehnică 
042007, preț negociabil. Tel. 0721/679186,236918

Agenția Națională 
a Funcționarilor Publici București 

organizează, în datele de 24 - 25 august 2005, 
concurs pentnj ocuparea postului vacant de director 
executiv adjunct la Unitatea Fitosanitarâ Hunedoara. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 
ANFP București, până la data de 12.08.2005. 
Informații despre condițiile de participare, bibliografia 
și actele necesare înscrierii la concurs pot fi obținute la 
telefonul 217453, int. 103. (2826*)

• vând sutoutlRtar* Renault Trafic benzinar 
înmatriculat, af 1988 verificare tehnică 2007, preț 
2950 euro, negociabil, Dev* Tel. 0745/096675, 
218308 seara.
• vând autoutMară Volkswagen Cady, af 2004 
stare excepțională Tel. 225160,0721/673582.
• vând Fort Tranzit, af 1991, bine întreținut, unic

Sroprietar, preț șl modalitate de plată negoda- 
II* Tel. 0723/394425.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

ACUM
SI numai ACIULTRA PROMOȚII
Nurtiui aici jjasv-s» i: 

tete rrai rte. prate
MONITOARE 15'" ki 450.000 lei

MONITOARE 17'de la 850 000 W

Soțul Ionel, fiul Florin, nora Marinela și nepotul Bogdan 
anunță cu durere in suflete încetarea din viață a celei care 
a fost

ȚULIGĂ AURELIA
un suflet blând și generos. înmormântarea are loc astăzi 10 
august, ora 14, la Cimitirul ortodox din Simeria. Dumnezeu 
s-o odihnească in pace.

second-hand
produse noi

E-niail: calculatoareta rdslink. r»

• vând buidooxcavator MF, af 19BB, cupă 
nndUfendfoMlâ, Mfetorit ta tari, preț 
1*000 aura șl tractor Volvo BMcu traBu 
frontal racent adus din Su«l* preț 6000 

eu* TeL 0744'3*4***

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând mucul șl femelă struț, 3 ani și ouă de 
Struț. Tel. 0745/364948
• Vând orz, grâu, porumb, 4500 lei/kg. Tel. 
234286,0744/558611
• vând parai Marele alb, preț avantajos. Relații 
Chișcădaga nr. 121, tel. 237078,0724/351068 
•vând icrodțe de prăsilă scroafe gestante și 
scroafe cu purcei. Tel. 0726/504625.
• vând urgent 2 vaci cu lapt* foarte bune și de 
rasă Tel. 215868 218650.
• vând vacă 6 ani cu vițel de 2 luni, bună de 
lapte, plata la vedere, Bălaia nr. 31. Tel. 237339, 
231289.
• vând vacă Holstein 9 ani șl vacă tânără prima 
fătare, în Bârcea Mică nr. 52. Tel, 236950.

Apeluri (65)

SC SUINPROD SA BumbețtKliu
str. Curti;oara, nr. 405, Jud. Gorj,

organizează în data de 25.08.2005, ora 10.00, licitație 
pentru achiziționarea de cărbune, după cum urmează:

- lignit sortat cu dimensiunea bulgărului de minim 200 mm, in cantitatea de minim 1200 
tone;
- huilă spălată cu granulata mai mare de 10 mm, in cantitate de minim 300 tone. 
Ofertele vor conține prețul cărbunelui loco furnizor încărcat în mijlocul de transport și 
costul cărbunelui loco beneficiar (in condițiile în care transportul poate fi asigurat de 
furnizor).
Relații suplimentare se pot obpne la tel. 0253-213863, iar ofertele se pot trimite la fax 
0253-217808. (2S185)

