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Vladu afirmă că polițiști hunedoreni sunt implicați în mafia fierului vechi + Șeful IJP Hunedoara recu
noaște că șapte polițiști sunt anchetați + E vizată toată conducerea Poliției Municipiului Hunedoara.

Papa, în țara natală
Deva (S.B.) - Prima vizită a Papei Benedict al XVI-lea făcută în afara granițelor Italiei, de când a devenit papă, în luna aprilie, are ca destinație țara sa natală, Germania. Obiectivul acesteia: Koln-ul și Zilele Mondiale ale Tineretului. Ieri, la sosirea sa în Koln, Benedict al XVI-lea a susținut un discurs, la aeroport, în care a vorbit despre „lunga și bogata tradiție creștină” care a lăsat semne „de neșters” în această țară. în finalul discursului său, Papa a vorbit despre „patrimoniul cultural și spiritual foarte bogat” al Germaniei, însă fără să menționeze perioada întunecată de 12 ani de național-socialism.

Deva - (M.T.), (M.S.) - Poliția Municipiului Hunedoara a fost atacată de prefectul Cristian Vladu, ieri, într-o conferință de presă, în care a afirmat că anumiți polițiști sunt implicați în mafia fierului vechi. Cu această ocazie, a precizat că va face o informa

re referitoare la dosarele instrumentate de unii polițiști, către Ministerul Justiției. întrebat dacă are încredere în Poliția Municipiului Hunedoara, prefectul județului a răspuns scurt: „Nu! în Poliția Municipiului Hunedoara, nu!”. Nu a întârziat să apară 

și replica șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, comisar-șef Alexandru Roșioru Drăghici, care a confirmat faptul că patru ofițeri și trei agenți de poliție de la Biroul de Investigare a Fraudelor Hunedoara sunt cercetați de Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Alba Iulia pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizare a iiț- tractorului și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. între cei șapte polițiști se numără ș- fostul șef al Biroului de Investigare a Fraudelor, subcomisar Gabriel S. /p.3
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Numărul celor care locuiesc la țară a scăzut în ultimii 13 ani 
cu peste 26.000 de persoane. De peste 10 ani, în județul 
nostru sporul natural este negativ.

îmbătrânirea populației din mediu! 
rural in județ

Grava'Cuvântul liber tuna: Direct» ludeteanâ rte statistici Hunedoara

Refuză lucrarea „diavolească"
fii De teama Apocalip- 
sei, unii refuză ciparea 
animalelor, preferând 
plata amenzilor.

Loredana Leah
laredana.leah@informmedia.ro

Deva - Locuitorii județului aparținând unor secte religioase se împotrivesc proce
Tăieri ilegale de pădure

Advertising /p.3tel 08S4/219 631□fflce@idadvert.ro

* Autoritățile vor se
siza organele de cerce
tare penală în cazurile 
de tăieri ilegale.

Deva (M.S.) - în perioada anilor 2004-2005, în pădurile și suprafețele acoperite cu vegetație forestieră, aparținând u- nor primării din județul Hunedoara, au fost efectuate tăieri ilegale de arbori care totalizează 1502 metri cubi de masă lemnoasă, se arată într-o notă înaintată Prefecturii Hunedoara de către Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și 

sului de înregistrare a bovinelor, ovinelor, porcinelor și caprinelor, chiar cu riscul de a plăti amenzi usturătoare. Acest lucru se datorează faptului că în Biblie se spune că Apocalipsa este precedată de însemnarea animalelor și mai apoi a oamenilor. Un cip costă aproximativ 20-30 de lei (200.000-300.000 de lei vechi). Potrivit ultimelor date ale 
de Vânătoare. Paguba este e- valuată la 186.550 lei noi, adică peste 1,86 mid. lei vechi, dar, potrivit prefectului Cristian Vladu, valoarea de piață a lemnului tăiat ilegal este dublă. „în toate cazurile de tăieri ilegale va fi sesizat Parchetul”, a spus sursa citată.La rândul său, Aristotel Vi- șoiu, insp.-șef al ITRSV Timiș, de care aparține și județul Hunedoara, menționa că paguba este imputabilă gestionarului suprafeței forestiere, în speță, consiliilor locale care nu a- veau contracte de pază și administrare cu ocoalele silvice.

Autorității Naționale Sanitar- Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, până în prezent cei care au refuzat înregistrarea animalelor au fost rromii, invocând lipsa banilor, și cei aparținând unor secte religioase. în concepția lor, lucrarea este diavolească, dar ei riscă amenzi cuprinse între 500 și 3.000 de lei (5-30 milioane de lei vechi).

Doua persoane au murit Intr-un accident produs lht ' noaptea de miercuri spre joi la o trecere la nivel cu „ calea ferată din Geoagiu. /pJ (foto: c.u

BAC-ulde 
toamnă

Deva- (S.B.) - Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2005 va începe în 22 august și se va derula pe întreaga perioadă 22 august - 1 septembrie (inclusiv). Rezultatele vor fi afișate în 5 septembrie.

RFCI AMĂ

mailto:laredana.leah@informmedia.ro
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• Detonare controlată. Serviciile britanice de geniști au procedat, miercuri după-amia- ză, la detonarea controlată a trei pachete suspecte la o stație-service situată pe autostrada M56, în apropierea orașului Chester, din nord-vestul Angliei.• Se așteaptă la atacuri. Patru din cinci cehi se așteaptă la comiterea unui atac terorist pe teritoriul țării. Sondajul indică faptul că 37% dintre cehi cred că producerea unui atentat este o chestiune de timp, iar 42% consideră că un astfel de atac este posibil.
Rămâne liderul 
coalițieiRoma (MF) - Premierul italian, Silvio Berlusconi, contestat de către aliații săi de centru, le-a confirmat în termeni duri, miercuri, decizia de a rămâne la conducerea coaliției de dreapta pentru alegerile legislative din mai 2006. „Există o singură persoană în măsură să conducă întreaga coaliție, iar aceasta este Silvio Berlusconi”, a spus Berlusconi. El își confirmase deja intenția de a rămâne liderul coaliției de dreapta Casa delle liber- ta cu ocazia unei întrevederi cu jurnaliști italieni, în timpul unei plimbări, luni seară, la reședința sa de vacanță din Sardinia.

Angela Merkel

Cu buldozerele în colonii

(Foto: EPA) 

Și-a prezen
tat staff-ul 
Berlin (MF) - Candi
datul conservator la 
funcția de cancelar al 
Germaniei, Angela 
Merkel, i-a prezentat 
miercuri, pe cei nouă 
membri ai „echipei 
de competență" care 
are ca misiune pro
movarea temelor de 
campanie electorală, 
dar a subliniat că nu 
este vorba despre un 
Cabinet-fantomă. A- 
cești consilieri nu vor 
putea face parte din 
Guvern, în condițiile 
în care CDU/CSU in
tenționează ca în ca
zul în care vor câști
ga alegerile din sep
tembrie să formeze o 
coaliție cu liberalii din 
FDP, care astfel vor 
avea un cuvânt de 
spus în ceea ce pri
vește componența 
Guvernului.

M Soldații israelieni au 
trecut ieri la evacuarea 
forțată a coloniștilor din 
Fâșia Gaza.

Fâșia Gaza (MF) - Sute de polițiști și militari israelieni, însoțiți de buldozere, au pătruns, ieri dimineață, în colonia Kfar Darom din sudul Fâșiei Gaza, considerată drept un bastion al opoziției față de retragerea' israeliană.Evacuarea forțată a coloniștilor din Kfar Darom, unul dintre bastioanele opoziției față de retragerea din Fâșia Gaza, a fost declanșată ieri dimineață, când a fost semnalat și un caz de nerespectare a ordinelor în rândurile soldați- lor israelieni.Un purtător de cuvânt militar a declarat că persoanele e- vacuate care au fost escortate către autobuzele militare au provocat câteva incendii, obli- gându-i pe militari să le conducă în alte vehicule. Mai multe familii au fost scoase cu forța din locuințe, coloniș-

leri, soldații israelieni au trecut la evacuarea forțată a familiilor 
din Kfar Darom. (Foto: epa)tii fiind târâți către autobuzele militare.
Baricadați în sinagogăUn militar israelian a refuzat să execute ordinele de e- vacuare a coloniștilor, el fiind imediat imobilizat și îndepărtat de către alți militari și polițiști.

Sute de polițiști și militari israelieni au pătruns, ieri du- pă-amaiză, în sinagoga din colonia Neve Dekalim, pentru a-i evacua pe coloniștii baricadați în interiorul clădirii.Forțele israeliene au pătruns în clădirea sinagogii după un ultim avertisment adresat coloniștilor, care le-au ce

rut, la rândul lor, militarilor să nu respecte ordinele de e- vacuare.Militarii și polițiștii israelieni înconjuraseră sinagoga încă de ieri dimineață, conducerea armatei apreciind că interiorul complexului de diri se află câteva sute de tineri, în majoritate veniți din afara Fâșiei Gaza. Unii dintre coloniștii rămași în implantare și-au incendiat casele.Surse militare au afirmat că Neve Dekalim, cea mai mare colonie din blocul Gush Katif, ar putea fi evacuată până joi seara (aseară - n.r.). Miercuri seara, în implantare se mai aflau circa 100 de familii dintre cele 460 care locuiau în colonie înaintea începerii evacuării.De la declanșarea operațiunii, circa 1.100 dintre cele 1.700 de familii din 21 de implantări din Gaza au acceptat să plece. Ieri dimineața, în Fâșie se mai aflau circa 8.000 de civili, în majoritate militanți împotriva retragerii, veniți din exteriorul teritoriului. -
Aveau informații despre atentatori

Anchetă preventivă
Los Angeles (MF) - O anchetă este în curs de desfășurare în California în legătură cu o posibilă celulă teroristă care ar planifica atentate la Los Angeles asupra consulatului israelian, a sinagogilor și a unei închisori. Ancheta se concentrează asupra legăturilor existente între trei persoane a- restate la Los Angeles în ultimele luni.Hammad Riaz Samana, un pakistanez de 21 de ani, a fost arestat la 2 august la Los Angeles și este deținuit la o închisoare federală din oraș. El este bănuit că a făcut parte dintr-o posibilă celulă teroristă care s-a constituit la sud de California.FBI și poliția investighează dacă această presupusă celulă s-ar fi constituit printr-o cooperare între delincvenți și extremiști musulmani stabilită în închisoarea federală Folsom, din âpropiere de Sacramento.

N Ele n-au fost dezvălui
te, pentru a nu încălca 
dreptul la intimitate al 
civililor aflați legal în SUA.

Washington (MF) - O echipă a serviciilor de informații militare americane a contactat FBI în 2000, pentru a avertiza despre existența unei celule teroriste în SUA, printre membrii căreia se număra și coordonatorul atentatelor din 11 septembrie, relatează New York Times.
Teroriștii erau în vizorOfițerul în rezervă Anthony Shaffer, care a decis să își riște cariera dezvăluind aceste informații, a declarat că a- vocații armatei i-au împiedicat pe agenți să transmită orice informație către FBI.

El a adăugat că programul cunoscut drept Able Danger, care implica informații strict secrete, îl identificase încă de la jumătatea anului 2000 pe Mohamed Atta și pe trei dintre teroriștii implicați în atentate, iar agenții au încercat, în vara acelui an, să convoace o întâlnire cu reprezentanții FBI pentru a discuta aceste informații.Avocații armatei au anulat însă întrevederea, temându-se de consecințele dezvăluirii faptului că programul Able Danger ar fi putut încălca dreptul la intimitate al civililor aflați legal pe teritoriul SUA.Departamentul Apărării nu a comentat declarațiile colonelului Shaffer. Relatările a- cestuia confirmă multe dintre informațiile pe care Comisia 11 septembrie a recunoscut că
New York, 11 septembrie 2001

(Foto: EPA)le-a primit, în iulie, de la un căpitan al Marinei, implicat, și el, în programul Able Danger.

Revocare 
constituțională

Cluj-Napoca (MF) - Președintele Comisiei Juridice din Senat, senatorul UDMR de Cluj Eckstein Kovacs Peter, consideră constituțională revocarea din funcție a președinților celor două camerele ale Parlamentului. Eckstein a declarat ieri că schimbarea preconizată de coaliția guvernamentală va întâmpina „o opoziție I înverșunată” și va genera „o furtună politică”.„Demersul este constituțional. Când nu le convine ceva, PSD-iștii merg la Curtea Constituțională, încercând, să inducă în eroare opinia publică”, a spus el.
Schimb de focuri la Medina

Mișcoci, audiat 
în dosarul răpirii

Dubai (MF) - Forțele de securitate saudite au fost implicate, ieri, într-o confruntare armată cu un grup de sus- pecți în orașul Medina, situat în sud-vestul Arabiei Saudite, a anunțat Al-Arabiya.Postul TV a relatat că mai mulți suspecți au fost ares

tați, dar nu a precizat nici numărul și nici identitatea acestora. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, generalul Mansur al-Tur- ki, a declarat că, în urma u- nor confruntări armate petrecute ieri dimineață la Riyad, forțele de securitate au ucis

câțiva suspecți urmăriți.Al-Arabiya anunțase inițial că incidentele s-au soldat cu moartea a patru persoane, ulterior revenind asupra informației și precizând că doi sus- pecți au fost uciși, unul a fost rănit, iar un al patrulea a fost arestat.

Suspect arestat. Imagine TV din momentul arestării marocanului Abdelmajid Bouchar, suspectat în legătură cu atentatele de la Madrid, din 11 martie 2004. Dat de către autoritățile spaniole în urmărire internațională, acesta a fost arestat la Belgrad, miercuri seară. (Foto: epa)

București (MF) - Camera- manul Sorin Mișcoci, fost ostatic în Irak, a fost audiat, ieri, de procurorii de la Parchetul înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul deschis în urma răpirii celor trei jurnaliști români la Bagdad.„Vreau neapărat să știu cine este vinovat pentru cele întâmplate. Am trecut prin momente groaznice acolo. Uita- ți-vă puțin, am 30 de ani și am păr alb în cap. E cam devreme”, a declarat înainte de întâlnirea cu procurorii Sorin Mișcoci.întrebat ce le-ar spune celor ce vor fi găsiți vinovați și condamnați definitiv pentru răpirea sa, Mișcoci a explicat că nu a luat încă o decizie în acest sens. (Foto: EPA)

La funeralii Sute de irakieni au participat ieri într-un district al Bagadad-ului la procesiunea funerală a trei concetățeni uciși noaptea trecută în timpul unui raid ameri- cano-irakian.
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\ • Inundațiile continuă. |n Urma ploilor căzute în ultima perioadă, au fost afectate 21 de gospodării de pe raza comunei To- tești, apa intrând în curți și pivnițe și inundând 190 ha teren agricol. Pe raza comunei Densuș, pârul Peștenița a ieșit din matcă, afectând 58 de locuințe și provocând pagube pe 140 de hectare de teren agricol. (T.S.)
' Impozitarea microîntreprinderilor. Mi- "'’nisterul Finanțelor pregătește o nouă modificare a strategiei fiscale care vizează microîn- treprinderile. Noua strategie presupune ca microîntreprinderile să plătească impozit pe profit și să angajeze minimum 5 persoane. In prezent o microîntreprindere plătește un impozit de trei la sută pe venit. (T.S.)
• Prezentare de filme, vineri, 19 august, la Costești vor avea loc prezentări de filme realizate în zonele protejate din Parcul Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina. Printre ele se numără „Drumul Apelor", film realizat de Asociația Clubul Sporturilor Montane Hunedoara, premiat la Festivalul Național de Artă Speologică „SpeoARTA 2005". (S.B.)

Bătălia de la
Mărăcineni
Tiberiu Stroia________
tiberiu.stroia@infomimedia.ro

După ce la Putna a schimbat cu Ștefan 
cel Mare ceva impresii telepatice 
despre bătălia de la Podul înalt, președintele 

Băsescu s-a dus ață la podul de la 
Mărăcineni. Și pentru că turcii nu ne mai dau 
de mult târcoale, șeful statului a început să 
arunce cu săgeți neliberale înspre premierul 
Tăriceanu. în stilul său caracteristic, Băsescu 
l-a urecheat pe premier pentru că nu a mai 
venit să vadă în ce stadiu se află podul. A 
mai spus apoi că, după plecarea sa, cu sigu- 

, ranță Tăriceanu împreună cu miniștrii din 
4- guvern se vor buluci pe pod ca la icoana 

făcătoare de minuni de la Nicula.

Sincer să fiu, nu știu în ce măsură 
Tăriceanu trebuie să facă naveta de la 
București la Mărăcineni. Pentru că, așa cum a 

spus și premierul, el nu e diriginte de șantier, 
în același timp mă gândesc la ce s-ar fi întâm
plat dacă Băsescu ar fi vorbit cu Ștefan cel 
Mare despre femei. Un domeniu în care 
amândoi au excelat. Marinarul s-a lăudat că a 
vizitat toate bordelurile din lume, iar despre 
Ștefan se știe că a avut vreo două echipe (de 
fotbal) de copii nelegitimi. Oare s-ar fi 
răzbunat pe Elena Udrea?

TÎlOvEi AVtfcM © -CLEMA, 
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Caricatură de Liviu Stănilă
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Șapte polițiști pe lista neagră
■ Șapte polițiști sunt 
cercetați pentru abuz 
în serviciu și favoriza
rea infractorului.

Mihaela TăMAș_________________
mlhaela.tamas@informmedia.ro

Deva - După acuzațiile dure la adresa instituției pe care o conduce, șeful IPJ Hunedoara, comisar-șef Alexandru Dră- ghici Roșioru, nu a ezitat să confirme într-o conferință de presă că 4 ofițeri și 3 agenți din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara sunt cercetați de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizare a infractorului și abuz în serviciu contra intereselor personale. Pe
A înghițit o 
monedă

Deva (M.T.) - O fetiță de 4 ani din Hunedoara a fost transportată de urgență la Spitalul din Hunedoara, după ce a înghițit o monedă de zece bani. Copilul era bolnav și trebuia să-și ia medicamentele. Lângă medicamentele pregătite și puse pe masă de mama ei, era și o monedă pe care fata a confundat-o cu pastilele. Fetița s-a înecat și, speriată, mama a chemat ambulanța. De la Hunedoara a fost trimisă la Spitalul din Deva pentru investigații, de unde a plecat acasă împreună cu mama ei și s-a ales cu o sperietură zdravănă.

lângă subcomisarul Gabriel S. mai sunt anchetați agenții Ovidlu D., Răzvan B. și Daniel P., comisarul Doinei V. și subcomisarii Claudiu D. și Vasile M.„Ancheta internă în cazul celor 7 a început în mai, după ce în urma unui control, s-a constatat că unele dosare erau tergiversate. Cercetările în acest caz se vor extinde și se vor lua măsurile legale, indiferent de gradul sau funcția pe care o dețin polițiștii în cauză, în funcție de rezultatele cercetărilor, acești oameni pot fi destituiți sau sancționați, iar dacă vor fi găsiți vinovați, cei șapte riscă o pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 7 ani”, afirmă comisarul-șef Drăghîci.Nu este exclus ca, în funcție de rezultatul anchetei interne

și al celei desfășurate de procurori, ofițerii și agenții învinuiți în această cauză să fie dați afară din Poliție, 
întâmplări cu polițiștiPrefectul exemplifică un caz când aproximativ 600 de persoane au intrat în fostul combinat siderurgic pentru a fura fier vechi. „Anunțată, Poliția din Hunedoara a plecat cu

sirenele pornite, gen: „Băieți, aveți grijă că venim!” Polițiștii nu au găsit nici un infractor, în timp ce jandarmii, prinseseră trei, dar în zonă erau sute de saci cu fier vechi.Reveniți la fața locului, în aceeași zi, au reușit să prindă aproximativ 200 de persoane care își lăsaseră sacii cu fier vechi în zona secțiilor închise ale combinatului”.

