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Tâlhăriți prin... Internet
■ Apartamentul unor 
tineri a fost golit de 
bunuri, de un cuplu cu 
care au vorbit pe net.

‘ Deva (M.T.) - Un cuplu de 
tineri căsătoriți, din Hune
doara au considerat, în urmă 
cu o săptămână, că ar fi in

teresant să-și găsească pri
eteni cu ajutorul Internetului. 
Adrian G., împreună cu soția, 
a cunoscut pe Internet, ca
nalul MIRC, la adresa Râul și 
Corina, două persoane, respec
tiv un bărbat și o tânără, din 
Deva. S-au întâlnit de două 
ori, iar în 23 august, seara, 
conform înțelegerii, cei doi 

tineri din Deva au mers în vi
zită la Hunedoara, unde au 
băut o sticlă de 700 ml Gin. 
în jurul orei 01:00 gazdele au 
adormit, iar a doua zi Adrian 
a constatat că aparatura elec- 
trocasnică din apartament a 
dispărut. Semnalmentele celor 
doi au fost trimise la toate 
posturile de poliție. Bărbatul

are 27-29 de ani, 1,70 înălțime, 
față rotundă, păr șaten, tuns 
scurt și ochii verzi, iar tânăra 
are 25-27 ani, 1,75 înălțime, 
fața rotundă, ochi mari și pă
rul blond, tuns scurt. Sticla cu 
băutură a fost trimisă la un 

. laborator pentru a se verifica 
dacă au fost puse sau nu som
nifere în gin.

dacția „Cuvântului liber” Deva 
să-și ridice premiile. O pot face 
zilnic, la sediul ziarului (Deva,

Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, în clădirea
CEPROMIN, la parter), între orele 09.00- 
16.00, de la Viorica Roman. Premianții vor 
fi recunoscuți după fotografiile trimise.

Premiile promise
Deva (V.R.) - Protagoniștii paginii reali

zate sub genericul „Ești cel mai bun elev” 
primesc premii surpriză. îi invităm la re-

SCUmpirC la carburanți.
Astăzi Petrom majorează 
prețul carburanților la pompă, 
ca urmare a fluctuațiilor inter 
naționale a produselor 
petroliere. Cuantumul scum
pirii este de până la 8 bani 
(800 de lei vechi). /fL5 (Foto: arhivă
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Repetenți în anul școlar 2004 - 2005
802 elevi, dintr-un totaide 83.784, au rămas repetenți în 

anul școlar 2004 - 2005. Numărul reprezintă un procent, de 

1,24 la sută.

■ lin accident de 
muncă mortal s-a pro
dus în subteranul Minei 
Paroșeni.

Paroșeni (M.S.) - Un anga
jat al Exploatării Miniere 
(EM) Paroșeni și-a pierdut 
viața într-un accident de 
tnuncă produs în subteran, 
după ce a fost agățat de un

/p.3

Hotărâre pentru 
Proiectul ISPA

Deva (D.I.) - Consiliul Ju
dețean Hunedoara a adoptat 
ieri un proiect de hotărâre 
privind implementarea Pro
iectului ISPA „Reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă și cana
lizare în municipiile Deva și 
Hunedoara”, prin care s-a 
aprobat asocierea CJ cu cele 
două consilii locale. Totodată 
s-a stabilit și suportarea din 
bugetul județean a costurilor 
neeligibile sau a celor supli
mentare necesare pentru a se 
efectua cu succes finalizarea 
proiectului.

transportor de cărbune cu 
racleți și trecut printr-un 
spărgător de bulgări dintr-un 
abataj frontal.

Electricianul Ion Stoineanu 
Vîlceanu, de 36 ani, se afla 
într-o galerie și verifica 
echipamentele electrice de pe 
fluxul de producție.

Din primele cercetări efec
tuate la fața locului se apre
ciază că victima s-a deplasat 

nișă în care se aflau 
utilajele de exploatare a 
cărbunelui, moment în care a 
fost agățat de un transportor 
cu racleți.

Bărbatul a fost antrenat 
apoi în spărgătorul de bulgări 
și scos din utilaj pe o bandă 
transportoare pentru cărbune. 
Cauzele accidentului sunt cer
cetate de o comisie de an
chetă complexă.

Un SAPARD 
„plouat"

Deva (L.L.) - Trei pro
iecte de modernizare a 
drumurilor - în comunele 
Buceș, Vața de Jos, Lun- 
coiu de jos și Vălișoara - 
având ca termen de fina
lizare inițial, lima august 
2005, sunt întârziate cu 
cel puțin o lună, /p.5
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• Ferenc Gyurcsany, premie
rul Ungariei, i-a invitat liderii 
organizațiilor etnicilor maghi
ari din țările vecine să partici
pe la o reuniune care va avea 
loc la începutul lunii septem

brie. Discuțiile se vor focaliza asupra statu
tului legal al etnicilor maghiari din țările vecine.

• Validate. Curtea Constituțională a Germa
niei a aprobat organizarea alegerilor legisla
tive anticipate la 18 septembrie. Cancelarul 
german, Gerhard Schroeder, a convocat ale
gerile anticipate după ce deputății germani 
i-au retras încrederea, la 1 iulie.

Atentat în Sinai
Cairo (MF) - Doi ofi

țeri ai politiei egiptene i 
au fost uciși și alți doi i 
răniți, într-un atac cu i 
bombe comis joi, în nor- I 
dul Peninsulei Sinai, un
de forțele de securitate j 
caută persoane suspecta
te în legătură cu ălte a- i 
tentate comise recent, a I 
anunțat Ministerul de î 
Interne, relatează AFP.

„Joi dimineață, în 
timp ce poliția continua 
operațiunile din Jabal i 
Halal, două bombe au 
explodat, fiind uciși doi I 
ofițeri și alți doi fiind I 
răniți”, potrivit unui co- j 
municat.

Politia încerca să cap- I 
tureze „un grup crimi- i 
nai implicat în atenta- î 
tele de la Sharm el-She- i 
ikh, care se ascunde în 
această regiune”, adau- I 
gă textul, făcând referire 
la atentatul comis la 23 i 
iulie și soldat cu 70 de i 
morți.

Irakieni căutând printre dărâmături vic
timele unui atac ce a avat Joc'teri într-un 
cartier al Bagdadului. v (Foto, epaj

Ședință comună de Guvern
Budapesta (MF) - Prima ședință comună 

a Guvernelor român și ungar va avea loc 
la București, în jurul datei de 20 octombrie, 
a declarat vicepremierul român Marko Be- 
la, într-un interviu publicat miercuri de co
tidianul ungar Nepszabadsag, citat de MTI.

Marko Bela, președintele Uniunii Demo
crate a Maghiarilor din România (UDMR), 
a declarat că pe agenda ședinței comune a 
celor două Guverne sunt incluse discuții 
privind coordonarea planurilor naționale 
de dezvoltare ale celor două țări, proiecte 
de dezvoltare regională, precum și subiecte 
legate de cultură, mediu și minorități.

Premierul ungar, Ferenc Gyurcsany, și 
omologul său român, Călin Popescu Tări
ceanu, au ajuns la un acord, în ianuarie, 
privind organizarea, în toamna fiecărui an, 
a unor ședințe comune de guvern. „Ședin
țele comune vor marca un important pas 
înainte în relațiile bilaterale și vor ajuta la 
îndeplinirrea scopurilor comune”, a decla
rat Gyurcsany, după anunțarea acestui 
plan.

Senatul la PD, Camera la PNL

Sorin Mișcoci
(Foto: arhivă)

■ Puiu Hașotti: Liderii 
PNL nu au decis pe cine 
vor susține la președinția 
Camerei.

Mamaia (MF) - Vicepreșe
dintele PNL Puiu Hașotti a de
clarat, ieri, la’Școala de vară 
a Tineretului Național Liberal, 
că președinția Senatului va 
reveni PD, iar șefia Camerei 
Deputaților va reveni PNL.

„în cadrul Alianței s-a sta
bilit ca, după revocarea actua
lilor președinți a celor două 
Camere, președinția Senatu

A încheiat 
depoziția 
București (MF) - Sorin 
Mișcoci, unul dintre 
jurnaliștii români ră
piți în Irak la sfârșitul 
lunii martie, și-a în
cheiat ieri depoziția 
de martor în dosarul 
referitor la. captivita
tea sa și a celor doi 
colegi. La ieșirea din 
sediul Parchetului in
stanței supreme, du
pă două ore și jumă
tate de audieri, Miș
coci a declarat că, la 
momentul actual, es
te convins că însoți
torul lor în Irak, Mu
hammad Munaf, es
te implicat în răpirea 
lor.

Se trimit foițe . 
suplimentare în Irak

Washington (MF) - Secreta
rul american al Apărării, Do
nald Rumsfeld, a decis să tri
mită încă 1.500 de soldați in 
Irak, pentru a consolida, pe 
durata alegerilor, contingen
tul desfășurat în această țară, 
a anunțat Pentagonul.

Aceste forțe suplimentare 
reprezintă circa 1.500 de sol
dați, a precizat Pentagonul.

Numărul militarilor ameri
cani aflați în prezent în Irak 
este de 138.000.

Un referendum asupra Con
stituției este prevăzut în Irak 
la data de 15 octobrie, iar ale
gerile generale sunt progra
mate pentru luna decembrie.

Pentagonul reamintește că 
și-a mai suplimentat tempo
rar numărul trupelor din Irak 
și cu ocazia alegerilor din ia
nuarie și că a procedat la fel 
și în cazul Afganistanului, un
de a trimis încă un batalion 
pentru perioada alegerilor le
gislative din septembrie.. .

Rănit în atentat
Vladikavkaz (MF) - 

Premierul republicii ca
ucaziene ruse Ingușetia, 
Ibrahim Malsagov, a fost 
rănit, ieri, într-un aten
tat, el fiind spitalizat. 
Mai multe alte persoane 
au fost rănite în explozia 
unei bombe detonate la 
trecerea convoiului pre
mierului, în apropierea 
pieții centrale din Naz
ran, cel mai mare oraș 
din Ingușetia. O sursă a 
confirmat că două explo
zii puternice s-au înre
gistrat în apropierea pie
ții, dar nu a fost în mă
sură să precizeze dacă 
premierul sau alte per
soane au fost rănite. 

Palestinienii i-au condus pe ultimul drum pe cei cinci militanți uciși 
de forțele israeliene (Foto: epa)

lui să fie preluată de PD, pen
tru acest post .fiind nominali
zat Radu Berceanu", a expli
cat Hașotti.

El a mai spus că șefia Ca
merei Deputaților va reveni 
PNL, dar că liderii partidu
lui nu au decis încă pe . cine 
vor susține pentru acest post.

în urmă cu o săptămână, 
deputatul PNL Mona Muscă 
declara că nu crede că există 
voința politică necesară 
schimbării președintelui Se
natului, Nicolae Văcăroiu și 
a președintelui Camerei De
putaților, Adrian Năstase.

■ Liderul radical șiit 
Moqtada Sadr le-a cerut 
susținătorilor săi să dea 
dovadă de reținere.

Najaf (MF) ■ Cinci persoane 
au fost ucise și șapte rănite 
în cursul unor ciocniri inter- 
știite, miercuri seara, în ora
șul sfânt Najaf, din centrul 
Irakului.

Ciocnirile au izbucnit în 
cursul serii, când un grup de 
manifestanți s-au împotrivit 
partizanilor lui Moqtada 
Sadr, care voiau să-și deschi
dă un sediu al Najaf. La înce
putul'manifestației, cele două 
părți s-au încâierat aruncând 
cu pietre, apoi poliția a inter
venit trăgând focuri de armă 
în aer,-pentru a-i dispersa pe 
protestatari.

Locuitorii orașului vechi,

Simplu membru

întrebată dacă ar putea a- 
junge președintele Camerei 
Deputaților, Mona Muscă a 
spus: „Stat doar un membru 
al PNL și nu știu dacă par
tidul Alianța și coaliția mă 
vor propune pentru această 
funcție”. Deputatul liberal a 
admis că, personal, și-ar dori 
postul ocupat în prezent de A- 
drian Năstase. „în principiu 
aș dori să pun în practică 
proiectele de reformare a Ca
merei, despre care am vorbit 
anul trecut”, a spua Muscă.

între care comercianții care 
nu sunt de acord cu reîntoar
cerea în orașul lor a oameni
lor înarmați ai liderului radi
cal, au incendiat apoi biroul 
lui Moqtada Sadr.

Ulterior, membri ai miliției 
Armata lui Mehdi și-au făcut 
apariția în forță în marele 
cartier șiit Sadr City, din nor
dul Bagdadului. Alți militanți 
ai aceleiași miliții au preluat 
controlul în capitală asupra a 
cel puțin trei sedii ale parti
dului șiit Dawa, al premieru
lui Ibrahim Jaafari.
Explozii

Patru explozii s-au auzit în 
cursul serii în partea de sud 
a Sadr City, unde se află o 
filială a Organizației Badr, 
fosta miliție a influentului 
partid șiit al Consiliului Su
prem ăl Revoluției Islamice

Palestinieni uciși de israelieni
Ierusalim (MF) - Armata is- 

raeliană a ucis, miercuri sea
ră, cinci militanți palestini
eni, printre care un responsa
bil al grupării Jîhadul isla
mic, în tabăra de refugiați de 
la Tulkarem, în nordul Cisior- 
daniei, potrivit unui bilanț a- 
nunțat de forțele militare.

„Cinci militanți palestini
eni, printre care un responsa
bil al Jihadului islamic, au 
fost uciși, miercuri seară, în 
tabăra Tulkarem, în timpul) 
unei operațiuni”, a declarat 
un purtător de cuvânt ăl ar
matei israeliene.

El a precizat că „militarii 
sosiseră pentru a-i aresta pe 
militanți, în baza unor infor
mații privitoare la prezența

Mona Muscă și Radu Ber
ceanu au fost propunerile A- 
lianței PNL-PD și la începutul 
legislaturii, dar cei doi nu au 
putut fi aleși pentru că Par
tidul Conservator, fost PUR, 
era atunci în alianță cu P$D. 
între timp, Radu Bercear# 1- 
a pierdut funcția de vicepre
ședinte PD. Nici Mona Muscă 
nu mai are susținere în con
ducerea partidului, după ce 
l-a criticat public pe Tăricea
nu și a demisionat din func
ția de ministru al Culturii și 
din cea de vicepreședinte al 
PNL.

din Irak (CSRII). C
Liderul radical șiit Moqta-’’ 

da Sadr le-a cerut ieri susțină
torilor săi să dea dovadă de 
reținere, după atacurile din, 
sudul țării și din Bagdad, in
tervenite pe fundalul rivalită
ții cu partidul șiit Consiliul 
Suprem al Revoluției Islam*  > 
din Irak (CSRII).

„Le cer credincioșilor să nu 
verse sângele musulmanilor”, 
a spus el.

