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Vremea va fi închisă, cu cer predomi-

dimineața la prânz seara
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Un avion cu 152 de pasageri la bord s-a 
prăbușit ieri în Venezuela. Echipele de 
intervenție nu au găsit supraviețuitori. 
Cursa columbiană transporta pasagerii în 
vacantă spre Martinica. /p.12 (Foto: arhivă)

Telefonul dienților CL
0801 03 03 03 este noul număr la care citi

torii Cuvântul liber pot solicita explicații . 
sau Ajutor. Dacă nu primiți ziarulia siboha-

4 ment, dacă nu găsiți CL la 
CyV||N]|lL chioșcuri sunați la 0801 03 03 03.

V ' Dacă doriți să vă abonați sauDacă doriți să vă abonați sau 
aveți întrebări privitoare la concursurile cu 
premii organizate de GL sunați la’ 0801 03 03 
03. Pentru dvs. prețul unui apel se taxează 
la tariful unei convorbiri locale, diferența 
fiind suportată de ziarul Cuvântul liber.

Polițiștii hunedoreni au găsit o cantitate impresionantă de arme și muniții la liziera unei păduri, din 
apropierea comunei Beriu. Arsenalul a fost descoperit într-un sac de rafie.

Pentru mașina ta!
Vrei să-ti 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!

■ Au fost găsite două 
arme de vânătoare, o 
carabină și peste 100 
de cartușe.

Deva (M.T.) - Un bărbat din 
Geoagiu a ascuns la liziera u- 
nei păduri din apropierea co

munei hunedorene Beriu mai 
multe arme și cartușe, capse 
și o petardă de infanterie. Mir
cea A., de 31 de ani, din Geoa
giu, primise arsenalul de vâ
nătoare de la o rudă de-a sa, 
care în urmă cu aproximativ 
o lună a decedat. Axente A., 
din comuna Beriu, fusese con

damnat pentru deținerea ile
gală de arme și muniții, iar 
înainte să moară, bărbatul i-a 
lăsat armamentul „moște
nire”. Armele de vânătoare e- 
rau în stare de funcționare, 
ambele fiind de calibrul 16 
mm. Carabina fusese prevă
zută să funcționeze cu gloanțe

de calibrul 7,62 milimetri. Ar
ma nu avea serie și marcă, iar 
un cartuș era blocat pe teavă. 
De frică să nu fie prins, le-a 
pus pe toate într-un sac de ra
fie și le-a ascuns în pădure. 
Bărbatul este cercetat în stare 
de libertate pentru nerespec- 
tarea regimului armelor.

■ Consiliul Local Deva 
a aprobat ca municipa
litatea să contracteze 
creditul pe 20 de ani.

de 400 miliarde lei
olimpice. în cele 200 miliarde

CUVÂNTUL LIBER
18 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
® (0254) 211275

0801 03 03 03

Deva (M.S.) - Consiliul 
Local Deva a acceptat con
tractarea unui împrumut în 
valoare de 400 miliarde lei 
vechi, care va fi folosit pen
tru executarea unor lucrări

de investiții, în municipiu, pe 
o perioadă de 4 ani.

împrumutul va fi contrac
tat pe o perioadă de 20 de ani 
și un termen de gratie de 4 
ani.

Jumătate din bani vor fi fo
losiți pentru construirea unui 
complex sportiv în zona sta
dionului din Deva. Complexul 
va cuprinde un patinoar și un 
bazin de înot cu dimensiuni

lei vor mai intra lucrări de 
canalizare și modernizare a 
unor străzi și a Stadionului 
Cetate.

Ceilalți 200 de miliarde lei 
vor fi utilizați pentru extinde
rea rețelelor de apă, canali
zarea și modernizarea a 48 de 
străzi din municipiu și lo- 
calitățile Sântuhalm și Cris- 
tur, aparținătoare Devei.

Case fiscale
Deva (C.P.) - 1574 de 

agenti economici hune
doreni au solicitat DGFP, 
în primul semestru al a- 
nului numere fiscale 
pentru casele de marcat 
electronice fiscale. Con
form legii, comercianții 
au obligația să elibereze 
bonuri fiscale pentru 
produsele vândute.

Acțiuni ale jandarmilor hunedoreni
Acțiuni pentru combaterea sustragerilor de fier vechi, 
prostituției, cerșetoriei și vagabondajului.
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■ Doi tineri din Petrila 
au fost înjunghiați pen
tru că unul din ei a lo
vit o fetiță cu mingea.

Petrila (M.T.) - Fetița se 
juca în fața blocului și a fost 
lovită cu mingea de unul din 
tineri. Șoția lui Adrian M., de 
23 de ani, a văzut incidentul 
și l-a anunțat pe soțul său. 
Nervos, acesta a mers la ușa 
fraților Bârsan, unde a avut 
loc un schimb de replici dure, 
unul dintre frați amenințând 
că ia un. topor. Muntean a 
coborât în fata blocului, iar

din mașină a luat un cuțit. 
Când frații Bârsan au coborât, 
a izbucnit scandalul, în urma 
căruia Adrian, de 21 de ani, 
și Alin Bârsan, de 27 de ani, 
ambii fără ocupație, au fost 
internați la Spitalul Petroșani. 
Adrian a fost lovit în coapsa 
dreaptă, cu leziuni lângă 
artera femurală, iar Alin are 
o plagă înjunghiată bază hemi- 
toracică stângă, ambii fiind 
supuși intervenției chirurgi
cale. Muntean este cercetat în 
stare de libertate pentru port 
ilegal de armă albă în locurile 
publice și vătămare corporală

13-15 august. Cele mai așteptate momente au avut loc 
în ștrandul din Geoagiu-Băi. (Foto: ina Jureone)
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• Acuzați din nou. Trupele britanice fac 
obiectul unor noi acuzații privind comiterea 
de abuzuri în Irak, într-un moment în care 
Guvernul de la Londra se pregătește să 
înceapă repatrierea irakienilor care nu au 
obținut dreptul de azil în Marea Britanie.

• Ministrul britanic de Interne a declarat 
că între atentatele de la Londra din 7 iulie și 
atacurile eșuate din 21 iulie nu a fost sta
bilită încă nici o legătură. „Extinderea exactă 
a legăturilor internaționale cu atentatele 
încă mai trebuie clarificată", a spus el.

Gușă, audiat
București (MF) - Pro- | 

curorii Parchetului înal- : 
tei Curți de Casație și I 
Justiție au început ur- j 
mărirea penală împotri
va liderilor Partidului 
Social Democrat (PSD) 
reclamați în legătură cu 
presupusele stenograme 
ale partidului de către 
mai multe organizații 
non-guvemamentale, sus
ține Cosmin Gușă. Pre- i 
ședințele Partidului Ini
țiativa Națională (PIN), 
Cosmin Gușă, a fost au
diat, ieri, timp de apro
ximativ două ore, de că- : 
tre procurorii care an- i 
chetează dosarul steno- i 
gramelor atribuite unor î 
ședințe ale Biroului Exe
cutiv Central al PSD. I

Wolfgang Schues- 
sel (FDtD EPA)

Manlfestanțli, majoritatea studenți Islamiști, au scandat în fața uzinei de la Ispahan „Moarte Americii, moarte Israelului" (Foto: epa)

Sugestie
Bruxelles (MF) - Can
celarul austriac, Wolf
gang Schuessel, a su
gerat convocarea, în 
termen de doi ani, a 
unor noi referendu- 
muri privind Constitu
ția europeană în 
Franța și Olanda, su
gerând că o încetini
re a extinderii ar pu
tea asigura rezultatul 
favorabil al consultă
rilor. El a declarat că 
Uniunea Europeană 
ar trebui să reacțio
neze, în condițiile în 
care alegătorii fran
cezi și olandezi au 
respins Constituția 
dintr-o serie de moti
ve. Schuessel a su
gerat că o încetinire 
a extinderii ar putea 
oferi asigurările nece
sare electoratului din 
cele două țări.

Lanț uman pro-nuclear
■ Iranienii au format un 
lanț uman pentru a 
susține dreptul Iranului 
la activități nucleare.

Ispahan (MF) - Aproxima
tiv 500 de iranieni au format, 
ieri, un lanț uman în jurul 
uzinei de conversie a uraniu
lui de la Ispahan, pentru a 
susține dreptul Iranului de a 
desfășura activități nucleare.

„Politica nucleară este 
dreptul nostru inalienabil”,

„Să încetăm negocierile” cu 
Europa, „Axa răului este A- 
merica”, au scandat manifes- 
tanții, majoritatea studenți is
lamiști, în fața uzinei de la 
Ispahan. „Moarte Americii, 
moarte Israelului”, au strigat 
ei, purtând pancarte pe care 
se putea citi: „AIEA, marione
ta lui Satan” și „Ispahan nu 
este decât începutul”.
Relații tensionate

Iranul a redeschis, la 8 au
gust, uzina de la Ispahan, ten

sionând relațiile cu țările eu
ropene și Statele Unite. Uzina 
fusese închisă în noiembrie, 
când Teheranul a acceptat să 
suspende activitățile nucleare 
ultrasensibile, pentru a des
chide negocierile cu UE.

Țările europene au sesizat 
Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică (AIEA), te- 
mându-se că reluarea recon- 
versiei uraniului ar putea re
prezenta un risc de prolifera
re. Activitățile de conversie și 
îmbogățire a uraniului au

drept principal scop produce
rea de combustibili pentru 
centralele civile, dar pot fi 
modificate și pentru produce
rea de arme nucleare.

Țările europene s-au raliat 
punctului de vedere ameri
can, amenințând că vor sesiza 
Consiliul de Securitate al 
ONU în cazul în care Tehera
nul nu va renunța la recon- 
versia uraniului, iar președin
tele SUA, George W. Bush, nu 
a exclus posibilitatea de 
recurge la forță.

Finalizarea Constituției 
irakiene, amânată

Bagdad (MF) - Parlamentul irakian a de
cis, luni seara, să amâne cu o săptămână, 
până la 22 august, termenul pentru finaliza
rea proiectului de Constituție, deoarece li
derii politici nu au reușit să obțină, în timp 
util, un acord asupra punctelor de diver
gență.

„Am depus eforturi serioase și am obți
nut un acord asupra temelor importante, 
dar acest text decisiv are nevoie de timp”, 
a afirmat, în fața Parlamentului, președin
tele irakian Jalal Talabani. Modificarea 
Constituției provizorii în vederea prelun
girii termenului-limită a fost aprobată de 
237 dintre cei 275 de deputați irakieni pre- 
zenți la ședința de luni seara.

Actuala Constituție, intrată în vigoare în 
2004, prevede dizolvarea Parlamentului și 
convocarea de alegeri anticipate în cazul 
în care noul proiect constituțional nu era 
finalizat până la 15 august.

Cu puțin timp înaintea sesiunii, care a 
început cu mai puțin de o oră înainte de 
expirarea termenului inițial, ambasadorul 
Statelor Unite în Irak, Zalmay Khalilzad, 
prezent în Parlament, a declarat că proiec
tul de Constituție nu este definitivat.

Modificarea Constituției provizorii în vederea 
prelungirii termenului-limită a fost aprobată

CUVÂfflW.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Protestatari evrei la intrarea în Neve Dekalim Palestinieni sărbătorind retragerea (Foto, epa)

Retragere cu împotriviri
■ Poliția israeliană a 
arestat cel puțin 500 de 
militanți care încercau să 
intre în Fâșia Gaza.

Ierusalim (MF) - Cel puțin 
500 de militanți israelieni îm
potriva retragerii au fost ares
tați, în noaptea de luni spre 
marți, în timp ce încercau să 
intre în coloniile din Fâșia 
Gaza, iar poliția a forțat intra
rea, ieri dimineață, în colonia 
Neve Dekalim.

Militanții au fost reținuți 
în zona punctului de trecere 
de la Kisufim, dintre Israel și 
blocul de colonii Gush Katif 
din Fâșia Gaza.
Accesul interzis

Forțele de ordine israeliene 
au forțat, ieri, intrarea în co
lonia Neve Dekalim, centrul 
administrativ al blocului de 
implantări Gush Katif, sur- 
prinzându-i în timpul somnu
lui pe militanți. Intervenția a- 
re drept scop asigurarea con

trolului militar asupra secto
rului, dar și asupra circula
ției rutiere.

Ministrul israelian al Apă
rării, Shaul Mofaz, a declarat 
că palestinienii nu vor putea 
pătrunde în implantările eva
cuate din Fâșia Gaza decât la 
o lună după plecarea coloniș
tilor israelieni.

„După evacuarea coloniști
lor va urma un interval de 
patru săptămâni, în care acce
sul palestinienilor nu va fi 
permis”, a precizat Mofaz.

Amenințat 
cu execuția

Kandahar (MF) - Purtătorul 
ae cuvânt al rebelilor talibani 
a amenințat, ieri, cu uciderea 
undi ifigmet libanez ■’’ăjfit în 
sudul Afganistanului, în cazul 
în care societatea turcă la ca
re acesta lucrează nu se va re. 
trage din regiune în 24 de ore, 
relatează AFP.

Inginerul libanez Ahmed 
Reza a fost răpit duminică 
seară, în apropiere de Qalât, 
capitala provinciei Zabul 
(sud), acțiune revendicată de 
persoana care se prezintă 
drept purtător de cuvânt 
talibanilor, Abdul Latif Hak. 
mi.

Mai mulți ingineri străini 
care lucrau pentru societăți 
de construcții au fost răpiți în 
ultimii ani în provinciile din 
sudul, sud-estul și estul Afga
nistanului, unde revolta anti
guvernamentală, în special ta- 
libană, este foarte activă.

Majoritatea ostaticilor au 
fost eliberați, dar un inginer 
turc a fost ucis de răpitorii 
săî*în  decembrie 2004.

O nouă anchetă la ONU
New York (MF) - Secre

tarul general al ONU, Kofi 
Annan, a ordonat efectua
rea unei inspecții la depar
tamentul de achiziții al or
ganizației, în urma desco
peririi unor nereguli și a 
punerii sub acuzare a unui 
fost angajat al acestui ser
viciu.

Cetățeanul rus Aleksan
dr Iakovlev, care a compă
rut, la 8 august, în fața jus
tiției americane, a recunos
cut că se face vinovat de 
toate acuzațiile formulate 
împotriva sa: complot, 
fraudă și spălare de bani, 
în aceeași zi, Iakovlev a 
fost acuzat de corupție, în

raportul comisiei Volcker, 
responsabilă pentru anche
tarea scandalului izbucnit 
în programul ONU petrol 
contra hrană.

Pentru desfășurarea în 
condiții bune a inspecției, 
care trebuie finalizată până 
la sfârșitul lunii septem
brie, ONU a apelat la ser
viciile unei companii inde
pendente de consultanță 
din străinătate.

O anchetă internă în ace
lași departament, condusă 
de Biroul serviciilor de 
control intern (OIOS), este 
în curs de desfășurare, fi
ind axată în mod special pe 
activitatea lui Iakovlev.

Bolșevicii au primit 
câștig de cauză

Moscova (MF) - Curtea Su
premă a Rusiei a decis, ieri, 
că Partidul Național Bolșevic 
(NBP, radical) are dreptul să 
existe ca formațiune politică, 
anulând o decizie judiciară 
prin care partidul era scos în 
afara legii, a anunțat fondato
rul acestuia, scriitorul Edu
ard Limonov.

Curtea Supremă a dat ast
fel curs unei plângeri a națio- 
nal-bolșevicilor al căror par
tid fusese interzis de facto la 
sfârșitul lunii iulie printr-o 
decizie a tribunalului regio
nal din Moscova, la cererea 
Parchetului. Acesta din urmă 
acuza NBP că încalcă legea

partidelor și pe cea împotriva 
extremismului.

„Astăzi am început să cred 
în statul nostru”, a comentat 
Eduard Limonov.

NBP a câștigat o anumită 
notorietate prin lovituri medi- 
atice date lui Vladimir Putin. 
Partidul îndeamnă la revolu
ție pentru a stabili autoritatea 
rusă în țară. Partidul Națio
nal Bolșevic afirmă că numă
ră 1.500 de membri activi și 
circa 30.000 de simpatizant*.-.