• vând hazâ comandată de calculator (Router, 
CNC, 3 D), nouă, import Germani* acte, Ideală 
pentru gravură matrițe, decupări, dimensiuni de 
lucru 1000 x 600 x 80 mm. Tel. 0721/850920.
• vând motocoiltoare Husqvam* lamă 80 cm. 
stare foarte bună de funcționare, mașină 
manuală de tuns iarbă Husqvam* aproape 
nouă Tel. 213962.
• vând motor electric de 22 kw și masă circular 
cu anexe, preț 5 milioane lei, negociabil. Tel. 
0720/303469.
• vând motor tăiat lemne ce se anexează la 
tractor U 650. Tel. 243864.
• vând ponta însilozare E 281 ■ C, preț avan
tajos. Tel. 0723/382799.
o vând Mmânătoare păioase 29 rânduri, 
semănătoare-prășitoare 6 rânduri, săpătoare 6 
rânduri, mașină erblcidat, cadru disc în tlrarrți, 
toate în perfectă stare de funcționare. Tel. 
264161.
• vând urgent tractor U 445 cu utilaje. Tel. 
0727/896178

• vând palton lung, bărbați, din piei caprin* nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• cumpăr buștean molid, plata pe loc. Informații 
tel. 0788/340624.
• vând cherestea și buștean de stejar, fag, cireș. 
Relații la tel. 0788/340624.
• vând gard de beton, la comandă asigurtrans- 
port și monta). Tel. 0723/659753.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Garaje (43)
• «tar ponta închiriere garaj, ultracentral. Tel. 
216550.

Mobilier și interioare (47)
• vând convsnstel masă panel furniruită 0,7/0,7 
m șl 4 tabureți rotunzi toate lustruite, stare 
perfectă Tel. 220025.
• vând adu hol, din fier forjat, cu oglindă 
130/030 m, preț 800.000 lei. Tel. 220025.
• vând mofeta de bucătărie tip Bonanza stare 
foarte bună culoarea lemnului, negociabil. Tel. 
0721/777277.
• vând urgent mobilă dormitor, bucătărie, ca
meră de tineret, colțar, toate în stare bună 
prețuri avantajoase. Tel. 213244,0741/154394.
• vând ugsnt și convenabil mobilă canape* 
dulap 2 uși, bibliotecă birou, preț 5 milioane lei. 
Tel. 0724/218018,0744/705490.
• vând ușâ de Intrare nouă ramă pvc cu geam 
termopan, 230/90 cm, Import Germani* des
chidere stâng* preț 220 euro, inclusiv feronerie. 
Tel. 0745/096675,218388 seara.
• vând ușâ nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
200/75 cm, deschidere dreapt* import Ger
mania și foaie ușă albă fără toc, second, import 
Germani* preț avantajos. Tel. 0745/096675, 
218308 seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemi* marca 
Accu Cher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230253.

• Convocator. Consâtal de Administrație al 
SC Agromec SA Simeria convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor pentru data de 8 septembrie 
2005, ora 10. Societatea este înregistrată la 
Registrul Comerțului cu Certificatul de 
înregistrare 2150888 și nr. J20/1070/1991 
eliberat la data de 11.022005. Ordinea de zi: 
aprobarea mutării sediului societății; apro
barea retragerii de la tranzacționare a 
acțiunilor SC Agromec SA Simeria de pe 
piața Razdag; modificarea capitalului 
sbcial; alegerea unui nou Consiliu de 
Administrație; alegerea Președintelui 
Consiliului de Administrație; diverse. 
Adunarea generală va avea loc la sediul 
societății din str. Biscari* nr. 136. Dacă nu 
se îndeplinesc condițiile de cvorum cerute 
de Legea 31/1990 republicată în 29.01.1998, 
lucrările adunării generale se vor ține în 
data de 9.09.2005, ora 10.

Altele (61)

• cumpăr Burtrate vechi până în anul 1990, 
monezi, insign* decorații. Tel. 222579.
• vând Umbra filatelice românești din perioada 
1946 -1993 cu reducere față de listă de prețuri 
2005. Tel. 0254/222579.