El i-a cerut liderului CSRII, 
Abdel Aziz Hakim, să denunțe 
personal șl în mod public ast
fel de acțiuni ale susținători
lor săi. Liderul radical a apre
ciat că nu trebuie ca oamenii 
„să se lase târâți în complotu
rile occidentale care urmă
resc să semene discordie în a- 
cest moment crucial, cel al e- 
laborării Constituției și al 
pregătirii alegerilor”.

lor într-o locuință, dar aceștia 
au deschis focul, ceea ce i-a 
obligat pe soldați să riposte
ze”.

Potrivit unei surse din ser
viciile de securitate palestini
ene, o unitate specială a ar
matei a intrat în tabăra de re
fugiați, ucigând cinci palesti
nieni. ’

Pe de altă parte, o israeli- 
ancă a fost ucisă și o altă per
soană rănită într-ta atac cu 
lovituri de cuțit comis, mier
curi seară, în Ierusalimul de 
Est, de către un palestinian^ 
care a reușit să fugă. Un b^ 
bat, rănit în același atac, oj- * 
mis în apropierea Porții Jaf
fa, a reușit să ajungă la un co
misariat și să alerteze poliția.
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• Finalizare. Partea teoretică a proiectului 
prin care 25 de fermieri din județ au fost 
instruiți cu privire la trecerea de la sistemul 
de exploatare de tip gospodăresc la exploa- 
tația de tip micro-fermă de creștere a vacilor 
pentru lapte, se va termina astăzi. (L.L.)

• Autogară. Pentru fluidizarea traficului 
auto în Petroșani se va construi o autogară. 
£a se va situa în apropierea benzinăriei din 
zona stadionului Jiul, și va costa zeci de mi
liarde de lei, cheltuielile fiind suportate din 
surse private. (IJ.)

Versuri care surprind
Deva (S.B.) - Roxana Sicoe-Tirea este 

autoarea volumului de poezie „A șaptea 
dimineață a lumii”, lansat, ieri, la Galeria 

de Artă Forma din Deva. O 
tânără poetă, autoarea 
proaspătului volum ce 
conține „versuri care sur
prind”, se bucură pe plan 
local și național de 
apreciere a creațiilor sale. 
R. Sicoe-Tirea este licențiată 
a Facultății de Litere 
„Babeș - Bolyai” din Cluj- 
Napoca și a Facultății de

Litere de la Universitatea Artois (Franța). 
De asemenea, ea este studentă în masterat 
cu o lucrare despre puterea dictatorială în 
ficțiune, redactor la revista Echinox și 
colaboratoare la diverse reviste literare din

Roxana 
Sicoe-Tirea

iii lipsa 
unei 
autogări 
care să 
deservească 
toți călătorii 
și navetiștii 
care nu au 
posibilitatea 
transportului 
pe calea fe
rată, pe 
DN7, în 
dreptul Gării 
Deva, pot S 
văzuți cei 
ce-și 
Încearcă 
norocul cu 
„autostopul”.

(Foto:T. Mânu)kw' * & i

Curățenie" în Polițien
■ Patru polițiști au fost 
suspendați din funcție 
și alții 25 au primit 
sancțiuni disciplinare.
Mihaela Tămaș
mihada.tarnasginformmedla.rc

țară și străinătate.

K. I umai ce reușiseră și guvernanții noștri 
IN să alinieze prețurile la standardele UE, 

și neserioasa asta de Europă iar îi arată cu 
degetul. Supărată că nici marinerul Băsescu 
nu reușește să prindă rechinii cei mari, și 
deloc impresionată de cele cinci zile de 
detenție ale lui lacubov, coana Europa ne 
amenință că nu vom reuși nici în 2008 să-i 
călcăm pragul. E adevărat că și ai noștri se 
fac atât de bine că plouă, încât ne-am trezit 
cu țara.inundată. De fapt cred că actualilor 
guvernanți numai de UE nu le arde acum. Păi 
de integrare ne arde nouă acuma când ei nu 
au rezolvat problema cu Văcăroiu și Năstase?

Deva - Un număr de 40 de 
polițiști hunedoreni au 
„călcat strâmb” și au primit 
sancțiuni sau au fost suspen
dați din funcție. De la 
începutul anului și până în 
prezent, la nivelul IPJ Hune
doara, au fost efectuate o 
serie de anchete interne în 
urma cărora, mai mulți 
polițiști au fost sancționați.

Astfel, au fost aplicate 25 de 
sancțiuni disciplinare, la șase 
ofițeri și 19 agenți de poliție, 
împotriva a patru agenți de 
poliție s-a dispus punerea în 
mișcare a unei acțiuni pe
nale, aceștia fiind puși la dis
poziția unității.
Suspendați și cercetați

După constatarea mai mul
tor nereguli, doi ofițeri și doi 
agenți au fost suspendați din 
funcție după ce „au dat dru
mul” unei acțiunii penale și 
a arestării preventive.Din 
iunie, împotriva a 7 polițiști, 
din care 4 ofițeri și 3 agenți, 
s-a dispus începerea urmă
ririi penale pentru comiterea

infracțiunilor de favorizare a 
infractorului și abuz în ser
viciu contra intereselor per
soanelor. Aceștia sunt cer
cetați în dosarul mafiei fieru
lui vechi din Hunedoara.

întâlnire 

SAPARD
Deva (L.L.) - Direcția 

pentru Agricultură și 
Dezvoltare rurală și 
Biroul Regional Timiș al 
Agenției SAPARD orga
nizează în 30.08.2005, ora 
11.00 la sediul Prefecturii 
Hunedoara, o întâlnire 
cu procesatorii de pro
duse agricole, persoane 
interesate pentru afaceri 
în domeniul agricol. La 
întâlnire sunt invitate să 
participe și conducerile 
filialelor băncilor din 
județ pentru a purta dis
cuții privind accesibili
tatea creditelor.

ș

3

Singurul lor necaz este că, dacă tema asta 
a integrării o i-a razna, iar coana Europa 
ne lasă baltă, nu mai au motivație pentru 

majorările de prețuri și de taxe. E adevărat că 
prima rezolvare a găsit-o deputatul Dan Radu 
Rușanu care a afirmat că anul viitor TVA-ul 
va crește cu trei procente din cauza 
inundațiilor!

Nu ne mai rămâne decât să sperăm că anul 
viitor vom avea parte de secetă. Poate reușim 
să mai reducem din TVA!

Centrul de Plasament va
fi modernizat
■ Instituția din Orăștie 
nu corespunde stan
dardelor în materie 
prevăzute de lege.

Orăștie (D.I.) - Centrul de 
Plasament din oraș asigură 
ocrotirea copiilor aflați în 
dificultate, obiectivul fiind, de 
altfel, unul de interes ju
dețean. în prezent, instituția 
își desfășoară activitatea în 
două corpuri de clădiri, ca- 
zarea copiilor asigurându-se 
în dormitoare supraaglome
rate. Corpul de clădire parter 
îndeplinește atât funcția de 
cazare, cât și cea de bucă
tărie, cele două fluxuri nefi- 
ind delimitate, iar bucătăria 
nu este funcțională în totali

tate, neavând anexe de 
preparări, grupuri sanitare și 
vestiare.

în plus, accesul copiilor în 
imobil se face la ora actuală 
direct din trotuarul existent 
în fața clădirii. în aceste con
diții, pentru a se putea con
tinua activitatea la standar
dele prevăzute de lege, se 
impune refuncționalizarea 
imobilului. Deja a fost elabo
rat un studiu de fezabilitate 
în urma căruia s-a stabilit că 
valoarea totală a investiției se 
ridică la aproximativ 6,3 mi
liarde de lei vechi, lucrările 
urmând a fi executate pe par
cursul a 22 de luni, fondurile 
urmând a fi asigurate de 
către Consiliul Județean Hu
nedoara.

înecat în râul Mureș
Deva (M.T.) - Cadavrul 

lui Constantin Deaconu, 
unul dintre cei doi frați 
gemeni care s-au înecat în 
urmă cu o săptămână, în 
Mureș, în timp ce treceau 
cu o brudină, a fost găsit 
ieri de o echipă de salvare, 
pe malul râului din Spini. 
Odată scos la mal, tânărul

rude, acest lucru fiind posi
bil doar după autopsie, 
când medicul legist a con
statat că tânărul avea o 
lucrare dentară și în trecut 
a suferit și o fractură de 
claviculă, fapt confirmat de 
rude. Echipele de salvare 
continuă căutările celui de
al doilea tânăr înecat în
apele Mureșului.nu a putut fi identificat de

Cadavrul a fost recunoscut după lucrarea dentară

CJ își golește 

fondul
Deva (D.I.) - CJ Hune

doara a hotărât să apro
be utilizarea fondului de 
rulment aflat la dispozi
ția sa pe 2005, care se 
ridică la 952.000 de lei 
(RON). Banii vor fi uti
lizați pentru finanțarea 
unor cheltuieli de inves
tiții, cea mai mare sumă 
(400.000 lei RON) fiind 
alocată pentru continua
rea lucrărilor la Palatul 
Administrativ al Județu
lui Hunedoara. Alți 
200.000 de lei noi se vor 
distribui pentru obiec
tivul „Reabilitare rețele 
apă Valea Jiului, etapa 
a Il-a”. Restul fondului 
de rulment va servi pen
tru realizarea unor 
studii de fezabilitate.

Flagelul „fierul vechi"
Deva (M.S.) - Aproape 200 

de jandarmi au participat, în 
ultimele 4 luni, la acțiunile 
desfășurate pe platforma fos
tului combinat siderurgic din 
Hunedoara, pentru comba
terea furturilor de fier vechi, 
a declarat ieri prim-adjunctul 
inspectorului șef al Inspec
toratului Județean de Jan
darmi Hunedoara, lt. col 
Robert Viță. „în zonă, feno
menul infracțional este foarte

Lt. col. Robert Viță

ridicat. Am avut și câte 2-3 
intervenții pe zi”, afirma sur
sa citată, care a adăugat că 
numai în august au fost depis
tate 15 infracțiuni și au fost 
aplicate 200 de amenzi per
soanelor aflate în perimetrul 
combinatului în căutare de 
fier vechi. Hoții s-au specia
lizat, astfel că unii adună 
fierul vechi, iar alții în trans
portă. Nu lipsesc din ecuație 
cei care au ca sarcină să stea 
de pază și să anunțe even
tualele controale. Pare incre
dibil, dar au existat cazuri în 
care hoții și-au confecționat 
căruțe speciale, de peste 15 
metri, cu care furau țevi de 
metal din fostul combinat. 
Hoții nu se dau în lături de la 
furtul pieselor noi, care va
lorează mii de dolari, dar pe 
care obțin, la centrele de 
colectare numai câteva mi
lioane de lei. Acțiunile Jan
darmeriei vor continua.

tel/fax: 219 631
www.idadvert.ro

nrri ama

http://www.idadvert.ro
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1743 - S-a născut Antoine Laurent Lavoisier, chimist 
francez, membru al Academiei de Științe la 31 de ani. * 

murit gnnoitnatin izy*>.  >
1880 “ S-a născut Guillaume Apollinaire, poet și critic tie 
artă francez, precursor al suprarealismulul ți promotor al 
cubismului Versuri (Alcooiuri, GaligramC (m, ’918).
19® - A murit Iosif Mean, gazetar ți scrii» român 
(n.ăswQ.

1978 - A murit Charles Boyer, actor francez. Premiul Oscar 
special In 1942, Filme: „Mayedmg", "Contesa WaleWska", 

umina de gaz', "« patru cavaleri al Apocalipsului", 
‘Nebuna din Chaillot" etc. fa. '189<

Calendar religios
26 august - Pomenirea Sfinților Mucenici 

Adrian și Natalia.

Deva (S.B.) - Mucenicul Adrian și soția 
lui Natalia au trăit în cetatea Nicomidiei, 
pe vremea lui Maximian. Adrian s-a ală
turat grupului de 23 de creștini care au fost 
supuși la chinuri grele pentru credința lor. 
A fost și el pus în fiare și închis. Natalia,, 
aflând adevărata cauză a întemnițării sale 
l-a sfătuit să stea neclintit la chinuri. Fiind 
adus la împărat și mărturisind că Hristos 
este Dumnezeu adevărat, sfântul de 28 de 
ani a fost bătut până i se vedeau mărun
taiele. După aceea lui și celorlalți sfinți li 
s-au tăiat mâinile și picioarele, urmând să 
li se ardă trupurile în foc. Dar focul a fost 
stins de o ploaie mare și un om credincios, 
Eusebie, a luat moaștele sfinților și le-a dus 
la Arghiropoli, aproape de Bizanț.

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi: 
09.00-12.00 Zona Ilia; Lunca Glodului, Glodghilești, 
Runcșor, Brădățel, Petrești, Godinești, Zam, Tămășești, 
Sălciva, Pojoga, Almășel, Pogănești, Deleni, Valea, 
Micănești, Almaș Săiiște, Cerbia.
12.00-14.00 Sălciva, Pojoga 
10.00-13.00 Zona Baraj Retezat: Bălan, Dumbrăvița, Gura 
Zlata, Tabăra Brădățel, Rotunda

Gaz metan________________________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan In Deva: 
09.00-15.00 Str. Liliacului, bl. 19A

Apă_____________________________________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 Str. Bejan, bl. 67

,21 mart.-20apr._________________ -_________ __________
SgV*  Ar fi mai bine să vă ascundețl capacitățile intelectuale, 

fr & decât să vă etalați spiritul pătrunzător șl întreprinzător.

Sî

Sunteți foarte irascibil, fără motiv. Cei dragi încearcă să 

vă liniștească, apoi vă lasă In pace. Seara o petreceți sin

gur.