Șeful IPJ Hunedoara promite extinderea cercetărilor

Fetița e în siguranță

Impact fatal
■ Două persoane au 
murit într-un accident 
de circulație petrecut la 
Halta CFR Geoagiu.

Mihaela TăMAș_________________
mihaela.tamas@infarmniedia.rc

Deva - Doi morți și trei răniți grav, acesta este bilanțul unui tragic accident de circulație petrecut la trecerea la nivel cu calea ferată din Halta CFR Geoagiu. Conducătorul autoturismului VW Touran, Martin S., de 49 de ani, cetățean german, cu domiciliul în Miinchen, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. S-a tamponat frontal cu un autotu
ARTICOL PUBLICITAR

Autorizarea școlilor
Deva (S.B) - Majoritatea unităților de învățământ din județul Hunedoara funcționează de mai mulți ani fără autorizație igienico-sanitară.Conform celor afirmate recent de Otilia Sfetcu - dir.adj. al Direcției Județene de Sănătate Publică Hunedoara, în anul școlar trecut doar 32 la sută dintre unitățile de învățământ hune- dorene au fost autorizate sanitar.Aceasta înseamnă 214 școli dintr-un total de 667. Pentru pregătirea anului școlar 2005- 2006, avându-se în vedere funcționarea în legalitate a

unităților de învățământ, DSP Hunedoara a demarat o acțiune de evaluare a condițiilor igienico-sanitare oferite, iar la unitățile care nu vor primi autorizarea se va impune un program de remediere a deficiențelor depistate ce va cuprinde termene ce trebuie obligatoriu respectate.Dacă o unitate de învățământ care este verificată nu respectă aceste obligații, nu va primi autorizație sanitară de funcționare. în cazul în care se va încălca legea se vor aplica amenzi cuprinse între cinci și 20 de milioane de lei (vechi).
pe sosearism Dacia 1310, condus din sens opus de Buți B., de 51 de ani, din Geoagiu.

Mult sânge pe șoseaîn urma impactului, șoferul Daciei, și pasagera Ecate- rina T., de 22 de ani, din Geoagiu, au murit pe loc, iar pasagerii Ciprian B., de 25 de ani, din Geoagiu, Claudiu B.,

fost grav răniți. Maria B., de 32 de ani, din Orăștie, pasageră în autoturismul VW Touran a suferit leziuni grave, iar conducătorul acestui autoturism a scăpat cu răni ușoare.La scoaterea victimelor dintre fiarele contorsionate ale Daciei a fost nevoie de ajutorul unei echipe de des-

Viteza - principala cauză a dramei

car cer are.

DIGITALMARKET - NOUL MAGAZIN VIRTUAL IT
TOP TECH a lansat de curând pe Internet site-ul www.digitahnarket.ro, cel mai nou magazin de vânzări IT on-line. Aici puteți găsi notebook-uri, sisteme și componente hardware, imprimante, software, aparatură foto-video, multimedia, telecomunicații, consumabile etc. Vizitatorul site-ului va aprecia prețurile excepționale, promoțiile și ofertele speciale. Navigarea este extrem de rapidă, iar modalitatea de cumpărare este ușoară și la îndemâna oricui. Comenzile sunt onorate oriunde în țară.Sorin Nădăban, directorul general al Top Tech, declară: „Am considerat interesant domeniul vânzărilor on-line și de aceea am lansat acest site sub forma unui magazin virtual de produse IT. Majoritatea prețurilor sunt cele mai mici posibile în România, iar ușurința cu care un cumpărător poate face comenzi a fost unul dintre criteriile principale de realizare a site-ului. Nu pot decât să vă invit să tastați www.digitahnarket.ro și să vă convingeți”.

DHSTRLMmW

v- •••

Tabără de formare
Deva (S.B.) - „Traficul de ființe umane este inuman”. Acesta a fost mot- to-ul participanților într- o tabără tematică, la Bistrița, pentru care au fost selectați și 5 elevi hunedoreni cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani. Ei au beneficiat gratuit de acest sejur, fiind instruiți pentru a deveni Promotori de Informație Antitrafic. La întoarcerea lor și a intructoru- lui însoțitor, Lenuța An- galita, vor participa la o campanie de prevenire a traficului de persoane și a migrației ilegale în rândul tinerilor vulnerabili.

Advertising

tel/fax: 219 631 
www.idadvert.ro

RECLAME

mailto:tiberiu.stroia@infomimedia.ro
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1935 - S-a născut Dumitru Radu Popescu, prozator și dra
maturg (Duios Anastasia trecea).
1662 - A murit Blaise Pascal, matematician, fizician și 
filosof francez (n. 1623).
1819 - A murit James Watt, inventator englez (n. 1236 
la Greenock, Scoția).
1891 - A murit Theodor Aman, pictor și grafician român 
(n. 1831, Câmpulung).
1936 - A murit Federico Garcia Lorca, poet și dramaturg 
spaniol (n. 1898).

Calendar religios
19 august - Pomenirea Sf. Mare Muc. 

Andrei Stratilat; Sf. Muc. Timotei, Agapie 
și Tecla; Sf. Muc. Evtihian ostașul și 
Stratighie; Cuv. Teofan cel nou.

Deva (S.B.) - în 19 august are loc pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Andrei Stratilat și a celor care s-au săvârșit împreună cu el, 2593 de ostași. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Maximilan. Luptând împotriva perșilor, chemând pe Hristos în ajutor și înduplecând pe ceilalți ostași să-i fie alături, au biruit vrăjmașii, înso-țitorii lui au trecut la credința în Hristos. Fiind pârât, el cu ai lui au fost aduși înaintea voievodului Antioh și întins pe un pat de fier încins în foc, iar ostașilor li s- au pus mâinile în cătușe. Antioh a trimis o mie de ostași să-i scoată din țară. Dar și pe aceștia sfântul i-a convertit la credința în Hristos. Atunci Antioh a poruncit să li se taie capetele cu sabia.
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21 mart.-20 agr.

o
f-UU/T

Puteți avea mici întârzieri, din cauza unor evenimente 
neprevăzute. Amânați deciziile importante și păstrați-vă 
calmul!

21 apr.-20 mai

21 mai-20 iun.

Stați cam mult la taifas cu un nou amic când aveți mai 
multă treabă. îi dezamăgiți pe cei ce au crezut în dv.

î
Vi se propune o schimbare. Aveți un acut simț al inde
pendenței și refuzați orice sfat. Oricum nu v-ați fi simțit 
prea Bine.

21 iun.-20 iul.

Primiți mulți bani șl nu știți ce să faceți cu ei. Aveți atâtea 
planuri, încât cu greu vă decideți să refaceți lista inițială.

21 iul.-20 aug.

O problemă importantă de la serviciu depinde și de dv. 
asumați răspunderea pentru investiții suplimentare și 
regretați.

Vă 
nu

21 aug.-20 sept

Vedeți clar brambureala din jur și calculați la rece un even
tual câștig. Relațiile vor funcționa bine, vor apărea soluții.

21 sept.-2O oct.

Pot apărea conflicte în cuplu. Supărarea nu ține mult și 
entuziasmul sentimental atinge maximul. Cineva vă sim
patizează.

21 oct.-20 nov.

Chiar dacă aveți unele nemulțumiri, starea generală bună 
vă permite să faceți față activităților în care sunteți impli
cat.

21 nov.-20 dec.

Nu cheituiți nesăbuit, faceți corect toate calculele, căci 
finanțele pot fi o problemă serioasă în perioada următoare.

Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08.30-15.00 Certej, Vărmaga, Nojag, Crișcior (parțial) 

Simeria, Str. Câmpului, bl. 1

Gaz metan____________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Str. Liliacului, bl. 23
09.00-12.00 Bd. I. Maniu, bl. LI, sc. A; bl. L3, sc. A, B 

Cart. Progresul, bl. D, sc. A 
Str. A. lancu, bl. H3, sc. C

Apă___________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00 13.00 Str. Horia (zona conductei de plastic)

Soluția integrantei din numărul 

precedent: l - N - C - A - TELE

FOANE - PAVILION - AUZI - TAS

- Rl - DA - TM - CE - SURD -‘A

- U - ATE - DOG - MAT - TE

TA - UED - EMIR - ORNIC - ATU

- IT - EC - AS - AC - RR - ULUC

- PLATE - ACEL

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

21 dec.-20 ian.

Ați avea nevoie de „fapte doveditoare" care să vă justi
fice acțiuni anterioare, căci sunteți în situația neplăcută 
de a vă justifica.

21 ian.-20 febr.

21 febr.-20 mart.

Puteți găsi soluții mulțumitoare în urma unor discuții.
Partenerul iubit vă împărtășește vederile și asta vă bucură.

Dacă vă asortați cu cine trebuie, rezultatele vor fi mult mai 
bune. Vă folosiți la maxim inteligența și farmecul perso
nal.

7:00 Jurnalul 
TVR. Sport. 
Meteo

7:15 Orașele 
Italiei

7:45 Euro-Dispecer 
8:00 Portul miracolelor 
8:50 Miss World

România
9:00 Sănătate pentru toți 
930 Teleshopping 

10:00 Justiție
0 militară 

11.-00 Felicity 
11:55 Euro-Dispecer 
12:00 Zestrea 

românilor 
13:00 Damon 
13:30 Desene

El animate: Boo 
14:00 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
14:30 Teleshopping 
15:00 Oașele Italiei (r) 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Debut 50 plus 
17:00 Documentar 
17:30 Interes general 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:00 Incredibilul Hulk 2
0 (aventuri, SUA 1990) 

2155 Circul Soarelui 
22300 Jeremiah 
23A0 Jurnalul TVR Sport.

Meteo
2330 Miss World România 
2335 Luda și sexul

l,| (dramă, coprod., 2001) 
Cu: Paz Vega, Javier 
Cămara, Najwa Nimri. 
Lucia tocmai și-a pier
dut iubitul, scriitorul 
Lorenzo. Distrusă de 
durere, ea caută insula 
paradisiacă de care el i- 
a tot vorbit. Acolo îi 
întâlnește pe Carlos și 
Elena, cu care se împri
etenește.

1:55 Stele de...
5 stele (r) 

2:50 Jurnalul TVR Sport
Meteo (r)

3:50 O coardă prea întinsă 
T3 (thriller, Spania, 1999, 

reluare)

7:00 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctore 7 

9:15 Tânăr și neliniștit. Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson

10:15 Destine 
0 răscumpărate 

11:15 Tu ești, tu căngii 
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile PRO IV 
13:45 De râsul lumii 
14:15 Mamă de împrumut 

H (dramă, SUA 1982) 
Cu: Jean Smart, 
Richard Gilliland, Carol 
Kane, Kristina Malota.

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

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

17:00 Știrile PRO TV 
1745 Tu ești,

tu câștigil
Emisiune de divertis
ment

18:55 Știrile Sportive 
19:00 Știrile PRO TV Sport

Vremea

2030 Agentul Cody Banks
Q (acțiune, coprod., 2003) 

23:00 Prețul răzbunării
H (thriller, SUA 1994) 

Cu: Christopher Reeve, 
Joe Mantegna. Cu un 
an înainte de acciden
tul care l-a imobilizat 
într-un scaun cu rotile, 
Christopher Reeve 
interpreta rolul lui 
Demsey Cain, un 
detectiv paralizat a 
.cărui aroganță și 
dorință de a atinge 
perfecțiunea au arun- 
cat-o pe soția sa Gail 
(Kim Cattrail) în brațele 
fratelui său Nick.

1:00 Știrile 
PRO TV

2:00 Destine răscumpărate 
0 (reluare) 

3:00 Prețul răzbunării (r) 
5:00 Chestiunea zilei (r) 
530 Bucătăria lui Radu (r) 
6A0Teo(r)

6:10 în gura presei
7:00 Obervator

Sport
Cu: Sanda Nicola

8:00 în gura presei
(reluare)

9A0 Anastasia
10:00 Comedia 
g animalelor

1030 Concurs 
Interactiv

12:00 Dădaca 
13A0 Observator 
13:45 Cel mai tare din par

care (r) Divertisment
16:00 Observator
1645 Vivere- A trăi cu pasi- 
g une (Italia, 2002). Cu:

Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur

1730 Anastasia 
1830 Diverts -

Felix și Ofilea
19:00 Observator

Sport. Meteo. 
Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță

2030 Divertisment: Sport 
ștou

2130 B.D.
13 la munte și la

mare (comedie, Româ- 
, nia, 1971) Cu: Toma

Caragiu, Dem Radules
cu, Ion Finteșteanu. 
Ultimul film al seriei 
B.D. continuă aventura 
simpaticilor bandiți și a 
vajnicilor polițiști ce 
reușesc să înveselească 
orice telespectator. în 
prima parte. Prafuri 
pentru mama mea, B.D. 
pleacă în concediu pe 
litoral

2330 Ciao, Darwinl Emisiune 
de divertisment

130 Concurs 
interactiv

230 Observator (r) 
3:15 Sport Ștou (r) 
430 Dădaca (r) 
530 Vivere
0 (reluare)

6:00 Ultimul pariu (Dramă, 
H SUA, 2003) Cu: Jack 

Carter, Anita Barone
730 Mai întâi sărută-mă
H (Comedie, Italia, 2003) 

Cu: Marco Cocci
9:00 Vedete la Hollywood: 

Gwyneth Pattrrwv
925 Teoria ferestrei (Corne
li die, Canada, 2004) Cu: 

Corey Large, Jennifer 
O'Dell, Luke Kirby

1055 Kate și Leopold
g (Romantic, SUA, 2001) 

Cu: Meg Ryan
12:50 Cursa de karting (Co-

13 medie, Canada, 2003) 
14:20 Radio (Dramă, SUA,

H 2003)
16:10 îngerii lui Charlie: în 
g goana mare (Acțiune, 

SUA 2003) Cu: 
Cameron Diaz, Drew 
Barrymore, Lucy Liu, 
Crispin Glover, Bernie 
Mac, Justin Theroux

17:55 Evelyn (Dramă, Irlanda, 
13 2002) Cu: Pierce Bros

nan, Aidan Quinn
1930 Cinema, cinema, dne- 
g ma Episodul 34

20:00 Ziua Recunoștinței
««•(Comedie, SUA, 2003) 

Cu: Katie Holmes, Patri
cia Clarkson, Derek 
Luke, Alison Pill, John 
Gallagher Jr 

21:25 Scor final (Thriller, SUA,
U 2001) Cu: Robert De 

Niro, Edward Norton, 
Marlon Brando, Angela 
Bassett, Gary Farmer, 
Paul Soles, Jamie Har
rold

2330 Kate și Leopold
H (Romantic, SUA, 2001) 

Cu: Meg Ryan, Hugh 
Jackman, Natasha 
Lyonne, Liev Schreiber, 
Breckin Meyer

130 Apocalipsa (Horror,
3 SUA 1999) Cu: Arnold 

Schwarzenegger, 
Gabriel Byrne, Robin 
Tunney, Kevin Pollak, 
Udo Kier, Rod Steiger. 

330 Plăcerea e de partea 
mea (Comedie)

07:00 Sărută-mă, prostule! (s) 
08:00 Teleshopping 0830 Fiica 
oceanului (s, r) 09:00 Rebelii (s, 
r)10:00 Tonomatul de vacanță 
11:30 Cinci minute de cultură 
11145 Pasiuni (s) 12:35 EURO 
Dispecer12:40 Verdict: crimă! 

, (s) 13:30 Teleshopping 14:00 
i Desene animate 1430 Fiica 

oceanului (s) 15:00 împreună 
i în Europa. Caravana copiilor. 
J Copiii rușilor lipoveni din Tul- 

cea prezintă un dans tradlțio- 
! nai. Un copil român pasionat
• de tot ce înseamnă rus lipo

vean. 16:00 Călătorii de suflet 
(d) 1635 Sabrina (s) 17:00 
Rebelii (s) 17:55 Euro-Dispecer 
18:00 Cavalerii templieri (d) 
1830 Auto Club 19A0 Soția lui 
Lorenzo (s) 20:00 Palatul Par
lamentului (d) 20:30 Verdict: 
crimă! (s) 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Festivalul Stufstock

14:00 Batman (d.a) 14:45
• Teleshopping 15:00 Spoturi 

extreme...la limită!!! (d) 15:45 
Teleshopping 16:00 Moda și 
designerii la Cannes (d) 1630 
ProMotor 17:00 De aici în eter
nitate (război, SUA, 1953) 1900 
Surorile (s) 20:00 Omul invizibil 
(s) 22:00 Prizonier într-o lume 
nebună (dramă, SUA, 1997) 
00:15 Eu l-am împușcat pe 
Andy Warhol (dramă, SUA, 
1996) 0200 Omul invizibil

15:00 Imagini de viață (s, Ung.) 
15:40 Vară aventuroasă (s, 
SUA) 163012+ 17:00 Piaza (s, 
It.) 1730 încântare (s, It.) 1830 
Știri 18:35 Știri economice 
18:45 Știri regionale 19:00 
Povești 19140 Hotelul inimilor 
(s, It.) 2030 Știri, meteo, sport 
21:05 Familia Thibault (s, Fr.) 
Cu: Jean Yanna 2200 Momen
te vesele 22:10 Fâșia moartă 
23:00 Vineri seara 2330 Con
certul bucuriei 2005 00:05 Știri, 
sport 00:20 Concertul bucuriei 
2005 02:55 Cronică

10:00 Kensky Show 11:00 
Monica Prezintă Monoca Puiu 
12:05 Teleshopping 1235 Bani 
la greu 1330 Teleshopping 
14:00 Sunset Beach (s) 15:00 
Dragoste și putere (s) 16:00 
Mutant x (s) 16:55 News radio 
(s) 17:30 Cash Taxi (r) 18:00 
Focus 19:00 Documentar 20:00 
Dincolo de limite 21:00 Vin
decări miraculoase 22:00 Cash 
Taxi 2230 Trăsniți în NATO 
23:00 Viața lui Henry (dramă, 
SUA 1991) Cu: Harrison Ford, 
Annette Bening, Michael Haley 
01 £0 Mutant X (s) 02 A0 Focus 
03A0 Bani la greu

08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
0915 Mama vitregă (s, r) 10:10 
Anita (s, r) 11:15 Anita (s, r) 
12:15 Amazoana (s) 13:15 
Valentina, grăsuța mea frumoa
să (s) Cu: Natalia Streignard 
(Valentina Villanueva Lanz) 
14:15 Legături de familie (s) 
1530 Luna (s) 1730 Poveștiri 
adevărate - Emisiune cu po
vești reale despre viață 18A5 
Vremea de Acasă 18:10 Pariul 
iubirii (s) 20:00 Mama vitregă 
(s) 21.00 Culoarea păcatului (s) 
22:00 Anita (s) 00:00 Legături 
de familie (s) Cu: Vera Fischer, 
Tony Ramos, Jose Mayer

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

ra

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere. Batalionul ; 
distracționar (r) 12A0 Teleshop
ping 13:00 Rebeca (s) Cu: Mar
iana Seoane, Ricardo Alamo, > 
Pablo Montero, Victor Cămara, i 
14:30 Detectivi în Paradis (s) 
1530 Mr. Bean (s) 1630 Rebe
ca (s) Cu: Mariana Seoane, , 
Ricardo Alamo, Pablo Montero, • 
Victor Camara. 17:30 Pariul : 
N24 18:00 Echipa de investi
gații 1830 24 de ore la Națion- , 
al TV 20:00 Film artistic 22A0 ; 
Film artistic 00A0 Naționalul la 
miezul nopții