Fondat în 1991, NBP a 
butat cu o ideologie neonazis
tă, însă a dobândit o orientare 
mai liberală după ce a renun
țat la antisemitismul inițial.
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• Jocuri de noroc. în județul Hunedoara 
funcționează 66 de spații destinate jocurilor 
de noroc. Acestea au fost avizate de către
DGFP Hunedoara în ceea ce privește sarcinile 
ce le revin în legătură cu condițiile de orga
nizare și exploatare a acestor jocuri. (C.P.)

• Evacuați. CL Deva a hotărât că peste 100 
de persoane vor fi evacuate din căminul de 

f nefamiliști situat pe Str. 1 Mai, din cauză că
nu și-au achitat chiriile sau cota parte la 
cheltuielile comune. Sunt vizate 37 de ca
mere, care au totalizat datorii de 1,5 mil
iarde lei. (M.S.)

Expoziție de grup
Deva (S.B.) - Patru artiști plastici din 

Hunedoara au vernisat, ieri, o expoziție la 
Deva. Găzduită de Galeria de Artă „Forma”, 
expoziția, prezentată într-o etalare excep
țională, cu lucrările fiecărui artist grupate, 
cuprinde o varietate plastică ce merită 
admirată, reprezentând peisaje, natură 
moartă, elemente figurative și icoane. Re- 
numiți pentru cariera lor, Tiberiu Fazakas, 
Dan Vifor Pichiu și Radu Roșian expun, 
începând de astăzi, timp de o lună, pe 
simezele devene, ultimele lor creații plas
tice. Cei patru expozanți sunt membri ai 
UAP din România - Filiala Deva-Hunedoara.

Vernisaj la Galeria "Forma"

Nu ai cotă, nu ai nici piață!
■ Toți producătorii de 
lapte vor putea obține, 
la solicitarea lor, o cotă 
individuală de lapte.

Rău la „beție"
Deva (I. J.) - Ieri seară, în jurul orei 20,00, 

Ambulanța Deva a fost solicitată la o alarmă 
de gradul 0. Potrivit aparținătorilor, A.V., 
de 19 ani, din Deva, și-ar fi tăiat venele. 
Sosiți la fața locului, personalul ambulanței 
a găsit tânărul extrem de violent și, după 
toate aparențele, consumase băuturi alcoo
lice. în drum spre Spitalul Județean Deva, 
tânărul a distrus ce i-a căzut la mână în 
mașina Salvării, cu toate că aparținătorii și 
personalul ambulanței au încercat să-l imo
bilizeze. „Am solicitat ajutorul poliției pen
tru că, după ce i s-a administrat un calmant 
la UPU, trebuia transportat la Spitalul Zam. 
însă băiatul a fugit din ambulatoriu înainte 
de apariția poliției”, a declarat dr. Liliana 
Buzoianu, medic Ambulanța.

în județ_________
DN 7 Deva - Ilia - Zam
DN Simeria - Simeria Veche

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul 22 
decembrie - fialea Zaranduhai - Zona Sântuhalm

Caricatură de Liviu Stănilă

Loredana Leah_______________
loredana.leah@irrfornimedia.ro

Deva - Cota individuală de 
lapte reprezintă o cantitate 
individuală de referință pen
tru livrări și/sau vânzări 
directe. Acțiunea pentru sta
bilirea cotelor individuale de 
lapte se va încheia anul 
viitor. Conform datelor Uni
tății de Ameliorare și Pro
ducție în Zootehnie Hune
doara, fiecare producător va 
completa lunar o declarație 
pe proprie răspundere, în 
care va trece cantitatea de 
lapte obținută lunar. Aceste 
date sunt centralizate și anul 
viitor, pe baza acestor date, 
producătorul va putea să-și 
stabilească propria cotă indi
viduală de lapte. începând cu 
anul 2006 se va interzice 
cumpărarea laptelui de la 
producătorii care nu dețin 
cotă individuală pentru li

Jaful de la miezul nopții
Petroșani (M.T.) - O tânără 

din Petroșani a fost acostată 
pe stradă, în timp ce se 
întorcea acasă, de un bărbat 
care i-a furat geanta cu 
bunuri și lănțișorul din aur 
pe care-1 avea la gât. Tânăra 
de 24 de ani, studentă la Fa
cultatea de Jurnalism din 
Sibiu, se îndrepta spre casă, 
în noaptea de dtHKSitlcă spre 
luni. în zona Teatrului I.D. 
Sârbu fata a auzit pașii unei 
persoane care venea în 
spatele ei, dar nu a dat prea 
mare importanță. Bărbatul a 
prins-o și a încercat să o imo

Somații pentru proprietari
■ Retrocedarea 
pădurilor aduce cu sine 
noi responsabilități 
pentru proprietari.

Clara Păs___________________
clara.pas@infonnniedia.ro

Deva - Se va impune obliga
tivitatea pazei pădurilor par
ticulare și se vor putea înfi
ința ocoale silvice mixte. „în 
județ au fost retrocedate cir
ca 99 de mii de ha de pădure. 
Există un singur ocol privat 
la Orăștie și este posibil să se 
înființeze și altele.

Acum, pe domeniul privat 
noi asigurăm paza a circa 60 
de mii de ha de pădure în 
baza unor contracte de 
administrare. în ocolul silvic

Minerii surclasați de 
economiști la salarii
H Aflați pe primul loc 
până în 89 în topul 
salariilor, minerii se 
Clasează pe locul 10.

Petroșani (I.J.) - Mineritul 
se află în coada listei în ceea 
ce privește salariile, după ce 
ani de zile au deținut locul I 
în topul celor mai bune 
salarii. în județul nostru, 
mineritul ocupă locul 10, 
potrivit unui comunicat al 
Institutului Județean de Sta
tistică, locul I fiind ocupat de 
sectorul bancar, cu salarii ce 
depășesc media de 22 de mi
lioane de lei. „înaintea mine

Un tip de comerț pe cale de dispariție

vrări. Producătorii de lapte 
nu știu nimic deocamdată 
despre această cotă.

„Am completat și depus la 
primărie declarațiile privind 
producția de lapte obținută, 
dar nu vreau să fac demer
suri pentru obținerea cotei de 
lapte. Munca țăranului nu 
este plătită și fără bani nu se 

bilizeze. Fata nu și-a pierdut 
cumpătul și a reușit să scape 
din mâinile acestuia, lovindu- 
1. în momentul încăierării, 
infractorul a reușit să-i smul
gă poșeta în care tânăra avea 
mai multe acte de identitate, 
șapte lei (grei) și două tele
foane mobile, valoarea totală 
a prejudiciului fiind de 282 lei 

.(grei).
A doua zi, în jurul orei 

12:00, a anunțat Poliția Mu
nicipiului Petroșani. Oame
nii legii efectuează cercetări 
pentru identificarea și prin
derea autorului.

privat de la Orăștie se ocupă 
proprietarii, iar pe restul 
suprafeței aparți-nând unor 
persoane fizice acestea își 
asigură singure paza”, a 
declarat Victor Coandă, 
purtător de cuvânt al Direc
ției Silvice Hunedoara. Pro
prietarii vor fi obligați să 
reîmpădurească din resurse 
proprii suprafețele unde s-au 

Se impune obligativitatea pazei pădurilor

ritului, unde astăzi salariul 
lunar mediu se cifrează la 
peste 10 milioane de lei, stau 
asigurările, energetica și co
municațiile”, precizează Ionel 
Doru Brașovan, director adj. 
IJS Hunedoara. Chiar și 
Poșta Română are salarii mai 
mari decât ortacii. Potrivit 
datelor statistice, în luna 
iulie, angajații Poștei au 
câștigat în medie un salariu 
net de 11.596.766 de lei vechi.

Salariul mediu net în 
județul Hunedoara se cifrează 
la 6.950.985 de lei, însă indus
tria este cea mai bine plătită, 
cu un salariu mediu de 
7.661.738 de lei. 

poate face nimic. Acum avem 
câteva vaci, dar cred că le 
vom vinde la toamnă pentru 
că munca țăranului nu este 
rentabilă. De la procesatori 
primim 5000 lei/1 în timp ce 
ei îl vând cu 40000 lei!” spune 
Florica F. Vasile Jenariu din 
Gurasada este de părere că 
neavând bani, țăranii se vor

L-a omorât și a fugit
Ilia (M.T.) - Un bărbat de 

53 de ani, din Simeria, și-a 
pierdut viața pe șosea, ieri 
noapte, la intersecția de la 
intrarea în comuna Ilia. Pe 
DN 7, conducătorul unui 
autovehicul neidentificat a 
surprins și accidentat mor
tal pe Ion M. Speriat, șo
ferul a fugit de la locul fap
tei. în acea noapte, bărba
tul se întâlnise cu un local
nic în apropiere de locul 
accidentului. S-au salutat și 
și-a văzut fiecare de drum.

făcut defrișări. „Noi efectuăm 
în această perioadă inven
tarierea fondului silvic pri
vat După 1 septembrie vom 
transmite proprietarilor so
mații pentru a efectua reîm- 
păduriri, care trebuie făcute 
după doi ani de la tăierea 
arborilor”, a precizat loan 
Faur, responsabil în cadrul 
ITRSV Hunedoara. 

(Foto: Traian Mânu)

Cerșetoarea a fost amendată de polițistul comu 
nitar conform Legii 61 și HCL 128/2002.

(Foto: Traian Mânu)

rezuma la a produce pentru 
asigurarea consumului pro
priu și nimic mai mult și din 
această conjunctură, cei care 
vor avea cel mai mult de 
suferit vor fi locuitorii zo
nelor urbane și cei foarte 
săraci pentru că vor fi nevoiți 
să cumpere lapte la prețul 
impus de procesatori.

„Am mers doar câțiva metri 
și am auzit o bubuitură. 
Când m-am întors l-am 
văzut pe Ion întins pe șosea. 
A dat cu capul de asfalt și 
a murit”, spune localnicul. 
Lângă victimă a fost găsită 
și oglinda retrovizoare a 
autoturismului. Polițiștii 
efectuează cercetări pentru 
identificarea autovehiculu
lui și a conducătorului auto 
care a fugit de la locul 
faptei, urmând să fie luate 
măsurile legale.

Impozite mai 
mari

Deva (C.P.) - Impozi
tele pe locuințe, terenuri 
extravilane sau intravi
lane vor crește în anul 
2006, în medie, cu 6%, 
potrivit unei hotărâri de 
guvern adoptate în acest 
sens. în funcție de nu
mărul proprietăților de
ținute, anul construcției, 
precum și rangul și zona 
din cadrul localității, la 
calculul final al impozi
tului datorat se aplică 
diferiți coeficienți. Vor fi 
majorate și impozitele pe 
spectacole, amenzile și 
taxele percepute pentru 
eliberarea diverselor au
torizații.

mailto:loredana.leah@irrfornimedia.ro
mailto:clara.pas@infonnniedia.ro
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• Jocuri de noroc. în județul Hunedoara 
funcționează 66 de spații destinate jocurilor 
de noroc. Acestea au fost avizate de către 
DGFP Hunedoara în ceea ce privește sarcinile 
ce le revin în legătură cu condițiile de orga
nizare și exploatare a acestor jocuri. (C.P.)

J • Evacuați. CL Deva a hotărât că peste 100 
-\de persoane vor fi evacuate din căminul de 
' nefamiliști situat pe Str. 1 Mai, din cauză că 

nu și-au achitat chiriile sau cota parte la 
cheltuielile comune. Sunt vizate 37 de ca
mere, care au totalizat datorii de 1,5 mil
iarde lei. (M.S.)

Expoziție de grup
Deva (S.B.) - Patru artiști plastici din 

Hunedoara au vernisat, ieri, o expoziție la 
Deva. Găzduită de Galeria de Artă „Forma”, 
expoziția, prezentată într-o etalare excep
țională, cu lucrările fiecărui artist grupate, 
cuprinde o varietate plastică ce merită 
admirată, reprezentând peisaje, natură 
moartă, elemente figurative și icoane. Re- 
numiți pentru cariera lor, Tiberiu Fazakas, 
Dan Vifor Pichiu și Radu Roșian expun, 
începând de astăzi, timp de o lună, pe 
simezele devene, ultimele lor creații plas
tice. Cei patru expozanți sunt membri ai 
UAP din România - Filiala Deva-Hunedoara.

Vernisaj la Galeria "Forma"

■ Toți producătorii de 
lapte vor putea obține, 
la solicitarea lor, o cotă 
individuală de lapte.

Loredana Leah 
loredana.leah@informmedia.ro

Deva - Cota individuală de 
lapte reprezintă o cantitate 
individuală de referință pen
tru livrări și/sau vânzări 
directe. Acțiunea pentru sta
bilirea cotelor individuale de 
lapte se va încheia anul 
viitor. Conform datelor Uni
tății de Ameliorare și Pro
ducție în Zootehnie Hune
doara, fiecare producător va 
completa lunar o declarație 
pe proprie răspundere, în 
care va trece cantitatea de 
lapte obținută lunar. Aceste 
date simt centralizate și anul 
viitor, pe baza acestor date, 
producătorul va putea să-și 
stabilească propria cotă indi
viduală de lapte. începând cu 
anul 2006 se va interzice 
cumpărarea laptelui de la 
producătorii care nu dețin 
cotă individuală pentru li

Jaful de la miezul nopții

Rău la „beție" M *
Deva (1. J.) - Ieri seară, în jurul orei 20,00, 

Ambulanța Deva a fost solicitată la o alarmă 
de gradul 0. Potrivit aparținătorilor, A.V., 
de 19 ani, din Deva, și-ar fi tăiat venele. 
Sosiți la fața locului, personalul ambulanței 
a găsit tânărul extrem de violent și, după 
toate aparențele, consumase băuturi alcoo
lice. în drum spre Spitalul Județean Deva, 
tânărul a distrus ce i-a căzut la mână în 
mașina Salvării, cu toate că aparținătorii și 
personalul ambulanței au încercat să-l imo
bilizeze. „Am solicitat ajutorul poliției pen
tru că, după ce i s-a administrat un calmant 
la UPU, trebuia transportat la Spitalul Zam. 
însă băiatul a fugit din ambulatoriu înainte 
de apariția poliției”, a declarat dr. Liliana 
Buzoianu, medic Ambulanța.

Petroșani (M.T.) - O tânără 
din Petroșani a fost acostată 
pe stradă, în timp ce se 
întorcea acasă, de un bărbat 
care i-a furat geanta cu 
bunuri și lănțișorul din aur 
pe care-1 avea la gât. Tânăra 
de 24 de ani, studentă la Fa
cultatea de Jurnalism din 
Sibiu, se îndrepta spre casă, 
în noaptea de duminică spre 
luni. în zona Teatrului I.D. 
Sârbu fata a auzit pașii unei 
persoane care venea în 
spatele ei, dar nu a dat prea 
mare importanță. Bărbatul a 
prins-o și a încercat să o imo

fei Județ _ ___________
DN 7 Deva - lila - Zam
8N 7 Slmeila - Slnwfla Veche

în Deva aparate> radar vor fi amplasate pe B-dul 22 
lecembi.e - Calea Zarandului - Zona Sântuhalm

Caricatură de Liviu Stănllă

Somații pentru proprietari
H Retrocedarea 
pădurilor aduce cu sine 
noi responsabilități 
pentru proprietari.

Clara Râs
clara.pas@infomimedla.ro

Deva - Se va impune obliga
tivitatea pazei pădurilor par
ticulare și se vor putea înfi
ința ocoale silvice mixte. „în 
județ au fost retrocedate cir
ca 99 de mii de ha de pădure. 
Există un singur ocol privat 
la Orăștie și este posibil să se 
înființeze și altele.

Acum, pe domeniul privat 
noi asigurăm paza a circa 60 
de mii de ha de pădure în 
baza unor contracte de 
administrare. în ocolul silvic

Minerii surclasați de 
economiști la salarii
®! Aflați pe primul loc 
până în *89  în topul 
salariilor, minerii se 
clasează pe locul 10.

Petroșani (I.J.) - Mineritul 
se află în coada listei în ceea 
ce privește salariile, după ce 
ani de zile au deținut locul I 
în topul celor mai bune 
salarii. în județul nostru, 
mineritul ocupă locul 10, 
potrivit unui comunicat al 
Institutului Județean de Sta
tistică, locul I fiind ocupat de 
sectorul bancar, cu salarii ce 
depășesc media de 22 de mi
lioane de lei. „înaintea mine

ată!