TVR 1 PRO TV

Soluția Integrantei din numărul 

precedent S - C - U -1 - COMAN

DANT - MAPA - ASA - HAI - RS

- AR - U - ORATOR - OARE - 

ARCA - UI - CR - IN - ST - SATIN

- OCEL - RAS - PRAF - NORI - 

IV - LIDER - STARE - ALAI - 

ATENT - ERGI

WWOMIMW
Dispecerat apâ rece 227087 s
Dispecerat apă caldă 212^25

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Irtftfrmagi CRT . ■ •212725 . -
Urgente . >112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție ; 955

oj.p.c. h6 214971
Deranjamente lift 23509L

730, Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

7:15 Orașele Italiei
745 Euro- 

Dispecw 
8:00 Portul 
g miracolelor

8:50 Mbs World 
România

9:00 Sănătate pentru toți ;
930 Teleshopping

10:00 Justiție j
0 militară

11» Felicity 
11:55 Euro - 

Dispecer
1230 Zestrea 

românilor 
1330 Demon 
1330 Desene animate: Boo 
1430 Jurnalul TVR Sport

Meteo
1430 Teleshopping
1530 Oașele ttaliei (r)
1530 Tribuna partidelor parla

mentare
1630 Debut 50 plus
1730 Oameni de presă
1735 Interes general
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

730 Știrile PRO TV Ce se-
ntâmplă, doctore 7 

9:15 Tânăr șl neliniștit Cu: 
q Eric Braeden, Joshua

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigll 
12:15 Zâmbete tatr-o pastilă 
1330 Știrile PRO TV 
13:45 Zâmbete tatr-o pastilă 
14:15 Un alt fel de detectiv

U (suspans, SUA 1992) 
Cu: Cybill Shepard, 
Robert Beltran, Charlie 
Schlatter, Kurt Fuller, 
Diane Salinger 

16:00 Tânăr șl neliniștit Cu:

El Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Nicole Thomas Scott 

1730 Știrile
PRO TV

1745 Tu ești, til câștigi!
Emisiune de divertis
ment 

18:55 Știrile Sportive 
1930 Știrile PRO TV Sport

Vremea

J 6:10 în gura 

presei
‘ 730 Observator 

Sport Cu:
Sanda Nicola

830 In gura 

piesei 
(reluare)

S 930 Anastasia
1030 Comedia

1 El animalelor
' 1030 Concurs 

Interactiv
1230Dâdaca
1330 Observator 

i 13:45 Cel mal tara 
din parcare (r)
Divertisment

( 1630 Observator 
1645Vlvere-

» 0 A trăi cu pasiune 
(Italia, 2002). Cu: 
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, 
Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur

. 1830 Anastasia
18:50 Sport
1930 Observator

630 Camerista (Comedie, 
« [3 SUA 2002) Cu: Jennifer

Lopez, Ralph Fiennes, 
Stanley Tucci, Natasha 
Richardson, Frances 

‘ Conroy 
i 745 Tabăta (Comedie, SUA 

fj 2003) Cu: Joanna 
s Chilcoat, Daniel Letterie, 

Steven Cutts, Vince 
Rlmoldi, Steven Cutis, 
Kahiry Bess, Tiffany Tay
lor

935 Băiatul cu pirul
O lung (Dramă, SUA 

2004) Cu: Kevin 
Sort»

» 11:10 Pe platourile de filmare 
! 0Ep. 34

1145 Concert Phil Collins:
TJThe First Farewell Tour 

j 1240 Mansfield Park (Dramă, 
s 13 Marea Britanie, 1999) 

1430 Câinele (Dramă, 
' 0 Argentina, 2004)
Î 16:10 Grădinița Iul Tăticu' 

* M (Comedie, SUA 2003) 
*. 1745 Camerista (Comedie, 
j 13 SUA, 2002)
> 1930 Cinema, dnema, dne-

0 ma Episodul 35

20100 Festivalul national de 
muzică ușoara, Mamaia 
2005 Sesiunea de 

creație (live)
2135 Fotbal: Liverpool - TSKA 

Moscova ta Supercupa 
Europei (live)

2345 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

030 Miss World România 
035 Festivalul National de 

muzică ușoară. Mamaia 
2005 Recital Sșcoala 
Vedetelor

135 Marea aăpelniță 
O (comedie, coprod., 

' 1973) Cu: Marcello 
Mastroianni, Philippe 
Noiret Michel Piccoli, 
Ugo Tognazzi. Este 
povestea celor patru pri
eteni, patru bărbați ce 
se hotărăsc să se 
retragă la tară, unde să 
se sinucidă

325 Jurnalul TVR Sport

2030 Crime 1h lanț (thriller,

H SUA 1998) Cu: Charlie 
Sheen, Michael Halsey, 
Ivana Milicevic. Singu
rul lucru pe care și-l 
dorește cu adevărat 
James McGregodChar- 
lie Sheen) este să stea 
cât mai departe de 
Scotia. într-o zi, el 
primește prin fax 
necrologul unei per
soane necunoscute, iar 
a doua zi este acuzat și 
arestat pentru crimă.

, Aflat într-un labirint al
minciunilor, James nu

, poate scăpa decât într-
un singur mod; să afle 
ce gândește adevăratul 
autor al crimei.

2330 Vrăjitoarele din East- 
rs wide (comedie, SUA 

1987)
230 Crime ta lanț (thriller, 

13 SUA 1998, r) 
430 Chestiunea zilei (r)

2030 tort Ștou
Di t>

2130 A doua cădere a Con- 
' 0 stantinopolului

(comedie. România, 
1993) Cu: Rodica 

' Mureșan, Stela Popescu, 
Dem Radulescu, Aure
lian Temișân, Jean Con
stantin. Filmul acesta 
puternic comercial 
reprezintă vârful de box 
office românesc de 
după 90. Seniorul regi
zor Mureșan a virat 
spre comedia ușoară cu 
un neașteptat succes.

s 2330 Qao, Dawvlnl Emisiune 
de divertisment

138 Concurs 
interactiv

230 Observator (r) 
3:15 Sport Ștou 

, (reluare)
f» âdara(r)

. "SMVhrare
0freiuare)

2030 Spune-mi că mă iihești 
I3(Tnriller, SUA 2002) Cu: 

Jesse Bradford, Shin Ap
pleby, Erika Christensen, 
Kate Burton, Clayne 
Crawford. Ben Cronin 
(Jesse Bradford) e un 
înotător cu un viitor 
Incredibil de promițător.

" E pe cale să obțină o 
bursă la Stanford și e 
îndrăgostit de Amy, o 
fată mult prea bună ca 
să fie adevărată. Ben 
pare a le avea pe toate.

2110 A fost odată ta Mexic 

13 (Acțiune, Mexico, 2003) 
! . Cu:Johnny Depp

US Orașul fantomelor
: q (Thriller, SUA 2002) Cu: 

j Matt Dillon, James 
Caan, Natascha McEI- 
hone, Girard Depar
dieu, Kern Sereyvuth 

1:15 Misterele fluviului

* 0 (Dramă, SUA 2003) Cu:
' Sean Penn

5 
Sunteți bătăios și nu acceptați ideea unei înfrângeri. Sco
pul dv cere multe sacrificii. Nu uitați de puterea argu

mentelor.

21 mal-20 Iun.

Aflați că trebuie să plecați urgent într-a delegație. Schim
barea de program nemulțumește familia pentru că aveați 
alte planuri. ■ ' ' *■ ■

1/
o

&

21lul.-20 aug.
Nu le spuneți du celor dragi ce și cum să facă. El nu de 
sfaturi au nevoie acum, ci simt nevoia să fie asculbaji.

21 aug.-2Q sept.
E posibil să mirați într-o dispută cu familia. Simțul umoru
lui poate face minuni. Veți câștigai Evitați eforturile, odih- 

niți-văl

Un cadou, o surpriză de la un prieten vă aduce multă 

buc irte. Obțineți avantaje nesperate dintr-o acțiune ante

rioară.

21 oct-20 nov.
Sunteți prea obosit ca să evitați piedicile, dar rămâneți 
surâzător. Succesul e asigurat! Leali legătura cu rudele de 

care ați uitat.

21 nov.-20 dec.

Ziua Începe bine, dar se termină neplăcut Niște prieteni 
stupizi sau rude vârstnice vă dau sfaturi de care n-aveți ’ 

nevoie.

Eel Mm jur suni debusolați: ar trebui să acționeze, dar nu- 
s siguri că au destulă energie. Dv ar trebui să preluați 
rolul principal.

21 febr.-20 mart.

. MHB-W-ȘI

.•

/

0730 Sărută-mă, prostule I (s) 
0830 Teleshopping 0830 Fiica 
oceanului (s, r) 0930 Rebelii (s, 
r)1030 Tonomatul de vacanță 
1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni (s) 1235 EURO 
Dispecer1240 Verdict: crimă! 
(s) 1330 Teleshopping 14:00 

■ Desene animate 1430 Fiica 
, oceanului (s) 15:00 împreună 

în Europa 16:00 Călătorii de 
suflet (d) 1635 Sabrina (s) 
17:00 Rebelii (s) 17:55 Euro- 

' Dispecer 18:00 Cavalerii tem

plierii 1830 Auto Club 1930 
Soția lui Lorenzo (s) 20:00 
Dragul de Raymond (s) 2030 
Verdict: crimă! (s) 21:30 Jur- 

, naiul TVR 22:00 Jurnalul 
Euronews 22:15 Chipul morții 

i (acțiune, SUA, 1994) 00:00 
Poduri peste ape seci (s) 00:55 
Bugetul meu (r) 01:25 Dragul 

' de Raymond (s, reluare)

10:00 Kensky Show 11:00 
Monica Prezintă Monoca Puiu 
1235 Teleshopping 1235 Bani 
la greu 1330 Teleshopping 
1430 Sunset Beach (s) 1530 

< Dragoste și putere (s) 1630 in
slujba legii (s) 16:55 News radio 

‘ (s) 1730 Cash Taxi (r) 18:00
Focus 1930 Documentar 20:00 
Dincolo de limite 21:00 Vin
decări miraculoase 2230 Cash 
Taxi 22:30 Trăsniți ta NATO 
2330 Crocodile Dundee (come
die, Australia, 1986)Cu: Paul 
Hogan, Linda Kozlowski. 0130 
in slujba legii (serial, reluare) 
0230 Focus

08:15 Culoarea păcatului (s, r)
09:15 Mama vitregă (s,r) 10:10 
Anita (s, r) 12:15 Amazoana (s) 

s 13:15 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:15 Legături de 
familie (s) 1530 Luna (s) 1730 
Poveștiri adevărate - Emisiune 
cu povești reale despre viață 

i 18:05 Vremea de Acasă 18:10
Pariul iubirii (s) 20:00 Mama 
vitregă (s) 21:00 Culoarea pă
catului (s) 2230 Anita (s) 0030 
Legături de familie (s) Cu: Vera ;

. Fischer, Tony Ramos, Josă May- 
■ er, Alexandre Borges. 0 dramă 

care se bazează în primul rând 
pe un triunghi amoros

0630-0730 Observator - ' ■> 
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830*1845  Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

[ PRO CINEMA

13:00 Surorile (s, r) 14:00 Bat
man (d.a) 1445 Teleshopping 
15:00 Spoturi extreme.Ja limi
tăm (d) 15:45 Teleshopping 

J 16:00 Pisa, enigma turnului 
s înclinat (d) 1630 ProMotor

17:00 Aeroport '75 (dramă, 
i SUA 1974) 1930 Surorile (s) 
: 2030 Omul invizibil (s) 22:00 
; Fargo (comedie neagră, SUA,

1996) 00:15 Arma cea nouă 
(comedie neagră, SUA 1992)
0230 Omul invizibil (s, r)

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere. Batalionul 
distiacționar (r) 1230 Teleshop
ping 1330 Rebeca (s) Cu: Mar
iana Seoane, Ricardo Alamo, 
Pablo Montero, Victor Cămara. 
1430 Detectivi în Paradis (s) 

. 1530 Mr. Bean (s) 1630 Viața 
, ca o telenovelă 1630 Rebeca

(s) 22:00 înlănțuiți (polițist, 
coprod., 1993) Cu: Roy Dupuis, 
Judd Nelson Un acident de 

! mașină, o femeie pe locul din 

\ spate probabil moartă, șoferul 
î grav rănit. 0030 Naționalul la

miezul nopții

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 1030 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx (reluare) 11:15 
Euroblitz: Fabricat în Germa
nia 12:15 Calendar ecumenic 
1335 Euromaxx 13:55 Fan X 
13:50 Jet Set 1430 Teleshop
ping 1430 Mapamond creștin 

' 15:00 Teleshopping (reluare=
15:50 Calea, adevărul și viața 
(reluare) 1730 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 1730 Pasul 
Fortunei 1930 Știrile B1 TV 1920 

: Charlie Lawrence, un haios pe 
dos 20:00 Film artistic româ- 
nesc 23:45 Ediția de noapte 
0030 Comisia adevărului (I)

REALITATEA

1130Săndor Mățyăs (s, Ung.) 
1235 Iubiri la Saint Trapez (s, 

, Fr.) 13:00 Ora de știri 14:00
Magazine teritoriale 15:00
Imagini de viață (s, Ung.) 1540 
Vară aventuroasă (s, SUA) 
1630 12+ 17:00 Plaza (s, It) 

* 1730 încântare (s, It.) 18:30
Știri 18:35 Știri economice 

' 1845 Știri regionale 19:00
Povești 19:40 Hotelul inimilor 
(s. It.) 20:30 Știri, meteo, sport 
21:00 Familia Thibault (s, Fr.) 
22:05 Fâșia moartă (s, SUA/ 
Canada)

11:00 Teleshop 1240 Salome 
(s, SUA) 1340 Solomon și regi
na Saba (s, SUA) 15:30 Joc 
1625 Cărările iubirii (s, Mex.) 
1730 Vaporul dragostei (s, 
SUA) 18:30 Anita (s, SUA) 
1930 Știri, meteo 2030 La bine, 
și la rău (s, Ung.) 2030 Activ 
(magazin) 21:15 Gemenii (corn. 
SUA 1988) Cu: Arnold Sch war- 1 
zenegger, Danny DeVito, Kelly 
Preston, Chloe Webb, Bonnie î 
Bartlett 23:20 Căutăm coleg j 
pentru chirie (com. FrJSp. 2002) J 
Cu: Romain Duris, Audrey , 
Tautou, Câcile De France, Judith 
Godrche, Kelly Reilly 01:40 * 
Bună seara, Ungaria!

1345 45 de ani de la comu
nism 1430 Realtatea de la 1430 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:15 Realitatea medicală 1630 j 
Realitatea de la 16:00 1645 
Filiere 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:15 Realitatea media 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:30 Oamenii realității 1930 
Realitatea de la 19:00 19:15 
Realitatea zilei 2030 Realitatea < 
de la 20:00 20:15 Proiect 
România 2130 Realitatea de la ’ 
21:00 2145 Cifrele realității . 
22:00 Realitatea de la 22:00 * 
23:00 Realitatea de la 23:00 < 
23:15 45 de ani de comunism

12.15 0 promisiune împlin
ită: Povestea Oksanei 
Baiul

14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
14.45 Semnul celor patru 
1630 Da, dar mai degrabă 

ba
18.15 Dragoste și războiu 
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Crimă fără con

damnare (suspans, 
SUA 2004)

2245 Jordan (s) 
2345 Reuniunea (dramă,

SUA 1994) 
0130 Războiul din Golf (II)

--------------- ------ ----
DISCOVERY
_____ :_______

16.00 Confruntări și fiare 
vechi, Curse pe dune 

17.00 Motociclete ameri
cane, Motocicleta Lib- , 
erty 2

18.00 Mașini extreme, 
Harley: Motocicletele 
de vis

19.00 Tehnologie extremă, 
Pod peste Strâm
toarea Bering

20.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt, Tasma- 
nia/Păstrăvul

2030 John Wilson și un 
safari cu undița, 
Cănada

21.00 Apocallpse ale anti- 
cnitățil

22.00 Cum se naște un 
automobil sport

23.00 Curse
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• „Festivalul berii". Manifestarea, aștep
tată cu nerăbdare de toți hunedorenii, se va 
derula, în acest an, în zilele de 2-4 septem
brie, în zona stadionului. O atracție a pro
gramului din acest an este trupa braziliană 
de dans „Brasilian Estival Party". (S.B.)

• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 90 amenzi la Legea 
circulației și au fost suspendate două per- 
mise de conducere. Au fost constatate 137 
de încălcări ale diferitelor acte normative, 
care au fost sancționate cu amenzi în va
loare de 9.330 lei (grei). (M.T.)

Benzină ECO Premium_________ 3,5 lei 3,56 lei_______
Benzină Premium fără plumb 3,47lei 3,53 lei_______
Benzină Euro Premium_________ 3,47lei 3,53 lei_______
Benzină Top Premium 99+ 3,81 lei 3,87 lei

CUVAffllt

Începutul 
lunii septembrie 
va aduce, pen
tru toți cei 
interesați să 
colecționeze 
diverse obiecte, 
un nou . Târg al 
Colecționarilor 
la care vor fi 
prezenți partici
pant! din întrea
ga țară și chiar 
de peste hotare. 
Târgul va fi 
găzduit de Casa 
de Cultură 
“Drăgan 
Muntean” din 
municipiul 
Deva.

(Foto: Traian Mânu)

Normele BNR atacă vânzările

Motorină Super Euro Diesel 3,28lei 3,33 lei
Motorină Euro Diesel 3, Ulei 3,25 lei _
Gaz petrolier 1 73 lei 1,70 lei

9 Prețurile la carburanți au crescut

ONG pentru 
copii r

Deva (I.J.) - în cadrul 
unui amplu proiect 
național de restructu
rare a instituțiilor de 
protecție a copilului, de
marat la începutul aces
tui an de Autoritatea 
Națională pentru Pro
tecția Drepturilor Copi
lului, au fost semnate o 
serie de contracte cu 
fundațiile care urmează 
să preia și să dezvolte 
proiectele de asistență, 
între organizațiile negu
vernamentale aflate în 
parteneriat cu autorită
țile locale hunedorene 
se numără „Inimă pen
tru inimă”, pe programe 
de creare a unei rețele 
de asistenți maternali 
profesioniști pentru pro
tecția în regim de ur
gență a copiilor de până 
la doi ani separați de fa
milie, dezvoltarea ser
viciilor de zi și de recu
perare pentru copiii cu 
dizabilități sau handicap 
sau pentru integrarea 
socio-profesională a co
piilor și tinerilor din 
sistemul de protecție.

Lucian Heiuș 
(Foto: Ina Jurcone)

Infracțiuni
Deva (IJ.) - La Legea 
241/2005 pentru 
prevenirea și combat
erea evaziunii fiscale 
ce intră în vi-goare 
de azi, constituie 
infracțiuni și se 
pedepsesc conform 
legii următoarele: 
punerea în circulație, 
fără drept, a tim
brelor, banderolelor 
sau formularelor tipi
zate, utilizate în do
meniul fiscal, cu 
regim special; pune
rea în circulație, de 
timbre, banderole 
sau formulare tipi
zate, utilizate în 
domeniul fiscal, cu 
regim special, falsifi
cate. „Infracțiune 
este considerată și 
ascunderea bunului 
ori a sursei impoza
bile sau taxabile și 
evidențierea cheltu
ielilor care nu au la 
bază operațiuni 
reale", adaugă 
Lucian Heiuș, director 
DFP Hunedoara.

■ Restricțiile privind 
accesul la creditare vor 
reduce vânzările la 
electrocasnice cu 30%.

Tiberiu Stroia
tlberlu.stroia@informmedia.rc

Deva - începând din sep
tembrie vor intra în vigoare 
noile norme privind accesul 
la credite impuse de Banca 
Națională a României. în 
acest fel, BNR-ul speră să 
domolească „foamea” de cre
dite a românilor și să echili
breze balanța creditelor negu- 
vernamentale. Prin noile 
norme, BNR-ul cere o analiză 
mai atentă a actelor, astfel

SAPARD-ul întârziat de ploi
■ Proiectele în valoare 
de 9 865 848,97 RON 
se vor finaliza mai târ
ziu decât era prevăzut.
Loredana Leah________________
loredana.leah9lnformmedlB.ro

Deva - Constructorii nu au 
avut argumente în fața 
vremii și datorită cantităților 
mari de apă căzută în acestă 
vară, graficul de realizare a 
lucrărilor a fost imposibil de 
respectat. La toate acestea, în 
cazul proiectului derulat de 
Consiliul Local Buceș, s-a 
adăugat obținerea cu întâr
ziere a garanției de la Minis
terul Finanțelor fapt ce a 
determinat întârziere și în 
ceea ce privește depunerea 
documentației pentru prima 
tranșă de plată.

„Astăzi (n. r. - ieri) am 
primit scrisoarea de garanție

40,2446402446

mm* ■>.. ■î--~ 4a a*  ------------CUM VAMHNU M.B8JNNM
Valute în cont

XXLjXUXX
RON

1 dolar australian 2,167321Ș73
1 dolar canadian 2,401524005
1 franc elvețian 2,266122665
1 coroană cehă 0,11791179
1 liră eqipteană 0,49434943
1 EURO 3,5086350»
1 Ură sterlină 5,144251442
lOOfc&ti maghiari 1,4267
100 y# japonezi 2,59442»

1 leu moldovenesc 0,22862286

1 coroană norvegiană 0,44264426

1 zlot polonez 0,86668666
1 coroană suedeză O»»®
1 IiilBască 2,0»2»61
1 dolar SUA ' 2,852226522
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Poliția în Vale
Deva (M.T.) - Șeful IPJ 

Hunedoara, comisar șef 
Alexandru Drăghici Roșioru, 
a primit în audiență per
soanele care solicită acest 
lucru și a avut și o întâlnire 
cu presa din Valea Jiului. în 
urma acestei întâlniri s-a con
statat o colaborare deficitară 
între Poliție și jurnaliști, fapt 
ce l-a surprins pe șeful 
Poliției. „Săptămânal, în 
fiecare zi de joi, la ora 13:00, 
câte un membru din coman
da inspectoratului se va 
deplasa în Vale pentru a mon
itoriza activitatea polițiștilor 
de aici”, susține, Alexandru 
Drăghici Roșioru. 

încât valoarea totală a cred
itelor contractate de un 
potențial client, să nu depă
șească 30 la sută din venitul 
net. în plus, normele prevăd 
achitarea unui avans de mi
nimum 15%. Ne așteptăm la 
o scădere a vânzărilor imedi
at ce noile norme vor intra în 
vigoare, susține Alin Meraru, 
ofițer PR, în cadrul unei com
panii de vânzare a produselor 
electrocasnice în rate.
Vor scădea vânzările

„Pentru luna septembrie 
prognozăm o scădere a vân
zărilor de aproximativ 30%. 
Urmează apoi perioada sărbă
torilor de iarnă când sperăm 
ca efectul acestor norme să se 

de la Ministerul Finanțelor și 
până la 1 septembrie vom 
intra în grafic și în ceea ce 
privește documentația pentru 
că lucrările la drum se 
desfășoară cu tot efectivul și 
sunt în grafic” spune pri
marul comunei Buceș, Traian 
Achim Mărcuș. Proiectele 

Totul depinde de vreme (Foto: Traian Mânu)

Alexandru Drăghici Roșioru

diminueze simțitor. Asta, în 
condițiile în care vom lansa o 
campanie de contracarare a 
acestor restricții. Cea mai la 
îndemână soluție va fi mă

Vânzările vor scădea (Foto: Traian Mânu)

derulate de Consiliile Locale 
de la Vata de Jos, Vălișoara 
și Luncoiu de Jos au recu
perat întârzierile și dacă tim
pul nu le va mai face surprize 
neplăcute, toate proiectele se 
vor încadra în noile termen 
de finalizare stabilite de 
Agenția SAP ARD.

Dreptatea, de partea cui?
Hunedoara (I.J.) - Pensio

nat la limită de vârstă, Lupu 
Laurențiu, din Hunedoara, 
consideră că statul i-a calcu
lat punctele de pensie greșit. 
Ca urmare, a angajat un 
expert contabil care, în urma 
calculelor i-a demonstrat că 
pensia sa ar fi de 5.827.515 lei 
și nu de 3.437.913 lei cât a 
primit. în acest sens, a făcut 
numeroase adrese către CJP 
Hunedoara, însă, omul con
sideră că nu și-a găsit drep
tatea. „în urma unei sentințe 
civile, nr. 213/2004 s-a emis 
pentru Laurențiu Lupu o altă 
decizie de pensionare în urma 

rirea duratei de creditare. 
Dar sunt posibile și micșorări 
ale dobânzilor sau acordarea 
de discounturi ”, susține Alin 
Meraru.

Acroșați pe 
DN7 X

Deva (T.S.) - Ieri, în 
jurul orei, 16,00 la in
trarea în Sântuhalm a 
avut loc un accident de 
circulație soldat cu ră
nirea ușoară a două per
soane. Din declarațiile 
martorilor rezultă că cei 
doi bărbați, în vârstă de 
45, respectiv 50 de ani se 
întorceau de la cules de 
fructe. în momentul în 
care s-au angajat în tra- 
vesarea DN 7, au fost 
acroșați de o Dacie. Am
bulanța sosită la fața 
locului i-a transportat pe 
cei doi de urgență la Spi
talul Județean Deva. 
Potrivit medicilor cei doi 
se află în afara oricărui 
pericol urmând a fi 
externați în cursul 
zilelor următoare.

căreia i s-au modificat 
punctele de pensie și a pri
mit cca. 300.000 de lei în plus, 
“însă noi am făcut recurs, și 
în urma aplicării deciziei 
270/2004 s-a revenit la pensia 
sa inițială. A trebuit deci, să 
recuperăm o diferență de 
bani pe care i-a primit necu
venit timp de un an și trei 
luni”, a declarat Ecaterina 
Brad, director adj. GJP Hune
doara.

Deocamdată pâinea și 
cuțitul stau în mâinile Casei 
de Pensii, însă Lupu nu știe 
cui să se mai adreseze pentru 
a demonstra că are dreptate.

mailto:tlberlu.stroia@informmedia.rc
loredana.leah9lnformmedlB.ro
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• Bani pentru religie. Consiliul Județean 
Hunedoara (G) a aprobat ieri, alocarea 
sumei de 87.500 RON, reprezentând sprijin 
financiar, mai multor schituri, catedrale și 
parohii din întreg județul. Sumele vin în spri
jinul respectivelor lăcașuri de cult în vederea 
completării bugetului propriu și provin din 
bugetul CJ Hunedoara. (S.B.)

în stare de 
alertă artistică

Pe Dealul Cornetului
Deva (S.B.) - Ediția a XXIV-a a Festiva

lului Pădurenilor „Drăgan Muntean” de la 
Poienița Voinii va avea loc, In acest an, în 
27 și 28 august. Programul manifestării 
cuprinde, în data de 27, cu începere de la 
ora 19.00, recitalul folcloric „Sara bună bade 
Ioane” susținut de nume sonore ale muzicii 
populare românești. Acesta se va finaliza cu 
un foc de tabără și unul de artificii. Spec
tacolul va fi prezentat de Marioara Murăres- 
cu. A doua zi a festivalului va începe cu 
slujba de pomenire în memoria lui Drăgan 
Muntean - la biserica din Poienița Voinii 
(ora 9.00). Programul va continua cu o 
paradă a portului popular pădurenesc și cu 
lansarea monografiei „Pădurenii Hune
doarei” de dr. Rusalin Ișfănoni (ora‘12.00, 
pe Dealul Cornetului). Programul artistic al 
zilei va continua cu un alt spectacol fol
cloric susținut de formațiile din Ținutul 
Pădurenilor: Bătrâna, Feregi, Giulpăz, 
Lăpugiu de Sus', Lelese, Lunca-Cernii, Ruda 
- Ghelari și Toplița.

■ Noul Ministru al Cul
turii continuă pro
iectele demarate de 
Mona Muscă.
Dorina Sgaverdia_____________
dorina.sgaverdia@intormmedia.ro

CUVÂNTUL LIBER: Die ministru, 
avefi norocul să „moșteniți" 
un domeniu în care predece
sorul dvs., Mona Muscă, a 
făcut demersuri esențiale. Ce 
proiecte de viitor aveți?

Adrian lorgulescu: Sigur că 
multe demersuri ale dnei 
Muscă trebuiesc continuate și 
mi se pare normală această pre
luare de ștafetă. Facem parte 
din același partid, avem un pro
gram de guvernare, inclusiv pe 
domeniul culturii, cu niște 
angajamente.

C.L.: Ce merită să continuați, 
die ministru?

A.I.: încep cu Festivalul 
„George Enescu“, care mi-aș 
dori foarte mult să fie un suc
ces. Cu atât mai mult cu cât se 
împlinesc 50 de ani de la 
moartea compozitorului.

C.L.:Ce aduce nou ediția din 
acest an?

Adrian lorgulescu

Data nașterii: 1951, București

Studii: Universitatea de Muzică din 
București (1970-1974); Academia „Santa 

Cecilia" din Roma (1982).

Func]ii: vicepreședinte (din 1990), iar apoi 

președinte (din 1992) al Uniunii Com
pozitorilor și Muzicologilor din România 

Activitate: A scris trei simfonii, trei con
certe instrumentale, opera „Revuluția" 

după I. L. Caragiale, muzică de cameră 

(patru Cuartete de coarde ș.a.)

A.L: Multe, foarte multe. 
Orchestre importante din afară, 
toată crema artistică autoh
tonă, dar e prima dată când 
facem eforturi importante pen
tru publicitatea din jurul festi
valului.

C.L.: Adică?
A.I.: S-au făcut, pe Euro News 

și pe Mezzo, contracte pentru 
spoturi și pentru preluarea 
unor momente din cadrul fes
tivalului. De asemenea, Soci
etatea Română de Radiodifuzi
une și Societatea Română de 
Televiziune preiau concertele și 
le retransmit. Sper că și prin 
aceste eforturi pe care le-am 
făcut, prin puterea presei 
românești și străine - vin vreo 
30 de ziariști și muzicologi - în 
stare de alertă artistică, să rea
lizăm o panoramare mai bună 
a acestei manifestări.

C.L.: La plecare Mona Muscă a 
vorbit despre „Sibiu- capitală 
europeană a culturii", conti
nuați și această inițiativă?

A.I.: S-au pornit lucrări foarte 
importante de reconstrucție, de 
consolidarea unor imobile, 
obiective culturale din Sibiu, se 
lucrează la Muzeul Bruchental.

C.L.: Mai aveți și alte intenții

Adrian lorgulescu, noul Ministru al Culturii

de acest gen, undeva în țară?
A.I.: Da, vrem să oferim o des

tinație culturală centrului 
vechi al Bucureștiului. împre
ună cu Primăria Bucureștiului 
vrem în toată zona Lipscani, 
Șelari, Blănari, etc, până la 
Sfântul Gheorghe, să facem 
ceva din acea parte ă capitalei, 
cu tot specificul ei balcanic, de 
sfârșit de secol XVIII- început 
de secol XIX, să o populăm, ca 
să spun așa, cu obiecte și pro
duse artistice.