Electrocasnice (56)
• Khtahmaștaâ de spălat automata germană 
stare foarte bună cu produse alimentare. Tel. 
225044 sau 227884.
• vând candelabni de cristal de Boemi* 
perfectă stare, 3 becuri, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând conranibB lustră plafon 3 brațe 
completă și o aplică de perete. Tel. 220025.
• vând Mgbfev Fram, preț 2500.000 lei. Tel. 
261848
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte" 

bună cu motor defect, toată instalația este pe 
cupru, preț 25 milioane lei. Tel. 221060.
• vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, preț 3 
milioane lei. Tel. 261849.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând mașină de cusut tip Singer, stare 
perfectă de funcționare, preț convenabil. Tel. 
213908 Dev*
• vând mașină de spălat rusească cuvă de 
plastic, capacitate 150 ■ 200 litri, cu suport de 
metal, preț 35 milioane lei, negociabil. Tel. 
220025.

• oferim ta cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară sifonate la sticle 
pet de 2 litri și nesifonate la sticle pet de 3 litri, 8 
sortimente, Deva Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• oferim ta prețuri minime îmbuteliate sau vrac 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit *90%, sifonerii și uz casnic, gamă de 8 -12 
sortimente. Dev* Tel. 0745/096675, 235320, 
212057.
• tâțea >lat' ,na ibricat de Balanț: 
Sibiu, tastare ireproșabilă (ânttrește maximum 
110 kg, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând dtador pentru copii, stare excep
țională preț negociabil, fețe uși față noi Dacia 
1300 ■ 1310 șl arbore cotit cota zero, nou, Dacia 
1300. Tel. 216255.
• vând con de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vâoddtaMtă inox,2-Contoare-,aBărece  .și 

.caldă Tel. 213894.
• vând ta Deva 10 butoaie inox pentnj bere, 60 
litri fiecare, preț 45 euro bucat* negociabil. Tel. 
074S/09667S 218308 seara.

Prestări servicii (72)
• ofe nco rie calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182.0723/499284.
• pivotări servldt mașini de spălat aspiratoare, 
fiare de călcat audio-video, mașini cusut bici
clete, yale, instalații electrice, etc, prețuri foarte 
bune. Tel. 0745/126889,0721/079491,219413.

• efectuez transport marfă, local și 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

Pierderi (62)
• plantat carnet asigurări sănătate pe numele 
Arghiropol Mari* Se declară nul.
• pierdut carnal asigurări sănătate pe numele 
Dulipovici Dan. Se declară nul.
• pfenH camei asigurări sănătate pe numele 
Niculesc Afin* Se declară nul.
• pMut camei asigurări sănătate pe numele 
Pătru Sterică Se declară nul.
• plantat camei asigurări sănătate pe numele 
Trif George Gabriel. Se declară nul.

• Caut oetvîdu part time,în orice domeniu.Tel. 
0744/874987.

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez șofer cat D pentru microbuz trans
port persoane și șofer pentru taxi. Tel. 
0745/638717.
■ angajez șofer. Tel. 0740/420521.
■ caut femele, permanent, pentru companie 
bătrâni ofer întreținere și retribuție. TeL 227884 
sau 225044.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• Donez 2 broaște țestoase femelă și mascul. 
Tel. 0744/874987.
• donez mascul și femelă broaște de Floridă 
Tel. 0744/874987.
• vând juntacâ gestantă luna VI, preț negociabil. 
TeL 236742 după ora 21.
• vând porumb pentru floricele Pop Cbrn, 
putere de expandare 99%, preț 30.000 lei kg, 
Dev* Tel. 235320.0745/096675.

• Cinuri inspector resume uman* SC 
Orama Management SRL Dev* societate 
acredftatâ MMSSF șl MKT, organizer 
cursuri de spedoBzara penta Inspectori 
resuse uman* Informai! la toi 
0722/534697, 0744/631302, 0701/207872.