Un tip de comerț pe cale de dispariție

vrări. Producătorii de lapte 
nu știu nimic deocamdată 
despre această cotă.

„Am completat și depus la 
primărie declarațiile privind 
producția de lapte obținută, 
dar nu vreau să fac demer
suri pentru obținerea cotei de 
lapte. Munca țăranului nu 
este plătită și fără bani nu se 

bilizeze. Fata nu și-a pierdut 
cumpătul și a reușit să scape 
din mâinile acestuia, lovindu- 
1. în momentul încăierării, 
infractorul a reușit să-i smul
gă poșeta în care tânăra avea 
mai multe acte de identitate, 
șapte lei (grei) și două tele
foane mobile, valoarea totală 
a prejudiciului fiind de 282 lei 
(grei).

A doua zi, în jurul orei 
12:00, a anunțat Poliția Mu
nicipiului Petroșani. Oame
nii legii efectuează cercetări 
pentru identificarea și prin
derea autorului.

privat de la Orăștie se ocupă 
proprietarii, iar pe restul 
suprafeței aparți nând unor 
persoane fizice acestea își 
asigură singure paza”, a 
declarat Victor Coandă, 
purtător de cuvânt al Direc
ției Silvice Hunedoara. Pro
prietarii vor fi obligați să 
reîmpădurească din resurse 
proprii suprafețele unde s-au 

Se impune obligativitatea pazei pădurilor

ritului, unde astăzi salariul 
lunar mediu se cifrează la 
peste 10 milioane de lei, stau 
asigurările, energetica și co
municațiile”, precizează Ionel 
Doru Brașovan, director adj. 
IJS Hunedoara. Chiar și 
Poșta Română are salarii mai 
mari decât ortacii. Potrivit 
datelor statistice, în luna 
iulie, angajații Poștei au 
câștigat în medie un salariu 
net de 11.596.766 de lei vechi.

Salariul mediu net în 
județul Hunedoara se cifrează 
la 6.950.985 de lei, însă indus
tria este cea mai bine plătită, 
cu un salariu mediu de 
7.661.738 de lei. 

poate face nimic. Acum avem 
câteva vaci, dar cred că le 
vom vinde la toamnă pentru 
că munca țăranului nu este 
rentabilă. De la procesatori 
primim 5000 lei/1 în timp ce 
ei îl vând cu 40000 lei!” spune 
Florica F. Vasile Jenariu din 
Gurasada este de părere că 
neavând bani, țăranii se vor

L-a omorât și a fugit
Ilia (M.T.) - Un bărbat de 

53 de ani, din Simeria, și-a 
pierdut viața pe șosea, ieri 
noapte, la intersecția de la 
intrarea în comuna Ilia. Pe 
DN 7, conducătorul unui 
autovehicul neidentificat a 
surprins și accidentat mor
tal pe Ion M. Speriat, șo
ferul a fugit de la locul fap
tei. în acea noapte, bărba
tul se întâlnise cu un local
nic în apropiere de locul 
accidentului. S-au salutat și 
și-a văzut fiecare de drum.

făcut defrișări. „Noi efectuăm 
în această perioadă inven
tarierea fondului silvic pri
vat. După 1 septembrie vom 
transmite proprietarilor so
mații pentru a efectua reîm- 
păduriri, care trebuie făcute 
după doi ani de la tăierea 
arborilor”, a precizat loan 
Faur, responsabil în cadrul 
ITRSV Hunedoara. 

(Foto: Traian Mânu)

rezuma la a produce pentru 
asigurarea consumului pro
priu și nimic mai mult și din 
această conjunctură, cei care 
vor avea cel mai mult de 
suferit vor fi locuitorii zo
nelor urbane și cei foarte 
săraci pentru că vor fi nevoiți 
să cumpere lapte la prețul 
impus de procesatori.

„Am mers doar câțiva metri 
și am auzit o bubuitură. 
Când m-am întors l-am 
văzut pe Ion întins pe șosea. 
A dat cu capul de asfalt și 
a murit”, spune localnicul. 
Lângă victimă a fost găsită 
și oglinda retrovizoare a 
autoturismului. Polițiștii 
efectuează cercetări pentru 
identificarea autovehiculu
lui și a conducătorului auto 
care a fugit de la locul 
faptei, urmând să fie luate 
măsurile legaîe.

Impozite mai 
mari

Deva (C.P.) - Impozi
tele pe locuințe, terenuri 
extravilane sau intravi
lane vor crește în anul 
2006, în medie, cu 6%, 
potrivit unei hotărâri de 
guvern adoptate în acest 
sens. în funcție de nu
mărul proprietăților de
ținute, anul construcției, 
precum și rangul și zona 
din cadrul localității, la 
calculul final al impozi
tului datorat se aplică 
diferiți coeficienți. Vor fi 
majorate și impozitele pe 
spectacole, amenzile și 
taxele percepute pentru 
eliberarea diverselor au
torizații.

mailto:loredana.leah@informmedia.ro
mailto:clara.pas@infomimedla.ro
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• Lege. Peste aproximativ o săptămână vor
intra în vigoare prevederile legii 241/2005 
pentru prevenirea și combaterea evaziunii 
fiscale. Din data de 28 august cei care se 
fac vinovați de evaziune riscă ani grei de 
închisoare. (C.P.)

"Caravana ocupării"
Orăștie (I.J.) - Ieri, la Orăștie s-a desfă

șurat „Caravana Ocupării” în comunitățile 
de romi. Acțiunea face parte din „Planul 
prioritar de aderare a României la U.E.” și 
urmărește îmbunătățirea situației persoa
nelor de etnie romă. „Caravana Ocupării” 
este organizată de AJOFM Hunedoara și are 
scopul de a pregăti romii pentru o viitoare 
angajare și informarea acestora despre drep
turile și serviciile de care pot beneficia con
form legilor în vigoare. „La Orăștie s-au 
prezentat 19 agenți economici, dintre care 
șase au participat efectiv. S-au oferit 168 
de locuri de muncă pentru romi dintre care 
128 calificate. în urma selectării s-au înscris 
pentru calificare 39 de persoane dintre care 
15 prin noi”, a declarat Imre Bobaczi, direc
tor adj. AJOFM Hunedoara. „Caravana Ocu
pării” va fi urmată de o serie de analize 
prin care se dorește întocmirea până la 1 
septembrie a unui program care să 
răspundă nevoilor identificate ale romilor.

Job-uri în Spania și Germania

AflC|3jat6 dintr-o fabrică de textile din 
Honduras. Aici se produc tricourile 
baschetbaliștilor din NBA. Organizații 
americane au atras însă atenția opiniei 
publice asupra condițiilor grele de muncă 
remunerate cu doar 96 de euro pe lună.

(Foto: EPA)

■ Oficiul pentru Migra- 
ția Forței de Muncă or
ganizează selecție pen
tru Germania și Spania.

Ina Jurcone__________________
lna.Jurconeelnformmedla.ro

Deva - Meseriile căutate 
sunt în domeniul hotelier și 
în restaurante. Persoanele 
interesate de locuri de muncă 
în Germania își pot depune 
dosarele numai dacă cunosc 

^birrt*  limba germană și au 
diplomă de calificare în 
meseriile de bucătar ori chel
ner și o practică profesională 
de minimum doi-trei ani. 
„Sunt preferate femeile cu 
vârsta maximă de 30 de ani. 
Se pot prezenta femei'care să 
lucreze în domeniul hotelier, 
pentru activități combinate 
de mic dejun, curățenie, 
recepție, un avantaj fiind 
cunoașterea limbii engleze”,

Stoparea evaziunii fiscale

Piața produselor agricole
Deva (C.P.) ■ De luna viitoare vor fi puse 

în aplicare măsurile ce vor reglementa 
piața produselor agricole și agroalimenta- 
re. în luna septembrie a fiecărui an, vor fi 
date publicității prețurile de bază ale aces
tor produse. Astfel, vor fi reglementate 
piețele mai multor produse, precum cereale, 
oleaginoase, sfeclă de zahăr, legume și 
fructe, struguri și vin, carne de porc, pasăre 
și bovine, lapte, produse lactate, lână, 
plante textile, medicinale și ornamentale 
precum și tutun. Prețurile de referință vor 
fi fixate ținându-se cont și de propunerile 
Consiliului ce va fi înființat pentru fiecare 
produs în parte și vor fi date publicității.

■ Peste 2200 de con
troale ale fiscului au 
vizat domeniile sensi
bile la evaziune.

Clara Păs___________________
clar9.pas9lnformnradla.ro

Deva - Inspectorii fiscali 
hunedoreni au efectuat în 
primul semestru controale în 
scopul prevenirii faptelor de 
evaziune fiscală. Astfel, au 
avut loc acțiuni de control 
inopinat la agenții economici 
din centrele comerciale an
gro, piețe, târguri, magazine, 
la antrepozitele fiscale și la 
societățile comerciale din 
domeniul alcoolului și tutu
nului. în primul semestru al 
acestui an au fost efectuate 

precizează Imre Bobaczi, 
director adj. AJOFM Hune
doara. Agenții germani caută 
și recepționeri, cerințe fiind 
practica profesională de cel 
puțin 2 ani și cunoștințe bune 
de operare pe calculator, un 
avantaj fiind cunoașterea lim
bii engleze. Se caută și anga
jați pentru fast-food-uri, care 
să fi lucrat de cel puțin trei 
ori ca sezonier în fast-food-uri 
din Germania sau care să 
aibă o calificare încheiată și 
o experiență de minimum trei 
ani ca economist, vânzător 
sau bucătar și ospătar.
Se preferă bărbații

Germanii mai caută tâm
plari în structuri metalice, 
fiind preferați bărbații cu 
vârsta maximă de 38 de ani, 
cu cel puțin trei ani de expe
riență dovedită prin cartea de 
muncă, dar și lăcătuși în ela
borarea structurilor ușoare, 
ferestre și uși metalice din

2.222 acte de inspecție, dintre 
care peste 1.400 la firme pri
vate, a declarat Mihaela Bol- 
dor, purtătorul de cuvânt al 
DGFP Hunedoara.

Un număr de 77 de con
troale s-au efectuat la soli
citarea Parchetului Național 
Anticorupție, Ministerului 
Administrației și Internelor 
ori Gărzii Financiare.
Amenzi... grele

Inspectorii fiscali au apli
cat amenzi contravenționale 
a căror valoare a fost de 
164.800 lei noi și au confiscat 
bunuri în valoare de 46.200 lei 
noi. Din totalul controalelor 
efectuate, s-au transmis orga
nelor în drept pentru conti
nuarea cercetărilor 28 pro- 
cese-verbale de verificare 

aluminiu și PVC (persoane 
care să aibă permis de con
ducere categoria B).

între 22 august și 16 sep
tembrie, OMFM va organiza 
o acțiune de înscriere în ban
ca de date a solicitanților de 
locuri de muncă în Spania. 
Pot depune dosarele numai 
persoanele care au diplomă 
de calificare în meseriile de 
ospătar (cu vârsta între 20 și 
30 de ani, un an experiență 
dovedită prin cartea de 
muncă, cunoștințe de limba

......................j ...

- a^ie'dugă actul de identitate valabil minimum șase Iutii
- copie după pașaportul valabil cel puțin șase luni
- fișă personală
- CV în limba română
- C.V, în limba germană
- copie legalizată a certificatului de absolvire și/sau calificare
- copie legalizată a cărții de muncă
- adeverință de la medicul ide familie
- cazierul judiciar în origina!
- declarație pe proprierăspundere legalizată notarial
- două fotografii tip pașaport ■

' ■ ■ ■ ■>

prin care s-au stabilit preju
dicii în sumă totală de 
5.658.700 lei noi.

| va scumpi în 
| curând cu 
[ circa 10 până 
'■ la 30 de pro- 
j cente după 
• cum au
> anunțat pro- 
' ducătorii.

„ A Majorarea
< prețurilor are 

drept cauze 
scumpirea 
utilităților și 

$ a materiei 
J3 '■’> prime. Ou 

t toate acestea, 
în lunile de 
vară unele 
magazine de

avut oferte 
promoționale.

(Foto: EPA)

spaniolă), ajutor de barman 
(între 20 și 33 de ani, mini 
mum șase luni experiență, 
calificarea în domeniul hote 
lier fiind un avantaj, cunoș 
tinte de limba spaniolă). 
Angajatorii spanioli mai oferă 
locuri pentru ajutor de bucă 
tar, condițiile fiind vârsta 
între 20 și 33 de ani, mini 
mum 6 luni experiență în res 

sau hotel, cunoștințetaurant
de limba spaniolă. Informații
suplimentare se pot obține 
tel. 021/3158844, 021/312670.

la

Credit în valută
București (C.P.) - BNR 

are în vedere măsuri 
suplimentare de limitare 
a creditului în valută. 
Restricționarea politicii 
monetare nu va însemna 
neapărat majorarea do
bânzilor, a declarat Mu
gur Isărescu, guverna
torul BNR. El a explicat 
că una dintre problemele 
sistemului financiar o 
reprezintă discrepanța 
dintre moneda de econo
misire, preponderentă în 
lei și denominarea cre
ditului, unde ponderea 
cea mai mare este deți
nută de valută. în aceste 
condiții băncile comer
ciale trebuie să fie atente 
cu resursele lor.

Societatea Preț Variație
îhd fere (lei/acțX%) 

1. SNP PETROM 0,4650 -2,11
2. Sili BANAT-CRIȘANA 1,6400 +0,61
3. nv 0,9000 0
4. BRD 12,400 -1,59

■5. IMPACT 0,4520 -1,74
6. AZOMUREȘ 0,2090 +3,98

AhTEIBIOTlCE IAȘI 0,7900 +2,6
ROMPETROL 
RAFINARE (RRQ

0,0995 0

9- oprit
10.. BCCARPATICA 0,5250 -0,94
11. DECEBAL
Rubrică realizată de SVM 
b-dul Decebal, bl. R, parter (li

0,0107
IFB FINWES 

ingă QUASAF

0
T SA DEVA, 
I), tel.: 221277.

Mihaela Boldor
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Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 17 august 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5859 2,9099 5,2652

Cursul valutar practicat de băncile din Deva / > >. ..*+ — r . S. -

Valută euro dolar liră sterlină I

C V C V C V
Banc Post 3,5100 3,5750 2,8400 2,9000 5,1300 5,2300
BRD 3,4885 3,6085 2,8170 2,9350 5,0850 5,3030 I
Banca Transilv. 3,4800 3,5800 2,8196 2,8996 5,0974 5,2174 I
Raiffeisen Bank 3,4800 3,5900 2,7950 29150 5,0500 5,2700

I Cursul valutar practicat de casele de schimb valutar din Deva ■
Star Exchange 3,5000 3,5500 2,8300 2,8600 5,0000 5,2000
Herdan Exchange 3,5000 3,5500

<• .......
2,8100 2,8500 ’

J

lna.Jurconeelnformmedla.ro
clar9.pas9lnformnradla.ro
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• Scumpiri, Tarifele pentru transportul fe
roviar de călători vor crește trimestrial în
medie cu 5-7% pentru a se evita o criză în 
sistemul feroviar. în perioada septembrie 
2005 - decembrie 2007, creșterea însumată 
â tarifelor va fi de 50-60%. (C.P.)

• Ecologizare. Consiliul Local Deva a apro
bat ca 10 persoane să fie angajate temporar 
pentru efectuarea de lucrări edilitar-gos- 
podărești, de igienizare și ecologizare a 
municipiului, incusiv a Cetății. Persoanele în 
cauză vor fi angajate în baza unui program 
de ocupare a forței de muncă desfășurat de 
AJOFM Hunedoara. (M.S.)

Traficantul de fier vechi
... ■ I

Joaca de-a sfinții 
și bandiții!
Tiberiu Stroia______________
tiberiu.stroia9lnfomlmedia.ro

După ce, anul trecut, românii plecați în 
pelerinaj au fost martorii crucilor atee 

și arogante, făcute cu ambele mâini de Iliescu 
și gașca sa, anul acesta a venit rândul Alianței 
să se aplece (cu o evlavie studiată în fața 
oglinzii) pentru a săruta icoane făcătoare de 
minuni. Cu ocazia acestor aplecări repetate, 
ppporul care trăiește cu numai un dolar pe zi 
a putut să admire dosuri guvernamentale care 
într-adevăr trăiesc bine.