C.L.:Vâ înțeleg, doriți să 
repuneți în valoare patina 
vremii într-un circuit cultural 
nou, dar noile investiții cul
turale ce soartă au? Biblioteca 
Națională spre exemplu?

A.T.: Finalizarea lucrărilor la 
Biblioteca Națională, intră pe 
lista priorităților. în curând se 
împlinesc 20 de ani de când 
Biblioteca Națională este aban
donată, într-un fel, s-au mai 
făcut anumite investiții acolo, 
dar nu importante. Deci acolo 
obligatoriu trebuie făcută o 
investiție în finalizarea lu
crărilor și după aceea sigur în 
dotarea acestei biblioteci care 
trebuie să devină informatizată, 

modernă. în toate capitalele 
lumii există astfel de clădiri. '

C.L.: Die ministru, nu pot j 

încheia discuția cu dvs. fără < 
vă întreba cum vedeți |
viitorul, fără cinematograf? Ș

A.I.: Ce spuneți dvs. demon» 
strează că sistemul actual nu' 
funcționează și atunci trebui» 
date în sistem privat, trebuie să 
vină investitori cu un caiet de 
sarcini prin care să se oblige să. 
renoveze, să modernizeze, să 
facă cele mai bune condiții de 
vizionare și să păstreze deșt ii 
nația. Pentru asta mă gândesc 
la o lege.

Altă lege care va trebui s-(S 
punem cât mai repede pe țeavât- 
este legea concesionării obiec
tivelor artistica-și istorice. Să 
le dăm unui privat, care să lâ 
preia, să se oblige să termine 
lucrările de refacere și după q 
perioadă oarecare să ia ex*  
ploatarea lor.

Dar să le pună în circuitul 
expozițional, în circuitul turisj 
tic, în circuitul cultural. în 
felul acesta se va face ceea ce 
nu poate statul să facă, din 
cauza veniturilor foarte mici; 
cu capitalul privat.

Briuhdouâ
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 și Hunedoara.

Deva: Galeria de Artă "For
ma". Expoziția de artă 
plastică de grup a artiștilor 

Ti beri u Fazakas, Dan Vifor 

Pichiu, Radu Roșian și 

Tiberiu Balazs. Lucările de 

pe simezele galeriei 

devene 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.

Apuseni, Retezat, Poiana 
Ruscă și Parâng. în volum 

sunt cuprinse circa 40 de 

trasee ce au apărut inițial 
în revista "România pitore

ască".
Noi apariții în cartea de 

poezie sunt cele cuprinse 

în volumul "A șaptea 
dimineață a lumii", lansat 

ieri la Deva de tânăra 

poetă Roxana Sicoe Tirea. 
Noul volum poate fi găsit 

la librăriile devene.

A MPTEA DfflDtEAtf 
IM

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", semnat de 

deveanul Nicu Jianu. 
Aceasta este o carte des

tinată tuturor celor care 

iubesc muntele și tot ceea 

ce-i aparține, călătoriile și 
distracția. Autorul descrie 

în volumul său cele mai 

mici amănunte situate pe 

traseele colindate de el și 

prietenii săi din Munții

Magazinul „Cip Audio 

Video Film" Deva, deschis 

inclusiv duminica.

Cele mai noi și căutate CD- 

uri cu muzică pentru toate 

gusturile.

țurile sunt pentru buzu

narul fiecăruia. Tel. 

0766473370.
Stațiunea Râușor. în 

masivul Retezat la 30 de 

km de Hațeg, unde se află 

și singura 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.

Mr

Casetele cu filme de 

ultimă oră se pot 

achiziționa sau închiria 

pentru ca timpul liber să 

fie petrecut confortant, 

după alegerea fiecăruia, 
indiferent de vârstă.

ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 

monument istoric. Pentru 

a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabina 

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 adulțl este de 

40.000 de lei vechi, pen
tru pensionari biletul costă 

20.000 de lei, iar pentru 

copii, taxa este de 10.000 

de lei vechi. De la casa de 

bilete, vizitatorii pot 

cumpăra vederi și pliante

ilustrate despre municipiu 

și obiectivele turistice care 

pot fi vizitate aici.

Simeria. Parcul Dendro- 

logic, cel mai vechi parc 

științific din țară este 

spațiul cel mai adecvat 

pentru o destindere totală. 

Parcul Simeriei Oferă splen

doarea primăverii. Aproa

pe de acesta se află Villa 

Dorr care oferă hotel, 

restaurant, și bat punând la 

dispoziție diverse forme de 

agrement: călărie, plimbări 

cu barca, planorism (para- 

pantism), drumeții și excur

sii la monumentele din 

împrejurimi.

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.

Bainri
Deva. în Parcul „Cetății" 

puteți petrece clipe de 

destindere în mijlocul 

naturii și, dacă vremea 

permite, reprezintă un pre

„Supreme Club”, din Deva, 
B-dul N. Bălcescu, Bl. 12Â 

- parter oferă, zilnic între 

orele 9.00 - 2.00, dis

tracție cu Ruleta Electroni

că, aer condiționat și ven

Orăștie. Mini-pensiune de 
familie cu restaurant, 
saună, sală de tenis, de 

conferințe, camere duble 

și single și chiar matrimo
niale. Curățenia este atuul 

unității. Se servesc produse 

regionale gătite în bu

cătăria proprie, iar pre-

Petroșani. O cabănă 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. 0724/179355; 

0722/697542.

Sarmizegetusa. Pensiunea 

ZAMOLXE este situată la 

poalele Munților Retezat 

fiind un loc foarte liniștit, 

ideal pentru organizarea 

unor 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 

(Castelul din- Carpați),

Mănăstirea Colț, Cetatea 

Devei, Castelul Huniazilor; 

Castelul Khendefy din 

Sântămăria Orlea, Biserica- 

Densuș etc. Rezervații: 

Parcul Național Retezat, 

Barajul Retezat, Rezervația 

de zimbri, Parcul Dendro- 

logic Simeria. Tel. 

0740181785. _ ,
Sarmizegetusa. în fru

moasa depresiune a 

Hațegului, într-un loc 

încărcat de istorie, loc care 

încântă privirea călătorului, 

în Ulpia Traiana Sarmi

zegetusa, vechea capitală 

a Daciei-Romane, se află 

Pensiunea Venus. Con
strucție de lemn pe două 

nivele, ideală pentru găz
duirea a două familii sau a

- unui grup de tineri, având 

o priveliște minunată, spre 
Munții’ Țarcu și Retezat, 

această pensiune a intraț 

în circuitul turistic în vara 

anului 2004. Zona este 

bogată în atracții turistice: 

Munții Retezat (cu Rezer
vația Naturală și Parcul 

Național Retezat), biserici 
vechi din secolul XIII (Den

suș, Strei), castele dom
nești (Santamaria Orlea), 

Rezervația de zimbrii de lâ 

Hațeg. Tel. 0743/089759.

mailto:dorina.sgaverdia@intormmedia.ro
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• Cu mâța-n sac. Conducerea tehnică a 
EM Livezeni și-a prezentat demisia, în urma 
unui control al CNH Petroșani. Potrivit direc
torului CNH, Daniel Surulescu, s-au desco
perit deficiențe grave acolo (minerii nu 
respectau programul de lucru), dar și pro
bleme de ordin organizatoric (IJ.)

• Venituri. A început campania de recoltare 
a fructelor de pădure. în 2005 Ocolul Silvic 
Petroșani a exportat în Europa de Vest, 
aproape 50 de tone de fructe de pădure și 
ciuperci. Pentru cele 48,2 tone recoltate, 
culegătorii de fructe de pădure au fost plătiți 
cu 1,6 miliarde de lei, bani alocați de către 
Direcția Silvică Deva. (IJ.)

Aviz de 
funcționare

Petroșani (I.J.) - Lu
crările de întreținere și 
igienizare a unităților 
școlare din Petroșani, 
sunt finalizate în pro
porție de peste 70%, pre
cizează Carol Schreter, 
primarul municipiului. 
„La noi am avut perma
nent probleme cu auto
rizarea școlilor și de 
aceea am alocat fonduri 
pentru remedierea aces
tei probleme. La aceste 
școli se lucrează acum, 
în special la punctele 
sanitare. Estimăm că 
75% dintre școlile din 
oraș să primească aviz 
de funcționare, iar cele
lalte să primească și ele 
avizul favorabil în cel 
mai scurt timp”, declară 
Carol Schreter. Se afla 
în curs de desfășurare și 
activitățile de aprovizio
nare cu combustibil 
pentru iarnă. Inspec
toratul Școlar Județean 
Hunedoara efectuează în 
aceste zile controale în 
Valea Jiului, inspectorii 
vor fi însoțiți de re
prezentanți ai autorită
ților publice locale.

Dan Pricăjan 
(Foto: Traian Mânu) 

Inundații 
Deva (IJ.) - Ploaia 
din urmă cu două 
zile a pătruns în 9 
gospodării din co
munele Gurasada și 
Burjuc. „DN 7, între 
Câmpuri Surduc și 
Câmpuri de Sus, a 
fost inundat pe o 
porțiune de 20 m. 
S-a acționat pentru 
înlăturarea aluviunilor 
și decolmatarea 
podețului de pe DN 
7 de către locuitorii 
din Câmpuri Surduc 
și cu un utilaj al 
A.N.D. Pe o porțiune 
de un kilometru a 
fost distrus DC 159, 
în comuna Gurasada, 
iar în satul Tătărăști 
au fost afectate străzi 
și ulițe, pe o 
suprafața de 5 km și 
patru ha de grădini", 
precizează Dan 
Pricăjan, subprefectul 
de Hunedoara.
S-a acționat cu mili
tari în termen și 
ofițeri, cu mijloace 
manuale, dar și cu 
utilaje și 3 basculante 
pentru îndepărtarea 
aluviunilor de pe 
șosea.

Centralele telefonice din Filipine sunt 
asaltate în aceste zile ca urmare a 
deprecierii monedei naționale. (Foto: epa>

Societatea Preț Variație
închfere (lel/acț)(%) 

1. SNP PETROM 0,4470 +0,45

f

8. * .
RAFINARE (RRC)

2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,5100 -1,95
3. TLV 0,9100 *0,55
4. BRD 111,700 -2,5
5. IMPACT 0,4100 *2,5
6- AZOMUREȘ 0,1770 -3,27

-1,26
-1,06

” ANTIBIOTICE IAȘI 0,7400
0,0930

. 9. HABER
10. BCCARPATKA

oprit________________
 0,4950 -2,94 

F ;/1 1. DECEBA | 0,0098 -1,01
realizata de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 

b-U PKeBal, N. R, paHw (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Deprecierea 
euru a afectat câteva

» companii de eon
ii strucții din județul 
r Hunedoara și unele 

au renunțat Ia mate
rialele de import. 
Reducerea cursului 
euro față de leul 
românesc, cu 9% în 
primul semestru din 

i 2005, a însemnat 
‘ pierderi de cel puțin 

10%. Pierderile sunt 
t echivalente cu dublul 
E profitului realizat în 

me-lie în domeniul 
~ construcțiilor. Ea noi 

în județ au fost afec
tați doar construc-

| torii care lucrează cu 
| materiale de import 
| sau care au în com- 
I poziția lor materiale 
E de import.

Zilele municipiului Petroșani
■ A V-a ediție a 
„Zilelor municipiului 
Petroșani" va debuta 
joi, 1 septembrie.
|NA JURCONE___________________
lna.Jurcone@lnformmedia.ro

Petroșani - A V-a ediție a 
festivalului va scoate din 
vistieria Primăriei Petroșani 
70.000 lei noi, cea mai mare 
sumă alocată pentru o astfel 
de manifestație, de la debu-

Centrul orașului

tul ei. Autoritățile locale au 
pregătit pentru participanți 
expoziții, spectacole, concur
suri sportive și multă muzică. 
„Adică ceva frumos pentru 
toți locuitorii Văii Jiului, nu 
doar pentru locuitorii muni
cipiului”, spune Carol Schre
ter, primarul orașului.
Program

în programul manifestă
rilor este prevăzut pentru pri
ma zi un program artistic al 
trupei de gimnastică a CSA 
Petroșani, vernisajul unei 
expoziții de lămpi miniere și 
numismatică “Lumină și con
tinuitate”, organizată de 
Secția de Numismatică Pe
troșani și Muzeul Mineri
tului, o proiecție de diapozi
tive “Muntele, pasiunea 
mea!”, prezentată de Asocia
ția Pro-Parâng, o expoziție de 
desene și fotografii, organi-

Vedere din Petroșani către

zată de Asociația Pgțro:Aqua 
și lansarea Cărții *06^889'77. 
Sfânta Varvara versus tanti
Varvara” de Mihai Barbu și 
Marian Boboc.

Un concurs de grafitti va 
deschide a doua zi de 
sărbătoare, urmat de specta
colul “Domnișoara Julia” de 
August Strinberg. în această 
zi este programată o paradă a

de ansambluri din Valea 
lui, Ortezzano - Ite 
Varpalota - Ungaria, Slo1 
- Gradec - Slovenia si N 
Zagora - Bulgaria. M 
festările se vor încheia ci 
spectacol de muzică da 
rock și pop, susținut de 
mâții.

Ajutor pentru încălzire
■ Ajutorul pentru 
încălzire, la iarnă vari
ază în funcție de veni
turile pe persoană,
Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@lnformmedla.ro

Deva - Veniturile se acordă 
în perioada 1 noiembrie 2005 
- 31 martie 2006 și va fi 
cuprins între 32 lei noi și 223 
lei noi pe lună, în funcție de 
veniturile pe membru de fa
milie. în cazul gazelor natu
rale acesta variază între 20 lei 
și 160 lei lunar, în perioada 
noiembrie-decembrie 2005 și 
între 22 lei și 178 lei în 
perioada ianuarie-martie 2006.

Potrivit DGMSSF Hune
doara, în cazul încălzirii 
locuinței cu energie termică, 
familiilor și persoanelor sin
gure al căror venit net mediu

lunar este până la 110 lei, li 
se acordă lunar o sumă de 223 
lei pe o perioada de cinci luni 
sau de 92 lei în situația în 
care ajutorul se acordă pe o 
perioadă de 12 luni.

La un venit lunar pe mem
bru, cuprins între 110 lei și 
150 lei, ajutorul este de 145 lei 
pe lună, pentru cinci luni sau 
60 lei pentru un an. .

Pentru un venit între 150 
lei și 190 lei se acordă lunar 
o sumă de 97 lei pentru cinci 
luni sau 40 lei pentru 12 luni, 
iar pentru unul între 190 lei 
și 225 lei - 65 lei, respectiv 27 
lei.
Primele 3 luni 2006

Pentru perioada ianuarie- 
martie 2006, familiilor al 
căror venit net mediu lunar 
pe membru se situează până 
la 110 lei li se acordă lunar 
178 lei, celor cu un venit si

tuat între 110 lei și 150 lei li 
se acordă 108 lei și celor cu 
venituri între 150 lei și 190 lei
- 79 lei. Un ajutor de 56 lei va 
fi acordat celor cu venituri 
între 190 lei și 225 lei, de 45 
lei celor cu venituri de 225 lei
- 260 lei și 22 lei celor cu ve
nit net de 260 lei ■ 310 lei.