07A0 Ajută-te singur! (maga
zin) 07:25 Bună dimineața, 
Ungaria! 07:55 Mokka (maga- • 
zin) 10:00 Sodă - joc telefonic 
11:00 Teleshop 12:40 Salome 
(s, SUA) 13:40 Poveste fără 
sfârșit 2. (f, Fr.) 1530 Joc 1625 • 
Cărările iubirii (s, Mex.) 17:30 
Vaporul dragostei (s, SUA) 
1830 Anita (s, SUA) 1930 Știri, 
meteo 20:00 Prieteni buni (s, 
corn. SUA) 2030 Activ (maga
zin) 21:15 Robin Hood, prințul 
tâlharilor (SUA 1991) 24.00 Cea 
mai frumoasă vară a ado
lescenței mele 01:50 Bună 
seara, Ungaria! 02:30 Pe 
urmele infracțiunilor (s, SUA)

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10.00 Lumea cărților 
10:15 Film artistic (r) 12:15 Cal
endar ecumenic 13:05 Euro- 
maxx 1355 Fan X1350 Jet Set 
14:00 Teleshopping 14:30 
Mapamond creștin 15:00 
Teleshopping 1550 Calea, 
adevărul și viața (r) 1700 Vis 
de vacanță 17:30 Pasul For
tunei. 19A0 Știrile B1 TV Cu: 
Adriana Muraru și Radu Soviani 
19:20 Charlie Lawrence, un 
haids pe dos (s) Cu: Nathan 
Lane (Charlie Lawrence) 20:00 
Film artistic 23:45 Ediția de 
noapte 00:00 Bartolomeu (I, II)

12.15 Teritoriu interzis: în 
căutarea dr. Living
stone

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 Promisiuni deșarte
1630 Dragostea învinge 

totul
18.15 Febra măritișului 
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Localul lui Rugby

i 22.45 Jordan (s)

16:00 Realitatea de la 16:00 
16-45 Filiere 1700 Realitatea 
de la 17:00 17:15 Audiența în 
direct - Carmen Toma 18:00 
Realitatea de la 18:001845 Fil
iere 19:00 Realitatea de la 
19:00 19:15 Trebuie să știi! 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 100% - Robert Turcescu 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:45 Filiere 22:00 Realitatea 
de la 22:00 22:15 Dinescu 23A0 
Realitatea de la 23:00 23:15 Le
ul greu - D.Apostol & C. Popa 
00:00 Realitatea de la 00:00 
00:45 Filiere 01:00 Realitatea 
de la 01:00 01:15 100 % (r)

13.00 Zborul
14.00 Mari preotese 
16.00 Confruntări și fiare 

vechi. Vehicule cu 
reacție

17A0 Motociclete ameri
cane, Miller Electric 1

18.00 Mari preotese
19.00 Tehnologie extremă, 

Echipamente petroli
fere

20.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt, New c 
South Wales/Calcanț» 

2030 John Wilson și un 
safari cu undița, Zam
bia

21A0 Hotelul de gheață
22.00 Campionatul mondial 

al constructorilor de 
motociclete

23.00 Curse
00.00 Motociclete ameri

cane, Motocideta- 
omagiu 1

01.00 Discovery despre Sex
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pe scurt
• Majorare salariată. Personalul din sectorul bugetar va beneficia de indexarea salarială în octombrie, care va acoperi rata inflației prognozată pentru 2005. Prevederile cu privire la suspendarea procedurilor de ocupare a posturilor vacante din sectorul bugetar rămân însă valabile. (IJ.)Urgență. Pașapoartele în regim de urgență se eliberează în trei zile de la data depunerii cererii de eliberare, iar cetățenii români aflați în situații deosebite beneficiază de scutirea plății taxei consulare. Aceasta se impune ca urmare a necesității de aliniere a României la cerințele controlului de frontieră din teritoriul statelor din spațiul Schengen. (IJ.)

Verifică-ți 
tensiunea!

Deva (I.J.) - Una din farmaciile cunoscute a lansat în lima august o campanie de măsurare gratuită a tensiunii arteriale, destinată prevenirii și controlului afecțiunilor cardiovasculare. Campania se va desfășura la nivel național. Valorile determinate vor fi înregistrate pe un formular, cu care pacienții pot merge la medicii de familie în situația în care valorile determinate sunt mai mari sau mai mici decât valorile normale. în municipiile Deva și Hunedoara me-dicii vor fi prezenți în farmacii trei zile pe săptămână, astfel: Deva, Str. Victoriei, nr. 1, marți, miercuri și joi, orele 12:00 - 15:00, și Hunedoara, Bd. Corvin, nr. 10 A, parter, marți, miercuri și joi, orele 12:00 - 15:00.

Ofelia Arghirescu
(Foto: Ina Jurcone)

Start la 
afaceri
Deva (IJ.) - ANIMM 
va derula un pro
gram cu un buget 
de peste 13 miliarde 
de lei vechi pentru 
instruirea și sprijinirea 
financiară a tinerilor 
care vor să pună pe 
picioare o afacere 
privată. „Prima etapă 
a programului o 
reprezintă atragerea 
și înscrierea celor 
interesați într-o bază 
de date. Formularele 
de înscriere se găsesc 
pe site-ul Agenției, 
www.animmc.ro. A 
doua etapă este par
ticiparea la cursurile 
oferite de ANIMM și 
susținute de 
specialiști. Cele mai 
bune proiecte vor 
primi câte 10.000 de 
euro", precizează 
Ofelia Arghirescu, 
CRIPMM Hunedoara.

Creșterea struților este o afacere profitabilă. Crescuți în incubatoare speciale, struții reușesc să spargă găoacea de 0,5 cm în doar câteva minute. Austriecii exportă carnea de struț în Polonia. (Foto: epaj

TUJOlCȚn BURSIERE
j j j .1 u j yj j j j j j a a j j

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%) 

1. SNP'TFROM 0,4500 -2,17
2. SIF1 BANAT-CRÎȘANA 1,6100 0,62
3. 0,9100 +0,55
4. BRD 11,700 -5,65
5. IMPACT 0,4330 -1,59
6. AZOMUREȘ 0,2090 -0,48
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7850 -1,26
8. ROMPETROl

RAFINARE (RRQ
0,0969 -2,02

9. HABER oprit
10. BCCARPAT1CA 0,5250 +0,96
11. DEOEBAL 0,0099 -1
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R. puiet (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Construcțiile masive din Cnina consumă toată producția de oțel autohtonă. De aceea, guvernul a crescut masiv importurile. După primele șase luni ale anului, importul de oțel se cifra în China la peste 130 de milioane de tone. în acest fel China este pe locul I la importul de oțel și se estimează că până la sfârșitul anului necesarul depășește 350 de milioane de tone.
(Foto: EPA)

AS?

Minerii vor asigurări private
■ Minerii din Valea Jiu
lui vor fi asigurați la o 
firmă privată, dacă 
poate fi convinsă CNH.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Asigurarea la o firmă privată nu se va putea realiza decât dacă Contractul Colectiv de Muncă va fi schimbat. în acest sens, liderii minerilor trebuie să modifice anexa 14 a CCM, unde sunt prevăzute ajutoarele financiare în caz de accidente. Chiar dacă legea stipula faptul că asigurarea de acest tip ar fi trebuit făcută încă de la începutul acestui an, realizarea ei așa cum o doresc minerii este aproape imposibilă. „Este

extrem de dificil să convingem conducerea CNH Petroșani să facă aceasta, pentru că efortul lor bugetar ar fi de peste 11 miliarde de lei, adică de 11 ori mai mult decât în prezent.Momentan există o asigurare la Casa de Pensii, care nu acoperă decât spitalizarea în caz de accident”, spune Marian Holban, vicepreședinte al LSMVJ.O astfel de asigurare presupune că angajatul va fi asigurat 24 de ore din 24 și ar beneficia și de alte facilități.
Asigurare bine venită„O asigurare a minerilor este bine venită, însă în acest an aceasta nu mai e posibilă, numai dacă sindicaliștii găsesc o posibilitate de finanțare. Suma necesară asigu

rării minerilor din Valea Jiului nu pare să îl încurce pe directorul general al companiei, care precizează: „Cheltuielile noastre cu salariile sunt de mii de miliarde. Numai anul acesta fondul de
salarii este de 1.900 miliarde de lei. Suntem deschiși la negocieri, dacă se identifică variante de finanțare”, precizează directorul general al Companiei Naționale a Huilei, Daniel Surulescu.

Nu există finanțare pentru asigurările private ale minerilor

Circa 80% sunt săraci lipiți
■ Jumătate din coșul 
minim de consum are 
în el pâine, mălai, 
untură și carne.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcane@lnfarrnmedla.ro

Deva - 36% din hunedoreni trăiesc din salariul minim garantat. Acesta este, în prezent, de 91 de euro pe lună, iar sindicatele se zbat să-l ridice la 150 euro pe lună. Aceasta cu atât mai mult cu cât scumpirea gazelor cu 25% de la 1 aprilie, cumulată cu scumpirile de la 1 iulie, au dus la scumpirea coșului minim de consum. Serviciile care constau în apă, canal, salubrizare, energie electrică, energie termică, gaze și abonament tv reprezintă 30% din

valoarea coșului. Alimentele au o pondere de 40% în coșul minim garantat. în acest sens este greu de crezut că o familie, formată din trei persoane, folosește doar 84 kWh pe lună, 29,64 mc de gaze sau 0,86 gigacalorii. Acesta este

minimul prevăzut, dar la noi în județ sunt sute de familii sub acest prag.Potrivit IJS Hunedoara, 80% din hunedoreni trăiesc sub pragul sărăciei, cu un venit lunar de 1,2-1,7 milioane de lei pe lună.

Coșul hunedorenilor e mereu gol?

Debranșări de la încălzire
Petroșani (I.J.) - Peste 60% din locuitorii municipiului Petroșani s-au debranșat deja de la încălzirea centrală. Procentul este valabil și pentru orașele Vulcan și Lupeni. Cauza principală pentru care locuitorii de la bloc au luat această hotărâre este lipsa banilor.Cu toate acestea, debran- șații acuză și temperatura agentului termic, dar și posibilitatea de a alege alte sisteme de încălzire. Distribuitorii de agent termic consi

deră însă că slaba calitate a agentului termic din iarna trecută a apărut ca urmare a numărului mare de debranșări care au creat un dezechilibru termic și nu se pot realiza indicii de performanță. SC Termoficare SA Petroșani consideră că „energia preluată ca pierderi a crescut, ceea ce a determinat includerea pe costuri a unor cantități de nesuportat din punct de vedere financiar și ca urmare au crescut valorile facturilor”.

Rate și venituriDeva (I.J.) - Rata maximă a creditului ipotecar se va situa la 40% din venitul disponibil al celui care solicită creditarea. Pentru creditul de consum, rata maximă va fi stabilită în jurul procentului de 30% al aceleiași baze de calcul. „Ratele lunare la toate împrumuturile atrase de o persoană nu pot depăși procentele de 40 și respectiv 30%. Aceste rate nu se vor aplica venitului net al persoanei fizice care solicită creditul, ci la suma care îi mai rămâne după ce-și scade toate cheltuielile lunare de plată - chiria, facturi utilități etc.)”, declară surse din cadrul băncilor.

Cercetătorii chinezi lucrează la izolarea unui genom ADN la un laborator din Beijing. (Foto: epa>

http://www.animmc.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcane@lnfarrnmedla.ro
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• MEC în control. Din 20 august, conducerea Ministerului Educației și Cercetării va face controale în țară pentru a ^erifica stadiul de pregătire a școlifor pentru începerea noului an. Până acum, la nivel de țară, trei sferturi din unitățile școlare sunt autorizate să funcționeze. în județ numărul acestora este mai mic. (S.B.)
• Subvenție mărită. Guvernul a decis ieri acordarea unei subvenții lunare mărite pentru persoanele asistate prin intermediul asociațiilor și fundațiilor care asigură servicii de asistență socială. Prin urmare subvenția va fi, începând cu 1 ianuarie 2006, de 88,7 lei (RON) față de 60 lei, cât a fost până în prezent. (S.B.)

V. - ______ :

Trofeul cetăților daciceDeva (S.B.) - Sâmbătă, în cadrul manifestării „Istorie, Natură, Cultură” ce va avea loc la Costești, Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina împreună cu Asociația de Turism Montan Kogaion din Orăștie vor organiza un concurs de orientare turistică, sub numele „Trofeul cetăților dacice”, ediția I. Vor participa tineri de la cluburi montane, dar și un grup de copii sinistrați din județul Galați, cazați la Orăștie, prin grija primăriei orașului. După concurs tinerii și cei interesați vor asista la o demonstrație de tehnică speologică ce va fi prezentată de salva- montiștii hunedoreni.

Organizată de rețeaua Fam Net - rețea de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane, din care face parte și Fundația Conexiuni Deva, tabăra de ia Bistrița la care au participat și cei cinci elevi din județul nostru a fost găzduită de Centrul Regional al Francofoniei Bistrița.
(Foto: Traian 

Mânu)

îngrijiri la vârsta neputinței

inițierea în tainele artei populare, realizata în cadrul cercului de profil, condus de Mircea Lac, la Palatul Copiilor Deva, i- a transformat pe membrii acestuia în veritabili artiști. (Foto: Traian Mânu)

■ Cum se obține loc 
într-un centru specia
lizat și noutăți privind 
îngrijirea la domiciliu.Deva (V.R.) - Criteriile obținerii unui „loc râvnit” într- un „cămin de bătrâni” i se par incorecte cititorului nostru Dumitru Presură, din Burjuc. Dumnealui susține că sunt favorizați cei cu o situație materială relativ bună, care au aparținători, au un handicap minor și își pot purta singuri de grijă, în detrimentul celor fără venituri, fără casă, fără aparținători și neputincioși.Din discuții cu persoane care lucrează în sistem și din comunicatul semnat de Mihaela Grosu, director exec

utiv adj. la Subdirecția adulți din cadrul Direcției de Asistență socială și Protecția Copilului Hunedoara, am aflat că internarea în cele șase centre de îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap e decisă de comisia de internare stabilită de Consiliul Județean.
Nu se fac discriminăriCheltuiala lunară pentru unul din cei 418 internați este de 12 milioane lei vechi. Asistații cu venituri plătesc 1,8 mii. lei, iar pentru cei cu venituri mai mici diferența o suportă aparținătorii (dacă există). Oricum „nu se fac discriminări la internarea celor cu venituri contra celor care nu realizează venituri”.Contează gradul de handi

cap, în funcție de două categorii de deficiențe: cele survenite până la pensionare, care-i face pe salariați inapți de activitate și cele de după pensionare, care necesită un asistent personal.
Doar pentru vârstniciExistă centre pentru bătrâni în mai multe localități din județ, unele chiar private, „în momentul când apare grantul prin fonduri de la Banca Mondială, cu care Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei are încheiat un protocol de lucru, vom depune proiecte pentru accesarea fondurilor”, se spune în comunicat. Acestea vor servi pentru a se asigura unoț vârstnici masa ori îngrijirea la domiciliu. Deocam

dată e în vigoare Legea 17/2000 care prevede atribuții clare pentru consiliile locale. Dar am aflat că și această lege suferă modificări. Să sperăm că ele îi vor ajuta pe cei neajutorați.

Pensionarii trebuie ajutați

• •••«••••••••••••••••••••••••••«•••>•••••# ț ••«••••• • • •••• • •••••••• • <». • ,••• •. • • • • •••••••••••••• • ••••••••• •

SatariifaMti
Hunedoara: Galeria de
Arte găzduiește expoziția 
de pictură și fotografie 
„S.O.S. Castelul". Lucrările .
sunt realizate de studenții 
participanți la Universitatea 
de Vară Petroșani ce se 
derulează, în acest an, la
Petroșani șt Hunedoara.

Deva: Galeria de Artă „For
ma". Expoziția de artă 
plastică de grup a artiștilor 
Tiberiu Fazakas, Dan Vifor 
Pichiu, Radu Roșian și 
Tiberiu Balazs. Lucările de 
pe sirnezele galeriei de- 
vene sunt un adevărat 
regal al culorii în peisaj, 
dar alături de acestea pot 
fi admirate și alte genuri 
ale artei plastice abordate 
de cei patru artiști.

Librăria „Emia"- Deva, Str.
Mareșal Averescu, bl. 20, 
parter, oferă cititorilor noi 
apariții semnate de scriitori

deveni. Una dintre acestea 
este volumul „Drumeții în 
Carpați”, semna* de de-, 
veanul Nicu Jianu. Aceas
ta este o carte destinată 
tuturor celor care iubesc 
muntele și tot ceea ce-i 
aparține, călătoriile și dis
tracția. Autorul descrie în 
volumul său cele mai mici- 
amănunte ișituate v pea 
Traraalp rrtfinrlAto do cî 'traseele colindate de ei și 
prietenii, săi „din Munții 
Apuseni, Retezat, Poiana 
Ruscă șî Parâng. în volum 
sunt cuprinse circa 40 de 
trasee ce au apărut inițial 
în revista „România pitore
ască".
„Din fiecare călătorie, 
autorul cărții realizează 
mici enciclopedii, lacome 
de a cuprinde totul, până 
la cel mai mic amănunt, 
nelipsind din demonstrație 
nici fotografiile... o altă 
pasiune veche a lui Nicu 
Jianu".

Magazinul „Cip Audio 
Video Film" Deva, deschis 
inclusiv duminica până la 
amiază.

Cele mai noi și căutate CD- 
uri cu muzică pentru toate 
gusturile.
Casetele cu filme de ultimă 
oră se pot achiziționa sau 
închiria pentru ca timpul 
liber să fie petrecut con- 
fortant, după alegerea 
fiecăruia, indiferent de

vârstă. Sunt oferite și vo
lume de specialitate; (foto)

-------- ~
Deva.’ în P&tetii jlcerații^ 

puteți petrece clipe de 
destindere îr) mijlocul na
turii și, dacă vremea per
mite, ,feprezițițâ^^} pre
ambul al unei drumeții 
până la- ruiridle Cetății, 
monument .istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu tel&cabina 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de plecare 
este lângă Stadionul 
„Cetate". Programul de 
funcționare este, zilnic, 
între orele 8-22. Prețul

<

unui bilet pentru adulți 
este de 40.000 de lei 
vechi, pentru pensionari 
biletul costă 20.000 de lei, 
iar pențru copii; taxa este 
de 10.000 de lei vechi. De 
la casa de bilete, vizitatorii 
pot cumpăra vederi și pli
ante ilustrate despre 
municipiu și obiectivele 
turistice care pot fi vizitate

«i • k

> ’ ’ ■
doarea verii; Aproape de 
acesta se află Villa Dorr 
care oferă hotel, restau
rant și bar punând la dis
poziție diverse forme de 
agrementi.