■ Administratorul unei 
firme de fier vechi din 
Hunedoara a vândut 6 
tone de fier fără acte.

Mihaela TăMA;______________
mihaela.ta maseinformmedia.ro

Hunedoara - Polițiștii Bi
roului de Investigare a Frau
delor Hunedoara au descope
rit că administratorul unei 
firme de colectare a fierului 
vechi a achiziționat șase tone 
de deșeuri de metal fără a 
avea vreun act în contabili
tatea firmei.

în perioada 6 aprilie - 6 
iunie 2005, Petre G., de 34 de 
ani, din Hunedoara, a achi
ziționat prin intermediul cen
trului său de colectare din 
localitatea Peștișu Mare de
șeuri de fier vechi.

Pentru acestea nu a întoc
mit adeverințe de primire și 
plată, iar vânzarea a fost 
făcută cu o factură fiscală. 
Bărbatul este cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de eva
ziune fiscală și urmează să se 
stabilească valoarea fondului

Fierul vechi - atracție pentru hoți și evazioniști (Foto: Traian Mânu)

de mediu și a impozitului pe 
venit sustras de la plată.

Un bărbat de 40 de ani, din 
comuna Bucureșci, fără ocu
pație, în cursul anului 1999 a

contractat un credit de la fos
ta Cooperativă de Credit Con
cordia Română din Brad. 
Acesta a completat și a sem
nat în fals adeverințele de

girant, pentru suma de 4.000 
lei (grei). E cercetat pentru 
comiterea infracțiunilor de 
înșelăciune și fals în înscri
suri sub semnătură privată.

Fără curent din cauza vijeliei
Și dacă membrii Alianței se joacă de-a 

sfinții, ăștia din Opoziție au trecut (fără 
sa vrea) în tabăra bandiților. Ultimul intrat în 
vizorul PNA este Dan loan Popescu (supranu
mit DJP), fost ministru în perioada când 
Bunicuța conducea România prin lume zâm
bind. Motivul este unul banal. Cică ex-mi- 
nistrul s-ar fi aflat în spatele găurii de vreo 
sută de miliarde de lei, date societății Electri
ca. Dacă lucrurile se vor adeveri, pe marele 
DIP îl așteaptă vremuri grele; Sper însă că va f 
reuși să facă față pedepsei maxime aplicate în 
aceste cazuri. Adică... cinci zile de detenție.

• Primăria Municipiului Deva:
Mireia Muntean,- primar__________________ 09 00-12 00
• Primăria Municipiului Hunedoara:
Aurel Bugnariu, secretar________începând cu ora 09.00
• Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Robert Viță, șef stat major 10.00 14 00
• Poliția Municipiului Petroșani:
Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului
Petroșani 10.00-12.00

■ Vântul puternic a 
produs neplăceri sis
temului de distribuție a 
energiei electrice.

Deva (M.S.) - Două sate 
hunedorene au rămas fără 
energie electrică din cauza 
unei furtuni însoțite de vi
jeliei care s-a produs în 'cur
sul nopții de luni spre marți, 
a declarat Nicolae Podelan, 
inginer-șef cu probleme de 
furnizarea energiei în cadrul 
Electrica Deva.

în satul Târnava, vântul 
puternic a făcut ca mai mulți 
copaci să cadă peste liniile de

medie tensiune, alimentarea 
cu energie a localității fiind 
întreruptă în jurul orei 3 
dimineața.

Vântul și descărcările elec
trice au scos din funcțiune și 
stația de transformare a 
energiei din localitatea Ră- 
căștie, unde un transformator 
electric s-a defectat. Ecl pa- 
nlenTuLaîoSt înlocuit iiiârfi 
dimineață de echipele de 
intervenție ale Electrica.

în urma activităților desfă
șurate de lucrătorii societății 
de distribuție a energiei elec
trice, localitățile menționate 
au fost reconectate lâ rețea în 
cursul dimineții de ieri.

Cozma se implică în afaceri
Brad (M.S.) - Fostul lider 

al minerilor din Valea Jiu
lui, Mîron Cozma, a decla
rat că se va implica în afa
ceri alături de fiul său, 
urmând să se ocupe de dis
tribuția unor echipamente 
de recepție a televiziunii 
prin satelit. Apreciind-o ca 
o- „afacere riiddemă”, Coz
ma a precizat că fiul său, 
licențiat în economie, va fi 
cel care va conduce acest 
demers. Miron Cozma a 
menționat că, de lă elibe
rarea din penitenciar, a fost 
ajutat financiar „de unii

prieteni” care ar fi înțeles 
că el trebuie să încerce să 
trăiască normal. Cozma s-a 
aflat, timp de 2 zile, într-o 
minivacanță în stațiunea 
Vața de Jos, după care a 
plecat spre Timișoara.

de Munci? M

Pentru micii bibliofili
Deva (S.B.) - Biblioteca Județeană „Ovid 

Densusianu” din Deva a pregătit micilor 
Cititori, pentru perioada vacanței de vară, 
o serie de activități dedicate copiilor. Pe 
toată perioada vacanței, la Filiala Nr. 3, de 
la Școala Generală Nr. 6 din Deva, sunt 
organizate audiții de basme, sub genericul 
„Povești de aur - Din basmele românilor”. 
Ieri, la Filiala Bibliotecii Județene din Viile 
Noi - Deva, s-a derulat un concurs de 
poezie. Copiii prezenți s-au întrecut în a 
recita din opera poetului Vasile Alecsan- 
dri. Astăzi, 17 august, copii care îndrăgesc 
acest gen literar vor participa la vernisarea 
unei expoziții de carte tematică și la audiția 
unei casete dedicate împlinirii a 80 de ani 
de la moartea scriitorului loan Slavici.

Nu toate sunt de 
încredere. înainte 

de a accepta un loc de 
muncă în străinătate, 
fie el și intermediat 
de OMFM, românii ar 
trebui să se docu
menteze foarte bine. 
Sunt foarte multe 
societăți fantomă care 
una spun în reclamă 
și alta este realitatea. 
Dorina,
Hunedoara

■u încredere totală.Nu foarte mare.
Deși locurile de 

muncă oferite de 
OMFM ar trebui să 
fie sigure, românii au 
fost de multe ori 
mințiți. Pentru a nu fi 
puși în situații umili
toare, românii ar tre
bui să afle informații 
despre firma angaja
toare.
Remus Trif, 
Deva

Ghiar dacă prezintă 
o mai mare sigu

ranță pentru că sunt 
intermediate de statul 
român, tot nu putem 
avea încredere 100% 
în ceea ce ni se oferă. 
Românii trebuie să fie 
precauți pentru că se 
pot trezi puși în niște 
situații penibile și 
stresante.
Sanda, 
Deva

-r-xacă stai în Româ- 
Unia, ești umilit în 
propria țară. Cu sala
riul pe care-1 primești 
aici nu poți trăi, nu 
poți cumpăra nici 
măcar strictul nece
sar. Mai bine să pleci 
în străinătate, pentru 
că banii câștigați aco
lo au o valoare mult 
mai mare decât leul. 
Petru, 
Deva

iNAu fost multe 
situații în care s-au 
promis locuri de 
muncă în străinătate, 
în condiții accepta
bile, dar la fața locu
lui, situația era cu 
totul alta. Ar trebui 
să se informeze cu 
privire la situația 
firmei angajatoare. 
Valeria,
Deva

în vacanța de vară copiii descoperă lectura

Vă rămâne pensia mai mare
Băița (V.R.) - Aurel Luca, 

cititor din Barbura (Băița), 
ne-a adresat două întrebări. 
Prima se referea la neintrarea 
„în tranșa a doua de recalcu
lare a pensiei”, credea dum
nealui. De la Casa de Pensii 
Deva, Steluța Caracostea ne- 
a comunicat: „Pensia în plată 
(adică cea primită acum - n.r.) 
este mai avantajoasă decât 
cea rezultată în urma recal
culării”. Luna viitoare dl 
Luca va primi și buletinul de 
calcul. Din cauza volumului 
mare de muncă, până acum 
nu s-a reușit această infor

mare. Mai trebuie precizat că 
recalculare nu înseamnă în 
toate cazurile și majorare.

Pentru cealaltă întrebare 
am primit răspuns de la Cor
nelia Ungur, funcționară la 
Primăria Băița.

Chitanța menționată în 
scrisoare este din 2004 și cu 
ea s-a achitat o taxă agricolă 
de 50.000 lei (cu reducere, pen
tru că s-a plătit până la 1 mar
tie). Rubrica „taxă mijloace 
de transport” a rămas liberă, 
deci nu s-a plătit „taxă de 
drum” cum ne scrie abonatul 
nostru.

investiții pe următorii patru ani, realizarea unui pati
noar și a unui bazin de înot cu dimensiuni olimpice 
în zona Stadionului “Cetate” din municipiul reședință 
de județ. (Foto: Traian Mânu)

tiberiu.stroia9lnfomlmedia.ro
maseinformmedia.ro


Campioana la „Cupa Cetate"
SPORT

• Pavel eliminat. Tenismanul Andrei Pavel 
Ad/j fost eliminat, în runda inaugurală a tur
neului de la Cincinnati, dotat cu premii în

valoare de 2.450.000 de dolari. Pavel a fost 
învins, cu scorul de 6-2, 7-6, de argentinian
ul David Nalbandian, cap de serie numărul 
11. Jucătorul român va primi un punct ATP 
și un cec de 7.500 de dolari. (C.M.)

Cine va marca golul 1000 
al naționalei?

Constanța (C.M.) - Echipa națională de 
fotbal a României va întâlni, azi, la Con
stanța, pe stadionul „Gheorghe Hagi”, de 
la ora 21.30, reprezentativa statului Andor
ra, în preliminariile Cupei Mondiale din 
anul 2006. România a mai întâlnit o singură 
dată Andorra, tot în aceste preliminarii, în 
deplasare, pe 8 septembrie 2004, atunci când 
tricolorii au învins, cu scorul de 5-1. 
întrucât victoria tricolorilor nu se pune în 
discuție în acest joc, elementele de interes 
ale partidei simt legate de numele celui care 
va marca golul cu numărul 1000 al 
naționalei și de posibila egalare de către 
Dorinei Munteanu a recordului de selecții

■ Silcotub Zalău, cam
pioana României, par
ticipă la turneul organi
zat la Deva.

ClPRIAM MARIWUȚ_________________
ciprlan.marinut@informmedia.ro

Deva - Două echipe din 
Liga Națională și una din Di
vizia A au răspuns da invi
tației clubului Cetate Deva de 
a participa la „Cupa Cetate”, 
aliându-se astfel tacit c.u 
clubul finanțat de Marian 
Muntean care se află într-un 
război deschis cu FRH. 
Turneul se va desfășura, azi 
și mâine, la Sala Sporturilor 
din Deva, invitata vedetă este 
Silcotub Zalău, campioana 
României, iar celelalte două 
echipe vor fi U. Jolidon Cluj 
și Mureșul Tg. Mureș (Div.A).
Amenințați de FRH

„Toate echipele din Liga 
Națională au fost amenințate 
că nu vor fi înscrise în cam
pionat dacă nu semnează con
tractul impus de FRH cu SC 
Infosport pentru filmarea 
meciurilor de pe teren pro
priu. Anunțul era oarecum

Liviu Jurcă, antrenorul echipei Cetate, încearcă să pună la punct jocul echipei

deveni Liviu Jureă și loandedicat clubului meu și celui 
din Zalău care, în ediția tre
cută de campionat, au fost 
singurele care au refuzat 
acest contract și au fost obli
gate să accepte prezența la 
jocurile de acasă a unor 
observatori din partea fe
derației.

Cu riscul de a nu fi înscris 
în campionat, nu voi semna 
cu Infosport mai ales că va
loarea contractului s-a dublat 
față de sezonul trecut, 
ajungând la peste 2000 de 
euro”, preciza Marian Mun

Mătăsaru în tentativa lor de 
a pune la punct relațiile de 
joc ale echipei.

tean, președintele clubului 
Cetate. Meciurile de la acest 
turneu sunt extrem de bine 
venite pentru antrenorii

Miercuri, 17 august
ora 10.00: Cetate Deva - Mureșul Tg. Mureș 
ora 11.45: Silctob Zalău - U. Jolidon Cluj 
ora 17,00: U. Jolidon Cluj - Mureșul Tg. Mureș 
ora 18.45: Cetate Deva - Silcotub Zalău______
Joi, 18 august________________________________
ora 10.00: Silcotub Zalău Mureșul Tg. Mureș 
ora 11.45: Cetate Deva - U. Jolidon Cluj.

al lui Hagi.
Palmaresul echipei României:
589 262 145
Acasă:
240 150 45
Preliminariile CM:
113 60 23

182 998-791:

45 526-249;

30 187-112;
Palmaresul selecționerului Pițurcă:
21 11 7 3 36-15.

( Grupai________________________________
r Rezultate: Andora - România 1-5; România - Macedonia

2-1; Finlanda - Sntai 3-0; România - Finlanda 2-1; Mace
donia - Acrnenir, 3-0; Macedonia» Andora 0-0; Armenia - 
RomâniaW; Macedonia 0-2; Andora - Olanda 0-
3; Olanda - Finlanda 3-1; Armenia - Cehia 0-3; Andora - 
Macedonia 1-0; Macedonia - Olanda 2-2; Finlanda - Arme
nia 3-1; Cehia - România 1-0; Armenia - Finlanda 0-2; Olan
da - Cehia 2-0; Rom|nia - Olanda 0-2; Armenia - Ando
ra 2-1; Cehia - Finlanda 4-3; Macedonia - România 1-2;
Andora - Cehia 0-4; Olanda - Armenia 2-0; Cehia - Ando- 

' ra 8-1; Armenia - Macedonia 1-2; Olanda - România 2-0;
Y^'Ceriia - MaeesdsniaS-l; România - Armenia 3-ft .fitalan- 

da - Olanda 0-4.

Programul următoarelor meciuri
18 august: România - Andora (TVR1, ora 21.00); Mace
donia - Finlanda
3 septembrie: Andora - Finlanda; Armenia - Olanda; Româ
nia - Cehia
7 septembrie: Finlanda - Macedonia; Cehia - Armenia; 
Olanda - Andora
8 octombrie: Finlanda - România; Cehia - Olanda
12 octombrie: Andora - Armenia; Olanda - Macedonia; 
Finlanda - Cehia

Clasamentul
1. Olanda 8 7 1 0 20 -3 22
2. Cehia 8 7 0 1 28-7 21
3. România 9 !5 1 3' 15 -10 16
4. Finlanda 7 3 0 4 13 - 14 9
5. Macedonia 9 ;2 2 5 10 - 16 8
6. Armenia 9 1 1 7 5- 20 4
7. Andora 8 1 1 6 4-24 4

Noi achiziții la Corvinul 2005
■ Nou-înființata echipă 
hunedoreană a obținut, 
ieri, semnăturile a 
patru noi jucători.

ClPRIAN MARIHUȚ ,______________
dpriMJwrimrtftafermmedM.ro

Hunedoara - Dan Coles- 
,lUuc «reședințele cluftu^i 1 j
Corvinul 2005, a anunțat că 
echipa hunedoreană a reușit, 
ieri, să obțină semnăturile a 
patru noi jucători. „Este vor
ba de fundașul central Răzvan 
Cozma de la Unirea Apulum 
Alba Iulia, de portarul Opric 
și de juniorii Cristian Robert 
și Alexandru Păduraru de la 
echipa Corvinul Hunedoara 
patronată de Mircea Alic. Azi 
s-au întocmit actele, iar
mâine vom fi la București la

o ! -Antrenorul loan Petcu te-a cerut sponsorilor jucători valoroși

sediul Federației Române de 
Fotbal pentru a le înregistra”, 
preciza Dan Colesniuc. Noile 
achiziții completează lotul de 
23 de jucători prezentat 
duminică în mod oficial pe 
stadionul „Michael Klein” de 
clubul hunedorean, lot de 
care antrenorul loan Petcu s- 
a arătat nemulțumit în raport 
cu obiectivul anunțat de con-

în vederea unui transfer cu 
Ciprian Luca, fostul jucător al 
Jiului Petroșani, nu s-au mai 
concretizat.