Ajutorul merge către cei săraci

Marginalizare
Petroșani (I.J.) - Co 

siliul Local Petroșani 
aprobat programul pi 
vind măsurile pent: 
prevenirea și combater 
marginalizării sociale 
anul 2005. Acesta va 
pus în aplicare de Ser 
ciul Public de Asister 
Socială. Prin H.C.L. i 
16/2003 s-a stabilit me 
dologia de identificare 
persoanelor și familii 
marginalizate social 
suportarea din buge 
local a unei părți ( 
consumul lunar al ac 
tora la serviciile publ 
de strictă necesitate: t 
și canalizare - 3 mc./ 
milie/lună, iar la ener 
electrică, se va supo 
din bugetul local c 
travaloarea a 60 de K 
h/familie/lună.

Denumire societate

ASAR CONSTRUCT

FANTASY PRODCOM SERV SRL

NESUS GRENA COM

LUX CONSTRUCT SPORTIV

BIHARIA PREST SRL

Localitate Adresă

DEVA

AZUR SERVALIM SRL

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DRUMURI-PODURI RA DEVA

ALEX TRANSCONSTRUCT SRL

ECOWASH SRL

1

1 DECEMBRIE, 11

PETROȘANI AVIATORILOR, 62

DEVA MARĂȘTI

PETROȘANI 1 DECEMBRIE, 191 

ȘOIMUȘ BAZA DE AGREMENT

ORĂȘTIE

 Meserie

electrician de întreținere și reparații

electronist depanator

faianțar 

femeie de serviciu

femeie de serviciu

DEVA

DEVA

MUREȘUL

DRAGOȘ VODĂ

IM. EMINESCU, 2 

DOROBANȚI, 32A

femeie de serviciu

fierar betonist

fierar betonist

finisor textile (vopsitor, imprimeur)

mailto:lna.Jurcone@lnformmedia.ro
mailto:lna.jurcone@lnformmedla.ro
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• Pogea a demisionat. Vicepremierul Ghe- 
orghe Pogea și-a înaintat, zilele trecute, 
demisia din funcția de consilier pe care o 
deținea în cadrul CJ Hunedoara. Această ca
litate era incompatibilă cu cea de ministru 
de stat pentru coordonarea activităților eco
nomice, în caFe a fost investit la începutul 
săptămânii. (D.l.)

vineri, 19 august - Prefectul „atacă" 
Poliția. Vladu 

afirmă că polițiștii hunedoreni sunt impli
cați în mafia fierului vechi.
- De teama Apocalipsei, unii locuitori ai 
județului refuză ciparea animalelor și pre
feră să plătească amenzi.
- Două persoane au murit într-un accident 
de circulație petrecut la Halta Geoagiu.

- Producția de grâu 
în unele zone ale 

județului este apropiată de recordul de 
anul trecut.
- Ploile torențiale au întrerupt comunicarea 
cu 130 de familii din Toplița.

sâmbăta, 20 august

AIM Kugaion 
Orăștie a organi
zat recent, eu spri
jinul Adminis
trației Parcului 
Natural Grădiște - 
Cioclovina, com
petiția sportivă 
intitulată „Trofeuț 
Cetăților Dacice”. 
Desfășurată în 
zona Costești - 
Blidaru, 
competiția a fost 
câștigată de clubul 
Mamut Alba Iulia, 
urmat de Ochiul 
Muntelui Cluj- 
Napoca și Trascău 
Corp Zlatna.

(foto: Ina Jurcone)

r ’♦
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Vânătoare de PCR-isti
- Copiii și animalele 
de casă riscă să fie 

uciși de otrava răspândită în centrul Devei.
- Doi frați gemeni au murit înecați în apele 
Mureșului în timp ce încercau să tra
verseze râul cu o brodină.
- O locomotivă și 4 vagoane au ieșit de pe 
șine, pe o Ijnie uzinală a minei Lonea.

luni, 22 august

- Președintele PD 
Hunedoara, Gheo- 

rghe Pogea, a fost desemnat ca membru 
al Guvernului.
- Un bărbat din Hunedoara a încercat, fără 
succes, într-o singură noapte să violeze 
două femei.

marți, 23 august

- După o anchetă 
internă, șeful 

Poliției Municipiului Hunedoara a cerut 
eliberarea din funcție.

j miercuri, 24 august

14 -. h

: c

■ PPCD (PNȚCD) 
dorește să-i identifice 
pe cei care au făcut 
parte din PCR.
Daniel I. Iahcu_______________
d&iiiet.iaRcuginfonnniedla.ro

Deva - Emil Danci, preșe
dintele organizației județene 
a Partidului Popular Creștin 
Democrat, a declarat ieri că 
există o mare îngrijorare în 
rândurile europarlamenta- 
rilor populari, referitoare la 
faptul că foștii lideri comu
niști mai fac încă parte din 
partide politice sau sunt 
angrenați în administrație. 
„Tocmai din acest motiv, ni 
s-a comunicat că solicitarea

Partidului Conservator de a 
adera la Partidul Popular 
European va fi respinsă. Mai 
mult, în perioada următoare 
vor fi verificați 177 de mem
brii ai PD dacă au făcut sau 
nu parte din structurile 
comuniste”, a spus Danci.
Apel la societatea civilă

El a mai precizat că filiala 
pe care o conduce face un 
apel la societatea civilă din 
județul Hunedoara să identi
fice toate aceste persoane 
care au făcut parte din Par
tidul Comunist Român și au 
colaborat cu fosta Securitate 
și să le facă publice numele 
în speranța că acest lucru îi 
va determina să se retragă 
din funcțiile pe care le dețin.

3
„Vrem ca astfel să se producă 
asanarea morală a politicii 
românești. Nu am făcut încă 
o evaluare la nivelul 
județului, astfel încât nu 
putem da nume. Dar o vom 
face și ne rezervăm dreptul 
de a le dezvălui”, a mai afir
mat președintele PPCD Hune
doara.

Imobil cedat
Orăștie (D.I.) - Clădi

rea care adăpostește Ser
viciul de Ambulanță din 
municipiul Orăștie a fost 
cedată, recent, de autori
tățile județene Primăriei 
din localitate, imobilul 
aflându-se ln stare avan
sată de degradare, caz 
care a mai fost redat în 
presă. Situația însă nu-1 
mulțumește pe primarul 
Iosif Blaga. “Am fost
înștințați printr-o adresă 
că respectiva clădire ne- 
a fost atribuită, dar asta 
reprezintă încă o pro-

Emil Danci

I

Fereitr» »l u»l cHn lemn 
atratiOczit cu geam termopan

Obloane din lemn 
cu lamele mobile sau fi««

CC CONSSKR JM D*VA
Str.VUter Șulaga, ne. XX 

exsezxao.esi
m>m OT44zaig.ee»ȘȘ06®

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

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

.< • porți de garaj, industriale, automatizări marca
HORN,...,. s

• plase de insecte, rulouri B

expertul tău fi f no oilier
Deva
Calea Zarandului nr. 43
tel. 0354 100 066

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

TÂMPLĂRIE P.V.C. DE CALITATE

A 
P 
L 
A
S 
T

TÂMPLĂRIE PVC DE CALITATE
Ferestre, uțl, fpide, terase

-profile REHAU, GEALAN
-feronerie GU, WINKHAUS, SELVE 

-sisteme antiefracție SEGUSTK 
-sticla LOW-E Hard cu Argon 

-plase insecte cu balamale și rulou, jaluzele verticale, pervaze

GRATIS: plase insecte, pervaze, sisteme Secustlk 

Consultanță de specialitate, transport șl montaj gratuit 

RATE 19 euro pe luna pentru un apartament

Tâmplăria este executată în fabrica APLAST, cea mai moaemă din Româ
nia.

î’6? ‘Jj?

DEVA BRAD
Cuza Vodă, nr. 37 0747/046.72

219.420;
0723/805.913

1

4 074
CĂLAN
7/046.725

HUNEDOARA
B-dul Traian, nr.‘6 

(50 m până la ACR} 

0747/046.723

Montaj profesional, satisfacție garantatăl
APEL GRATUIT 0800 827 527

CISCO INVEST SRL

Reducere în funcție de comandă!

A 
P 
L 
A
S 
T

Prețuri excepționale! I

Termopane în rate 
19euro/lună

Apelgratuit
0800827527

(28086

RECLAME
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■ Minerii speră într-o 
minune în jocul de pe 
litoral contra echipei 
care a învins Dinamo.

1
S 1’ORT

roate jiui „stinge" Faru

ClPRIAN MARINUȚ

clpriafi.marimit0infornffliedia.ro

• Prezentarea FC CIP. Prezentarea totului 
yîcecampioanei naționale, FC CIP Deva, care 
jva fi urmată de meciul amical cu formația 
Simelot Chișinău, campioana Moldovei, se 
va desfășura luni, începârtd cu ora 18.00 la 
Sala Sporturilor din Deva. Partida va fi trans
misă în direct de postul TV Sport, iar 
intrarea publicului este liberă. (C.M.)

Petroșani - După trei 
etape în care Divizia A s-a 
dovedit o pălărie prea mare 
pentru Jiul, nou-promovata 
din Petroșani susține, astă-

seară, un nou examen foarte 
dificil. Elevii lui lonuț Chirilă 
vor întâlni, pe stadionul 
“Gheorghe Hagi” din Con
stanța, pe FC Farul, echipă 
care după victoria cu Dinamo 
pare cea mai în formă din 
Divizia A. Dincolo de forța, 
adversarei, Jiul s-a confrun
tat, înaintea jocului și cu 
probleme interne, existând 
presiuni și manevre de culise 
pentru înlăturarea lui Chi
rilă, la care însă patronul

• Bani pentru kaiac-canoe. Consilierii ju
dețeni au aprobat ieri un proiect de hotărâre 
privind acordarea unui sprijin financiar de 40 
milioane de lei pentru activitatea de kaiac - 
canoe desfășuată în cadrul Clubului Con
structorul Hunedoara. Banii au fost acordați 
conform prevederilor legale , iar finanțarea 
se va face în baza unui contract. (V.N.)

Fand - Jiul Petroșani, azi, wa 2O.OO, Raționai TV
Palmares: 42 17 8_________ 17_______
ța Constanța: 21 16 3
la Petroșani: 21 ~ 1'5 5'

2 38-11, pentru Farul
1 41-11, pentru Jiul

Prințul meci: 0-0 la Constanța pe 13 martie 1955, când echipa gazda se 

numea Locomotiva 

• Hunedorenii în C. Ieri a avut loc trage
rea la sorți a seriilor Diviziei C. Echipele 
hunedorene fac parte din grupa VI, formată 
din: Oltchim Rm. V, Genesis Lotru, EMC Ro- 
vinari, Gilortul Cărbunești, Min. Mătăsari, CS 
Deva, CS Vulcan, Min. Uricani, Spartac 
Mediaș, FC Sibiu II, FC Ocna Mureș, CS Me
talul Aiud, CS Inter Blaj, CSM Sebeș. (C.M.)

Scor maxim: 0-5 la Petroșani în 1958 și 5-0 la Constanța în 1959
9 Ultima victorie a echipei Jiul la Constanța: 2-1 în 1968______________________

Ultimul meci la Constanța între cele două formații: 3-0 pe 29 aprilie 1998

Aritftri: Vasile Bratu (central} - Adrian Vidan, Florin Buzărnescu (asistenți) - 

Sorin Burloiu (rezervă)_______________________________________________________ _________
Observatori: Doru Neagu, loan Igna. ~~

Alin Simota a rămas insensi
bil. “în ciuda demisiei secun
dului Marin Tudorache și a 
rezultatelor de până acum, 
Ionut Chirilă are în conti
nuare girul meu. O formație 
competitivă se construiește în 
timp și în situația noastră 
mai sunt și alte echipe. Sin
gurul lucru pe care i1 pot 
reproșa antrenorului ar fi 
formula de joc și legat de 
lucrul acesta îmi voi spune și 
eu punctul de vedere, poate 
chiar de la meciul acesta cu 
Farul”, a declarat Simota.
Optimism și atenție

Petre Gigoraș, antrenorul 
Farului, s-a arătat încrezător 
în victorie, dar a punctat că 
Jiul nu trebuie subestimată. 
„Sunt convins că băieții vor 
face tot posibilul pentru o 
nouă victorie. Nu trebuie 
însă să-i tratam de sus pe 
petroșăneni. Am face cea mai 
mare greșeală. Desconsidera
rea adversarului duce câteo
dată la eșecuri dureroase. Eu

Antrenorul Jiului, lonuț Chirilă

consider că orice echipă de 
Divizia A poate pune pro
bleme alteia, deci nu există 
învingător dinainte. Și nouă 
ni s-au acordat puține șanse 
pe terenul lui Dinamo, dar, 
până la urmă, am învins. 
Important este ca jucătorii să 
se concentreze la maximum și 
euforia victoriei cu Dinamo 
să nu ne amețească și să ne 
lovim cu capul de pragul de 
sus” a spus Grigoraș.

Fotbal local cu neajunsuri

Michael Schumacher p-a
I încercat ieri bolidul Ferrari de Formula 1 pe 
? pistele Circuitului de la Monza, (Foto: epa)

■ Președintele AJF i-a 
prezentat prefectului 2 
programe de redresare 
a fotbalului local.

1

4

Monte Carlo (C.M.) - Numai tind jucători români - Adri
an Mutu, Nicolae Mitea, Bogdan Lobonț, Marius Mitu și 

Q* aclan Sânmărtean - vor lua parte la partidele din gru

pele Ligii Campionilor, ediția 2005-2006, un număr mult 
mai mic decât cel înregistrat anul trecut, 14. Tragerea la 
sorți a grupelor Ligii Campionilor a avut loc, Ieri, la Monte 
Carlo. Prima fază va avea loc între 13-14 septembrie și 6- 

7 decembrie

' '1 componența grupelor:________________________
Grupa Mt Bayern MQneNen (Germania): Juventus Torino 
(Italia); FC Bruges (Belgia); Rapid Viena (Austria)________
Grupa B: Arsenal (Anglia); Ajax Amsterdam (Olanda); Spar- 
ta Praqa (Cehia); FC Thun (Elveția)_________________________
Grapa Ci FC Barcelona (Spania); Panathinaikos (Grecia); 
Werder Bremen (Germania); Udinese JMâl_______________
Grapa D: Mancbaster United (Anglia); Warreăl (Spania); 
Lille (Franța); Benfica Lisabona (Portugalia)________________
Grapa E: AC Milan (Italia); PSV Eindhoven (Olanda); Serialise 
04 (Germania); Fenerbahce (Turcia)________________________
Grapa Ei Real Madrid (Spania); Lyon (Franța); Olympiakos 
Pireu (Grecia); Rosenborg (Norvegia) _________

Grupa G: Liverpool (Anglia); Chelsea (Anglia); Anderlecht 
(Belgia); Betis Sevilla (Spania)_______________________________
Grapa H: Inter Milano (italia); FC Porto (Portugalia); Glas
gow Rangers (Scoția); FC Artmedia Bratislava (Slovacia).