W«Mî0- 
logic, cel mal vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală. 
Parcul Simeriei oferă splen-

Deva. Sala Sporturilor 
Deva oferă celor ce vor să 
practice tenisul de masă 
sau jocuri de sală, spre 
închiriere, teren de sport în 
sală - preț 1 mii. lei ora și 
masă de tenis cu accesori
ile ngceșjire fere$icării ( 
acestui sport la prețul de 
100 mii lei ora pentru 
adulți și 50 mii lei ora pen
tru copii. Programul de 
week-end al Sălii Spor
turilor: 9.00 • 20.00. 
Hunedoara. Bazinul de 
înot. Zilnic: 10.00-12.00; 
sâmbătă: 09.00 - 13.00; 
14.30 - 22.00; duminică: 
09.00 - 14.00. Costuri:

.7

60.000 lei - adulți; 30.000 
lei ’- copii, studenți, mili
tari.
Noul Raza sportivă „Real- 
sport* din zona Stadion 
Cetate din Deva. Deștinață 
amatorilor de fotbal, baza 
dfarâ cqndițiî speciale pen- 

.tKUi p*tMc®aa-.timpului 
liber într-un mod sănătos. 
Facilitățile oferite: 2 te
renuri cu gazon artificial, 
pentru minifotbal, echi
pate înțecjral; sală de ae
robic; instalație de noc- 

•fi dușuri; 
pot fi 

închiriate la prețuri con
venabile.

„Supwhe din Deva, 
b-cțulN. B^lcescu, bl- 12A 
- parter oferă, zilnic, între 
orele 9.00 - 2.00, dis
tracție cu ruleta electroni
că, aer condiționat și ven

tilație, cea mai savuroasă 
cafea și satisfacție deplină. 
Rezervări: 0254/221220.
„Aristocrat" - club de 
noapte cu locații în Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42 și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004 
1723121382.

Orăștie. Minipensiune de 
.familie cu restaurant, 

1 saună, sală de tenis, de 
conferihțe, camere duble 

. și single și chiar matrimo
niale. Curățenia este atuul 
Unității. Se servesc produse 
regionale gătite în bu
cătăria proprie, iar pre
țurile sunt pentru buzu
narul fiecăruia. Tel. 
0766473370
Stațiunea Râușor. în 
masivul Retezat, la 30 de 
km de Hațeg, unde se află 
și singură, pârtie de schi 
din masiv, există o cabană 
cu 2 terase, 2 dormitoare 
spațioase, living mare, 
bucătărie,, baie. Dispune 
de încălzire și apă caldă. 
Tel.0722-276838, 0744- 
603329.
Petroșani. O cabană intimă 
pentru un grup de 10-14 
persoane, în munții, 
Parâng. Acces și parcare 
auto. Cabana e compusă 
din 5 dormitoare, living, 
bucătărie completă, baie, 
wc serviciu, chioșc cu 
grătar. Tel. 0724179355; 
0722697542.
Sarmizegetusa. Pensiunea 
ZAMOLXE este situată la 
poalele Munților Retezat, 
fiind un loc foarte liniștit, 
ideal pentru organizarea 
junior mese pentru mar-

carea evenimentelor per
sonale. Cabana are 7 
locuri de cazare. Dotări: 
baie proprie, bucătărie 
proprie cu toate dotările, 
TV și Internet, teren de 
sport, apă caldă și rece în 
permanență, încălzire cen
trală. Atracțiile turistice 
oferite sunt: Cetatea Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, 
Muzeul Cetatea Colț (Cas
telul din Carpați), Mă
năstirea Colț, Cetatea De
vei, Castelul Huniazilor, 
Castelul Khendefy din 
Sântămăria Orlea, Biserica 
Densuș etc.
Rezervații: Parcul Național 
Retezat, Barajul Retezat, 
Rezervația de zimbri, Par
cul Dendrologic Simeria. 
Tel. 0740181785.

Munții Retezat. Au unele 
din cele mai frumoase pri
veliști din Europa sud- 
estică. Masivul este tra
versat de multe poteci tu
ristice marcate pentru 
amatorii de drumeții. Pen
tru cei bine pregătiți există 
și câteva trasee de 
cățărare.
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Activitatea de înregistrare și identificare a cabalinelor din județul Hunedoara este aproape de finalizare. Din efectivul de aproximativ 10400 de cai din județul Hunedoara, înregistrarea a fost efectuată în peste 96,7 la sută din cazuri, adică aproximativ 10.300 de cai având în prezent implantat cip.
(Foto: Traian Mânu)

• Majorare. Sprijinul acordat producătorilor de lapte a fost majorat astfel încât stimulentul acordat pe litrul de lapte livrat pentru prelucrare la operatorii economici crește de la 1400 lei/litrul la 1550 lei/litrul (0,155 lei noi) iar pentru localitățile din zona montană de la 1800 lei/litrul la 2000 lei/litrul. (L.L.)
• Alimente ecologice. Pentru produsele agroalimentare ecologice subvenția la kg de carne în viu pentru tineret bovin cu o greutate minimă de 450 kg/cap crește considerabil. Dacă până acum cuantumul subverijjei era de 7000 lei/kg, începând de anul acesta, producătorii vor primi 16000 lei/kg. (L.L.)

jjMB 'rSjjjjBga

Consultanța agricolă costă

Lemne de foc, 
mai ieftine

Deva (LX.) - La iarnă, cetățenii cu venituri reduse vor avea cu ce să se încălzească, în condițiile în care prețul lemnului de foc pentru populație ar putea scădea cu până la 25%. Scopul acordării lemnului de foc cu prețuri mult mai mici este și pentru a diminua tăierile ilegale. Prin Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic și Vânătoare, va fi demarată o acțiune de identificare a suprafețelor despădurite și neregenerate, aparținând persoanelor fizice, urmând ca în perioada 16-30 septembrie a.c., proprietarii de păduri să fie somați pentru a executa împădurirea suprafețelor i- dentificate. Dacă proprietarii nu vor lua în seamă aceste so-mații, lucrările de împădurirevor fi executate deRNP, începând cu campania de împăduriri din toamna acestui an, iar devizele acestor lucrărivor deveni titluri executorii pentru proprietari. 2

Vaccinări j
Deva (L.L.) - în i

această perioadă are ș
loc acțiunea obliga- I

torie de vaccinare a £
păsărilor de curte ' • 
împotriva pseudo- ț
pestei aviare. Ac- •:
țiunea este prevăzută Ș
în programul serate? j
gic al Autorității Sa- ș
nitar-Veterinare și i
pentru Siguranța Aii- i
mentelor. ' :

Bonuri 
valorice
Deva (L.L.) - Primele 
bonuri valorice pen- ;
tru înființarea cultu- :
rilor agricole din ;
toamna acestui an :
vor ajunge în terito- ;
riu la 20 august. Pro- :
ducătorii agricoli ;
care dețin maxim 5 :
ha de teren vor primi ;
bonuri valorice pen- :
tru motorină, în va- ;
lOare de 400.000 lei i
vechi/ha, ceea ce i
reprezintă 33% din :
valoarea motorinei j
pentru un ha de cui- :
tură. Bonurile valo- ;
rice acordate se î
ridică la 1,750 mi- ;
lioane lei/ha, putând :
fi achiziționate mo- j
torină, semințe, pes- :
ticide sau îngrășă- j
minte. Cupoanele :
pot fi utilizate pentru j
sămânță, pentru i
îngrășăminte sau j
pesticide. Culturile :
pentru care șe j
acordă sprijin finan
ciar în toamna aces- j
tui an sunt grâul, :
orzul, orzoaica și i
rapița.

■ Pentru serviciile de 
consultanță agricolă, 
ANCA percepe, în pre
mieră, anumite tarife.

Loredana Leah________________
loredana.leah@infarminedia.ro

Deva - Toate serviciile prestate de Agenția Națională de Consultanță Agricolă Hunedoara (ANCA) erau gratuite.
Cursuri plătiteDin acest an, Agenția este obligată să se autofinanțeze. ANCA prestează servicii specifice agenților economici, fermieri și persoane fizice care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, ali
Cheia reusiței - asocierea

Delicatele. Veverițele mănâncă atâtplante cât și carne, dar preferă semințele, i alunele, nucile, bulbii de la unele plante, ciupercile, insectele, viermii și ouăle.
(Foto: Raluca lovescu) t
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■ în viitor, toate sub
vențiile vor fi acordate 
numai pentru 
asociațiile agricole.

Loredana Leah
loredana.leah@informmedta.ro

Deva - Lipsa asociațiilor din județ se materializează prin imposibilitatea încheierii contractelor comerciale cu parteneri externi.„Avem cereri pentru export de lână, dar toți doresc să trateze cu reprezentanții Asociațiilor pentru a putea încheia un eventual contract. în ofertă era prezentată și posibilitatea donării către reprezentanții asociației din România a unei mașini pentru îmbalotatul lânii, dar, pentru că oamenii nu sunt
*
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Roșii 10000-30000 lei/kg
Ardei gras 20000-30000 lei/kg
Fasole verde 40000-50000 lei/kq
Castraveți 20000-35000 lei/kg
Cartofi 8000-15000 lei/kg
Morcovi 15000-20000 lei/kq
Țelină 40000 lei/kq
Varză 10000-20000 lei/kq
Ceapă 10000-20000 lei/kq

i Vinete 20000-40000 lei/kq
’ Telemea de oi 120000 lei/kq

Brânză dulce 25000-30000 lei/bucata
Smântână 25000-30000 lei/borcanul
Ouă 2500- 4000 lei/bucata

Teren românesc
Deva , (L.L.) - La data aderării României la UE, restricțiile existente față de străini în privința arendării terenurilor agricole vor fi eliminate. Arendași vor putea fi cetățeni români, străini sau persoane juridice străine și apatrizi.Potrivit noilor reglementări, persoanele fizice care devin arendași trebuie să aibă i pregătire de specialitate agricolă sau un atestat de cunoștințe agricole ori de prac-

Specialiștii agricoli vă oferă informațiile necesarementației și dezvoltării rurale. Veniturile proprii se vor obține prin perceperea de tarife pentru diferitele categorii de servicii acordate. Pentru organizarea cursurilor 
3

Ion Simionconstituiți în Asociații, contractul nu poate fi încheiat. Partenerul străin nu vine din poartă în poartă pentru a discuta cu posibilii beneficiari ai contractului.
pentru străinitică agricolă și să prezinte garanțiile solicitate de arendatori. Atestatul este eliberat de Ministerul Agriculturii, iar în cazul persoanelor fizice străine, de autoritatea competentă din statul de origine sau de proveniență. Arendașii, persoane juridice, pot fi de naționalitate română sau străină și trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole și să prezinte garanțiile solicitate de arendator.

(agricultor, legumicultor, crescători de animale etc.) s- a stabilit un tarif de 100.000 lei/cursant (10 RON) - tarif de înscriere la cursuri de calificare profesională - și de
Se vor constitui asociații ale agricultorilor la nivel național, iar dacă agricultorii hunedoreni nu vor avea nici un reprezentant al județului în aceste Asociații, nu vor putea să-și spună și susțină punctul de vedere chiar în ceea ce privește stabilirea prețului pentru produsele agricole.

Importanța asociațiilorNici un procesator nu va merge să discute individual cu agricultorii dacă nu au un reprezentant ales”, spune directorul DADR Hunedoara, Ion Simion.Direcția Agricolă pentru Dezvoltare Rurală a județului Hunedoara pune la dispoziția agricultorilor sprijinul și logistica necesare înființării Asociațiilor agricole de orice tip.
europeni l-ar putea ajuta pe țărani să se reprofileze, cu condiția ca aceștia să dea dovadă de inițiativă și să poată prezenta proiecte viabile.

> «p lovescu)

3O0.OOO lei/certificat (30 RON) pentru eliberarea certificatului de calificare profesională.Pentru cursurile de conducere a tractorului agricol, tariful de înscriere la curs este de 100.000 lei/cursant (10 RON), iar pentru eliberarea carnetului de conducere și a certificatului de calificare profesională, tarifele sunt de 300.000 de lei/cursant.
AJțe taxepartieipar®a-4a târ- gurișiexpoziții organizate de către ANCA, prin rețeaua sa teritorială, a firmelor care comercializează mașini și utilaje agricole, semințe, pesticide, produse agricole, animale s-a stabilit un tarif între 500.000 lei și 1.000.000 lei.

Cresc pensiile 
țăranilor

Deva (L.L.) - 16470 de hunedoreni „beneficiază” de pensie de pe urma CAP-ului. începând cu prima zi a lunii septembrie, pensiile țăranilor vor crește, majorându-se cu 10% punctajele medii anuale cuvenite, în funcție de anii munciți în cadrul CAP-urilor, în cadrul gospodăriilor individuale din zonele ne- cooperativizate, precum și de munca în agricultură din perioada 1992- 2001. Se are în vedere eliminarea discrepanțelor dintre pensiile calculate pe baza fostului sistem de asigurări sociale (anterior anului 2001) și legislația actuală.
Turism.Banii
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Infbchiosc la Primăria Brad• Totul pentru UE! Numărul locurilor în învățământul postliceal din MAI a fost suplimentat. Decizia a fost luată în vederea îndeplinirii angajamentelor luate pentru aderarea României la UE. Prin urmare, pentru anul școlar 2005 - 2006 acest sector al învățământului a primit 3100 de locuri. (S.B.)
<

• Gatere. Mai multe ministere au inițiat un control la gaterele care funcționează în țară, urmărindu-se inventarierea și sursele de aprovizionare cu material lemnos, a anunțat, la Deva, inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic șî Cinegetic, Aristo- tel Vișoiu. (M.S.)
• Canalizare, primăria Deva are în intenție modernizarea străzilor 16 Februarie și Stadion, valoarea lucrărilor fiind estimată la 2.000.000 lei noi. Banii ar urma să fie asigurați dintr-un împrumut, mai mare, pe care Consiliul Local dorește să-l contracteze pe o perioadă de 20 de ani. (M.S.)

vineri, 12 august - La recursul de la Pitești, în dosarul Spumă și Bibanu", judecătorii nu au reușit să pronunțe nici o sentință.- O parte din șomerii preselectați de AJOFM au protestat față de condițiile angajatorilor.

Brad (M.S.) - Primăria Municipiului Brad a câștigat un proiect de finanțare nerambursabilă în valoare de 20.840 euro, în cadrul căruia a fost implementat un program de informatizare al administrației locale, a declarat primarul municipiului Brad, Florin Cazacu.Autoritățile locale au cofi- nanțat acest proiect cu 15 la sută din valoarea totală, a precizat sursa citată. “Programul de informatizare al Primăriei municipiului Brad a fost prezentat într-un proiect cu finanțare europeană. Primăria a câștigat astfel, finanțarea în baza Programului PHARE 2002”, a spus primarul Florin Cazacu.
Doar cu acces individualîn cadrul proiectului, cetățenii din Brad vor putea să afle singuri, fără să mai apeleze la funcționarii Primăriei, situația taxelor și impozitelor pe care le au de achitat către bugetul local. Acest fapt va fi posibil prin pean în domeniu.

Ainstalarea unui infochioșc, care este un dispozitiv electronic prevăzut cu un ecran pe care, prin tastarea codului numeric personal, cetățeanul va accesa baza sa de date. Folosirea codului numeric personal va garanta secretul informației în așa fel încât la datele care țin de un anumit contribuabil să aibă permisiunea de vizualizare numai acesta.Infochioșcul va mai permite vizionarea strategiei de dezvoltare a municipiului sau pagina de web a orașului.
Cursuri pentru personalProiectul de finanțare câștigat de Primăria Brad a permis ca mai mulți salariați ai instituției să beneficieze de cursuri de instruire pe calculator, în mod gratuit.în acest fel, angajații cu responsabilități directe în prelucrarea informatică a datelor au absolvit cursurile ECDL, finalizate printr-o diplomă recunoscută euro-

Primarul Florin Cazacu testează, în premieră, infochioșcul

sâmbătă, 13 august | - Peste 70% din firmele hunedorene își fac reclamă după ureche sau deloc.- Crescătorii de animale de lapte beneficiază de subvenții în proporție de 6 la sută.- Săpăturile din această vară de pe șantierul de la Sarmizegetusa au fost pline de surprize.- A patra ediție a taberei de sculptură de la Zeicani a fost încununată de un vernisaj.
luni, 15 august

- Majoritatea șomerilor care au plecat la Otelec pentru reconstrucția caselor inundate s-au întors disperați.- Președintele AJH și-a dat demisia din C.A. al FRH, pentru a ajuta clubul Cetate.- Un bărbat electrocutat a fost transportat de urgență la spital cu arsuri grave.

marți, 16 august

- Polițiștii hune- doreni 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.- Doi frați din Petrila au fost înjunghiați, după ce unul diri ei a lovit o fetiță cu mingea.

miercuri, 17 august

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm* non-stop, str. 
George Enescu, nr. 14. ©-► 717659. 
Farmacia .Sreaiffii* non-stop, bq. 
Republicii, nr. 8.©-» 748199.
Farmacia „Amica”, str. George tnes- 
cu, nr. 7. ©-♦ 713045.
DEVA
Farmacia .Tacomi” non stop, Al. 
Transilvaniei, bl. 7. ©-► 211949.

Farmacia nr.1 „Remedia', non-stop, 
Piața Victoriei, nr. 29. ©-» 211616, 
224488^_
Farmacia „Tacomi - Humanltas II” 
str. Aleea Transilvaniei, bl. 7. ©-» 
211949.
ORĂȘTIE
Farmada „Rom-Digi-Farm", sâmbătă, 
orele 8-14, duminică, orele 9-12, 
str. Unirii, nr. 5. ©-► 241505.
PETROȘANI
Farmada „Rață”, non-stop, str.
Avram lancu, nr. 5
BRAD
Farmacia „Remedia”, sâmbătă și 
duminică, orele 9-13, str. Avram 
lancu, nr. 48. <D-> 612887.

Policlinica Stomatologie Deva str. M.
Koqălniceanu, zilnic 8-20
Cabinet medical individual STOMATO 
dr. Dumitru Gudea, Călan, Str. Inde
pendenței, 18A. ©-* 731509.
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, 
dr. Crăciunel Adinel&Elena, Hune
doara, str. Avram lancu, nr. 9. ©-+ 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr 
Zuberecz Richard, Hunedoara, Piața 
Eliberării, nr. 5. ©-» 717686.
Cabinet dr. Bâldea Eugenia, orăștie, 
Str. 1 Mai, nr. 1. ©-» 242461.

Revendicări
Deva (M.S.) - Două conace, câteva sute de hectare de teren agricol și aproape 600 ha de pădure sunt revendicate de un român plecat în Germania, a anunțat prefectul județului. Bunurile se află pe raza localităților Geoagiu și Rapolt.

Denumire societate

♦

Localitate Adresă Meserie Nr.loc

TRANS AUTO COMUNNITY SRL BRAD VLAICU BIRNA, 11 vânzător 1

MARIBEN SRL HAȚEG RÎUL MARE, 21 vânzător 1

GRIMIN SRL PETROȘANI 1 DECEMBRIE, 191 74/26 vânzător 1

CMIMC9M SR' DEVA MĂRĂȘTI vânzător 2

DELCOR IMPEX SRL DEVA AL. CIOCLOVINA, PT11 vânzător 2

MB® 2001 SRL PETROȘANI VASILE MILEA, 28 '48 zidar-rosar-tencuitor 2

MERIDIAN CONS SRL DEVA ALEEA PLOPILOR zidar-rosar-tencuitor 6

ASARCONSTRUCT , DEVA 1 DECEMBRIE, 11 zidar-rosar-tencuitor 5
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DRUMURI-PODURI RA DEVA DRAGOȘ VODĂ zidar-rosar-tencuitor 2

arâtă interesați de manifestări culturale, 
în imagine o excepție fericită: senatorul 
PNL, Viorel Arion. (Foto: Man Mânu)

Privatizare „la pachet"
■ Turnătoriile de tu
buri din fontă ductilă 
de la Orăștie și Călan - 
ofertate în 22 de țări.