Conducerea clubului hune
dorean, format în urmă cu 
două săptămâni prin fuziunea 
CS Deva cu FC Corvinul 2005, 
a anunțat că obiectivul pen
tru noul sezon al Diviziei B 
care va demara sâmbătă este

Adversar tare
Zalău (C.M.) - Silcotub 

Zalău va întâlni formația 
norvegiană Byasen Tron
dheim în turul doi pre
liminar ăl Ligii Campi
onilor, dacă va trece în 
primul tur de TSV St. 
Otmar, s-a decis, ieri, la 
tragerea la sorți de la 
Viena. Meciul tur se va 
dispufa pe 1/2 octombrie, 
■returul fiind programat 
pe 8/9 octombrie. Gheor
ghe Țadici, antrenorul 
Silcotubului, consideră că 
echipa sa a avlit ghinion. 
„Formațiile riordice do
mină handbalul european 
și va fi foarte dificil să 
trecem de norvegience. 
Avantajul este: că vom 
juca al doilea meci pe 
teren propriu”, a spus el.

ducere. Promisele negocieri

Curs de arbitri de fotbal
Deva (C.M.) - Comisia Ju

dețeană de Arbitri din cadrul 
Asociației Județene de Fotbal 
organizează, începând cu data 
de 12 septembrie, un nou curs 
de formare arbitri. La instru
irea care va avea durata de 
trei luni se pot înscrie atât 
băieți, cât și fete cu vârsta 
cuprinsă între 14 și 25 de ani. 
Se pot înscrie la curs candi
dați din toate localitățile 
județului Hunedoara, întrucât 
desfășurarea cursurilor se va 
face în cadrul subcomisiilor 
locale de arbitri.

Pentru înscrierea la curs 
sunt necesare următoarele 
acte: cerere de înscriere, copii 
după cartea de identitate și 
certificatul de naștere, copie 
după actul de studii sau ade
verință de elev/student, ade
verință medicală și cazier 
judiciar. ,

Dosarele cu actele mențio
nate mai sus-se pot depune la 
sediul AJ Fotbal din Deva, 
str. O. Goga nr. 1, până la 
data de 2 septembrie. Detalii 
se pot obține fa tel. ,741606 sau 
tel. 0744-553263.

promovarea în Divizia A.

Arbitrul FIFA
Cristina Ionescu 
(Vulcan) a con
dus, până în 
prezent, la cen
tru; trei partide 
în Divizia A, iar 
don Crăciunescu, 
(președintele CCA 
>a declarat, ieri, 
că pe viitor, în 
ttnod constant, 
(arbitrii femei vor 
(conduce la centru 
meciuri din pri- 
•ma ligă.

(Foto: EPA)
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45% Reducere
Economisește cu abonamentul3

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.2S9 lei vechi) *

CUM TE ABONEZI?
c»-

v

vQPreț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

GRATUIT, In fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

JURNAL
■■■■TV

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de-luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

cr-

«-

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

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Prenumele

Strada

CUVÂ

Numele

Localitatea

Telefon (opțional)

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

5 T

mailto:ciprlan.marinut@informmedia.ro
ermmedM.ro
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PE8CTBT Arbitrii, chemați la judecată1• în formă. Laurențiu Roșu a înscris un gol 
pentru Recreativo Huelva în primul meci al 
trofeului Colombino, câștigat, cu scorul de
3 - 0, în fața formației Athletic Bilbao. Roșu 
a deschis scorul în minutul 20 și a fost 
înlocuit cu Gaston Casas, în minutul 56.(MF)

• Gazdă. Orașul nipon Osaka va găzdui cea 
de a 11-a ediție, din 2007, a Campionatelor 
Mondiale de atletism. Uriașul port va fi al 
doilea oraș din Japonia care organizează a- 
ceastă competiție, după Tokio, în 1991 .(L.G.)

Columbian la Oțelul
Galați (MF) ■ Jucătorul columbian Baloy 

Alexander Valencia va susține în această 
săptămână probe la Oțelul Galați. Baloy, 25 
de ani, evoluează pe postul de atacant, fiind 
așteptat astăzi sau mâine de conducerea clu
bului gălățean. Președintele clubului Oțelul 
Galați, Viorel Anghelinei, spune că în cazul 
în care Baloy va corespunde cerințelor 
antrenorului Aurel Șunda, acesta ar putea 
fi transferat în acest tur de campionat.

Anghelinei a precizat că nu a sosit cartea 
verde a portarului Andrei Urai, transferat 
la începutul sezonului. Urai a evoluat ulti
ma oară în campionatul maghiar, la echipa 
Diosgyori BFC, cu care a terminat pe locul 
nouă. Oficialul grupării gălățene a spus că 
speră ca până la sfârșitul săptămânii să 
intre în posesia documentelor necesare și 
Urai să fie bun de joc duminică la meciul 
cu FCM Bacău.

■ Arbitrii Balaj și Cor
podean vor fi judecați 
azi de CCA pentru 
greșelile din etapa a ll-a.

București (MF) - „Au fost 
convocați membrii CCA, i-am 
chemat și pe cei doi arbitri, 
pentru a ne da explicații mai 
complete asupra greșelilor 
comise. Ce vor păți? Nu vreau 
să influențez membrii comisi
ei asupra măsurilor care se 
vor lua. Regulamentul preve
de și reținerea de la delegări, 
și retrogradare, și excludere... 
Oricum, nu se pune problema 
să intre la excluderea din 
arbitraj”, a spus președintele 
CCA, Ion Crăciunescu.
Motive

Cristian Balaj nu a acordat 
un penalti pentru Gloria Bis
trița în meciul cu FC Vaslui, 
scor 1-1, din etapa a Il-a a 
Diviziei A. în minutul 55, Jo- 
vanovici de la FC Vaslui l-a 
faultat în careu pe Pădurețu. 
De asemenea, la scorul de 0 - 
1, Pădurețu ar fi trebuit elimi
nat pentru o intrare dură. La 
finalul partidei, finanțatorul 
Adrian Porumboiu l-a acuzat 
pe Balaj că a arbitrat pe in

Calcule la Rosenborg
Trondheim (MF) - Publicația norvegiană 

Adresseavisen a notat că este greu de crezut 
că echipa Rosenborg nu va primi gol în me
ciul cu Steaua București, programat pe 23 
august, la Trondheim, în manșa secundă a 
turului tisei preliminar al Ligii Campionilor.

„Dacă Rosenborg ține meciul nul până la 
sfârșit, este calificată. însă, după cele 13 
goluri încasate în ultimele patru meciuri, 
trei în campionat și unul în Liga Campio
nilor, este greu de crezut că defensiva va re
zista, iar Rosenborg nu va primi gol”, a 
scris Adresseavisen.

. Antrenorul norvegian Per Mathias Hoeg- 
mo a declarat că formația sa a fost lipsită 
de noroc în meciul de campionat cu Start, 
pierdut cu scorul de 5 - 2. „La meciul ur
mător, cel cu Steaua, trebuie să fim mai 
deciși în atac”, a comentat Hoegmo.

Anglia vrea un Mondial

Leroy, suspendat din UEFA
Lens (MF) - Mijlocașul echipei RC Lens, 

Jerome Leroy, a fost suspendat trei etape de 
Comisia de Disciplină a UEFA, după ce a 
fost eliminat în manșa tur a finalei Cupei 
UEFA-Intertoto, în meciul cu CFR Cluj, dis
putat pe 9 august, informează forul euro
pean. Clubul francez a cerut circumstanțe 
atenuante pentru Leroy, deoarece „a fost 
provocat”, însă Comisia de Disciplină a 
UEFA a considerat ca „inacceptabilă reacția 
jucătorului”. Mijlocașul echipei franceze 
Jerome Leroy a fost eliminat în meciul de 
la Cluj-Napoca, scor 1 -1, pentru lovirea fără 
minge a fundașului Casian Miclăuș în minu
tul 82 al partidei. Jucătorul francez nu va 
putea evolua în meciul retur cu CFR Cluj, 
din finala Cupei Intertoto, programat pe 23 
august, precum și în următoarele două me
ciuri pe care RC Lens le va disputa în com
petițiile europene. RC Lens va putea face 
apel la decizia UEFA până pe 18 august.

Londra (MF) - Președin
tele Federației Engleze de 
Fotbal (FA), Brian Barwick, 
a anunțat că Anglia inten
ționează să candideze pen
tru organizarera Cupa Mon
dială din 2018. „După ce 
Londra a fost aleasă gazdă 
a Jocurilor Olimpice din 
2012, de ce nu am candida, 
cu șanse reale, pentru Cupa 
Mondială din 2018? Avem 
destul timp la dispoziție pen
tru a pune la punct orga
nizarea unui astfel de eve
niment”, a declarat Bar
wick. Anglia a organizat cu

Lergy (s), eliminat în meciul cu Clujul.

Beckenbauer critică selecția
Rotterdam (MF) - Fostul in

ternațional german și actua
lul președinte al Comitetului 
de organizare al CM 2006, 
Franz Beckenbauer, i-a impu
tat, ieri, antrenorului națio
nalei Germaniei, Jurgen Klins
mann, că nu a convocat cel 
mai bun lot de jucători în ve
derea meciului amical de la 
Rotterdam, cu Olanda, de 
miercuri.

Beckenbauer s-a arătat ne
mulțumit de neconvocarea 
atacantului care evoluează la 
FC Koln, Lukas Podolski, re

Corpodean, luat în vizor de CCA.
teres, având afaceri cu vice
președintele bistrițean Hein
rich Schorsch. Sorin Corpo
dean, centralul meciului Fa
rul Constanța - Sportul Stu
dențesc, scor 2 - 2, nu a acor
dat un penalti pentru oaspeți 
la faultul portarului constăn- 
țean George Curcă asupra lui 
Tiberiu Bălan, în minutul 60, 
la scorul de 2 - 1. Ion Crăciu
nescu a precizat că a fost în
tristat în egală măsură de ga
fele comise de Balaj și Corpo
dean. „Nu fugim de realitate, 
nu avem nimic de ascuns. De 
la nici unul nu mă așteptam 
la așa ceva. Sunt arbitri foar

succes Campionatul Euro
pean de fotbal din 1996 și 
Cupa Mondială din 1966 și 
are la dispoziție infrastruc
tura necesară organizării 
unui astfel de eveniment, 
mai precizează sursa citată. 
Cu privire la CM 2006, care 
va avea loc în Germania, 
președintele FA s-a arătat 
optimist. „Dacă ne vom ca
lifica, vom merge în Ger
mania ca una dintre echi
pele favorite la câștigarea 
trofeului. Avem acolo cli
matul și fusul orar care ne 
convin”, a spus Barwick.

velația sezonului trecut. Se
lecționerul Jiirgen Klinsmann 
susține că nu l-a convocat pe 
Podolski, de 20 de ani, pen
tru a-i permite acestuia să se 
odihnească. Klinsmann decla
rase despre tânărul jucător că 
nu este în forma lui cea mai 
bună, iar duminică, în prima 
etapă a campionatului ger
man de fotbal, a fost impre
sionant în victoria lui FC 
Koln la Stuttgart. „Oare cum 
va juca Podolski când va fi în 
formă?”, se întreabă Becken
bauer în Bild. 

te buni, dar trebuie să con
știentizeze că fiecare meci es
te un examen și tot ce au con
struit se poate dărâma într-un 
moment de neatenție. Și-au 
demonstrat valoarea în timp, 
dar acum au greșit impar- 
donabil”, a spus Crăciunescu.
Greșeli de neacceptat

Președintele CCA a afirmat 
că Balaj a comis greșeli de 
neacceptat, de ambele părți, 
în special în repriza a doua. 
„A fost foarte confuz, nu a 
acordat 11 metri pentru Glo
ria, nu a luat niște măsuri 
disciplinare. A comis greșeli

Pe mâna lui Răducanu
■ Antrenorul FC Vaslui, 
Barasab Panduru are 
încredere și îl apreciază 
pe Claudiu Răducanu.

Vaslui (MF) - Antrenorul 
echipei FC Vaslui, Basarab 
Panduru, a declarat, ieri, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, că are mare încredere 
în atacantul Claudiu Răduca
nu, deși la meciul cu Gloria 
Bistrița din ultima etapă, teh
nicianul a încercat intre pe 
teren și să-l bată pe fotbalist. 
„Va veni ziua când vom câș
tiga meciuri cu golurile lui 
Răducanu. Am mare încrede
re în el și îl apreciez deoarece 
își dă silința să ajungă la for
ma care l-a consacrat”, a spus 
Panduru.
Ar fi vrut mai mult

Claudiu Răducanu a pre
cizat că nu a putut să joace 
așa cum și-ar fi dorit deoa
rece nu a fost în formă maxi
mă. „Am avut o pauză de do
uă luni și mi-a trebuit ceva 
timp pentru a mă pregăti din 
punct de vedere fizic”, a de
clarat atacantul vasluian. Du
pă declarațiile făcute la fina
lul meciului cu Gloria Bistri
ța, când a spus că își va bate 
jucătorii care nu îi vor ascul
ta indicațiile tactice, Basarab 

tehnice și disciplinare. Sub 
nici o formă nu se poate spu
ne însă că a fost tendențios”, 
a comentat Crăciunescu.

Ion Crăciunescu a declarat 
că va propune ca arbitrii cmi- 
siderați necorespunzători - 
tru un anumit eșalon să rie 
excluși direct, nu retrogra
dați. Președintele CCA a afir
mat că și Alexandru Deaconu 
a greșit la meciul CFR Cluj - 
Jiul Petroșani, scor 0 - 0, nea
cordând un penalti pentru 
gazde. „îmi pare rău, acum 
am făcut delegările, dar o să 
țin cont pe viitor. A fost fault, 
o împingere din spate, prezen
tată și la curs, însă alta a fost 
interpretarea lui”, a adăugat 
Crăciunescu.

Crăciunescu a precizat că, 
în urma greșelilor de arbitraj 
din ultima etapă, are proble
me la delegările pentru etapa 
a IlI-a. Ion Crăciunescu a de
clarat că situațiile lui Balaj și 
Corpodean nu se compară cu 
cele în care au fost Ionică Se- 
rea și Anton Heleșteanu. Cră
ciunescu a afirmat că asisten
tul Ionel Popa a procedat co
rect nesemnalizănd ofsaid la 
faza golului înscris de Gloria 
Bistrița în partida cu echipa 
FC Vaslui.

Panduru a precizat că nici ni 
poate fi vorba despre așa cev? 
și că a fost o interpretare gre 
șită din partea ziariștilor.

„Este o prostie să lovesc ui 
jucător. Fiecare dintre ei ai 
părinți și aceștia sunt singu 
rii care pot face acest lucru 
Prin afirmația făcută nu an 
încercat decât să scot maxi 
mum posibil de la jucători 
Am încercat să-i mobilizez ș 
să-i fac să-mi asculte indi 
cațiile. Nici nu se pune pre 
blema să-mi bat vreun jucă 
tor, pentru că aici nu sunten 
la un meci de Kl”, a preciza 
Basarab Panduru.