Deva (V.N.) - De curînd, pe 
biroul prefectului de Hune
doara, Cristian Vladu, au a- 
juns și două documente care 
privesc fotbalul hunedorean. 
Primul se referă la unele mă
suri necesare pentru îmbună
tățirea activității fotbalistice 
în general, iar al doilea la 
dezvoltarea acestui sport la 
sate. Ambele programe au 
fost întocmite de Mirqea Sîr- 
bu, președintele AJF, Hune
doara.
Terenuri dispărute

Astăzi vom aduce în atenție 
o seamă de neajunsuri și gre
utăți cu care se confruntă fot
balul hunedorean, chestiuni 
reieșite din primul document 
menționat. Prima concluzie 
ar fi aceea că, deși s-au obți
nut unele rezultate bune, fot-

Calitatea jocurilor în Divizia D este modestă (Foto: Traian Mânu)
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balul hunedorean se confrun
tă cu neajunsuri și dificultăți 
care.se acutizează de la an la 
an. Este vorba îh primul rînd 
de faptul că un număr însem
nat de terenuri de fotbal sunt 
într-un grad avansat de uzură 
fizică și morală și nu se înca
drează în cerințele AJF pen
tru a putea fi omologate. Cele 
de la Ghelari, Teliuc, Gura 
barza, Geoagiu, Zam, Boșo- 
rod, Brănișca și Sîntămărie 
Orlea sunt doar cîteva dintre

ele. Mai mult chiar, la nivelul 
județului, datorită înstrăină
rii, dezafectării sau, degradă
rii a scăzut mult numărul a- 
cestor terenuri de fotbal. Au 
dispărut terenurile de la Ra- 
polt, Uroi, Cristur, Sîntandrei, 
Pricaz, Orăștioara de Sus, 
Pui, Vețel etc. în consecință, 
s-a diminuat mult baza de 
selecție pentru fotbalul de 
performantă, numărul jucăto
rilor legitimați fiind în scă
dere de la un an la altul.

Campion 
național la 
atletism

Vulcan (V.N.) - în aces
te zile, Gheorghe Cruceru 
a participat la Campio
natul Național de Atles- 
tim care s-a desfășurat ,1a, 
Pitești.

Sportivul de la C.S. 
Vulcan a participat la 
proba de 10.000 de metri 
alergare pe șosea și a ter
minat pe primul loc, 
devenind astfel campion 
național al acestei probe. 
Concursul a fost organi
zat de Federația Română 
de Atletism împreună cu 
Direcția Județeană pen
tru Tineret și Sport Pi
tești.

Următoarea competiție 
la care va participa 
Gheorghe Cruceru este 
Campionatul Balcanic ce 
se va desfășura în Iugo
slavia la Novisad.

Medalii de bronz la canotaj
Deva (C.M.) - Canotorii de 

la CSS Deva revin pe podimul 
campionatelor naționale, după 
două sezoane în care nu s-au 
putut prezenta la întreceri din 
cauza problemelor legate de 
transportul ambarcațiunilor la 
locul competițiilor. Astfel, la 
Campionatele Naționale de Vi
teză și la Campionatele Națio
nale ale CSS-urilor, desfășu
rate pe parcursul săptămânii 
trecute la Năvodari, sportivii 
antrenați de Florin Lupu au 
obținut trei medalii de bronz 
și mai multe locuri IV. în 
campionatul CSS-urilor, An-

drei Jurcă și Alin Drumar s- 
au clasat pe locul III în cursa 
de două rame juniori, Ionut 
Buhnilă și Dan Gherman au 
luat bronzul în cursa de dublu 
vâsle, iar Robert Gyorgy a so
sit al IV-lea în întrecerea de 
simplu vâsle. La C.N. de Vi
teză, Jurcă, Drumar și Gyor- 
gy au repetat performanțele de 
la școlare, iar Ionut Buhnilă 
și Dan Gherman n-au obținut 
decât locul IV. Concursurile s- 
au desfășurat pe Canalul 
Midia Năvodari și au aliniat 
la start sportivi de la 25 de 
cluburi din țară.

(284M)

Kt XL SPORT

zona Stadion - Cotate Deva

Vizfteaza-ne șl 
folosind

• două terenuride , „
• instalație nocturnă • vestiare, «faguri «terasă ți bar 

Rezervări terenuri de otbel:
Tel. 0742/051 547, 0722/210.tM, 

iah la baza sportivă . ,
.. www.realsport.ro ...

45% Reducere
Economisește cu abonamentuls
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi) 'cr

CUM TE ABONEZI?

Preț/ziar pentru abonament anual

(1.920 lei vechi)

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

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 

J de televiziune.

Abonamente

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

1 lună

3 luni

6 luni

12 luni

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

16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)

31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)

59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

CUVANIW.
Numele

Prenumele

Strada

RECLAMA

Localitatea

Telefon (optional)

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

clpriafi.marimit0infornffliedia.ro
care.se
http://www.realsport.ro
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• S-au răzgândit. Gruparea 
Hercules a renunțat la achizi
ționarea jucătorului Laurențiu 
Roșu (foto), astfel că mijlo
cașul român va rămâne la 
echipa Recreativp Huelva. Po

trivit presei spaniole, Huelva nu a dorit să-l 
lase pe român să plece.(MF)

• Amânare. Raliul Harghitei, a șasea etapă a 
Campionatului Național de Raliuri, care ar fi 
trebuit să se desfășoare în zilele de 2 și 3 sep
tembrie, a fost amânat pentru peiîoada 4-5 
noiembrie, din cauza inundațiilor din județ.(MF)

Incert
Londra (MF) - Mijlo

cașul Steven Gerrard es
te incert pentru meciul 
pe care Liverpool îl Va 
susține astăzi în compa
nia formației ȚSKA 

, Moscova, în Supercupa 
Europei, a anunțat ma
nagerul grupării engle
za, Rafael Benitez. „Am 
discutat cu medicii și va 
fi greu ca Steven să poa
tă juca vineri în Super- 
cupă. El vrea să joace și 
eu vrea să joace, este un 
trofeu pe care ne dorim 
să-l câștigăm”,, a spus 
Benitez. Gerrard s-a ac
cidentat la gambă, sâm
bătă, în partida cu Sun
derland, scor 1 - 0, din e- 
tapa a doua a campiona
tului Angliei. Meciul 
pentru Supercupa Euro
pei, care se va disputa 
între Liver- 
pool-câștigă- 
toarea Ligii 
Campioni
lor și ȚSKA 
Moscova- 
câștigătoa- 
rea Cupei 
UEFA, 
va avea 
loc de 
la ora 
21:45, la 
Monte 
Carlo.

Mike Tyson

Oaspete 
de seamă
Constanța (MF) - 
Fostul campion mon
dial la categoria grea, 
Mike Tyson, a sosit 
miercuri în România, 
la bordul unui iaht ca
re a ancorat în portul 
Tomis din Constanța. 
Tyson s-a plimbat 
timp de două ore în 
zona veche a orașului 
Constanța, fiind înso
țit de o româncă, Mi- 
haela Călin. Pugilistul 
american a vizitat Ar
hiepiscopia Tomisului 
și Geamia, s-a foto
grafiat cu turiștii și a 
dat autografe. Pro
motorul Eduard Irimia 
a declarat că l-a invi
tat pe fostul campion 
mondial să asiste la 

de selecție, 
pentru circuitul Local 
Kombat, organizat la 
Mamaia, în acest 
weekend: Tyson că
lătorește la bordul 
iahtului „Summer 
Wind" de mai multe 
săptămâni.

Veste bună pentru români
Praga (MF) ■ Selecționerul reprezentativei 

Cehiei, Karel Bruckner, a anunțat ieri lotul 
pentru meciurile cu România (3 septembrie) 
și Armenia (7 septembrie), din grupa I de 
calificare la CM 2006, mijlocașul Pavel Ned- 
ved nefiind nominalizat. Coechipier cu Adri
an Mutu la Juventus Torino, Nedved s-a 
retras din echipa națională a Cehiei după 
Euro-2004, însă în ultima vreme a lăsat să 
se înțeleagă că ar fi dispus să revină. Parti
da dintre selecționatele României și Cehiei 
va avea loc sâmbăta viitoare, de la ora 21:00, 
pe stadionul „Gheorghe Hagi” din Constan
ța. Lotul oaspeților cuprinde următorii ju
cători: Jaromir Blazek (Spartă Praga), Petr 
Cech (Chelsea Londra), Antonta Kinsky (Sa
turn Ramenskoe) ■ portari, Rene Bolf (AJ 
Auxerre), Zdenek Grygera (Ajax Amster
dam), Tomas Hubschman (Șahtior Donețk), 
Marek Jankulovski (AC Milan), Zdenek Pos- 
pech (Sparta Praga), David Rozehnal (Paris 
Saint-Germain), Tomas Ujfalusi (AC Fioren
tina) - fundași, Tomas Gâlasek (Ajax Ams
terdam), Karel Poborsky (Sparta Praga), Jan 
Polak (FC Nurnberg), Tomas Rosicky (Bo
russia Dortmund), Rudolf Skacel (Heart of 
Midlothian), Vladimir Smicer (Girondins 
Bordeaux), Marek Heinz (Borussia Mon- 
chengladbach) - mijlocași, Milan Baros (As
ton Villa), Tomas Jun (Trabzonspor), Jan 
Koller (Borussia Dortmund) - atacanți.

Nedved nu va veni la Constanța.

Trei români la US Open
New York (L.G.) - Victor 

Hănescu, Andrei Pavel și Răz- 
van Sabău, vor fi prezenți pe 
tabloul principal la US Open, 
al patrulea și ultimul turneul 
de Mare Șleip al anului, care 
va debuta luni, la Flushing 
Meadows. Misiunea cea mai 
grea o are Sabău, care 11 vâ 
întâlni în runda inaugurală 
pe favoritul nr. 7, americanul 
Andrei Agassi, prezent pentru 
a noua oară la US Open, com
petiție pe care nu a câștigat- 
o însă niciodată. Cel mai în 
formă tenisman român al mo
mentului, Victor Hănescu îl 
va avea ca adversar pe spani
olul Albert Montanes. Aflat la 
a doua participare la US O-

pen, Hănescu se află pe a- 
ceeași parte a tabloului cu 
principalul favorit, Roger Fe
derer. Elvețianul va juca în 
primul tur în compania cehu
lui Jan Minar. în fine, Andrei 
Pavel va evolua în runda i- 
naugurală a competiției împo
triva ținui jucător venit din 
calificări. Dacă va accede în 
turul următor, Pavel are toate 
șansele să îl înfrunte pe spa
niolul Juan Carlos Ferrero, 
cap de serie numărul 20. La 
rândul său, în cazul în care 
va trece de prima fază, Hănes
cu va juca în compania învin
gătorului dintre belgianul O- 
livier Rochus, favoritul 27, și 
un jucător venit din calificări.

Adrian Mutu

II Luce
■ Pentru Șahtior Do
nețk, evoluția din cam
pionat este mai impor
tantă decât Cupa UEFA.

Milano (MF) - Antrenorul 
Mircea Lucescu a declarat la 
finalul meciului cu Interna- 
zionale Milano, că un nou 
succes cu echipa Șahtior Do
nețk în campionat este mai 
important decât adjudecarea 
Cupei UEFA. „Pentru noi, 
victoriile din campionat sunt 
mai importante decât meciu
rile din Cupa UEFA. Este im
portant să creștem în valoare, 
pentru ca, mai apoi, să ne mă-

Mutu peste Eto'o
Barcelona (MF) - Adrian 

Mutu a marcat un gol din pe
nalty pentru Juventus Torino 
în meciul amical susținut în 
compania formației FC Barce
lona, miercuri seară, pe sta
dionul Nou Camp. Fotbalistul 
român, care a intrat pe teren 
în minutul 46 în locul lui Del 
Piero, a marcat primul penal
ty pentru torinezi la loviturile 
de departajare în urma cărora 
campioana Italiei a câștigat 
a 40-a ediție a trofeului Joan 
Gamper.

La finalul timpului regula
mentar de joc, scorul a fost 2 
■ 2, atacantul român obținând 
o lovitură de pedeapsă în mi
nutul 79 - în urma unui fault 
comis asupra sa de Edmilson 
- transformată de Trezeguet.

surăm puterile cu marile e- 
chipe ale Europei și să ne pu
tem adjudeca un trofeu. Este 
ușor să îți stabilești un obiec
tiv, insă âațe mult mâi grei 
să formezi o echipă puternică, 
pentru că un astfel de obiec
tiv cere timp și bani”, a de
clarat, miercuri seară, Mircea 
Lucescu, răspunzând provo
cării lansate de patronul echi
pei, Rinat Ahmetov, de a câș
tiga Cupa UEFA. Lucescu a 
spus că și circumstanțele ar 
trebui să fie favorabile pentru 
a reuși adjudecarea unui tro
feu. „Spre exemplu, să nu a- 
vem jucători accidentați, dar 
și culoarul ar trebui să ne fie

■««•iimomi Max Biaggl a anunțat că este pregătit să-l 
înfrunte în acest week-end pe campionul clasei MotoGP, 
compatriotul său Valentino Rossi, în Grand Prix-ul Cehia 
„Este circuitul meu preferat și cu siguranță voi avea uL 
cuvânt important de spus", a declarat .pilotul echipei Rep
sol Honda, care în acest moment se află pe poziția a cincea 
în ierarhia mondială, la humai 3 puncte de loeul ctoi(L.G.) _______ ________________________________ _ __________ 7

favorabil”, a preciza? antreno
rul român.
Cu porțile închise
J-; Mirce^^fcescu a spus că 
pri: îtipatul obiectiv al grupă
rii Șahtior, în partida cu In- 
ternazionale Milano, a fost de 
a pune formația italiană în di
ficultate și de a face un joc 
bun. „Am încercat să avem o 
evoluție decentă. Soarta califi
cării era greu de întors, insă 
am încercat să impunem rit
mul. Poate că am fost și avan
tajați de faptul că s-a jucat fă
ră spectatori, însă Interul a 
știut să păstreze avantajul de 
la Donețk”, a precizat Luces-

i-
minată, mier 
rul trei preliminar al Ligi*"  
Campionilor, de formația In-: 
temazionale Milano cu scorul 
general de 3 - 1. Formația u- 
craineană va evolua însă în 
Cupa UEFA. Partida Inter Mi
lano - Șahtior Donețk, scor 1 
- 1, s-a jucat fără spectatori 
deoarece stadionul echiC ' 
italiene a fost spendat penti u 
patru meciuri în cupele eu
ropene, ca urmare a inciden
telor produse de suporterii 
gazdelor la meciul cu AC 
Milan, contând pentru manșa 
secundă a sferturilor de finală 
ale Ligii Campionilor.