Deva (M.S.) - Prefectura Județului Hunedoara caută o soluție de privatizare „la pachet” pentru turnătoriile de tuburi din fontă ductilă de la Călan și Orăștie, a declarat ieri prefectul județului, Cristian Vladu. El a explicat că instituția pe care o conduce s-a adresat, cu oferte de privatizare, unui număr de 22 de ambasade străine și că până acum s-au primit răspunsuri favorabile de la cele ale Austriei, Germaniei și Chinei. Ambasada Egiptului a comunicat că ar fi posibilă o privatizare a celor două turnătorii, cu o firmă din această țară, și că se dorește și âchiziționarea întregii producții de tuburi care ar putea fi realizată în aceste fabrici.
Există cerere de produs„Se spune că nu există cerere pe piață, dar se importă de milioane de euro. Faceți socoteala de ce sunt blocate cele două fabrici”, a afirmat prefectul, referindu-

Prefectul Cristian Vladuse la situația turnătoriilor de tuburi din fontă ductilă de la Călan și Orăștie.Prefectul a adăugat că, din informațiile pe care le deține, o tonă de tuburi din fontă ductilă adusă din import costă între 1200 și 1400 de euro. în același timp, calculele economice arată că turnătoria de la Orăștie ar putea produce același tip de marfă la un preț de cost aproape de jumătate, respectiv 700-800 de euro pe tonă.
Funcționare 14 zileDintre cele două obiective industriale, doar turnătoria de tuburi din fontă ductilă de la Orăștie a funcționat două săptămâni, a precizat prefectul. Principala întrebuințare a tuburilor din fontă ductilă are ca obiect construirea de rețele magistrale de alimentare cu apă.

CONCURS



SPORT

• Stop violenței. Comisia Națională de Acțiune împotriva Violenței în Sport va fi sondusă de vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a decis Guvernul printr-o hotărâre aprobată în ședința de ieri. în acest moment, președintele comisiei este Liviu Cepoi, care ocupă funcția de vicepreședinte al ANS. (C.M.)• Fără «.«irtipiof. Tenismanul rus Marat Safin nu figurează pe lista jucătorilor înscriși în turneul de la Beijing, pe care l-a câștigat în 2004. Safin, numărul 4 în clasamentul ATP, nu va participa la a doua ediție a turneului dotat cu premii în valoare de 1,1 milioane de dolari, care se va disputa în perioada 12-18 septembrie. (C.M.)
Codașele fața în față

Petroșani (C.M.) - Echipele care se află pe ultimele două locuri, după prima etapă a Diviziei Naționale de Rugby, Știința Petroșani și Poli Iași, se vor întâlni, sâmbătă, pe stadionul din Dealul Copoului din Iași în cadrul rundei secunde a competiției. Știința Petroșani trebuie să-și revină după ce în etapa inaugurală a fost spulberată de Dinamo București cu scorul de 151-0, partidă în care s-au consemnat două noi recorduri ale Diviziei Naționale, negativ pentru studenți și al celor mai multe goluri marcate pentru dinamoviști. De partea cealaltă, Poli Iași va încerca să-și spele și ea păcatele după ce a pierdut, acasă, cu scorul de 16-48 în fața campioanei Steaua București.Programul complet al etapei de sâmbătă, 20 august: Steaua - Bucovina Sv; U. Remin B.M. - Rulmentul; U. Cluj - Farul; Contor Zenner Arad - Dinamo; Poli. Iași-Știința.

Componentele echipei Cetate Deva, bucuroase că au câștigat primul trofeu după fuziunea cu clubul Remin (Foto: Traian Mânu)

Cetate Deva a cucerit trofeul

Deva (C.M.) - Programul etapei a lll-a, 19-21 august: vineri, 
19 august: Jiul - Sportul (ora 18:00, Național TV); FC Argeș
- Gloria (ora 18:00, Telesport); sâmbătă, 20 august: FC 
Vaslui - CFR Cluj (ora 18:00, TVR 2); FC Național - Rapid 
(ora 20:15, Telesport); duminică, 21 august: Pandurii TgJIu
- Poli lași (ora 18:00, Telesport); Oțelul - FCM Bacău (ora 
18:00, netelevizat); Dlnamo - Farul (ora 18:30, Național

Etapa a 4-a, 26-28 august: 26 august: CFR Cluj - FC Argeș 
(ora 18.00, Telesport); Farul - Jiul (ora 20.00, Național TV); 
27 august: Gloria - FC Național (ora 18.00, netelevizatj; 

Sportul - FC Vaslui (ora 18.00, TVR 2); FCM Bacău - Pandu
rii TgJiu (ora 20:15, Telesport); 28 august: Poli lași - Di
namo (ora 18:00, Național TV); Steaua - Oțelul (ora 18:30, 
Telesport); Rapid - Poli Timișoara (ora 20:15, TVR 1).

TV); Poli Timișoara - Steaua (ora 20:15, TVR 1).
Clasamentul

1. Dinamo 2 2 0 0 7-1 6
2. Steaua 2 2 0 0 5-0 6
3. Gloria Bistrița 2 1 1 0 3-1 4
4. Farul Constanța 2 1 1 0 4-3 4
5. Rapid 2 1 1 0 2-1 4
6. Poli Timișoara 2 1 0 1 3-1 3
7. FCM Bacău 2 1 0 1 1-1 3
8. Otelul Galati 2 1 0 1 2-4 3
9. FC Național 2 1 0 1 1-4 3
10. Sportul 2 0 2 0 3-3 2
11. CFR Cluj 2 0 2 0 1-1 2
12-13. FC Vaslui 2 0 1 1 1-2 1
FC Argeș 2 0 1 1 1-2 1
14. Jiul Petroșani 2 0 1 1 0-2 1
15. Poli lași 2 0 0 2 0-4 0
16. Pandurii 2 0 0 2 1-5 0

Cupa Cetate a reve
nit echipei devene du
pă ce anii trecuți s-au 
impus Rapid și Oltchim. 

ClPRIAN MARINUȚ____________________

dprlan.m ar Inutglnformmedia.ro

Deva - Cetate Deva și U. Jolidon Cluj, echipe care au contabilizat câte două victorii în prima zi a Cupei Cetate, au încheiat la egalitate, scor 31- 31 (17-13), meciul decisiv pentru stabilirea câștigătoarei turneului de la Deva. In urma acestui rezultat, trofeul a revenit echipei antrenate de Liviu Jurcă și loan Mătăsaru, care a avut un golaveraj superior, iar U. Jolidon a ocupat locul secund al clasamentului. Prin câștigarea în premieră a acestui puternic turneu ce se

organizează anual la Deva, Cetate intră într-o companie selectă, întrucât două dintre edițiile anterioare au fost câștigate de Rapid, iar una de Oltchim Rm. Vâlcea.
Mai e de muncăCâștigarea unui turneu la care au participat campioana
M........... .
Sunt mulțumit 
de nivelul de 
pregătire atins la 
acest moment, 
dar mai e mult 
de muncă
Liviu JuRcă,
ANTRENOR CETATE

......... ................w națională, Silcotub Zalău, și puternica echipă clujeană, U. Jolidon, nu l-a făcut însă pe

Liviu Jurcă, antrenorul principal al devencelor, să se îmbete cu apă rece și să se hazardeze în declarații sforăitoare.„Ne-am mișcat bine în meciurile cu Mureșul Tg. Mureș și Silcotub pe care le-am câștigat și în prima parte a întâlnirii cu U. Jolidon pe care am controlat-o autoritar. în repri

za secundă a meciului cu clu- jencele a intervenit însă oboseala și au început să iasă la iveală și carențele din jocul echipei. Sunt mulțumit de nivelul de pregătire atins la acest moment, dar mai e mult de muncă, mai avem de corectat deficiențe, atât la faza defensivă, cât și la acțiunile de atac”, preciza Liviu Jurcă.

Jiul vrea prima victorie
Petroșani (C.M.) - Minerii par a se fi obișnuit cu aerul tare al Diviziei A, după punctul de aur smuls la Cluj și visează la prima victorie de la revenirea pe prima scenă în partida de pe teren propriu cu Sportul Studențesc. Premisele atingerii acestui obiectiv par favorabile. Atmosfera în cadrul lotului e bună și nu există accidentări, cu excepția lui Drida care însă va fi recuperat până la ora jocului. în plus, antrenorul Ionuț Chirilă pare a fi găsit varianta celui mai bun 11 pe care-1 are la dispo

ziție și nu s-a mai plâns de valoarea jucătorilor. Totuși, misiunea echipei din Vale nu va fi ușoară, întrucât Sportul e neînvinsă după primele două etape, are mai multă experiență pe prima scenă, iar antrenorul Dan Petrescu știe să-și motiveze jucătorii în momentele cheie ale partidei. Partida va fi condusă la centru de arbitrul Sebastian Colțescu (Craiova), ajutat la cele două linii de Cristian Nica (Ploiești) și Ionel Popa (Pașcani). Meciul va fi transmis începând cu ora 18.00 de Național TV.

Mietcuri. i; cuigus'-.
ora 10.00: Cetate Deva - Mureșul Tq. Mureș______________44-19
ora 11.45: Silcotub Zalău - U, Jolidon Cluj__________________25-30
ora 17.00: U. Jolidon Cluj - Murgul Tq. Mureș______________39-23
ora 18.45: Cetate Deva - Silcotub Zalău 35-22
Joi, 18 august

ora 1O.00: Slice-rub Z.> A.. - Mureai: Tq Mureș______________31-28
ora 11.45: Cetate Deva - U. Jolidon Cluj 31-31
Clasamentul: 1. Cetate - 5 p (+38); 2. U. Jolidon Cluj - 5 p (+21); 3. Silco
tub Zalău - 2 p; 4. Mureșul Tg. Mureș - Op.

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi)

; Preț/ziar pentru abonament anual

(1.920 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești
B cel mai complet supliment 

i de televiziune.
Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

CUM TE ABONEZI? !
iDecupează și completează talonul. 1Depune 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. 3. J o- Vei fi contactat în cel mult 5 zile. io- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03(tarif local). ■

Abonamente ;
1 lună 5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi) [
3 luni 16.9 lei (169.000 lei vechi) pret/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi) i
6 luni 31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi) j
12 luni 59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi) |

Numele_____________________________________ _________________Prenumele__________________________________________________
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada________________________________________________ .Nr.___________ Bl.___________________ Sc._________Ap.______Localitatea_______Telefon (opțional)

i
i

i
i
i

i 
i

cuwm

ormmedia.ro
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PE SCURT• Avertisment. Conducerea și jucătorii echipei de fotbal FC Rapid București își avertizează proprii suporteri să nu mai scandeze trivialități pe stadioane pentru că echipa riscă să fie sancționată cu disputarea par-. tidelor cu porțile închise.(MF)

Codrea, în meci i 
amical {

i
Palermo (MF) - Mijlo- ] cașul Paul Codrea (foto) i a dat o pasă de gol, i miercuri, în partida â- i micală pe care echipa ț sa, US Palermo, a căști- i gat-o, la Olmezzo, cu i scorul de 2-1 (1-0), în fa- i ța formației slovene No- j va Gorica. Codrea, care i a fost titular, a executat : cornerul în urma căruia i Masiello a înscris golul j de 2-0, în minutul 52. 1 Primul gol al italienilor i a fost marcat de Carac- i ciolo, în minutul 17, în timp ce pentru sloveni a înscris N. Kovacevici, în minutul 82. AntrenorulLuigi Del Neri a folosit următoarea formulă de echipă: Santoni - Ferri, Biava, Terlizzi ('64 Con- teh), Modesto - Gonzalez, Mutarelli, Codrea ('64 Corini), Masiello ('64 Bonanni) - Brienza, Ca- racciolo. Ultima partidă amicală pentru US Palermo, înaintea începerii campionatului Italiei, va avea loc, duminică, cu Athletic Bilbao.
„Am avut noroc"Amsterdam (MF) - Selecționerul Germaniei, Jurgen Klinsmann, a declarat că echipa sa a făcut multe greșeli, dar a avut noroc în meciul amical cu Olanda, scor 2 - 2. „Trebuie să recunoașteam că este un rezultat destul de norocos. Arjen Robben a înscris un gol fantastic la începutul meciului, ceea ce ne-a destabilizat și ne-am revenit abia după aproximativ 20 de minute. Am făcut multe greșeli însă vreau să felicit fotbaliștii, care nu au ridicat deloc brațele și au jucat fazele până la capăt”, a spus Klinsmann. Antrenorul reprezentativei Olandei, Marco van Basten, crede că echipa sa ar fî meritat să învingă. „Am fost foarte ofensivi, reușind să îl lăsăm pe Michael Ballack în afara jocului. Meritam, fără îndoială, să învingem, însă germanii au crezut în șansele lor și au reușit să înscrie la finalul meciului datorită unei acțiuni a lui Borowșki. Nu este niciodată ușor în fața Germaniei”, a afirmat Van Basten.

Frings (d), în luptă cu Cocu. (Foto: epa)

Federico Balzaretti

Transfer la 
Juventus 
Torino (MF) - Con
ducătorii echipei de 
fotbal Juventus Tori
no, la care este legiti
mat atacantul român 
Adrian Mutu, l-au a- 
chiziționat, miercuri, 
pe fundașul stânga al 
formației AC Torino, 
Federico Balzaretti, a 
anunțat cotidianul 
Gazzetta dello Sport. 
Fundașul Federico 
Balzaretti, în vârstă de 
23 de ani, care a evo
luat în ultimele trei se
zoane competiționale 
în tricoul echipei AC 
Torino, a debutat în 
campionatul primei 
divizii din Italia în se
zonul competițional 
2001-2002 la echipa 
Siena.

Critică
■ Pițurcă a declarat Că 
Andorra a jucat dur și că 
arbitrii au lăsat prea libe
re disputele jucătorilor.

Constanța (MF) - Antrenorul echipei naționale a României, Victor Pițurcă, a criticat jocul dur și nesportiv practicat de fotbaliștii din reprezentativa Andorrei în repriza a doua a meciului pe care cele două echipe l-au disputat, miercuri, la Constanța, în preliminariile CM-2006. „Am realizat o primă repriză foarte bună, păcat că n-am înscris mai multe goluri. A două repriză a fost slabă și din cauza centralului, care a lăsat jocul liber și pe jucătorii oaspeți să înjure, să scuipe, să lovească, nemaifiind, practic, un joc de fotbal. Important este că neam întâlnit și sper ca acest test să fîe util pentru meciul cu Cehia. Am întâlnit un adversar modest, însă ați văzut ce armă a folosit. Una nespecifică fotbalului, poate lupte

Nașu'f huiduitConstanța (MF) - Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a fost huiduit de un grup de 30 de persoane, la încheierea meciului de miercuri seară, de la Constanța, dintre România și Andorra, scor 2 - 0, la ieșirea de la tribuna oficială. în momentul în care a fost abordat de reprezentanții mass-media, pentru a-și spune impresiile de după meciul România - Andorra, Mircea Sandu a fost apostrofat și huiduit de un grup de 30 de persoane, care părăseau stadionul.
Cu Cehia, meci „capital"
■ Adi Mutu crede că 
nu va fi mai ușor cu ce
hii, însă în acest meci se 
va putea „juca fotbal".

Constanța (MF) - Atacantul Adrian Mutu a declarat că meciul cu Cehia, programat pe 3 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2006 este „capital” pentru șansele României de a se califica la turneul final din Germania. „Am bătut până la urmă Andorra, deși ei nu au făcut altceva decât să ne scuipe și să ne înjure. Păcat, dar nu e vina lor, ci a cui îi înscrie în fotbal, să joace contra unor e- chipe mai bune, mai profesioniste, pentru că ei nu fac altceva decât anti-joc. Victoria

adversarul și arbitrii

Pițurcă, optimist pentru meciul cu Cehialor de stradă”, a spus Pițurcă. Selecționerul a criticat și prestația arbitrului israelian Haim Jakov, apreciind că a- cesta a lăsat prea libere disputele dintre jucători.
Arbitraj slab„Arbitrajul a lăsat de dorit. Centralul a lăsat libere disputele între jucători. La un moment dat, fiind loviți, jucătorii noștri nu mai puteau rezista. Mutu îmi cerea mereu

La Chelsea, criticile se plătesc
■ Antrenorul Mourinho 
vrea ca Ricardo Carval
ho să fie amendat cu 
140.000 de lire sterline.

Londra (MF) - Tehnicianul echipei Chelsea, Jose Mourinho, vrea ca fundașul Ricardo Carvalho să fie amendat cu suma de 140.000 de lire sterline deoarece l-a criticat pentru că nu l-a titularizat în meciul cu Wigan, scor 1 - 0, din prima etapă a campionatului Angliei, susține cotidianul The Sun.Fundașul Ricardo Carvalho, care a evoluat la Chelsea Londra în 22 de partide în sezonul trecut, după transfe
este importantă iar meciul următor, cel cu Cehia, este capital. Nu va fi mai ușor decât cu Andorra, însă poți juca fotbal”, a afirmat Mutu. Internaționalul român al echipei Juventus Torino a explicat de ce a solicitat să fie înlocuit în meciul cu Andorra. „Am cerut schimbarea pentru că deveneam din ce în ce mai nervos, mă loveau fără minge. în minutul 1 deja am primit un pumn în față. Ar fi mai bine să stea la restaurante, la școli, pentru că în teren stau numai în apărare. Este greu să evoluezi împotriva unei echipe care nu joacă fotbal. A fost ca atunci când portarul aruncă mingea pe spate și ambele echipe joacă doar la o poartă”, a spus Mutu. 

să iasă, fiindu-i frică să nu ia cartonaș roșu, pentru că adversarul îl înjura și îl lovea pe la spate. Mutu mi-a cerut în nenumărate rânduri să fie schimbat”, a subliniat Pițurcă. întrebat dacă este normal comportamentul lui Mutu, care s-a apropiat de câteva ori de banca tehnică, gesticulând nervos, Pițurcă a răspuns: „Dacă altcineva pățea ce a pățit el, se putea întâmpla și mai rău. Am observat ce-i făcea numă

rul de la FC Porto, s-a declarat nemulțumit de faptul că Mourinho a preferat să îl folosească în prima etapă pe William Gallas. „Vreau să știu de ce nu am jucat. M-am gândit foarte mult și pur și simplu nu am găsit o explicație plauzibilă. Este de neînțeles”, a spus Ricardo Carvalho.
Momente dificileFundașul londonezilor, Carvalho a fost antrenat de Mourinho și la FC Porto, câștigând cu această echipă Liga Campionilor și campionatul Portugaliei. „La Porto nu am avut o viață ușoară cu Mourinho, mai ales la începuturile mele acolo. în timp, mi

Mutu (d) spune că meciul cu Cehia este unul capital.

rul 11 (n.r. - Silva) și nu este normal acest lucru. Le-am spus jucătorilor după meci că, indiferent de armele adversarilor, ei ar fi trebuit să răspundă prin fotbal acelor gesturi”.
Fără probleme «- ~,. ITehnicianul a afirmat că Andorra nu a pus nici un fel de problemă echipei României în partida de miercuri, dar crede că în meciul cu Cehia „se va juca fotbal”. Pițurcă s-a declarat mulțumit de evoluția celor doi jucători care au debutat, miercuri, în echipa națională, Răzvan Cociș (Șerif Tiraspol) și Cosmin Pașcovici (Farul Constanța). „în general am fost mulțumit de jocul lui Cociș, însă păcat că nu a marcat la ocazia pe care a avut-o în a doua repriză. El a avut sarcini speciale, mai ales în prima parte, să devină al treilea vârf. Pașcovici a intrat într-un moment când nu se mai juca fotbal, însă pentru un debutant a fost bine”, a explicat selecționerul.