Basarab Panduru
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Vând ap. 1 cameră (01)

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

Felicitări (67)

• Cu ocazia zilei de naștere îi dorim nașului 
nostru ing. Ciobanu Valentin multă sănătate, 
fericire și un sincer „La mulți ani". Familia 
Marian Adrian

l'ănd ap. 2 camere (03)

• decomandate, centrală termică, 60 mp, etaj 4, 
blocurile Mintiei, preț 1 mid. lei. Tel. 0740/210780.
• foarte ugent Deva, Al. Moților, etaj 1, 
modificări interioare, 34 mp, instalații sanitare 
noi, preț 610 milioane lei, negociabil. Tel. 227698.
• urgent, semldecomandate, etaj 2, Deva, zona
Dacia, preț 720 milioane lei, preț negociabil. Tel, 
225243,0723/395077.
• ugent 54 mp, et intermediar, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 820 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Rrima-ln vest)
• zona Dorobanți, dec., contorizări, parchet, 
gresie, faianță, termopane, preț 1,1 mid, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Decebal dec., 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță, preț 1,1 mid., tel. 0740/01941& 
(Prima-lnvest)
• zona Gojdu, 50 mp, contorizări, balcon închis, 

■ preț 840 mii, tel. 0740/126029. (Prima-InveSt)
• zona Dada, contorizări, fără îmbunătățiri, 
parter, preț 650 mii, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• urgent, amenajat occidental, et 2, preț 700 
mii., tel. 0721/815781.(Prima-lnvest)
• zona L Manta, et.2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)
■ 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 0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona b-dul 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 Bejan, 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 ultracentrală, 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 Bălcescu, 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 pentrușpațtaeomer- 
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- 

V 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 mil,, neg. Teii. 235208 0721/985256. (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, 
egociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 

.Rocan 3000)
•zona Micro 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)
• ugenlta 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/108000RON. 0710013971. (Garant Consulting)
• ugent in zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst. electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• urgent ta zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică, amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent In zona Dacia, circuit et 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• ugent ta zona Zarandului, et. 1, dec., conto
rizări, 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)

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, living, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță, termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea Crtpdid, semidec., et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță, termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)
• et 3, dec., balcon închis, st 64 mp„ contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral. Preț 120.000 lei. Tel. 
223400,0724/169303,0720/387896.  (Casa Betania) 
•et L circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu. Preț 100.000 lei neg., tel. 
223400,0720/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et kitenneifar. dec., centrală termică proprie, 
gresie, faianță, parchet recent ’ renovat 
Bălcescu. Preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă, Al. Muncii. 
Preț 30.000 euro neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat,
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, Irine întreținut, parchet gresie și 
faianță moderne, contorizări. Al. Teilor. Preț 
59.000 lei neg. Tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (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. (Evrixa) 
•zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandata, cMMWgresie, fai&iță' par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg„ telefoane 211587,0745/2*3662.  
(Evrika)
•zona IxU Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Micro, semidec., 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 1.200.ne9-Tel- 0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• zona Bălcesai, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță, parchet merită văzut 
Preț 770 mii. neg. Tel. 0745666447,0254.234401. 
(Rubin’s Home)

• zona Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii, neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin’s Home)
• zona LBaculul, dec. amenajat recent 
contorizări, parchet, ocupabil imediat Preț 1,030 
mid. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubin’S 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț660 mil- ne9-Tel' 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)
• zona KogăHceanu, în circuit, et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită. Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zonă idbacentrală vedere la cetate, modificat, 
st 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1,250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zona Zaitfirescu, etaj intermediar, dec., bine 
întreținut merită văzut. Preț 1 mid. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zona L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet merită văzut preț neg. 
Tel. 0741/301548 0254.234401. (Rubin's Home)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc Auto, et. 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona Ml 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)
•super ofertă! 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) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semldecomandate, contorizări, parchet, cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918. (Casa Grande)
•semldecomandate, contorizări, 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)
• urgent ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă, ultrafinisat, centrală termică, acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

SC CONSSER SRL -
Dmml «tr. Victor Șuiag*,  nr. 22

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

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stra- 
tificat, umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie roto
- 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

• urgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• ugent 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)
• dec, et 1, zonă ultracentrală Hunedoara, 
centrală termică gresie, faianță parchet preț 
90.000 RON, tel. 0746/136050, 0745/376077. 
(Partener-Hunedoara)
•dec, zona M5/1, Hunedoara,. 2 băi, preț 530 mit, 
tel. 0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona M4, Hunedoara, dec., preț 490 mii., tel. 
0727191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent zonă bună plată imediat, tel. 215212 
(Prima-lnvest)
• ugent ta turnurile de la Astoria, exclus parter 
și et. 10, preț la vedere, tel. 0740/210780 sau 
227572 după ora 19,00. (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)

• ap. 3 cam., et. II, încălzire cu gaz, Valea lui 
Mihai. - 800 mil. lei - Valea lui Mihai, str. Repu- 
plicli, nr. 4, bl. T4, Sc. A, et. II, ap. 6 - 
0259-356-417,»: 0259-355-664.
• decomandate, hol central, balcon închis cu 
termopan, mobilă dormitor nouă contorizări, 
ocupabil imediat preț 1,030 mid. lei. Tel. 
0740/210780.
• decomandate, vedere în 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etaj 1, Deva, zonă centrală preț 1320 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.
• decomandate, vedere în 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etaj 1, zonă centrală Deva, preț 1,350 mid. 
lei, negociabil. Tel. 228615.
• urgent apartament 3 camere, semidecoman- 
date, bloc de cărămidă etaj intermediar, 
centrală termică ocupabil imediat zona 
Bălcescu, preț 130.000 RON, negociabil. Tel. 
0745/888619.
•zonalManiu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, 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)

LooKAs

FERESTRE *|  Uțl
din lemn emstiftcsst

Tel./fax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348

■zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progresul et. 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G, Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135mid. 
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 G. 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)
• ugent decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, (deal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Temporis)
• 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, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet, gresie, faianță preț 
145.000 RON, tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• urgenți Zona ultracentrală etaj 3, decoman
date, termopan. centrală termică, parchet de 
stejar, gresie, faianță, frumos amenajat, preț 
120.000 RON, tel. 0788/165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• ugent In zona centrală decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 1,4 
miliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• dec, vedere în 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, ap. modest, Mihai Viteazul, preț 
37.000 euro neg. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
•dec, geamuri termopan, centrală termică pro
prie, spoturi, lavabil, proaspăt renovat ap. de
osebit Al. Păcii, preț 36.000 euro neg., tel. 223400, 
0724/169303, 0742/005228. (Qasa Betania)
• et ț dec., 2 băi, 2 balcoane, centrală termică 
proprie, gresie și faianță modeme, ușă metalică 
beci, Mărăști, preț 43.500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0720/387898 (Casa Betania)
•et 3, dec., vedere în 2 părți, balcon mare, 2 băi, 
contorizări, I. Creangă preț 43.000 euro neg., tel. 
223400,0742/005228,0720/387896. (Casa Betania) 
•Dadă decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet, gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)

• zona 1 Decembrie, modificat, termopan, 
gresie, faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 
40000 euro. Tel. 0745/666447, 0254.234401. 
(Rubin's Home)
• zonă idtracentrală parchetat gresie și faianță 
bine întreținut, contorizări, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro. neg. Tel. 0741/301548,0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mii. neg. Tel. 
0741/301548 0254.234401. (Rubin's Home)
• dec termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. Tel. 0741/301548 
0254.234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona Mineralul decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dadă semldecomandate, 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 centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1.380 mii. 
lei, negociabil. 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, Telefoane 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)
• urgent et 1,2 băi, 2 balcoane, parchet, 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• zona M3, Hunedoara, centrală balcon închis, 
gresie, faianță, preț 910 mii., tel. 0746/136050. 
(Partener-Hunedoara)
• zona M4, Hunedoara, centrală gresie, faianță 
modificări interioare, balcon închis, preț 700 mil„ 
neg., tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•ta zonă bună de preferință et. intermediar, se 
Oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Mărăștâd Nou, Decebal, Dacia, Micro 15, 
Progresul, Dorobanți, Dacia, împăratul Traian, la 
prețul pieței și cu plata imediată, telefoane 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

IGNIS cu un preț așa mlcș

Pentru a ne impune pe această piața, a fost nevoie de muncă susținută, 
seriozitate și profesionalism. Nu suntem un gigant In transportul internațional 
de marfă, însă ne-am creat un nume, clienți fide și parteneri de afaceri 
serioși.

Avem colac urători în întreaga Europă si ne mândrim cu recutația pe care 
ne-am creat-o de-a lungul timpului. Corectitudinea, punctualitatea și seriozi
tatea sunt atuurile care ne-au deschis drumurile internaționale.

Camioanele noastre se ridică la cele mai înalte 
standarde europene, iar șoferii care le conduc au o 
îndelungată experiență în traficul extern. Mașinile 
sunt menținute în cea mai bună stare de 
funcționare, pentru ca marfa clienților noștri să 
ajungă la timp și în siguranță la destinație.

Ne respectăm dienții și colaboratorii și suntem 
deschiși, în continuare, la noi oportunități de 
afaceri.

Noi suntem garanția unui transport internațional de marfa profesionist!

Putem fi contactați te 
sediul firmei din 
Orăștie, Strada 

Grădiște!, nr. 2, sau la 
numerele de telefon 

7 0744-867960 și 
0788-890981.
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Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, LMaculul, etaj 1, 2 băi. 2 balcoane, 
confort 1, fără intermediari, preț 45.000 euro, 
negociabil. Tel. 0727/011504
• zonal" ' ’
balcoane, termopan, totul contorlzat 
metalică gresie, faianță bine întreținut 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (F 
3000)
• zona i d dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1380 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 3000)
• agent, în 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 falanță+gresie, centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara (Garant Consulting)
• dac, parchet 2 băi, 2 balcoane, parchet 
gresie, faianță contorizări complete, et 3, preț 2 
mid. neg., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Utacukd, dec„ et 2, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, st 100 mp, preț 135 mid, tel. 0726/ 
710903. (Prima-lnvest)
• auperamonatat, Hunedoara, et. 1, preț 50.000 
euro, neg., tel. 0745/093073. (Partener-Hune- 
doara)
• zona dului, etaj 1, decomandate, cen
trală termică parchet, gresie, faianță preț 
162.000 RON, tel. 0788/ 165703, 232809, 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)
• zona Eiri , etaj 1, decomandate, centrală 
termică parchet, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• uraont, ST=75 mp. et 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• apart, ST=65 mp, et 6,2 băi, 3 balcoane, 
parchet, gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• urgent. ST=80 mp, et 2,2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg., copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
•* *t  2, dec., 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului, preț 
140.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)

Auto străine (37)
• vând Flat Ritmo, stare foarte bună de func
ționare, preț avantajos. Tel. 0743/465315.
• vând Opel Astra 1,7 DTI break, 2002, culoare 
roșie, preț 9.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/087811.

Microbuze. Dube (38)
• vând Foni Tranzitat 1991, bine întreținut unic 
proprietar, preț și modalitate de plată negocia
bile. Tel. 0723/394425.
• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988, 
Diesel, preț 10.000 ron, negociabil, Tel. 213360.

Camioane, remorci (39)
• societate comerdalâ vinde autoutilitară Dacia 
1307, af 1996, preț 38 milioane lei, negociabil. Tel. 
612763.

• dac, 2 băl. 2 balcoane, modificări interioare, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet posibilități mansardare, Dorobanți. Preț 
160.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0743/103622. (Casa Betania)
• dec, vedere în două părți, balcon, parchet, 
contorizări, Gojdu. Preț 140.000 lei, tel. 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania) 
•Zona belul Decebal, et4/7, neamenajat .Preț
1,6 mid. neg.Tel.0745666447,/0740232043,0254/ 
234401 (Rubin's Home).
• Zona BăJcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35OOOEur.neg. Tel, 0745666447. 
/C254.234401. (Rubin's Home).

UlacuU, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
ne, termopan, totul contorlzat, ușă 

-------- . etl 

(Rocan

Vând case, vile (13)
• 3 rtvate+amxă 70 mp, curte betonată, teren 
970 mp, lila, Str. Libertăți, nr. 1 A. Tel. 
0723/573825.
• Deva, zona Emlnescu, 4 camere. 2 bucătării, 
centrală termică, gresie, faianță, termopan, 
grădină 600 mp, acces auto. Tel. 0726/972966. 
•ate. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrlka)
• Zona ultra centrala 2 cam, bucătărie, bale, hol, 
cămară, locuibilă, apă gaz, curent, toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină, ST.500 MP. 
FS30 M. PREȚ .75.000 EUR.NEG. TEL0745666447, 
0254.234401 (Rubin’s Home).
• zona VHe Not, 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. (Mimason)
• zona Lk. de Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, at, curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă superbă D+P4-1,1000 mp, construcție Mp 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• zona E.Văcăre»cu, de protocol, piscină ideală 
pt. împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro neg, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• 3 camera, bucătărie, baie, gaz metan, apă
curentă canalizare, curte + grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva, preț 400.000 lei neg. Tel. 
223400, 0724/169303, 0740/914688. (Casa
Betania)
• p+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, curte+ 
grădină st 1200 mp, centrală termică proprie, 
Deva, preț 120.000 euro neg. Tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliara Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)

•zona CâknAranl, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrali st 400 mp, preț 4 mili
arde lei, telefon 0788/497615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
•Deva, 2094, parter+mansardă 4 camere, 2 băl, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrali 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)

• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 tan de Don, 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; 0724-620358 (Rocan 3000)
• to Den, 4 camere, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, api gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• uraont. In zona Zăvoi, 2 camere, bale 
amenajați bucătărie, cămări centrală termici 
mansardă Preț. 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

• 4 camera, zonă buni Hunedoara, sobe 
teracotă gresie, faianță, preț 12 mid. lei, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
•to Deva sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plata Imediat, tel. 211587, 0745/253662, 
(Evrlka)
• urgent, cu plata Imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, plata Imediat, tel. 215212 
(Prima-lnvest)

Vând case de vacanta (15)
• conetnicțte 2002 în stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băl, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țara (17)
• 4 camere, cabană curte mare, 50 ari grădini 
acte separate, în același loc fundație casă între 
Deva și Făget, 32 km de Deva, 30 km Făget, 
curent 38C Tel. 0723/885562.
• ki Căattu, cu anexe gospodărești șl grădină 
Tel. 0254/244263.
•zona Sântfolm, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară sere 2 
ari. gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel 235019,0727/707». (Casa de Vis) 

•zona Blnău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Laanfc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mil.' lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880, (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mil, 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 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mil., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•In Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, ter
mopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrlka)
• urgent 3 camere, bucătărie, bale, beci, garaj, 
fără canalizare, SCsllOO mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 4 camere, bucătărie, bale, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termici ST=365 mp, renovați 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• ugent 4 camere, bucătărie, bale, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/396767, 
0727/897467. (Alfa)

Vând garsoniere (19)
• etaj Intermerlar, contorizări, balcon închis, 
Deva, cartier Micro 15, Al. Crișulul, bl. 52, preț 530 
milioane lei. Tel. 0254/216903.
•zona Progresii dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0732/660160, 

211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amena|ate, 
et. 1 șl 2, ocupablle Imediat preț negociabil, tel. 
07452253662,211587.(Evrlka)

• dea, complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă noui tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449.(AgențiaimobiliarăNr.l)
• ultracentral, Deva, dec., balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
bale mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona tmkoacu, 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 Mnaecu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
dea, 54 mp, 2 camere cu posibilitate de mansar- 
□are. centrala termica. uarcnet. oresie. ra/anta. 
bucătărie mare, preț 95000 RON tel, 0788/165703, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Crtndul, etaj 3, semidecomandat^ apo
metre, gaz contorlzat, balcon închis, fără 
modificări, preț 55.5000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Nleucu etaj 1, decomandată 
contorizări, gresie, faianță balcon, vedere în 
față preț 66.000 RON. Tel. 0723/251498,232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• urgent, dea, amenajată liberă 30 mp, preț 660 
mil., tel. 0745/640725. (Mimason)
• cu 2 caman, et3, parchet greș le, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003. 

(Mimason)
• zona Dada, et.2, liberă preț 13.500 euro, tel. 
0746/266071,206003, (Mimason)
•zona Mărăad, et3, contorizări, liberă preț 500 
mil. lei, Telefoane 0745/266071, 206003, 

(Mimason)
• «goni, în zona Micro 15, etaj Intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent to zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• ingantki zona Kogălnlceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent, confort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabilă imediat blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)
•zona Zamfireacu, dec, etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 mll.lel. Telefoane 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona M. Emlnescu, dec, amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Miram, dec, mobilată baicon incms, et 
1,700 mil. Ier. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
■zona Măritau, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
•otortâ czcopțlonalâl 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)
■Den, cartier Dacia preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 07)2/624091 (Casa 

Grande)
• decomandată sL 40 mp, centrală termică 
proprie, parchet gresie, faianță, geamuri 
termopan, balcon. Dorobanți. Preț 82.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• etaj ă contorizări, balcon, bine întreținută 
Calea Zarandulul. Preț 49.500 lei. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• eta| 8 cu îl camere mari, baie cu geam, gresie, 
faianță parchet contorizări, merită văzută 
Aleea Romanilor. Preț 55.000 lei neg. Tel. 223400, 
0740/914688, 0720/169303. (Casa Betania)
• urgent zenă bună gaz contorlzat etl, balcon 
închlsTp reț 550 mii, tei. 215212. (Prima-lnvest)

• 2 camera, semldea, parchet, bale cu gresie 
+falanță bloc de cărămidă totul contorlzat 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mil., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată (ca- 
meră+llvlng), repartitoare, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mil., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mil, tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorlzată gresie, faianță parchet, 
tavane false șl spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semldea, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mil, tel. 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• urgent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie,

a
 parchet 82000 RON. Tel. 218693, 0745-
0727/897467. (Alfa)

• urgent ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet, 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• agent ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dea, modificată gresie, faianță 
contorizări, st. 30 mp. Preț 470 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin'S Home)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, telefoane 211587.0745/253662.