• SC DaiMe Company Deva, Str. Rându- 
nkB nr. * angalenzâ agent de vânzări, 
vârsta M-40 anț sterti mecta, permis de 
conduces* seriozitate motan* TeL 
0722/aBU*

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
fi depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
din Deva:

1. Comtim;
2. Stația de 
autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de 
Artă Forma;
4. Alimentara 
Dacia;
5. Intersecția 
Zamfirescu - B-dul 
Decebal.

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

CUVÂfflW.

Cititorii 
Cuvântul 

liber:
Oameni bine 

informați! 
Ziarul familiei 

tale!

• aodstete comerdsta angajează contabil 
cu axperionta șl operator calculator 
factual* CV-url la fax 9284/222344.

• societate comerdalâ angajează zidari și 
zujpavl CV-url și relații la teL/fax 
0254/222344.

• societate de transport cu sediul în Deva 
angajează conducători auto categoriile 
C+E Relații la tel. 0254/221’190.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Farmaceutica 
Remedia SA Deva, cu sediul social în Deva, Str. Dorobanților, nr. 
43, jud. Hunedoara, convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor, în data de 19 septembrie 2005, ora 10, la sediul 
social al societății, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul 
Român al Acționarilor până la sfârșitul zilei de 04 septembrie 
2005, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea fuziunii cu V. Taras RoAgencies și a proiectului de 
ftiziune
2. Modificarea actului constitutiv în ce privește:
- majorarea capitalului social
- structura acționariatului
- completare obiect de activitate
- stabilire sediu
- deschidere punct de lucra în municipiul București
3. Diverse
în cazul în care la data de 19 septembrie 2005 nu se îndeplinește 
cvorumul prevăzut de lege pentru prima convocare. Adunarea 
Generală Extraordinară se convoacă pentru data de 20 septem
brie 2005, in același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la 
telefonul 0254/223.260. (28258)

RECLAME
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Naveta Discovery a aterizat
• Reality show Vladimir Jirinovski va parti
cipa la un reality show care va fi turnat în- 
tr-un castel medieval din Polonia, a anunțat 
luni o televiziune rusă. Oameni politici, jur
naliști și actori ruși se vor înfrunta în cadrul 
unei lupte fictive pentru putere.

• Licitație Un bandaj pe care prim-ministrul 
israelian Ariel Sharon l-a purtat în jurul capu
lui după ce a fost rănit în timpul Războiului 
de Yom Kippur din octombrie 1973 a fost 
scos la licitație pe eBay la prețul de pornire 
de 10.000 de dolari.

Mumie readusă la viață
San Francisco (MF) - Un grup de experți 

informaticieni din SilicofteVValley a recurs 
la tehnologia secolului al XXl-lea pentru a 
da viață virtuală unei mumii egiptene vechi 
de două mii de ani. <•'

Acești experți, care lucrează într-o firmă 
specializată In Imaging digitală, Silicon 
Graphics Inc., au utilizat un scanner spe
cial pentru a recrea în 3D corpul unei fetițe, 
acoperit cu panglici timp de două mii de 
ani. Mumia fetiței este expusă din 1930 la 
Muzeul Egiptean din San Jose, California 
de Vest. Angajații jtauZBUlui botezat fetița 
Virtuală „Sherit”, ceea ce înseamnă în egip
teana veche „micuța”.

Gripă aviară
Moscova (MF) - Auto

ritățile medicale ruse au ' 
confirmat ieri că virusul ; 
gripei aviare care s-a i 
răspândit în cel puțin î 
trei regiuni siberiene i 
este de tip H5N1, fiind i 
transmisibil la om, ; 
informează AFP.