Turul ciclist al Germaniei a programat ieri etapa a patra, cea mai dificilă din acest an, prevăzută cu o cățărare de dificultate maximă și o incursiune în Alpii Austriei, înaintea cursei de 171,6 kilometri, Joerg Jaksche (stânga) era cel mai bine poziționat rutier german (locul 3), la numai 17 secunde de lider, olandezul Bram Tankink.(L.G.)
(Foto: EPA)

am recăpătat încrederea de sine. Nu vreau ca situația să la fel la Chelsea. Este de neînțeles că am devenit a treia opțiune. încă nu înțeleg de ce a spus Mourinho că trebuie să aștept altă oportunitate pentru a juca în acest sezon”, a precizat fotbalistul portughez. Antrenorul Jose Mourinho l-a ironizat pe Carvalho pentru afirmațiile făcute de acesta.„El lucrează cu mine de patru ani și, dacă încă nu mă înțelege, atunci trebuie să îl ducem la un specialist pentru a-i face un test de IQ, pentru că probabil are probleme”, a spus Mourinho, citat de cotidianul portughez O Jogo.
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• Probleme de lot. Antrenorul echipei Politehnica lași, lonuț Popa, a declarat că are probleme de efectiv înaintea partidei de duminică, din deplasare, cu Pandurii Târgu Jiu, trei jucători fiind indisponibili, iar unul incert. „Au apărut accidentări pe bandă rulantă la antrenamente, multe dintre ele stupide", a spus Popa. (C.M.)
,• Miguel la Valencia, internaționalul portughez Luis Miguel a ajuns la un acord cu Valencia, cu care urmează să semneze un contract pe 5 sezoane. (C.M.)
• Liga bate campionatul, jucătorul echipei Steaua Florin Lovin a declarat că ar accepta o înfrângere în partida cu Poli Timișoara, din etapa a treia a Diviziei A, în schimbul unei calificări în grupele Ligii Campionilor. „Dacă ar fi de la Dumnezeu să pierdem la Timișoara și să câștigăm în Norvegia, atunci aș accepta acest lucru", a spus Lovin.(C.M.)

Apetri exclus de la U. Craiova

Bucure;t1 (£.M) - Rezultate înregistrate, miercuri, in pre
liminariile Gupei Mondiale din 2006, zona Europei: 
Grupa 2

Craiova (C.M.) - Fostul jucător al Jiului, Gabriel Apetri, și coechipierul său Valerian Gârlă, care au venit în stare de ebrietate în cantonamentul Universității Craiova, în seara zilei de 12 august, au fost amendați și suspendați din activitatea competițională de către Consiliul Director al clubului craiovean.
Amendă de 8000 dolariGabriel Apetri a fost exclus din lot, ieri, pe o perioadă de șase luni și amendat cu suma de 8.000 de dolari, în timp ce Valerian Gârlă a primit o suspendare de o lună și o a- mendă de 3.000 de dolari. Ambii jucători se vor pregăti, pe perioada suspendării, cu

a doua echipă a clubului, care activează în Divizia C. în ambele cazuri, clubul va iniția o acțiune civilă în instanță, în care va solicita daune morale pentru prejudiciul grav adus imaginii Universității Craiova.Jucătorii Gabriel Apetri, Valerian Gârlă și George Ciobanu s-au prezentat în stare de ebrietate, vineri seară, la cantonamentul din Lunca Jiului al divizionarei B Universitatea Craiova, fiind depistați de bodyguarzi și de impresarul Dan Stănilescu.
Indisciplina costăApetri a fost achiziționat în această vară de la Jiul Petroșani după ce a fost dat afară din lot de noul antre-

PRELIMINARIILE M HM

Kazahstan - Georgia 1-2 (Kenjekanov '24 - Demetradze 
'51, 84).
Gasamerit: 1. Ucraina 23 puncte (9 jocuri), 2. Turcia 16 p 
(9 j), 3. Grecia 15 p (9 j), 4. Danemarca 12 p (8 j), 5. 
Albania 9 p (9 j). 6. Georgia 8 p (8 j), 7. Kazahstan 0 p (8 
j). Următoarele meciuri (3 septembrie): Georgia - Ucraina. 
Jurda^Danemarca, Albania - Kazahstan.

Slovacia - Liechtenstein 0-0; Letonia - Rusia 1-1 (Astafjevs 
'6 - Arșavin ’26).
Clasament: 1. Portugalia 20 puncte (8 jocuri), 2. lovacia 
18 p (9 j), 3. Rusia 15 p (8 j), 4. Letonia 14 p (9 j), 5. 
Estonia 11 p (9 j). 6. Liechtenstein 5 p (9 j), 7. Luxemburg 
0 p (8 j).
Următoarele meciuri (3 septembrie): Estonia - Letonia. Por
tugalia ^Luxemburg, Rusia - Liechtenstein.

Insulele Feroe - Cipru 0-3 (Constantinou '39. '86 din penalti, 
Asimakis '90).
Clasament: 1. Irlanda 13 puncte (7 jocuri), 2. Elveția 12 p 
(6 j), 3. Israel 11 p (7 j), 4. Franța 10 p (6 j), 5. Cipru 4 p 
(7 j), 6. Insulele Feroe 1 p (7 j).

Următoarele meciuri (3 septembrie): Franța - Insulele Fer
oe, Elveția - Israel.

Grupa 1
Rezultate: Andora - România 1-5; România - Macedonia 2-1; Finlanda - 
Andora 3-0; România - Finlanda 2-1; Macedonia - Armenia 3-0; Macedo
nia - Andora 0-0; Armenia - România 1-1; Macedonia - Cehia 0-2; Ando
ra - Olanda 0-3; Olanda - Finlanda 3-1; Armenia - Cehia 0-3; Andora - Mace
donia 1-0; Macedonia - Olanda 2-2; Finlanda - Armenia 3-1; Cehia - Româ
nia 1-0; Armenia - Finlanda 0-2; Olanda - Cehia 2-0; România - Olanda 0- 
2; Armenia - Andora 2-1; Cehia - Finlanda 4-3; Macedonia - România 1- 
2; Andora - Cehia 0-4; Olanda - Armenia 2-0; Cehia - Andora 8-1; Arme
nia - Macedonia 1-2; Olanda - România 2-0; Cehia - Macedonia 6-1; Româ
nia - Armenia 3-0; Finlanda - Olanda 0-4. 17 august: România - Andora 
2-0; Macedonia - Finlanda 0-3. ________ ___________________
oasam^g^______________________________________________3
1. Olanda____________ 8____ 7 1 0 20 -3_____________ 22
2. Cehia_____________8 7 0 1 28-7_____________ 21________
3. România 10 6 1 3 17-10____________19_________
4. Finlanda__________ 8 4 0 4 16-14 '_________ 12 ,
5. Macedonia '_____ 10 2 2 7 10 - 19_____________8_________
6. Armenia___________9 1 _j_ 7 5- 20_____________ A_________
7. Andora 9 117 4 -26 __________ 4________
Programul următoarelor meciuri ____________________ ]_______
3 septembrie: Anou. - - Finlanda; Armenia - Olanda; România - Cehia
7 septembrie: Finlanda - Macedonia; Cehia - Armenia; Olanda - Andora
8 octombrie: Finlanda - România; Cehia - Olanda_______________________
12 octombrie: Andora - Armenia; Olanda - Macedonia; Finlanda - Cehia
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stratifica* cu geam termopais
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Apetri pe vremea când era un idol al generației tinerenor, lonuț Chirilă. Jucătorul a semnat cu U. Craiova un contract a cărui valoare se ridică la peste 30.000 de euro, iar Gârlă a fost transferat de la FC Caracal.
Arbitru accidentat ușorCluj (C.M.) - Arbitrul clujean Marian Salomir a fost implicat, joi, într-un accident de circulație, în localitatea Tureni, lângă Turda. Observatorul Mircea Salomir, tatăl arbitrului, a afirmat că Marian a intrat cu mașina sa, un

BMW, într-o Dacie Logan care i-a tăiat calea, însă accidentul nu s-a soldat cu victime. M. Salomir, care nu a putut fi contactat, a fost delegat să conducă sâmbătă partida Poli Timișoara-Steaua București, din etapa a III-a a Diviziei A.

expertul tău
Deva
Calea Zarandului nr. 43
tel . 0354 100 066

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

EUROVENUS
«tu. sAwtuhalm, nr. s,

TEL.: 0254/210.943; 0254/210.042
ORAR: UIM - SÂMBĂTĂ. INTRI ORELE 00-17

Să decorezi o casă na este un lucru ușor, mai ales că fiecare dintre noi 
încearcă să albă o locuință cât mai originală, care să fie caracterizată drept 
„de bun gust" de vizitatori. Citeam undeva zilele trecute că „acasă" înseamnă 
locul unde de-abla aștepți să ajungi după o zl grea de serviciu, locul unde simți 
că „îți încarci bateriile", că-țl place să-țl primești prietenii, locul unde te 
simți cel mal bine. Șl m-am gândit că pentru a te simți cu adevărat bine 
acasă trebuie să fii înconjurat de lucruri care îți fac plăcere, să reușești să-țl 
creezi un spațiu intim, cât mal confortabil.

Astfel, fie că ne plac Interioarele în care elementele postmodern* abundă, 
fie că preferăm o îmbinare între stilul clasic șl modern, principalul lucru este 
să reușim să obținem o alăturare perfectă a tuturor obiectelor din ansamblu.

Românii au început să ia in calcul la amenajarea locuinței toate ofertele 
prezente pe piață, astfel că unii sa îndreaptă spre mobila stil, iar alții spre

Noi, cel de ia Eurovenus, vă putem ajuta să vă îndepliniți visele.
Confort șl utilitate, design modern șl prețuri atractive. Toate acestea numai 

la EUROVENUS.
Showroomul de la Sântuhalm vă oferă bucătării, camere de tineret, camere 

de zl, dormitoare, holuri șl mobilier pentru baie.
Sfatul nostru este să ne vizitați!
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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)

Vând ap. 2 camere (03)

• senMecomanaate, Hoc cărămidă, conto
rizări, bine întreținut, Hunedoara. A. lancu, preț
690 milioane lei, negociabil. Tel. 0721/744514

• regent decomandate, ST -56 mp, etaj interme
diar, b-dul l. Maniu, contorizări, centrală termică 
nouă. Preț 970 milioane, negociabil. Tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent, 3 apartamente, zona Dacia, et 1,2,3, 
amenajate recent, contorizări, ocupabile ime
diat, prețuri 19.500-17.500 euro/apartamentul. 
Rog și ofer seriozitate. Tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
■ urgent, contorizări, et 1, zonă bună Preț. 920 
milioane. Tel. 0740/26029. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, et2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seară (Mimason)
• zona Dada, bloc de cărămidă 42 mp, etaj 2, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, parchet, 
preț 72.000 RON, tel. 0788-165703, 232808,0745- 
302200. (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 Gojdu, etaj 3, balcon, centrală termică 
parchet, ocupabil imediat, preț 110.000 RON, tel. 
0788-165703,232808,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, decomandate, 
cu modificări șt îmbunătățiri, preț 50.000 RON, 
tel. 0723-251498, 232808, 0788-165702. (Fiesta 
Nora)
• zona L Maniu, etaj 2, decomandate, 54 mp, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon închis, parchet, 
preț 30.000 euro, tel. 0745-302200, 232808, 0788- 
165703. (Fiesta Nora)

• zona Teilor, etaj 2, apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, parchet balcon închis, preț 75.000 
RON, tel. 0723-251498, 232808, 0788-165702. 
(Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
■zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil., neg. Tell. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

eiectrocenter
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VÂNZĂTOR
Condiții de angajare: - experiența în domeniul vânzărilor

- cunoștințe operare P.C.
Documente necesare: - CV

- scrisoare de intenție
- recomandare de la ultimul loc de muncă

Data limită de depunere a actelor necesare este 27.08.2005 inclusiv.
Documentele vor ti trimise prin poștă la magazinul ZĂSS HUNEDOARA, str. Avram lancu 
nr.9 sau pe adresa de e-moil ro.

Relafii la tel./fax oS4//194o5 sau 0/£l5?o307
(27762)

Societatea Comercială 
„Mercur" SA Brad 

organizează, in data de 
26.08.20Q5, la sediul societății 
din Brad, Str. Republicii nr.5, 
bl.6, parter, LICITAȚIE PENTRU 
ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU CO

MERCIAL, in suprafață de 42 mp, 
situat în centrul municipiului Brad 
(vizavi de Primăriei, Str. Republice 
bl. 3, parter, în incinta magazi
nului .Prichindel*.
Informații suplimentare la tel/fax 
0254/612.763. |287S9)

InfoBCR:
0801 0801 227
Informații 
în timp real

SJî SB8 /
I
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•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 28.000 euro, 
negociabil. 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)
• regent ta zona Gojdu, etl, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent In zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț. 1,080 miliar- 
de/108000 RON. 0710013971. (Garant Consulting)

• urgent In zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst. electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)

• urgent In 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)
• urgent In zona Zarandului, et. 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfirescu decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
■ Gojdu, decomandate, et. bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandate, lying, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan. spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei. neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Aleea Crișulut 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. Tele
foane 223400, 0724/169303, 0720/387896. (Casa 
Betania)

S.C JASS PROTEUS & CO* SRL, importator 
și distribuitor de produse eledrocasnice și 

electronice, angajează personal pentru 
magazinele -ZĂSS ELECTROCENTER* din 

judejul HUNEDOARA

SIMAL EXIM 
SRL DEVA
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmal0smart.ro

Mobilier de apartament,
■ Mobilier de birou, 

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

tineret
(27672)

• et 1, circuit, parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu. Preț 100.000 lei neg., tel. 
223400,0720/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et Intermediar, dec., centrală termică proprie, 
gresie, faianță parchet, recent renovat. 
Bălcescu. Preț 88.000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• st 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)
• st 2, ocupabil imediat proaspăt renovat
contorizări, balcon mare, parchet. Bălcescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, bine 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. (Evrika) 

•zona Zamfirescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet, lavabil, baleen mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bdul 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. mid. neg. T el. 0745/666447, 

0254.234401. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet, merită văzut. 
Preț 770 mii. neg. Tel. 0745666447,0254.234401. 
(Rubin's Home)
• zona Dădu, termopan, centrală termică, 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin’s Home)

• zona UKacdut 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. Preț. 660 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin’s Home)
• zona iogălnlceanu, 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 idtracentaaH, 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 Heme)
• zona Zanfrescu, 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 nego
ciabil. Tel. 0741/301548, 0254.234401. (Rubin's 
Home)
• zona Lido, dec., et. 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lie. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

MiUNr- - - - -
Se citează pârâții Lăscus Toma 
și Lăscus Viorica în proces cu 
RAI.L Hunedoara, pentru data 
de 25.O8.2OO5, în dosarul nr. 
2955/2005, aflat pe rolul 
Judecătoriei Hunedoara, având 
ca obiect pretenții, rezilierea 
contractului de închiriere și 

evacuare. (28733)

• zona bd. 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) 

•semidecorrandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei. 
neg. Telefon 0720/869918. (Casa Grande) 
■semidecomandate, 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)
• urgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• urgent 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 mii., 
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 în Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• urgent zona Liliacului, Mărășțiul Nou, 
Dorobanți, Progresul, Eminescu, împăratul 
Traian, centrul vechi, la prețul pieței și cu plata 
imediat, tel. 0788-165702, 232808, 0723-251498, 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, centrală termică modificări, 2 
balcoane închise cu termopan, 80 mp, zona 
Eminescu, preț 1350 mid. lei, negociabil. Tel. 
0740/210780.
• 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, 
etaj 1, zonă centrală preț 1,330 mid. lei. Tel. 
228615.
• semidecomandate, etaj intermediar, 
contorizări, parchet în camere, ocupabil imediat 
Deva, preț 19.500 euro, negociabil. Tel. 
0721/744514.

îoăulii integrale fî*C

MOTOROLA 
CASO

• urgent decomandate, Deva, zonă bună și 
liniștită centrală termică, parchet, 2 balcoane 
închise cu termopan, preț 1,3 mid. lei. Tel. 
0726/710903/
•nnaLManiu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bdul N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• zona Progresia, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefeane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei. negociabil, 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; 
0721-985256. (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)

• urgent decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Temporis)

• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 98 mp. apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet stejar, gresie, faianță 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț 150.000 RON, 0723-251498, 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Caipațt decomandate, balcon, boxă, 
contorizări, parchet, fără modificări, preț 150.000 
RON, tel. 0745-302200, 232808, 0788-165703. 
(Fiesta Nora)

• zona Dorobanți etaj 3, decomandate, 2 bal
coane, boxă centrală termică parchet, bucă
tărie modificată 130.000 RON, tel. 0723-251498, 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)

• zona Go|du, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, CQntorizări, parchet gresie, faianță preț 
145.000 RON, tel. 0788-165703, 232808, 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)
• regent, te zona centrală decomandate, 2 bă, 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
proprie, spoturi, lavabil, proaspăt renovat ap. 
deosebit Al. Păcii, preț 36.000 euro neg., tel. 
223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa
Betania)

• et 1, dec, 2 băi. 2 balcoane, centrală termică 
proprie, gresie și faianță medeme, ușă metalică 
beci, Mărăști, preț 43500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0720/387896. (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)

•Dada, 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 ultracentrală 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,

in's Home)0741/301548,0254.234401.
• 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 term’că 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
•zona WnenduL decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 

lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
•zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)

• regent ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit amenajat 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• regent, et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
•urgentei 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)
• regent hd central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă, ocupabil 
imediat preț 1,03 miliarde. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent Deva, zonă bună etajul 2, centrală 
termică, balcon închis, instalații sanitare noi. 
Preț 880 milioane. Tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest).
• regent decomandate, centrală termică 
parchet gresie și faianță 2 băi, balcon închis, 
termopan, ST-90 mp, et 3, zona Bălcescu, preț 
35.000 euro, neg. Tel. 0742/01941& (Prima-lnvest)
• regent Deva, et 2, decomandate, renovat ilK 
metalică lavabil, totul nou, 880 milioane. tW 

0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent semidecomandate, ST-58 mp, ame
najat recent termopan, gresie și faianță 
moderne, parchet laminat, uși schimbate, 
ocupabil imediat, preț 31.000 euro, negociabil. 
Tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• regent Deva, Strada Minerului, et 2, centrală 
termică instalații noi, balcon închis, preț 860 
milioane. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• 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 mii., 
neg., tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)

CCK4EX
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Mică POBuerraTE /«vineri, 19 august 2005
Cumpăr ap. 3 camere (06)

«to zonă bună, de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•mm Dorobanți, Mărăștiui Nou Decebal, Dacia, 
Gojdu, Micro 15, Progresul, la prețul pieței si cu 
plata imediat, tel. 0745-302200, 232808, 0788- 
165703. (Fiesta Nora)

• urgent ST=80 mp, et 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg., copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
•et 2, dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului, preț 
140.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betanla)

Vând ap. 4 camere (07)

• Dwa, I Murului, etaj 1, 2 băi, 2 balcoane, 
confort 1, fără intermediari, preț 45.000 euro, 
negociabil. Tel. 0727/011504

«zonaLMacuU, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
- balcoane, termopan, totul contorizat, ușă

metalică, gresie, faianță, bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
•zona Gojdu, dec., centrală termică, parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 3000)

• wgtnt, to zona Piața centrală, decomandate, 
hol central, etaj Intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• wgant, In zona Gojdu, bucătărie cu 
faiariță+gresie, 2 băi faianță+gresie, centrală 
termică. Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent, decomandate, hol pătrat Deva, et 3, 
zonă centrală, ST-90 mp, complet contorizat 
parchet, preț 14 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• euperamenaiat, Hunedoara, et 1, preț 50.000 
euro, neg., tel. 0745/093073. (Partener-Hune
doara)

•ama zaranduM etaj 1, decomandate, centrala 
termică, parchet gresie, faianță, preț 162.000
RON, tel. 0788-165703,232809,0745-30220. (Fiesta 
Nora)
•zom Emkrnacu, etaj 1, decomandate, centrală 
termică, parchet 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723-251498, 
232809,0788-165702. (Fiesta Nona)
• urgent ST=75 mp, et. 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță, parchet centrală termică, 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• urgent ST=65 mp, et 6, 2 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță, 160000 RON, telefoane 
218693.0745/398767, Oin/fSIKI. (Alfa)

• dec, 2 băi. 2 balcoane, modificări interioare, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet posibilități mansardare, Dorobanți Preț 
160.000 iei 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)
•ZomImM Decebal, et4/7. neamenajat .Preț
1,6 mid. neg.Tel.0745666447./0740232043,0254/ 
234401 (Rubin’s Home).
• Zom BAIcmcu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35000Eur.neg. Tel, 0745666447. 
/0254.234401 (Rubin's Home).