• urgent zona Mărăștlu1 Nou, Dacia Dorobanți, 
Progresul, Avram lancu, la prețul pieței șl cu 
plata Imediată tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)
• 10 parcate teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124
• ravitan DN 7 Mintia, st 3500 mp, fs 35 m, preț 
7 euro mp, negociabil, Tel. 0740/210780.
• Intravilan, în Deva, Str. Alunului (zonă agre
ment), casevacanță2300mp.Tel. 227242.
• Intravilan, loc de casă în Tâmpa, 1 km de 
Simeria, st 1700 mp, fs 17 m, curent, gaz, apă 
canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235. 
0726/118427,0721/818917.
• tocile casă, 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
• loc do casă în localitatea Bretea Mureșană 
Informații la nr. 231, Roz Elena
• urgent curte șl grădină în Căstău, la șosea, 
suprafață totală 1013 mp, fs 72 m, posibilități 

privatizare. Tel. 242766 sau 0723/165414.
• urgent, IntravBan, 3000 mp, fs 50 m, utilități, 
zonaCălugărenl, bun pentru construcții locuințe, 
preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 0745/888619
• vând M700 mp teren pentru 
6.000 mp teren pentru
cultură ambele localitatea 
canton, acte în regulă 
0723/732560,212272.
• vândtaranlntravllan,5100 mp,zona Deva 700. 
Tel. 222305,226813.
• în Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 

•In Zăvoi, fs 165 m (mal jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• Intravilan, 1200 mp, fa 15 m, Intabulat Tn CF șl 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona CA Rosetti, 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., tel. 0745/640725. (Mimason)
• In Mintia la DN7, cu deschidere 17,5 m, gaz, 
apă curent preț 65 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
• 4M0 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s„ 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411,449. (Agenția Imobiliară Nr, 1)

• tot Tknpa, Intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mil. lei, neg, tel. 0788/497.615. (Agenția imo
biliarii Nr.l)
• parcate de im, cu st 500 mp, fa 20 m, gaz. 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•Dm, 2500 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Umerii, la DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•ta 8 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)
• zona Matur, 1200 mp, fs 16 m, preț 10 euro/mp, 
tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• Intra- , zonă DN7, st33O0 fs.50 mp. Apă gaz, 
curent, toate facilitățile preț.24 eur neg, 
mob.0745666447,0254.234401 (Rubin’s Home).
• Intravilan zonă prelungirea Vulcan, st5,2Q0 
mp.fs.140 mp. se partttează preț 8 eur 
mp,tel5745666447,0254.234401 (Rubin's Home), 
•Intravilan zona Săntuhalm st4200 mp. Fs32m. 
toate facilitățile preț 8 eur.mp. Tel.0741301548, 
0254.234401 (Rubin's Home).
• Intravilan, zona Zăvoi, st 9000,• Intravilan, zona Zăvoi, st 9000. oarcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)

• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• IntravHan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, Ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• Intrlan, zona Dova, 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)
• kitravlan, st 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, Ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Zăvoi, intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• urgent Intravflan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• 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)
• zonâ ârtrtft Deva, st 2800 mp, posibilități 
cabană preț 3,5 euro neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărămb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• agent, I hectare, Intravilan la șosea. Deva sau 
împrejurimi, plata Imediat, tel, 215212. (Prima- 
lnvest)
• pontni conMucțle casă în stațiunea Geoaglu- 
Bai, ofer prețul pieței, tel. 0746/136050. (Partener-

• Hunedoara)

Vând spații comerciale (25)
• Dna, iront stradal, termopan, toate raciiitațiie, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tei. 0721/283058.

• unont apail comerciale, 34 mp, toate dotările, 
zonă cu vad, poliția Județeană preț 130.000 RON, 
negociabil. Tel. 0745/888619.
• vând aoctatate comercială 420 mp, piață Da
da, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona va. 140 itid. aDă canalizare. Dret 55.000 euronegociabll, telefon 0745/64072^ 

(Mimason)
• zonă ramlcentrală 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)
• amenajat, zonă centrală Hunedoara, preț 
33.000 euro, neg., tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)
• contrai, amendat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Alte imobile (27)
• formă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l Deva)
• fermă la Hărău. sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342 (Eurobusiness)

• tocNttaz apartament 2 camere mobilat, deco
mandate plus garaj în Cluj. Tel. 0722/896028.
• eter ipra închiriere pe termen lung 
garsoniera, zona gării, Deva, preț 80 euro. Tel. 
0726/224003.
• otor spre închiriere spațiu comercial, ultra
central Deva, Piața Operei (lângă BRD), demisol 
~) mp,,parter 100 mp sau-« raft
central Deva,
80 mp,,parter 100 mp sau40 raft Relații la oL 
0723/608778
• otor aprn închiriere, în Deva, unei firme, 4 
birouri elegante, 70 mp, etaj 1, zonă ultracentrală 
cu grup social și încălzire centrală preț 7 euro 
mp. negociabil. Tel. 0744/561810,0745/096675.
• oterapreînchirlrere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.
• primesc to gazdă elevă în cameră separată 
condiții bune. Tel. 212400, Deva
• contrai, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833, (Eurobusiness)
• spațl comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2 - 4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut agent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer garsonieră mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Dorobanți, preț 85 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• otor spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona Piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• otor ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală 
termică zona Ulpla, preț 170 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• otor ap. mobilat occidental, et 1, aragaz, 
frigider, tv color, mașină de spălat cuptor 
microunde, mobilă nouă, centrală termică preț 
300 euro/lună tel. 0740/093406. (Prima-lnvest)
• otor garai, zona parc, Deva, pretabll spațiu 
comercial, apă gaz, 60 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• otor pontru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 

3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele
foanele 235208, 0721/ 985256, 0721/744514, 
0724/620358. (Rocan 3000)

• otor pontru închiriere spațiu comercial, ame- 
najat centrală termică st 110 mp, idea) 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 
0724-620358. (Rocan 3000)
•zona RotmBva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță, termopan, preț 350 
euro/lună neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zona BăJcoacu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet preț 6 mii. lei/lună telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona LCraangâ, 17 mp, amenajat pentru A) 
preț 80 euro/lună telefon 0745/6407/5. 
(Mimason)
•caut garioniară sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garaonlari doc, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/ lună Tel. 223400,0720/387896,0740/914688. 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv, color nou, Al. 
Constructorilor. Preț 260 euro/lună Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Caut spațiu, zona b-dului Decebal sau 1 
Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat sau 
neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel.0745666447, 0254.234401 
(Rubin's Home).
• garionlară, obi ă zona ștrand, telefon 
0788/497515. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• apartament 2 camere, zonă ultracentrală 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat șl utilat, stare bună, 150 euro, 
neg. 0788-165703,0788-165702. (Fiesta Nora)
• otor 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)
• ofarap.2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat, repartitoare, semimo- 
bilat, proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• urgent, to zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, to zona Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, et 1. Preț 150 euro/lună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, ta zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat. Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224296. (Garant Consulting)
• ognt, to zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting)
• urgent, In zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et. 4, mobilat, contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

• opart, In zona pieței, 2camere decomandate, 
centrală termică, amenajat deosebit, et 1, 
mobilat utilat 250 euro/lună+garanție, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând Dada 1310, af 1995, moară mălai 500/h, 
mașină cusut Kaizer, pentru blănărie, croitor. 
Tel. 283107.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, culoare aî bă, 2 
locuri, preț 9.000 ron, negociabil. Tel. 213360.

• vtod Dada 1310 Li, an fabricație 2000, cu
loare vișinie, genți aluminiu, stare ire
proșabilă preț 3000 euro. Tel. 0724/355151.

DIRECȚIA SILVICA DEVA
Organizează

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" 
producția anului 2005

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mlhai Viteazul, nr. I O, în data 
de 25.08.2005, ora 1O.OO, pentru masă lemnoasă fasonată șl prestări servicii de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 3.971,8 mc aparținând următoarelor 
grupe de specii:

- Cireș 48,3 mc; - Fag 657,8 mc; - Gorun 473,3 mc; - Tei 23 mc; - Molid 1643 mc; - Pin 
20 mc; - D.T. 994 mc; - Paltin 2 mc; - Salcâm 5,4 mc; - Larice 10O mc;
TOTAL 3.971,8 mc

Licitația se va desfășura conform .Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de 
fond forestier proprietate publică, către agenții economici", aprobat prin HG nr.85/2OO4.
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea șl comer
cializarea lemnului, potrivit HG nr.70/1999 și Ord. MAPPM nr.71/1999.
Documentația care include caietul de sarcini, listele de paftizl șl listele de material fasonat poate fi 
consultată la sediul Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la 
adresele: http://www.silvahd.ro și http://www.rosilva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele 
silvice din subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - ROMS1LVA. 
Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, In data de 22.08.2005, ora 
1O.OO.
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor 
contractuale vor fi achitate în avans în contul R017RZBR0000060001246149 deschis la Raiffeisen Bank 
Deva.
Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate 
pentru ținerea licitației.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 
0254/222.481 și la ocoalele silvice. 128624)

SC EUROCONSULT SRL 
ARAD -FILIALA DEVA

Ofertei» w depun începând cu data d< 23 
auguat 2005 la a«dlul lichidatorului dn

Dava. «tr. M. Kojlin»e»rw. nr. 4. at 1. cam.
18, jud. Hunedoara.

Informași ea obțin la MdW Wild «oralul 
•au la tai. 0254-231279.0745-327932.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170,233.180
Fax: 224.550,
www.almal.ro,slmalOamart.ro 

Mobilier de apartament, 
—— Mobilier de birou, 
uși PORTA ■■ ■■
— Tapițerii, Camere de 

tinerei
(27672)

50 LABORATOARELE FARES BI0 VITAL SRL ORÂȘTIE
angajează

OPERATOARE SECȚIE NOUA AMBALARE CEAIURI
Cerințe:- studii medii (minimum 10 clase)
Se oferă:
- pachet salarial motivant 5.500.000 lei net cu bonuri de 

masă incluse la realizarea normei.
- carte de muncă.
Persoanele interesate pot trimite cererile până la data de 

30.08.2005 prin fax la numărul 241.942 sau la secretariatul 
societății din Orăștie, Str. Plantelor, nr. 50.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la 
numărul de telefon 247.570, zilnic între orele 7-16.

(28414)

S.C. MARSILIA TRAHSCOM SRL
Tel: 0745-659 522,078M59 522, Fax: 0254413467

Transport intern și international 3,5-201 
CU PLATA UNUI SINGUR SENS

Căutăm producători de materiale 
di construcții In vaderoa raaizAni 

unui parteneriat reciproc avantajos Vindem

TRANSPORLGRAȚU
LA DOMIClLlULTCLI

RECLAME

http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
slmalOamart.ro
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Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

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

• vând Mmănătoare păioase 29 rânduri, cadru 
disc In tlranțl, toate în stare perfectă de funcțio
nare și teren arabil 13 ha compact Tel. 264161.
• vând tractor 45 CP, motor defect și cumpăr 
motor Fiat în 3 pistoane pentru tractor. Tel. 
0724/018405.
• vtnd rotoporcutisare Black iDecker 750 W, 
nouă, preț avantajos. Tel. 241770

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

o pantni colecționari vând diferite medalii, 
decorații din anii 1962-1984. Preț total 13 mii. Tel. 
0254/211441.

Garaje (43)
Electrocasnice (56)

• Teat Rag SRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului la nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri și Informații suplimentare 
în perioada 25 Iulie ■ 25 august, la sediul din 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

• SC DerMte Company WL Pava, Mr. 
Rândunid, nr, A angajează peroonel pentru 
munca la domkllu. In vederea realzâril

• K OarteAe Company Deva, Mr. Rându
nică nr. â, angajează agent do vânzări, 
vâreta M • 40 am, etudl modă, penate de 
eanducart. surtazMata msunA. TeL
0722/25*111

• tochktez garai pe termen lung, situat în zonă 
centrală, preț 170 ron. Tel. 215202.
• vând garaj proprietate plus terenul aferent, 
situat în Deva, cartier Gojdu, Str. Cernei, preț 
7.000 euro, negociabil. Tel. 0744/603581.

Mobilier și interioare (47)
• vând canapea extensibilă stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0254/215666.
• vând cuier hol, din fler forjat, cu oglindă 
130/0,90 m, foarte frumos, merită să fie văzut 
800.000 lei. Tel. 220025.
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
tabureți rotunzi, toate lustruite, stare perfectă 
Tel. 220025.
• vând mobM de bucătărie, masă scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă cuptor cu microunde, 
combină frigorifică mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vând urgent din același mobilier canapea 
extensibilă 2 fotolii, măsuță preț 7 milioane lei, 
bonus cuvertura și husele. Tel. 212242, seara.
• vând regnl dormitor Alex, mobilă bucătărie, 
cameră de tineret 2 birouri, colțar Dulcineea, 
toate stare bună prețuri negociabile. Tel. 213244, 
0741/154394,227610.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• socfetate conurcUâ ' — “ antena de 
lateOt Agitate începând cu W tel un an 
Qsnndtf rtcoptfOMizi piotf mim romă*  
naști piMfcie, ca abanamant (Ngl tv, Max 
tv, Focue) șl IM onamam montajul U 
deplasarea Induse i preț, Informași 
«723/4077» iau «746/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Mtatai Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens S 55, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL: 11)359) 44)0.222 
0723-354.991
Str. Primăriei Nr.26
ORA 1)1 A

ACUM 
SI numai ACUM 

ULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

Cele mai mici pretuC 
MONITOARE 15'de la 450.000 lei 
MONITOARE 17'de la ■ 850.000 tel 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E-ntail: calculatoarei rdslink. ro

»

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam - minicameră Web cu cablu 
descărcare poze * CD instalare calculator 
Pentium I, negociabil, imprimantă Lexmark Z602, 
garanție 6 luni. Tel. 0740/025053.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

având candolabru de cristal de Boemla,

o vând cazan pe lemne pentru încălzire cen
trală tip Viadrus-U22,50 kW, stare perfectă (a 
funcționat iama 2004-2005), preț convenabil. Tel. 
0746/985202.
o vândcongelator 5 sertare, preț negociabil. Tel. 
770367,770735.
o vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată Instalația este pe 
cupru, preț 23 milioane lei. Tel. 221060.
• vând lustră plafon, 3 brațe, completă șl o 
aplică de perete, preț negociabil. Tel. 220025.
• vând mașH de cusut germană Kohler seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, ve
chime de peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
0723/732560,212272.
• vând mașină de spălat fabricație rusească 
cuvă de plastic, capacitate 150 litri șl suport 
metalic, preț 35 milioane, neg Tel. 220025.

• efectuez reflexotaraple șl masaj la domiciliul 
clientului. Tel. 0720/040662.
• efectuez ipo marfă și persoane cu 
autoutilitară Dacia 1307, capacitate 0,71, preț 
negociabil. Tel. 0254/221491.
• husa pentru Logan, Solenza, Clelo, Peugeot 
307, Opel Astra 17 DTI, Renault, Megan, Clio, 
Twingo, Scenic, Golf 4, BMW, Deva, Micul Dalas, 
Str. Florilor, nr. 1. Tel. 0727/756681.

• cureuri Inspector recurse umana • IC 
Orami MMMomtnt SRL Dtvi (socMit*  
aawMatâ MMW șl MCCT), «raMiSMzâ 
cursuri de spedalzare pentru irapectod 
IWUTM UnwWb RHIAHMUI ■ 
tm/wui, «74VOUO, mixm

Solicitări locuri de muncă 
(73)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând scroflțe de prăsilă scroafe gestante și 
scroafe cu purcei. Tel. 0726/504625

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Altele (61)
• vând com de mână Doxa. perfectă funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând cea» de mână elvețian Longines, cu aur 
electroolacat oret 140 euro. negociabil, oerfectă 
funcționare. Tel. 0723/732560,212272.