„Există toate motivele i 
pentru a crede (...) că i 
forma H5N1 a gripei i 
aviare a fost transmisă ! 
prin intermediul păsări- ! 
lor sălbatice care au J 
venit din Asia de Sud- | 
Est”, a declarat Ghena- 
di Onicicenko, respon- i 
săbii în cadrul Minis- j 
teiului rus al Sănătății, 1 
menționând regiunile j 
siberiene Novossibirsk, j 
Altai și Omsk. j

„Ne putem aștepta ca ș 
forma virusului care a- j 
fectează animalele să î 
îmbolnăvească și oame- j 
nii”, a adăugat el. i

La castel
Budapesta (MF) -
Steven Spielberg a vi
zitat castelul baroc 
Grassakowch din Un
garia. Castelul era lo
cuința favorită a regi
nei Eiisabeta, soția 
împăratului Franz Jo
sef. Se bănuiește că 
Spielberg va petrece 
mai mult timp în 
Ungaria, pentru a fil
ma o parte din filmul 
săuintitula® provizo
riu „Munchen".

Inedită
Mdboume (MF) -
Câțiva muzicieni aus
tralieni au interpretat 
ieri, pentru prima 
oară după 250 de 
ani, o operă inedită a 
compozitorului Anto
nio Vivaldi, 
descoperită de o 
profesoară din Aus
tralia.

■ Unul dintre momente
le cele mai tensionate 
ale misiunii a fost 
intrarea în atmosferă.

Washington (MF) - Discove
ry, prima navetă lansată de 
NASA de la accidentul Colum
biei, în februarie 2003, ă ateri
zat ieri la baza aeriană Ed
wards din California, la capă
tul a 14 zile în spațiu.

Unul dintre momentele cele 
mai tensionate ale misiunii a 
fost intrarea în atmosferă, 
momentul care i-a fost fatal 
navetei Columbia, mai ales că 
lansarea lui Discovery a fost 
marcată de incidente. Această 
etapă a fost însă depășită fără 
probleme.

Discovery â fost arimată la 
Stația Spațială Internațională. 
Doi dintre membrii echipaju
lui său au efectuat trei ieșiri 
în spațiu în care au înlocuit 
un giroscop defect al Stației 
și au adus reparații scutului 
termic al navetei.

Discovery a transportat pro
vizii și echipamente pe ISS, 
dar o mare parte din misiune 
a fost dedicată testării noilor 
echipamente de siguranță.

Aterizarea navetei era pre
văzută inițial pentru luni la 
Centrul Spațial Kennedy de la 
Cap Canaveral, dar NASA a 
amânat operațiunea din cau-

MRO pleacă spre Marte (Foto: fan)

Eileen Collins (Foto: epa)

Bucurie la NASA (Foto: epa)

Discovery a ajuns cu bine
(Foto: EPA)

za condițiilor meteo nefavo
rabile, motiv pentru care na
veta a aterizat ieri la baza Ed
wards.
O nouă misiune

NASA lansează astăzi 
„Mars Reconnaissance Prbi- 
ter” (MRO), următoarea etapă 
a ambițiosului program de ex
plorare a planetei Marte.

MRO este dotat cu șase in
strumente de o precizie fără 
precedent, pentru a analiza 
planeta roșie, de la stratul su- 
Sor al atmosfe|ii sale până 

ilcătuirea șailnterioară. 
MRO va ajunge în apropierea 
lui Marte în martie 2006. Va 
fi lansat azi de o rachetă de 
mare pntere, Atlas V, de la 
Cap Canaveral,* Florida. ’
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Născută în zodia 
Capricorn, îi plac 
■muzica, distracția și
plimbările în parc. •V’ .<■ -A- • , - • ** ••

(Foto: Traian Mânu)
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Java de Vest. (Foto: EPA)

igrarea artiștilor care 
s-au opus războiului.

Locarno (MF) - Actrița Su
san Sarandon, care a primit 
un Premiu de Excelență pen
tru întreaga activitate la Fes
tivalul Internațional de Film 
de la Locarno, a denunțat 
luni „climatul de teamă prin
tre actorii, scenariștii și regi
zorii” care s-au mobilizat îm
potriva războiului din Irak.