Vând case, vile (13)

• 3 nMe+aMxă, 70 mp, curte betonată, teren 
970 mp, Ilia, Str. Libertăți, nr. 1 A. Tel. 
0723/573825.
• Deva, zom Eminescu, 4 camere, 2 bucătării, 
centrală termică, gresie, faianță, termopan, 
grădină 600 mp, acces auto. Tel. 0726/972966.
• una cameră, baie, bucătărie, ultraamenajate, 
centrală termică, termopan, baie cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848,0726/972966.
•sir. 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. (Evri ka) 
•Zom idtn centrala 2 cam, bucătărie, baie, 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).
• zom VHe Noi, living, 2 dormitoare, bucătărie, 
baie, garaj, beci, terasă cu gresie, parchet 
laminat, gresie, faianță, C.T, toate model nou, 
curte, livadă, sc 130 mp, st 1250 mp, preț 75.000 
euro, negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)

• zom Uc. de Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c-t, curte, grădină, st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonăsupert>ă,D+P+l,1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)

IZ «V SYSTH» RO VX S.C. KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L
S AkRMmMMtawaMMM is seeking qualified candidates to fill the position of 

Procurement Administrator in our Procurement Departament 
Knowledge/Sid I Is/Abil (ties:

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.O8.2OO5 to:
email: L>ccaRgKgvSal»lvincmm
fax: 0254607180. (28625)
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• zom LVăcărowu, de protocol, piscină, ideală 
pt. împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)
•zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală, st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
•zom Călugăreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Dova,3camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st400 mp, preț 68.000 euro, neg., telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

•Deva,2004, parter+mansardă, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• urgent, Deva, 4 camere, bucătărie, baie, garaj, 
700 mp teren, apă gaz metan, canalizare, 85.000 
euro. Tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
* izgoni, 1 cameră bucătărie, baie, garaj, SC-72

K06 mp, toate utilitățile, Deva, preț 13 
negociabil. Tel. 0740/210780. (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+ 
grâdină st 1.200 mp, centrală termică proprie,
Deva, preț 120.000 euro neg. Tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• zom Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
m ii, telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• la 22 ton de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• wgent, in zona Zăvoi, 2 camere, baie 
amenajată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• 4 camere, zonă bună Hunedoara, sobe 
teracotă gresie, faianță preț 1,2 mid. lei, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)

• casă nouă 3 camere, parchet, teracote, baie, 
bucătărie, pivniță trifazic, apă canalizare, 
grădină 1800 mp, negociabil, Sântămăria Orlea, 
nr. 162. Tel. 0269/225992,0742/044662.
• casă to Chimindia, nr. 81. Informații la nr. 110. 
Tel. 0745/625470.
• casă spațiu comercial, grădină cu posibilitate 
de construcție casă nouă Ilia, 25 km de Deva, 
preț 1200 mid. lei, negociabil, familia Sorea. Tel. 
0254/282879,0726/107086.
• foarte urgent casă în Archia, parter + etaj 
construit, teren 1700 mp, utilități. Tel. 
0723/525057.
• urgent, casă la Băcia, nr. 31, preț negociabil. 
Tel. 0741/196582.
•zom Sântuhalm, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zom Bâroău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zom Leșnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zom Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zom Bălța, 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 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
•In Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alta)
• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică ST=365 mp, renovată, 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467. (Al fa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767. 
0727/897467. (Alfa)

Vând garsoniere (19)

Cumpăr case, vile (14)

• to Deva, 3 camere, bucătărie, baie, teren 
minim 500 mp, în zonele Parc, A. Vlaicu, 
Călugăreni, Eminescu, exclus pe deal. Tel. 
0745/786578.
•ta Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
for plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

• con«tnicție20t2, în stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

C<r*“ cabană cu mansardă și teren 1000 
mp, zona deosebita, liniștită grădină pomi. Tel. 
0723/288282.

Vând case la țară (17)

• 2 empui, 5 camere, baie, bucătărie, gaz, apă 
centrală termică grădină mare 5000 mp, preț 1,2 
mid. lei, la 8 km de Deva, zonă liniștită. Tel. 
0726/710903.
• 5 camere, 1500 mp, anexe din zidărie, 2 corpuri 
clădire, curent trifazic, preț negociabil 1,9 mid. 
lei, în Beriu. Tel. 0744/827740,0726/705468.

• Bretea Mureșană, nr. 40, 3 camere, hol, 
cămară baie cu gresie, faianță hidrofor, fosă 
septică bucătărie, anexe, pivniță, fântână viță 
de vie, pomi fructiferi, sobe teracotă noi, cablu 
tv, RC în 2004 st 36 ari, sc 280 mp, 1,150 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0720/243253.

Primăria Comunei 
Beriu 

jud. Hunedoara, cu sediul în satul 
Beriu, Str. Câmpului, nr. 131, telefon 
0254/246.170, fax 0254/246.236, 
Cod Fiscal 4521281, cont nr. 
R019TREZ37021220230XXXXX, 
deschis la Trezoreria Orăștie, recurge la 
procedura de negociere directă cu SC 
Activitatea Goscom SA Orăștie pentru 
atribuirea concesiunii „Serviciului 
public de alimentare cu apă a satelor 
comunei Beriu’, în data de 5 sept. 
2005, ora 10.00, avându-se in vedere 
că la cele două etape ale licitației 
publice deschise s-a prezentat numai 
un singur ofertant, respectiv Societatea 
Comercială Activitatea Goscom SA 
Orăștie. (28761)

• etaj Intermediar, contorizări, balcon închis, 
Deva, cartier Micro 15, Al. Crișului, bl. 52, preț 530 
milioane lei. Tel. 0254/216903.
•zom Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0732/660160, 
211587.(Evrika)
• zom Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587.(Evrika)
• dec., complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă,tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zom Gojdu, garsonieră dublă semidecoman- 
date, parchet, gresie, faianță contorizări, preț 
68.000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702.  
(Fiesta Nora)
• zonă centrală, parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semidecomandate, 
contorizări, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)

• Deva, parter, transformat în spațiu comercial, 
centrală termică modificări interioare, preț 
65.000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702.  
(Fiesta Nora)
• zom Eminescu, bloc de cărămidă nou etaj 4, 
decomandate, 54 mp, 2 cantore cu posibilitatea 
de mansardare, centrală termică parchet gre
sie, faianță bucătărie mare, preț 95.000 RON tel. 
0745-302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• wgent, dec, amenajată liberă 30 mp, preț 650 
mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
• cu 2 camere, et3, parchet gresie, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zom Dada, et.2, liberă preț 13.500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
•zom Mărăști, et3, contorizări, liberă, preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
• urgent, !n zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)

• urgent, ta zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• urgent, In zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent, confort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabilă imediat, blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)
•zom Zamflrescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mii Jel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 

•zom M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zom Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)

•zom Mătăsii, dec., mobilată balcon închis, et. 
1,700 mii. lei'. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 

•zom Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă excepțională! 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)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grande)
•decomandate, zom Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)

• decomandată, A 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 3, contorizări, balcon, bine întreținută 
Calea Zarandului. Preț 49.500 lei. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• etaj 3, cu 2 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)

• 2 camere, semidec., parchet baie cu 
greși e+faianță, bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zom Dorobanți, dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208 0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță, termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modern, 
complet contorizată, gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii., tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zdna Gojdu, semidec., et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• urgent, ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet, 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent, ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)

• zom Dada, dec., 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. 
(Evrika)
• urgent, zom ultracentrală Mărăștiul Nou, 
Dacia, Dorobanți, Progresul, la prețul pieței și cu 
plata imediat'tel. 0788-165703, 232808, 0745- 
302200. (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)

• 10pareeieterena500mp,zonaCăprioara.Tel. 
211124.
• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502.
• 2500 mp teren, în Almașu Sec, aproape de 
asfalt și rețeaua electrică ideal pentru casă de 
vacanță preț 2 euro/mp. Tel. 0721/080603.

• extravian, Deva, preț 7 euro mp, negociabil, fs 
44 m, ST 1,65 ha. Tel. 0721/744514.
• extravilan, Valea Căoiului, parcele 1400 -1500 
mp, fa 30 m, facilități și pădure, preț 4 euro, 
negociabil. Tel. 0727/205117.

• intravilan 30 ari, front stradal 45 m, anexe 
gospodărești, grajd 20 m lungime și fundație 
pentru 12 camere, în Turdaș. Tel. 0721/035361.
• Intravilan, In Hărău. Tel. 221811.
• intravian, 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.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă, gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.

• loc de casă în localitatea Bretea Mureșană. 
Informații lâ nr. 231, Roz Elena.

• Persoană fizică vând teren intravilan la 6km 
de Oradea, lângă Băile IMai: 930m2 cu 25 m front 
stradal: 25E/m2; Tel: 0740 841490 (i)

• vând 24.700 mp teren pentru agricultură ți 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești-Hațeg, lângă 
canton, acte în regulă titlu și CF. Tel. 
0723/732560,212272.

• vând teren intravilan, 5100 mp, zona Deva 700. 
Tel. 222305,226813.
• vând urgent teren intravilan, S1800 mp, FS 30 
m, utilități, zona Călugăreni, preț 16 euro/mp. 
Tel. 0745/888619.

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

•in Zăvoi, fs 16,5 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(MimaSon)

• Intravilan, 1200 mp, fs 15 m, intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725, (Mimason)
• zom CA. RosettL 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mimason)
• zom Ceangăi loc de casă 715 mp, fs 10 m, preț 
37.000 euro, neg., telefon- 0745/640725. 
(Mimason) ,
• in Mintia la DN7, cu deschidere 17,5 m, gaz, 
apă curent, preț 6,5 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s.
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• loc. Ttoipa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg, telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 2400 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Simeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•zom Cristur, 1200 mp, fs 16 m, preț 10 euro/mp, 
tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)

• Intravilan, zonă DN7, st3300 fsSO mp. Apă gaz, 
curent, toate facilitățile preț.24 eur 
neg..mob.0745666447, 0254.234401 (Rubin’S 
Home).
• Intravilan zonă prelungirea Vulcan, st.5,200 
mp.fs.140 mp. se parcelează, preț 8 eur mp.. 
tel.0745666447,0254.234401 (Rubin’S Home).
•Intravilan zom Sântuhalm st.4200 mp. Fs.32m. 
toate facilitățile preț 8 eur.mp. Tel.0741301548, 
0254.234401 (Rubin’S Home).

• intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențiali docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• intravilan, zom Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zom Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp,. 
apă gaz, curent canalizare, ideal. pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• intravian, zom Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)

• intravilan, st 2000 mpș fs 100 mp, zonă buni 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

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

•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)
• wgent, intravilan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, intravilan, ST-3 ha, FS 315 m, toate 
utilitățile, zonă industrială Deva, poate fi 
parcelat, preț 35 euro/mp. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent, ST-2000 mp, posibilități curent, gaz, 
apă pe teren, ideal casă vacanța, la 10 km de 
Deva, preț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)

• urgent, intravilan, ST-2300 mp, parcelabil, loc 
drept, apă gaz, curent electric, zona Zăvoi, preț 
negociabil. Parcelabil 500 mp, preț 21.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent, totravilan, ST-2000 mp, posibilități gaz, 
curent, fântână, Boholt, preț 5 euro/mp. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

Cumpăr terenuri (22)

• intravilan, pentru casă plan, în jurul Devei, 
Ofer 2 euro/mp. Tel. 0722/161644.
•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika).
• pentru construcție casă în stațiunea Geoagiu- 
Băi, ofer prețul pieței, tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)
• wgent, 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi. Plata imediat, tel. 215212 (Prima- 
Investi

Vând spații comerciale (25)

• Brad,front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil.Tel. 0721/283058.
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)!

• zom Roffisllva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, tel.efon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă semicentrală 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminață gaz, apă 
curent, preț 65.000 euro, neg., telefon 
0740/173103. (Mimason)

Allianz (fiî) Tiriac @
Asigurări S.A.

Societatea de asigurări Alllanz-ȚIriac Asigurări S JV, parte a Grupului Allianz 
un leader pe piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare, 

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

DOI INSPECTORI DE ASIGURĂRI ASPIRANȚI
Pentru AGENȚIA DEVA

-A
—“

Cerințe:

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

Oferim:

• Posibilitatea dezvoltării unei cariere 
într-o companie multinațională

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

motivant

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

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

(27035)

I

Consiliul local al comunei Baru organizează 
CONCURS

pentru ocuparea a 4 posturi de referent debutant-personal contractual în cadrul

Poliției Comunitare
înființată prin Hotărârea Consiliului local nr. 10/2005 ca și compartiment în cadrul aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului local al comunei Baru.
Concursul va avea loc, în data de 05.09.2005, ora IO, la sediul Primăriei Comunei Baru.
Persoanele care participă la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

7. să fie cetățean român;
8. să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu postul pentru care 
candidează;
9. să prezinte recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ pentru 
absolvenții care se angajează prima dată;
10. să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;
11. să aibă studii medii atestate prin diplomă de bacalaureat;
12. să aibă stagiul militar satisfăcut; să aibă abilități de comunicare.

Dosarul va cuprinde:
10. cerere scrisă;
11. copie după actul de identitate legalizată de secretarul comunei;
12. copie după diploma de bacalaureat legalizată de secretarul comunei;
13. cazier judiciar;
14. curriculum vitae;
15. recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ pentru absolvenții care 
se angajează prima dată;
16. copie după livretul militar legalizată de secretarul comunei;
17. adeverință medicală;
18. adeverință testare psihologică.

înscrierea la concurs și depunerea dosarelor se fac până la data de 02.09.2005, ora 14, la registratura 
Primăriei Baru de unde se poate obține tematica de concurs și informații suplimentare. (28763)

Qt'-i

http://www.toptech.ro
mailto:sales@toptech.ro
http://www.marailiatranscom.ro
mailto:deva.hd@allianztiriac.ro
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• bar cu terasă zona Poliția judi, 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)
• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Alte imobile (27)

•fermă 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)

imobile chirii (29)

• 2 camere, Intrări separate, contorizări, curent 
trifazic, ideal pentru sediu firmă Deva, zona 
Kogălniceanu, 200 euro/lună Tel. 0723/288282.
• închiriez casă de vacanță P+l cu terasă în 
stațiunea Geoagiu-Băi. Tel. 241044, după ora 17.
• ofer spre închiriere pe termen lung 
garsonieră zona gării, Deva, preț 80 euro. Tel. 
0726/224003.
• ofer spre închiri rere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmăTel. 0722/330084.
• primesc in gazdă elevă în cameră separată 
condiții bune. Tel. 212400, Deva

• primesc to gazdă o elevă cameră separată 
condiții bune, zona Asirom Deva Tel. 
0254/213574,0721/110330.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații 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 lagent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer pentru închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Tel. 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)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică St 110 mp, Weal 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)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tV. color, frigider, 
mașină de spălat automată, Dorobanți, preț 160 
euro/ lună Tel. 223400,0720/387896,0740/914688 
(CasăBetania)
• 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 Betartia)
• zona Bălcescu Nou, 30 mp, pretabll sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 m& |o$ă telefon 
0745/640725. (Mimason)

PUTEM 
OFERII

• zona Romslva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zona LCreangă 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• regent, apartament mobilat, ocupabil, mobila 
nouă aranjat, frigider, TV color, mașină spălat, 
cuptor microunde, 300 euro/lună Tel 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent, in zona Ateea Armatei. 2 Camere, 
sdecomandate, et 4, mobilat contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• regent, to zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, In zoha Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, et 1. Preț 150 euro/lună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, to zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat Preț 4 milioane tei. Tel.-0788/361782, 
224296. (Garant Consulting)
• urgent, to zona M Viteazul 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Tel. 07887361782,224296. (Garant 
Consulting)
• regent, to zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco- 
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanție 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)
• urgent, In zona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termică amenajat deosebit, et 1, 
mobilat utilat 250 euro/lună+garanțte, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)
•caut gaisonfetă sau ap. 2 camere, (nelmobilat, 
de preferința pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Caut spațiu, zona, b-dului Deeebal 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).
• garsonieră mobilată zona Ștrand sl.-fcn 
0788/4S76B. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•casă 3 camere, bucătărie, baie,încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garai 2 mașini, preț 500 euro/ 
\..ă > 0788/497.615. (Agenția imobiliarălună telefon
Nr.l)
• URGENT, soldi chirie în Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobilat, pe 
termen lung, garantez plata diirieflwâr și ofer 
seriozitate, tel. 0788-165703,-232809. (045-30220 
(Fiesta Nora)

«mobile schimb (30)

• vând Dada ten f 2005, culoare roșu 
Ferari, original din fabrică 8500 km, garanție 
încăunan.TelO723/wnw

Mobilier si interioare (47)

Auto străine (37)

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz MazdaE 2200,11 locuri, af 1988, 
Diesel, preț 10.000 ron, negociabil. Telefon 
213360.

Camioane, remorci (33)

• sodetate comercială vinde autoutilitară Dacia 
1307, af 1996, preț 38 milioane lei, negociabil Tel. 
612763.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând dreutar electric manual Bosch SPK 54, 
nou, storcător fructe german, birou cu furnir 
maro 1,35/08, cu sertar stânga și polițe, stare 
foart un mașină de cusut Singer, vecha 
stare funcționare, butelie aragaz și rezervor 
benzină Dacia 1310. Tel. 260570.
• vând foarte avantajos semănători de grâu și 
porumb, i Tel. 0258/760308.
• vând -semănătoare nătease 29 rânduri, caaru 
disc în tiranți, stare perfectă de funcționare, și 
tereri arabil 13 ha compact Tel. Î64161.
• vând tractor u 650, plug remorcă mașină erbi- 
cidat, rulotă Tel. 245460.
• vând urgent tractor 45 CP și Tico af UKJm,' 
mici defecțiuni, și Fbrd.Tranzit defect, prțjuri. 
negociabile. T(4 rrofi/743274 j ' , Vnegociabile. Tel.

• tocMriez garaj, pe termen lurig. Deva, tonă 
centrală Tel. 215202, orele 18 ■ 20.

• vând garaj proprietate plus terenul aferent 
situat în municipiul Deva, cartier Gojdu, Sir. 
Cemei, preț 7.000 euro, negociabil. TOI.’ 
0744/603581.