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dăbucean Mihaela. Se declară nul.
• pierdut can asigurări Sănătate pe numele 
Grozoni Cornelia. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Molnar Gyongy. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Stan Alexandru Mihai. Se declară nul.
• ptatat carnet asigurări sănătate pe numele 
Zrinzi Susana. Se declară nul.

♦ - « pierdui camei student pe rameic Arricnrtoae 
Cristina. Se declară nul.
• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Bogdan Didina și Bogdan Adam. Se declară nule.

Matrimoniale (69)
• domn 43 de ani, 170/70, doresc cunoștință cuo 
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.

Solicitări servicii (71)
• solldt oferte pentru realizarea unei copertine 
la intrarea unei case. Tel. 0720/400446.

Prestări servicii (72)

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

• organizăm anul pentru obțtoarea afet- 
tatuU profesional de conducător auto 
marfă, penoane, agabarttlce, mărfuri 
pericuio taxi, coordonator transport, 

nsl de siguranță, au
rizare Instructori auto șl profesori de 
legislație mtfert. Deva, tel 0722/264117.

e pentru profesioniști vlndem/îndilriem 
demolatoare, rotopercutoare, polzoare 
unghiulare, șlefuitoare cu bandă sau 
vibrație etc, marca Hitachi, Intr-o gamă 
variată de modele la prețuri excepționala. 
Tel: 0722/387237, Fax: 0254/224111, Email: 
turriseiayahooxte.

SAFETY BTSȚgBS RO SjJ. S.C. KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L
I AHeșjUM^MMpNMMi is seeking qualified candidates to fill the position of 

Procurement Adminisfrgtor in our Procurement Departament. 
Knowledge/SldlIt/AbfltfÎM:

Must be fluent in English and Romanian (also Italian or German is preferred) 
Task oriented and accurate
PC Literate in a Windows environment
Problem solving methodology
General understanding of Procurement functions
Excellent communication skills
Proficient typing skills

Educations:
High School education required
University degree preferred 

Experience Required:
Minimum one year experience in professional administrative environment. 

Please send your application by latest 19.08.2005 to:
email: LeccqR@KeySafetyinc.com

• fax: 0254607180. (28625)
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• soâcit loc de muncă exclus bar și restaurant, 
rog și ofer seriozitate. Telefoane 219558, 
0724/523857.

Oferte locuri de muncă (74)

• Ibmâ 4» cusbucțl angajează dutahari, 
zidari, nmehori necaMcațl pentai ucră- 
rife da reoNMare a hotehdul (fennhvra 
Geo^u-AâL Monnațl la ML «74MMM4.

• flnnâ de construct angajează Matetori 
sanitari pentru lucrârte da reaMtare a 
hoteMU Aormteara • Itene^ulâi M te tel 
07<3/H03»4,074E»B(H.

— 4^m4 -A— ■— ---4-4- -—a—a• UI fi HI OT COnsvUCSi CSuU COWuMMoTOTI 
(•rww sau antreprtzA) pentru lucriMe de 
ruMtere a hoMdul tambara

• Montez matotru constructor, experiență minim 5 ani în construcții civile și industriale, 

zidari - finisori și izolatori. Tel. 0726/157883.
• angolez șofer. Tel. 0740/420521.
• sodetate merdalâ angajează vânzători de 
ziare la tonetă Tel. 712274.

• SC Curent On*  SRL Deva care oomerda- 
■zaazâ materiale oiedriceMigajeazâvân- 
zâtor/vânzâtoare. Cerinței operare PC, 
ofTMuxuut*)  expvnvnu m uvfiwniui varr 
zârăor constitute avantaj. Tel U54/2UO3.

Soiuln integrate lî^C

--------------- ASOCIAȚIA VALEA ORĂȘTIEI----------------
OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI

ORGANIZEAZĂ IN DATA DE 01.09.2005
----------------------  LICITAȚIE DE MASA LEMNOASA ——---------------

UctaȘi ste pstBci deschisă, cu preselecțla gl va avea loc în data de 01 09-200. on 10.00, la sediul Ocolului SMc 
Valea OrSpdal din murOcipiul Orășfte str. N. Bălcescu nr. 16 (in clădirea vedilulol spital din centrul istoric, la pater) 
pentru: masă lemnoasă pe picior șl orestțn servicii producția antiM 2005.
Preseteepa ignșfor economici va avea toc in data de 29.08.2005, ritm erele 09.00-15.00
Soicuree di peMdpae. Împreună cu documentația de presriecțe se rar depune la secmtanaiu ocolului pi ni cel adu 
in 22.08.1005, conta 8.0.85/2005
Volumul ta de masă lemnoasă prevăzut pen uu Irotația pe picior este de 3463 mc. pentru prestări servicii de 1071 mc. 
Lemn lucru fasonat loco deporit specia cireș - 4.748 mc. 128641)

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!

CONNEX

La jumătate!
50% reducere
la orice abonament și oricâte extraopiiuni*  pană ia sfârșitul anului 

și, gratuit, 20 de minute naționale, lunar, pe viața**  

50% reducere la telefoane
jk 1 

o O experiență unică!r

A6r
MOTOROLA

41^1

ÎN PLUS PRIMEȘTI
HUSĂ, ÎNCĂRCĂTOR AUTO Șl HANDS FREE, CADOU LA FIECARE NOU ABONAMENT!

Str. Independenței nr. 24, Tel: 0359.427.370/ 0359.427.369, e«mail; cgoradea@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro 0722.55.77.99 www.gsm4all.ro

> .-»on> r«««‘>I »3»casș»5KS» Sennasâzanaara Soon»» CiîriBtKslăstfmț! Favor!lB.C®snf9?Ot*r»v->vt»  ’ - i«-itftic ș> C: '' -s
iiișasiKuOr* '•«•»r f-af<-•«.“ f ( -•i- '« . . . (2

4. m r ' >. > ’ - m țmrfrttt .fc/Mitț, Onț, l»«tMt. »t**,  »■
SUW Msh* $3U, Rz>, ’«9»*  v.vv-
Oferta ui/ Șttjsisă vm - citsvj?« *«■. mb • ta -j>_. <• *,-•«*»  vă-wî

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

MRMRMMU U
 PMțlUâțl

LOC^lCUWPOîTALe
• chioșcul de ziare de lângă 

Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Artă Forma:
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu - B-dul Decebal.

cuvânt

2 
lapârițle*  40.000 lei 

(4Mrol) 
5«p4rtțlf. 160.0MW 

(Ultimii

l»țferițfe«SO.«»lei 1 apariție = 100.000 tei
tUMMg 

5apariții" WWN 

(«Usturi)

Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:LeccqR@KeySafetyinc.com
mailto:cgoradea@cg-gc.ro
http://www.cg-gc.ro
http://www.gsm4all.ro
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Un coșmar interminabil
• Terapie. Nou-născuții dintr-un spital din 
Slovacia ascultă Mozart din primele ore de 
viață, pentru a le fi stimulate funcțiile men
tale și fizice și pentru a uita trauma așterii.

• Nu vrea. Avocații actorului Russell Crowe 
au negat că acesta ar fi fost de acord să 
plătească 11 milioane de dolari angajatului 
pe care l-a agresat în iunie într-un hotel.

Sute de mu de creștini din toată lumea 
s-au adunat să participe la trei slujbe de 
dimensiuni uriașe care au marcat debutul 
Zilelor Mondiale ale Tineretului ieri, la 
Koln, unde este așteptat și Papa peste două 
zile, Dusseldorf și Bonn. (Foto: epa)

■ Pasagerii au încercat 
să preia comanda 
avionului după moartea 
piloților.

Atena (MF) - Accidentul în 
care a fost implicat avionul 
Boeing 737, duminică, în 
apropiere de Atena, a fost 
un coșmar interminabil, în 
cursul căruia, după moartea 
piloților, supraviețuitorii au 
încercat fără succes să preia 
comanda aeronavei, pentru a 
împiedica prăbușirea.

Piloții militari ăi avioa
nelor F-16 au văzut cum oopi- 
lotul se prăbușise peste ta
bloul de comenzi, dar nu au 
reușit să îl vadă pe pilot. Ei 
au mai constatat Că măștile 
de oxigen atârnau de tavanul 
cabinei. Mama copilotului 
Pambos Charalambous a de
clarat postului de televiziune 
Antenna că fiul său s-a plâns 
de mai mullte ori de pro

blemele tehnice ale aparatu
lui. „A spus companiei că se 
făcea foarte frig (în avion) și 
i s-a spus că problema va fi 
rezolvată”, a adăugat mama 
copilotului. Cel puțin 25 din
tre persoanele aflate la bordul 
avionului, inclusiv copilotul, 
erau în viață în momentul 
impactului cu solul, a decla
rat ieri coordonatorul echipei 
de medici legiști care efectu
ează autopsiile victimelor, 
Philippos Koutsaftis.

Ancheta efectuată în Grecia 
pare să indice faptul că acci
dentul a fost cauzat de moar
tea brutală a celor doi piloți, 
generată de probleme la sis
temul de alimentare cu aer. 
Poliția cipriotă a făcut o des
cindere în birourile compa
niei Helios, proprietara avio
nului prăbușit, în timp ce, la 
Atena, poliția l-a arestat pe 
bărbatul care a pretins că a 
primit un mesaj de adio de 
la un pasager

Cutremur violent în Japonia

Campioni
Londra (MF) - Germa

nia a câștigat, luni, cam
pionatul mondial la me
morie de anul acesta, la 
capătul unei competiții 
ce a început sâmbătă la 
Universitatea Oxford. 
Câștigătorul la toate ca
tegoriile este germanul 
pe nume Clemens Mayer 
(19 ani). Germanul Gun
ther Karsten s-a clasat 
pe locul al doilea, iar 
Joachim Thaler, din Aus
tria, pe cel de-al treilea. 
Germania a câștigat și 
competiția pe echipe.

Pe bază de urină
Singapore (MF) - Un 

institut științific din 
Singapore a anunțat, 
marți, că a inventat o 
baterie care funcționea
ză cu urină și alimen
tează un test pentru dia
bet-și alte boli. Se vor 
crea teste de diagnosti
care de dimensiunea u- 
nui card bancar și noua 
baterie va fi utilă în 
cadrul acestui proiect.

Sergei (Foto: epa)

Record
Moscova - Cosmona
utul rus Sergei Krika- 
lyov, aflat pe Stația 
Spațială Internațion
ală a stabilit ieri un ’ 
nou record la cea mai 
lungă perioadă petre
cută în spațiu, ajun
gând la 748 de zile în 
timpul a șase misiuni, 
începând din 1988.

Atlantida
Paris (MF) - O insulă 
din Strâmtoarea Gi
braltar propusă în 
2001 ca fiind origi
nea mitului Atlantidei 
s-ar fi scufundat ca 
urmare a unui cutre-, 
mur foarte puternic, 
urmat de un tsuna
mi, a descoperit un 
cercetător francez.

Un pui de struț a ieșit din du la ferma 
Jeuken din Kevelaer, Germania. Puiului 
i-au trebuit mai multe ore să spargă coaja 
de 0,5 cm grosime. (Foto: epa)

Opt focare de incendii
Lisabona (MF) - Mai mult de 1.400 de 

pompieri încercau, ieri, să controleze opt 
dintre cele 14 incendii izbucnite în ultimele 
zile în zonele de pădure din Portugalia.

Cea mai gravă situație se înregistrează la 
Casai da Lapa, în centrul țării, unde incendi
ile au izbucnit sâmbătă, iar ieri dimineață 
374 de pompieri încă mai încercau să stingă 
flăcările, după ce autoritățile locale au 
anunțat activarea planurilor de urgență. 
Luni autoritățile au decis evacuarea mai 
multor sate amenințate de flăcări. Douăs
prezece dintre cele 18 districte ale Portugaliei 
Se aflau, ieri, în stare de alertă maximă.

Tokyo (MF) - Autoritățile 
nipone au anunțat că seismul 
înregistrat ieri dimineață a 
avut o magnitudine de 7,2 
grade pe scara Richter.

Epicentrul cutremurului, 
produs la ora locală 11:46 (5:46, 
ora României), a fost localizat 
în Oceanul Pacific, la circa 20 
de kilometri de coastele pre
fecturii nordice Miyagi.

Un bilanț provizoriu al 
cutremurului indică rănirea 
a cel puțin 15 persoane, ma
joritatea suferind răni ușoare, 
în urma prăbușirii acope
rișului unui gimnaziu la Sen
dai. Autoritățile japoneze au 
suspendat și alerta de tsuna
mi declanșată după seism.

prăbușită în Kazo (Foto: epa)

Circulația trenurilor de 
mare viteză și activitatea u- 
nei centrale nucleare au fost 
întrerupte; ca măsură de pre- 
cauție.

Sorina
Născută în zodia 
Fecioară, îi plac 
călătoriile, shop- 
ningul, muzica.

(Foto. Tra»n Ma

Avion prăbușit în Venezuela
■ Echipele de interven
ție nu au găsit supravie
țuitori din cei 152 de 
pasageri aflați la bord.

Caracas (MF) - Avionul cu 
152 de pasageri la bord, pră
bușit ieri în Venezuela, apar
ținea companiei West Cari
bbean Airways și efectua o 
cursă între Panama și Mar- 
tinica, iar pilotul anunțase 
turnul de control de la Cara
cas că motoarele nu funcți
onează corespunzător.

Ministrul Venezuelan de 
Interne, Jesse Chacon, a de
clarat că avionul s-a prăbușit 
între ora locală 3:30 (10:30, ora 
României) și 3:45 (10:45, ora 
României).

Președintele Institutului Na
țional Aeronautic, Francisco 
Paz, a declarat că turnul de

Panama

panama \
columbia i

Tom Hanks

A
Htosl Caribbean Airways
McDonnell Douglas MD-6O

VENEAU)

RA2HLIA

Avionul s-a prăbușit într-o zonă muntoasă

control din Caracas a pierdut 
legătura cu avionul în mo
mentul în care acesta se afla 
în zona Marchiqes, din stat
ul Zulia. Autoritățile locale

(Foto: Graphic News)

protecție civilă. „Locuitorii 
din zonă relatează că au au
zit o explozie”, a declarat pre
ședintele Institutului Național 
pentru Aviație, Francisco 
Paz.
Antecedente

Compania West Caribbean 
Airways a fost înființată în 
1998, iar unul dintre avioa
nele sale s-a prăbușit la deco
late, în luna martie, într-o 
insulă columbiană, provocând 
moartea a opt persoane și 
rănirea altor șase.

Forțele aeriene din Vene
zuela, după un prim survol al 
zonei unde s-a prăbușit avio
nul columbian, apreciază că 
există puține șanse de a maiau trimis imediat la fața locu- . . . .

lui, într-o zonă muntoasă si- găsi supraviețuitori. însă e- 
tuată în vestul țării, în lanțul 
muntos Perija, echipe de sal
vare aparținând forțelor de

chipele de intervenție ajunse 
în zonă au anunțat că nu a 
supraviețuit nimeni.

(Foto: EPA)

lumânări la mormântul 
regelui' rock’n’roll, la Mem
phis. Elvis a murit 1b IB 
august 1977, la vârsta de 
42 de ani.; (Foto: EPA)

întâmpinat cu
Londra (MF) - Tom Hanks, 

care joacă rolul principal în 
ecranizarea romanului „Co
dul lui Da Vinci”, a fost în
tâmpinat de un protest al 
călugărițelor romano-catolice, 
în prima zi de filmări la ca
tedrala din Lincoln.

Demonstrația călugărițelor a 
avut loc în piața din fața cat
edralei, care în film ține locul 
Abației Westminster, care nu

proteste
a acceptat echipele de filmare, 
însuși diaconul catedralei Lin
coln, reverendul Alec Knight, 
a respins conținutul romanu
lui lui Dan Brown, care sus
ține că Isus a fost căsătorit cu 
Maria Magdalena și a avut un 
copil cu ea. Preotul nu a putut 
să refuze însă oferta produ
cătorilor de a dona 100.000 de 
lire sterline parohiei dacă vor 
putea filma acolo.