Invitată la festivalul de la 
Locarno, Elveția, Sarandon (59 
ani), cunoscută pentru viru
lența luărilor sale de poziție, 
a atacat și presa din țara sa. 
„Fotografia și numele meu au 
fost puse pe prima pagină 
alături de cele ale lui Ben

într-un 
nu este

Laden, m-au numit admira
toarea lui”, a povestit Saran
don. „Sunt oribile lucrurile 
care s-au spus despre mine și 
despre copiii mei”.

oamenii din lumea specta
colului”, ă spus actrița, vor
bind și despre presiunile ma-

Susan Sarandon a primit un Premiu de Excelență

Banca Braziliei, victima celui

rilor companii asupra artiș-ș 
tilor. •' ' ‘■*
L-a taxat și pe Ștab.

Fidelă obiceiului ei de a fi 
directă, Susan nu l-a iertat 
nici pe Bush, pe care l-a cat
alogat drept „cel mai rău pre
ședinte american din istorie”, 
fără a-i rosti numele însă.

Sarandon a vorbit cu sub
tilitate și umor și despre 
mtinca ei de actriță. „Dife
rența dintre teatru și film 
esțe echivalentă cu diferența 
dintre a face dragoste și a te 
masturba”, a spus ea, preci
zând imediat că își permite să 
fblosescă un asemenea limbaj 
pentru că nu simt de față 
copiii ei.

Festivalul de la Locamo se 
va încheia în 13 august.

Film despre Watergate
Los Angeles (MF) - Meryl Streep, Gwy

neth Paltrow și Annette Bening vor juca în- 
tr-un nou film produs de Brad Pitt despre 
scandalul Watergate, care l-a costat postul 
de președinte pe Richard Nixon în 1974, a 
anunțat luni ziarul Variety. Filmul, adaptat 
după piesa de teatru „Dirty Tricks" de John 
Jeter, va povesti cum Martha Mitchell, soția 
ministrului de justiție al lui Richard Nixon, 
John Mitchell, a dezvăluit unei jurnaliste 
implicarea Casei Albe în scandal. Meryl 
Streep va juca rolul Marthei Mitchell, iar 
Annette Bening va juca rolul jurnalistei. 
Gwyneth Paltrow va fi Maureen Dean, soția 
lui John Dean, consilierul lui Nixon.

■ Banca Braziliei a fost 
ținta celui mai mare jaf 
din ultimii 40 de ani pe 
plan mondial.

Brasilia (MF) - Cel puțin 
150 milioane de reali (65 mi
lioane de dolari) au fost furați 
de la sediul Băncii Centrale 
a Braziliei din Fortaleza, ca
pitala statului Ceara, acesta 
fiind cel mai mare jaf comis

în ultimii 40 de ani pe plan 
mondial.

Potrivit unui comunicat al 
Băncii, hoții au intrat în se
diu Ia sfârșitul săptămânii tre
cute, printr-un tunel de 80 m, 
care le-a permis să ajungă în 
încăperea-seif a băncii: Tune
lul, consolidat cu scânduri și 
protejat cu folie de plastic, e- 
ra iluminat electric.

Hoții au reușit să străpun
gă podeaua camerei cu bani,

mai mare jaf
groasă de 1,10 m și consoli
dată cu grilaj metalic. „Sala 
era dotată cu detectoare de 
mișcare și camere * de supra
veghere, care însă nu s-au 
activat”, a subliniat poliția.

După toate indiciile, hoții 
ar fi avut complici în interi
orul băncii. Ei au d jschis o 
societate fictivă de grădinărit, 
lucru care le-a permis să 
înceapă săpăturile fără să 
trezească suspiciuni.

Interzis Vrăjitorilor 
de șerpi din statul indian 
Madhya Pradesh li s-au 

. interzis spectacolele de 
stradă în urma memo 
randumului organizației 
„People for Animals" ca
re consideră că șerpii sunt 
tratați cu cruzime.

(Foto: EPA)