Prețuri avan

DEVA, Na

SC METALO GORD SRL
Jaluzelele verticale, produse de firma

activități.
- permit controla
- aw posibilități i

i cu ușurința a intensivi 
Itiple de montare; se pol

pot monta indush pe plafon înclinat 
igurâ adaptarea la cerințele clientului 
nensiunile la care jaluzelele se execut

- orizontale
-verticale
- rolete exterioare 

Montajul este gratui
DEVA; STR. IUUU MANIU, BL 12, SC.B-PARTER 

TEL./FAX:O254/212.047

• vând moHăde bucătărie, i„^a. scaune ara
gaz 5 ochiuri, hotă, cuptor cu microunde, corn, 
bină 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 ragent dormitor Alex, mobilă bucătărie, 
cameră de tineret 2 birouri, colțar Dulcineea, 
toate stare bună prețuri negociabile. Tel. 213244, 
0741/154394,227610.
• vând canapea extensibilă, stare foarte bună, 
preț negociabil. Tel. 0254/215666.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mașs-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, rn nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severirț, 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echip.
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress,
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

S Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un tV și 
j1 scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.

Bajusz Andrâs , —
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: ahdras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65,

crom

LSJ SRL
amenajări interioare faianța și gresie

h
import Italia și Spania „ obiecte sanitajg 
lacuri și vopsele lavabile 60 mobilier de baie 60 
, ..0 . ., 0 

gips-carton și accesorii parchet laminat 

sqiIA frmnflrifl ftGhinamftnîJejmtettifi.....
DEVA, Str. N. Bălcescu, bl. 12A, parter, tel. 0788/367578.

(28069)

CISCO INVEST SRL

PARTENER GEALAN Șl ALUMIL
Punct de vânzare: str. G. Coșbuc, nr. 30 (vizavi de Pompieri) 

Tel/fax: 0254/232.830
Mobil: 0740.388.516, 0740.303.371
• tâmplărie aluminiu și pvc cu geam termopan 

garaj, industriale, automatizări marca

Reducere in funcție de comandă!

Prețuri excepționalei |

&video

RECLAME

mailto:ahdras.bajusz@informmedia.ro
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 Aparate foto si telefonice 

(50)

«• vând telefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
■iicoroora (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 

garanție 5 luni și telefon Siemens S 55, preț 
negociabil. Tel. 0740/025053.
• vând NoHa 3410 la cutie, preț 50 euro și Nokia 
5110 + SIM, preț 30 euro. Tel. 0722/161644.

| Calculatoare și accesorii

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL: 10359) 409.222
0725-354.991 - fOP _
Str. Primăriei Nr.26 W P ' V
ORADEA

ACUM
SI iwm.ii ACUM 

ULTRA PROMOȚII 
Numai aici jiasesti: 

Cele mai mici pielut
MONITOARE 15' de la - 450.000 lei 
MONITOARE 17'de la 850.000 lei 

Distribuitor computeis 
second-hand 
produse noi

E-mail: calculatoare(drdslink.rr>

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium Id 
IBM, digicam ■ minicamera Web cu cablu 
descărcare poze + CD instalare calculator 
Pentium I, negociabil, imprimantă Lexmark Z602, 
gâranție 6 luni. Tel. 0740/025053.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

• vând 5000 bucăți țiglă veche, preț 9000 
lei/bucată, comuna Ilia. Tel. 0254/282879, 
0726/107086.
• vând humă pentru zurăvit, 5 kg, preț 30.000 lei, 
negociabil. Tel. 228748, zilnic.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

Comemorări (76)

• pontau cofecțfonan vând diferite medalii, 
decorații din anii 1962-1984. Preț total ÎS mii. Tel. 
0254/211441.

Electrocasnice (56)

• vând candelabra de cristal de Boemia, per
fectă stare, cu trei becuri, preț negociabil. Tel. 
0723/732560,212272.
• 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.
• vând congelator 5 sertare, preț negociabil. Tel. 
770367,770735.
• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 770367,770735.
• vând frigider Zill, preț 2500.000 lei, Deva Tel. 
0742/414020.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată instalația este pe 
cupru, preț 25 milioane lei. Tel. 221060.
• vând mașină de cusut germană Kohler seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, ve
chime de peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
0723/732560,212272.

Sunt 6 săptămâni de tristele și 
durere de când ne-a părăsit cel care 
a fost bunătatea și generozitatea 
întruchipate, dragul nostru soț, 
tată, bunic, frate și cumnat

IOAN BACINSCHI
Parastasul de pomenire va avea loc 
sâmbătă, 20 august, ora 13, la Cimi
tirul Ortodox din str. M. Eminescu 
Deva. Familia îndoliată

Au trecut 3 ani de când a încetat să 
mai bată inima

farm.pr. GHERGHINA 
MONICA

fost director la Oficiul Farmaceutic 
Hunedoara și Alba peste 25 de ani. 
Parastasul de pomenire va avea loc 
sâmbătă 20 august, ora 10, la 
Biserica din str. M. Eminescu Deva. 
Nu te vom uita niciodată.Soțul Marin și nepoțica Alexandra, familiile: Stroia Sorin, Olga și Diana, Pătrășescu Octavian, Vass Francisc și Margareta, Kirsch Alexandru

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând cal 8 ani, ham și căruță Tel. 648065.
• «ând castraveți, preț 7.000 lei/kg. Tel. 262069.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Altele (61)

• vând ceas de mână Doxă perfectă funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.

• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
electroplacat, preț 140 euro, negociabil, perfectă 
funcționare. Tel. 0723/732560,212272.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, în stare ireproșabilă cântărește maximum 
110 kg, preț negociabil. Telefoane 212272, 
0723/732560.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bradu Ileana. Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștefan Daniela Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Susan Mircea Se declară nul.
• pierdut carnet șomaj pe numele Nicula 
Claudiu. Se declară nul.

© companie puternică și în continuă dezvoltare, din 
domeniul importului, comercializării și distribuției 
de produse de larg consum și al telefoniei mobile

ANGAJEAZĂ
ASISTENT MARKETING

CERINȚE: '*
- persoană dinamică, perseverentă și cu spirit de echipă
- capacitate de organizare bună și rezistență la 
presiunea termenelor limită
- cunoștințe operare PC - nivel avansat (Word, Excel, 
PowerPoint, Internet)
- cunoștințe limbă engleză - nivel mediu (obligatoriu)
- disponibilitate pentru program prelungit și deplasări
- carnet de conducere categoria B 
-domiciliul în Deva
- studiile superioare și experiența în marketing 
constituie un avantaj

SE OFERĂ:
- paehet salariat motivant și multiple beneficii
- posibilitatea de â lucra într-o echipă tânără, 
într-un mediu modem, profesional și în plină 
dezvoltare

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc sa
și depună candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate 
să trimită până cel târziu în 25/08/2005 CV-ul eu fotografie și 
scrisoarea de intenție în care să se menționeze postul solicitat 
(prin poștă, fax sau e-mail) la;

Deva. Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon; 0254.222.999, 
fax: 0254.206.291. e-mail office@quasar.ro

nfnrnw., supimnteR ’deș^e ccmpânia noastră puteți dhhne x&tând site-tf aw y.

reclama

De 6 săptămâni ne-a părăsit Omul de rară generozitate

IOAN BACINSCHI (NELU)
Pios omagiu din partea prietenilor și colegilor din 
Aninoasa.

Aduceri-aminte la un an de la trecerea în neființă. Deși ai 
murit, trăiești/ Căci sufletul tău bate/ Simțim a ta dragoste 
adâncă/ Din lumea celor ce nu cuvântă

POPA EMILIA
Să fii iertată.

Se împlinește un an de când ne-a părăsit bunul nostru soț, 
tată, bunic și frate

ing. TOMA IOACHIM
Odihnească-se în pace.

Familia

• firmă de construcții angajează instalatori 
sanitari pentru lucrările de reabilitare a 
hotelutaiGeifflisara-GeoagitrtăLIntlateL . 
0743/990304,0745/288804.

• Fundația Mara-Deva, angajează psliope- 
dagog debutant TeL 0254/221200.

Solicitări servicii (71)

• soSdt oferte pentru realizarea unei copertine 
la intrarea unei case. Tel. 0720/400446.

• efectuez transport marfă și persoane cu 
autoutilitară Dacia 1307, capacitate 0,71, preț 
negociabil. Tel. 0254/221491.

Prestări servicii (72)

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

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

• pentru profesioniști v<ndem/lndwie<n 
demolatoare, rotopercutoara, pofizoare 
unghiulare, șlefuitoare cu bandă sau 
vibrație etc, marca Hitachi, într-o gamă 
variată de modele la prețuri excepționale. 
Tel: 0722/387237, Fax: 0254/224111, Email: 
turris61@yahooxle.

pentru utilizarea calculatorului la nivel I 

european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri și informații suplimentare 
în perioada 25 iulie - 25 august, lasediul din 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

• cursuri inspector resurse umane - SC 
Orema Management SRL Deva (societate 
acreditată MMSSF și MECI), organizează 
cursuri de specializare pentra inspectori 
resurse umane. Informații la tel 
072V534697,0744/631302,0788/207871

—------Ml* - - —. --la. M —X   - -• societate ala dnQaieaZa |
na pentru evioenta contaoHitate primara: 
vânzător magazin și agent vânzări produse 
industriale. Relații la tel 0726/685851

• vrei să câștigi între 300 ■ 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria, Nu vei regreta.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• SC Danielle Company SRL Deva, Str. 
Rândisiki, nr. 6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu, In vederea realizării 
produselor tricotate și croșetate. Tel 
0254/206094, int 25.

• solicit loc de muncă, exclus bar și restaurant, 
rog și ofer seriozitate.Tel. 219558,0724/523857.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez maistru constructor, experiență 
minim 5 ani în construcții civile și industriale, 
zidari - finisori și izolatori. Tel. 0726/157883.

• importator produse cosmetice și de , 
unică folosință din Germania caut cotabo- i 
rater firmă in vederea distribuției produ
selor noastre In județul Hunedoara. TeL 
0746/161636.

• SC Totalitaris angajează zidari, zugravi 
»•----- s_.» r ___-r- j-slamptan ^i suren princswMVSiL Keiaut m ret, 
02SW2ZMÎ sau te sediul firmei (vizavi de 

OMV)

• SC Optimedia angajează personal pentru 
tăi «.termopan. TeL 0254/232969, 
0723/025015.

• SC Homki SA Deva, tel 213915,214433, anga
jează operatori calculator pentru culegere date.

• Cooperativa Astra angajează urgent 
tipograf OFFSET sau tineri dornici de a se 
califica in meseria de tipograf. CV-urile și 
informații la teL/fax 0254/230267 sau 
072V32SB35,

• dacă dorești si câștigi mai mult, Insti
tutul Metro Media Transilvania din Cluj 
Napoca angajează, pe o perioadă de 2 ani 
operatori de interviu pentru un sondaj de 
opinie in municipiile Deva, Hunedoara,

• angajez șofer. Tel. 0740/420521.

EVIDENTIAZĂTE!
f

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

VARIANTA ALEASĂ

1
'**..... ” "

; : 2 ■
‘ 1 apariție = 40,000 W

.■ (ÂiWsi a
5. apariții» 160.000 teiAnunț Gratuit

A.' ■ *
1 apariție =>50 000 tei 1 apariție -100.000 lei 

(SWiwO (lOIeiwi)
5 apant» = 200.000 lei 5 apariții* 400.000 tei 

(ZOWwO ’ȚMMmI)

• chioșcul de ziare du lângă 
CouMitn;

• chioșcul de ziare din stația 

de autobuz Orizont Micro 15: 

o chioșcul de ziare de lângă 

Galeriile de Arlă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 

Alimentara Dacia:

• chioșcul de ziare intersecția 

Zatnfirescu - B dul Deatbal.

PRIMA APARIȚIE.....

CWÂ®| Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu iși asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:office@quasar.ro
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• Premii Nobel, câștigătorii premiilor Nobel de anul acesta vor fi anunțați între 3 și 14 octombrie, a informat ieri Fundația Nobel de la Stockholm.

Ungaria afectată de inundații

• Sondaj. Dictatorul nazist Adolf Hitler este considerat un lider mai bun decât Tony Blair, potrivit unui sondaj realizat în Marea Britanie.

Dlfl bcțf! o replică a unui vas viking a 
fost realizată din 15 milioane de bețe de 
înghețată și lansată la apă joi, ia Amster
dam. Robert McDonals, fost cascador la Hol
lywood, a muncit la ea doi ani. (Foto, epa)

.. - ........ .

■ Pompierii au fost 
chemați pentru eva
cuarea apei din pivnițe, 
de pe străzi și din case.

Budapesta (MF) - Cel puțin 30 de localități din Ungaria au fost afectate de ploi abundente, cea mai gravă situație fiind înregistrată la Szikszo, în nordul țării, unde aproximativ 30-35 de case au fost inundate, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului pentru-situații de urgență.Tibor Dobson a precizat că inundațiile nu au provocat victime, dar 15 persoane au fost evacuate din locuințele lor situate în districtul Bor- sod, din nordul Ungariei.Pompierii au fost chemați pentru a ajuta la evacuarea apei din pivnițe, de pe străzi

Szikszo, lângă Miskolc (Foto: epa)și din case aflate în aproximativ 700 de localități de pe tot teritoriul țării, a afirmat Dobson, adăugând că prognoza meteorologică anunță încetarea precipitațiilor, astfel încât nivelul apelor va scădea în următoarele zile.Purtătorul de cuvânt al Guvernului ungar, Boglar Laszlo, a anunțat miercuri că Ministerul de Interne va acorda victimelor inundațiilor 100 milioane de forinți (400.000 de euro).
Șerpi veninoșiPraga (MF) - Câteva zeci de șerpi veninoși, printre care 44 de cobre asiatice și alți amfibieni provenind din Congo, sunt blocați de vinerea trecută pe aeroportul din Praga, după ce destinatarul lor a refuzat să îi preia.
Broaște în valizeFrankfurt (MF) - Vameșii de pe aeroportul din Frankfurt au descoperit 375 de broaște țestoase vii dintr-o specie protejată, împachetate și ascunse în două valize. Animalele erau prinse două câte două, cu bandă. Croatul carele transporta a fost plasat în detenție provizorie. Din cauza temperaturilor foarte scăzute,30 de broaște au murit. Cele care au supravie-

Concert 
Manson
Zagreb (MF) - Un 
preot catolic croat i-a 
luat apărarea contro
versatului rocker 
Marilyn Manson, 
care urmează să 
susțină un concert în 
Croația, fapt ce a 
suscitat opoziția Bi
sericii. Preotul Anton 
Bobas, care este și 
solistul propriei trupe 
metal, a declarat că, 
după părerea sa, 
este puțin probabil 
ca spectacolele lui 
Manson să-i trans
forme pe tineri în 
sataniști, așa cum au 
afirmat alți membri ai 
Bisericii Catolice. 
Concertul din 22 
august în cadrul 
turneului „Against all 
Gods", a fost criticat 
de numeroși clerici 
croați. Șapte preoți s- 
au oferit chiar să 
plătească despăgubiri 
organizatorilor în 
cazul în care ar anula 
concertul, iar organi
zația protestantă 
Oaza a solicitat 
autorităților să inter
zică spectacolul.

Spielberg, pus la plată
Budapesta (MF) - Regizorul Steven Spielberg trebuie să plătească 80.000 de euro primăriei capitalei Ungariei pentru a filma în locuri publice scene din noul său film, „Vengeance”. Primăria Budapestei și-a propus să obțină două milioane de euro până la sfârșitul anului din taxele de filmare.

Jackson, condamnat
New Orleans (MF) - Un judecător din New Orleans l-a condamnat, miercuri, pe Michael Jackson la o amendă de zece mii de dolari pentru că nu s-a prezentat la tribunal, unde era convocat în cadrul unui proces civil pentru agresiuni sexuale. Plângerea a fost depusă de Joseph Bertucci, care pretinde că Jackson l-a agresat sexual în 1984.

Cea mai mică consolă de jocuri
■ Compania Nintendo 
speră să atragă cu acest 
dispozitiv femeile sau 
jucătorii ocazionali.Tokyo (MF) - Nintendo a a- nunțat că va lansa în Japonia, pe 13 septembrie, noua sa consolă de jocuri Game Boy Micro, care are dimensi-

Consola Nintendo la târg (Foto: epa)

unile unui telefon mobil. Compania estimează că în anul fiscal care se va termina în martie 2006 va comercializa, pe plan mondial, patru milioane de dispozitive Micro. Nintendo a precizat că Game Boy Micro este consola cu cele mai mici dimensiuni din lume, cântărind doar 80 de grame, cu 20% mai puțin decât minidispozitivul de ascultat muzică al Apple, care va fi disponibil în Europa din luna noiembrie și în SUA din septembrie. Compania Nintendo participă în aceste zile la cel mai mare târg european de jocuri pentru computer și video, care se desfășoară în Leipzig și care se va încheia duminică.
încă două focare de incendii
■ Pompierii din Portu
galia se confruntă 
cu cea mai gravă secetă 
după 1945.Lisabona (MF) ■ Pompierii portughezi au fost mobilizați, ieri dimineață, pentru stingerea a două focare puternice de incendiu, în nordul și în centrul țării, a anunțat purtătorul de cuvânt al Serviciului național al pompierilor și protecției civile.„Situația este îngrijorătoare în momentul de față la Pedrogao Grande, în centrul Portugaliei, și la Vila Real, în nordul țării”, a declarat Gisela Oliveira, citată de postul de radio privat TSF.Circa 300 de pompieri, însoțiți de 73 de vehicule spe-
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Incendiile au distrus peste 134.000 de hectare (Foto: epa)ciale, sunt mobilizați la Pe- dorgao Grande, în districtul Leria.Cel de-al doilea focar major de incendiu a fost semnalat în
parcul natural din munții Alvao, în districtul Vila Real, în zonă aflându-se mai mult de 180 de pompieri. Circa 200 de persoane au fost deja eva

A bătut toate recordurile
Budapesta (MF) - Cea de-a 13-a ediție a Festivalului de la Sziget, desfășurată între 10 și 17 august, a strâns un număr- record de peste 370.000 de spectatori. Karoly Gerendas, unul dintre organizatori, a anunțat că numai sâmbătă s- au strâns peste 70.000 de oameni. Un număr-record de artiști străini - peste 170, din 50 de țări - au susținut concerte: reggae din Jamaica,

muzică electronică afro-pop din Guineea, garage rock din Suedia, teenage-punck din Statele Unite ale Americii, operă australiană și hoolahop din Ucraina. După Youssou N'Dour și Morcheeba, care au deschis festivalul, capete de afiș au fost Nick Cave, Mory Kante, Louise Attaque, Yann Tiersen, Korn, Juliette Lewis and The Licks și grupul britanic Saxon.

cuate, miercuri seara, din această zonă. Pompierii au precizat că alte incendii, izbucnite miercuri, au fost deja stinse sau sunt pe punctul de a fi controlate. în total, în operațiunile desfășurate pe teritoriul Portugaliei sunt implicați 1.000 de pompieri, care dispun de aproape 300 de vehicule speciale.Incendiile au distrus deja, de la începutul acestui an, suprafețe mult mai întinse decât cele afectate în 2004. Direcția pentru resurse forestiere (DGRF) apreciază că, duminică, suprafața distrusă era de 134.500 de hectare.Pentru ziua de ieri, autoritățile anunțaseră că riscul de incendiu era maxim sau foarte ridicat pe întreg teritoriul Portugaliei.

Concurs. tn cadrul sărbătorii de San Sebastian din nordul Spaniei, în La Concha Bay a avut loc un concurs internațional de artificii, la care au participat companii din Marea Britanie, Japonia, Spania, Cehia, Italia șii Franța. (Foto: epa)