Modelul Logan a fost testat în Alpii francezi de Jean Joseph.

Francezii au planuri mari cu Logan
■ După Peugeot și Ci
troen, Renault se gân
dește să intre cu o e- 
chipă de uzină în WRC.

Paris (L.G.) - Cu ceva timp 
în urmă, Renault anunța că 
se gândește foarte serios la re
venirea în Campionatul Mon
dial de raliuri. După ce în ul
timii ani s-a limitat doar la 
competiția destinată juniori
lor JWRC, unde participă cu 
modelul Clio Super 1600, cons

tructorul francez a efectuat zi
lele trecute o serie de teste cu 
modelul Logan. Botezat S2000, 
bolidul conceput la uzinele 
Dacia de la Mioveni a fost în
cercat de campionul european 
de raliuri Jean Joșeph, pe un 
traseu de asfalt din Alpii fran
cezi. Deși multă vreme au cir
culat zvonuri potrivit cărora 
modelul Megane va fi folosit 
ca bază pentru dezvoltarea u- 
nei mașini S2000 se pare că 
francezii s-au orientat spre 
modelul de succes Dacia Lo

gan. Acesta are avantajul de a 
fi special conceput pentru dru
murile accidentate de la noi.
Obiective

Pentru moment, francezii 
se gândesc să introducă mode
lul Logan în Campionatul Eu
ropean de raliuri și dacă re
zultatele vor apărea, există po
sibilitatea intrării în compe
tiția supremă. După cum se 
știe deja, FIA ar putea înlocui 
mașinile World Rally Car din 
CM cu o noua clasă, S2000.

Scandalos!
Praga (MF) - Vestiarul 

echipei Anderlecht Brux
elles, la care evoluează și 
Marius Mitu, a fost jefuit 
în timpul meciului retur 
cu Slavia Praga, din tu
rul trei preliminar al Li
gii Campionilor, au a- 
nunțat, miercuri seară, 
jurnaliștii belgieni. După 
încheierea meciului, Sol
dat cu victoria formației 
Anderlecht și calificarea 
în grupele Ligii Campio
nilor, jucătorii au desco
perit că vestiarul a fost 
jefuit. „Portofelele, biju
teriile, telefoanele mobi
le, actele de identitate, 
vizele: totul a fost furat. 
Vestiarul a fost devastat. 
Este scandalos!”, a decla
rat un jurnalist de lâ 
postul public de radio. 
RTBF. Un alt jurnalist aV 
confirmat declarațiile co
legului său. „La pauză, o- 
ficialii belgieni au desco
perit deja că au fost pră- 
dați, dar nu le-au spus 
nimic jucătorilor pentru 
a nu-i perturba”, a preci
zat jurnalistul citat.
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Felicitări (67)

• o Mdt pt ran profesionalismul său pe asis
tenta medicală Aurica Blejdea. Prin fizioterapie 
m-a ajutat să merg fără baston. Cu mulțumiri, 
Elena Limbean din Deva.

Vând ap. 1 cameră (01)

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

Vând ap. 2 camere (03)

.^■jconfort 1, Pol-M3-Ap. 8 Et I, preț un miliard 
vfeisută lei negociabil. Tel. 223336.

aueccmandate, contorizări, ocupabil imediat, 
parchet în camere, balcon foarte mare, etaj II, 
zona Pieței Centrale, DevaTel. 0721/744514. Preț 
1,1 mid. negociabil.

• Simeria, 2 camere, zonă ultracentrală 
încălzire centrală baie cu gresie și faianță preț 
750 milioane. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• regent apartament 2 camere decomandate, 
etaj intermediar, S; 56 mp, bloc de cărămidă 
zona piață ocupabil imediat, preț 107.000 Ron. 
Tel. 0745/888619.

• vând apartament 2 camere-parter, dotat cu 
toate utilttățite-i-centrală pe gaz, posibilități de 
extindere în față pentru sediu de firmă cabinete 
medicale sau locuință Hațeg. Tel. 770367,770735, 
0722/876141.
• vând apartament 2 camere decomandate, 
contorizări, zona Lido, 2 balcoane, 1 inchis, 
vedere interior, uscătorie, boxă beci, negociabil. 
Tel. 0723/682812,218392.
• vând apartament 2 camere semidecomndate, 
contorizări, fără imbunătățiri, et 1, zona Piața 
Centrală Deva, preț 75.000 RON. Tel. 224296, 
0788/361782.

• AL Motitor, sdec, 2 holuri, baie amenajată, 
contorizări, etl, 620 mii, tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
•zona KogăHcoanu, circuit, et 3, liber, preț 950 
mii., tel. 0745/159608 215113. (Mimason)
• zona B-did lDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat liber, preț 1 mid., neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zona Băkeicu,etaj intermediar, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, parchet fără modificări, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498 232808 0788 
165702. (Fiesta Nora)
• zona EmtaeKU, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată, parchet gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil imediat preț 67 000 RON, tel. 0788 
165703,232808 0745 302200. (Fiesta Nora)

• zona L Corvin, dec, 54 mp, amenajat și modi
ficat deosebit contorizări, preț 28 500 euro, tel. 
0745 302200,232808 0788165703. (Fiesta Nora)
• zona, piața centrală bloc de cărămidă S0 mp, 
etaj 2, decomandat balcon tip lojă apometre, 
gaz 2 focuri, parchet ocupabil imediat preț 
110.000 RON, tel. 0788/165703, 232808 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Moarto Mintiei, etaj intermediar, deco
mandat 60 mp, balcon mare, parchet gresie, 
faianță contorizări, repartitoare de căldură 
boxă la subsol. Preț 145.000 RON, tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

•zona Mfcra 15, etaj intermediar, decomandat 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 14500 euro, 
tel. 0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta 
Nora)

•zona Dada, circuit balcon închis, parchet gre
sie, faianță apometre, gaz 2 focuri, 78000 RON, 
0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta Nora) 

•zona AL Armatei, superamenajat complet mo- 
Diiat și utilat mobila la comandă modernă oca
zie! 785 mii. lei. 235208 0721/985256 (Rocan 3000)

CADOU

• decomandate, cu taforetetitiri, 
Bejan, etaj VH, preț 650 mUHteto 
TeL 0727/340661 (Megafopofc)

• vând apartament 2 camera, rtecaman- 
date, balcon techis, apometre, becL reper- 
flteura de câidreă et 2. brtd L Mate. Tel 
*741/141414, mvnm.

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

9 • *

•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie,faianță foarte îngrijit 585 mii.,neg. 
TelL 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
•zonă centrată Împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tei. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).

AmtlO L-1300 , 
Intel Celeron H37O (Dothan 1,5 GHz) 
t2 Cache; 1024 kB 
kAM: 5f2MBDDR33$ ''
HDD: 60GB/DVDRWDL 
flaca de ttmet: MS-Sound compatlbte 
Mxavktab: Intel 8526M UMA 64 MB
Display: WXGA TFT

• decomandate, Deva, Gojdu, parter, preț 77 mii 
RON. Tel. 0720/437889,0740/850728.
• decomandate, in Deva, B-dul Decebal, bf. 22, 
sc. C, vedere spre parc, gresie, faianță, ușă 
metalică, lavabil, preț 35.000 euro negociabil. Tel. 
0723/992790.

75O* C<rnfc^Ttel^?e^Z7/MO««Î

0254'212688. (MegMreMta)

• decomandate, idbaccntral parter, Deva Tel. 
218660.
• decomandate, ama Carpați, etaj III, vedere la 
stradă, contorizări complete, interfon la scară, 
parchet în camere, preț 1 miliard iei nego- 
ciabil.Tel. 0741/301548,234401.
• Deva, zona Astoria; etaj inferior, decoman
date, preț 90.000 RON, negociabil, sau schimb cu 
ap. în Dacia, cu balcon+diferență Tel. 
0720/437889,0740/850728

• te Gojdu, AL Mdț parter, Middccaaae- 
date, pivniță balcon tacita, contertxfct 
grad», faianță pardwt, preț Mt nd. teLTd. 
0727/340661,02S4H2M9L QligihpiBl)

• fără bnbunătățiri, contorizări, gaz 2 focuri, la 
parter, Micro 15, bl. 78, preț 550 milioane. Tel. 
^26/042239.

• vând aau schimb apartament 2 camere cu 
garsonieră+diferență ap 45, bl. 28 sc C, Str. 
Minerului, et 1, bloc de cărămidă decomandate, 
vedere la stradă contorizări, interfon, preț nego
ciabil. Tel. 0723/933333.
• vând regent apartament 2 camere în Simeria, 
zonă centrală parchet bucătărie mare, balcon 
închis, bale modernă centrală termică preț 750 
mii. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• vând regent apartament 2 camere, zonă 
foarte bună multiple îmbunătățiri, preț 800 mii. 
lei negociabil în Simeria.Tel. 0720/505771, 
0722/582097.
• uMracertat decomandate, ST-56 mp, etaj 
intermediar, lavabil. Preț 980 milioane nego
ciabil. TeL 0721/815781. (Pnma Invest)

• zm* Actoria, dec, contorizări, parchet gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, 54 mp, preț 
870 miL, neg, tel. 0742/019418 (Prima Invest)

• zn Deda, 3 ap. pe motiv de emigrare, et 1-2- 
3, ocupabile imediat cochete, contorizări, preț 
19500-18500-17.500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima Invest)
• urgent Dada, et 2, balcon închis, parchet 
contorizări, apă gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
teL 0745/640725,206003. (Mimason)
• to Mkra 15, în turnuri, dec., parchet laminat 
gresie, faianță balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat liber, preț 550 mii, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona AL Jiului, circuit parchet faianță stare 
bună cărămidă 700 mii, neg, tel. 
206003.(Mimason)

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

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

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65.

A11

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbij

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

«==> C METALO GORD
sjt.L.

------- -- ------  330152-DEVA 
Str. lullu Maniu, bl. L2, sc. B - parter

Tel./fax:0254.212.047

Prețuri avantajoase! s
2

AZA Toată gama ** 
materiale de construcțffgr 

amenajări interioare, la 
^^iămai avantajoase prețuri.

&S , (28085)

41 SC DARIANEINSTAL 
SRL

EI amenajări interioare EI faianță și gresie 

import Italia și Spania EI obiecte sanitare 

lacuri și vopsele lavabile EI mobilier de baie EI 

gips-carton și accesorii EI parchet laminat El 

scule, feronerie EI echipament de protecție

DEVA, str. N. Bălcescu, bl. 12A, parter, tel. 0788/367578.
(28069)

BILIETE DE AVION

Vă oferib

AGENJ1A DE TURISM 
Șl BILETE DE AVION

Croaziere pe Mediterană 
Transport microbuz 
Budapesta-aeroport 
Transport internațional 
Asigurări sănătate

DEVA, b-dul Decebal, nr. 4 A
Tel: 0254.234247, Tel./fax: 0254214.543
E-mail: nexustravel@rdslink.ro

TURISM INTERNAȚIONAL:
■ Grecia, Egipt, Austria, Franjo, Italia, Israel, Elveția, Turcia

Mobilier pentru O

[casatdumneav.odstra;

® 'P.e(iuni)păna sâmbătă 

î, S ijrtîre'orele 9 17

■tel,

, Investim iii eleganță

setvice-ul aatgurA pteaete cte nchîmb el reparațiile pentru autoturismele Skoda.

TURISM Dl LA A LA Z

Descoperit» cu noi SKODA

INTERCAR Dealer autorizat pe județele 
-ta Sibiu și Alba

k M Contact; DN 1, km 303 ♦ 750, ȘeHmbtar. Sibiu
I fPhW ■ Tel: 0289 580 006
■ M ■ Fax: 0269 560 688
M www.intercar.ro

DEVA, B-DUL DECSA1, NR. 4A 
Tel/Fax0254/214543,0254/234247 

E-mail: niKurlrcrvelOTdrlink.ro

RECLAME

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
mailto:nexustravel@rdslink.ro
http://www.intercar.ro
niKurlrcrvelOTdrlink.ro
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•ocuK ion» piață, decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil Imediat, preț 25000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)
«MnaWkro 15, etaj Intermediar, parchet, bale, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mIL, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
mm» N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•tata cantata, I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• amanajat faianță, gresie, balcon, ocupabil 
Imediat bdu-l Dacia, preț 76.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)

• urgant zona Dacia, amenajat modem, 
contorlzări, et. intermediar, preț 60.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Bălca» et intermediar, balcon, st 48 
mp, contorlzări, preț 70.000 non, tel. 0740/013371. 
(Garant Consulting)
• zona CEC, dec, 2 balcoane, modificări, hol 
central, contorlzări, apometre, gaz, 2 focuri 
repartitoare, amenajări moderne, mobilă de 
bucătărie nouă, preț 110.000 ron, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dnd», 2 holuri, parchet faianță, ușă nouă, preț 
570.000300 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
a Zar decomandata, et bun, faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
a Gojdu, decomandata, et bun, parchet gresie, 
faianță, lavabll contorlzări. Preț 30.000 euro, nea 
Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•decomandata, Mm, bucătărie, superame- 
najat parchet gresie, faianța, termopan, spoturi 
etc Preț 1,150 mid. lei, neg.-Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
rttaw Citata, semidec. et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță, termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/487.615 (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
o au, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorlzări, ocupabil Imediat Gojdu. Preț 
85D00RON. Tel. 223400, 0724/169303,
0742/005228 (Casa Bete
•dec, cantata termică proprie, gresie, faianță 
modernă, parchet Liliacului. Preț. 105.000 RON, 
neg. Tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. 
(Casa Betania)
•dac, bloc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată contorlzări, scară cu interior, vedere 
spre oraș. Minerului. Preț 74.000 RON, neg. Tel. 
223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa
Betania)
•dradt htocde cărămidă balcon, contorlzări, 
gresie, faianță parchet Bulevardul Dacia. Preț 
85.000 RON, neg. Tel. 223400, 0740/914688, 
0720/387898 (Casa Betania)
•zona l Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorlzări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika)

Societate franceza, înființată la Deva, activând 
în domeniul Industriei auto, caută:

A) Responsabil de producție, având bune cunoștințe și experiență 
relevantă despre producția de serie mare. De formație inginer 
mecanic, vorbitor de limba engleză, bune cunoștințe despre orga
nizarea muncii, jptlmlzar procedeelor de fabricație, controlul 
calității, calității planning-ului, gestiunea personalului productiv.
B) Technician de calitate, cu o bună experiență in domeniul auto, 
de formație desenator Industrial, domeniul mecanic, cunoscător 
al informaticii în mod indispensabil.
CJ Desenator Catia V5 sau Ml O Proinjenir; bune cunoștințe de 
limba engleză.
D) Programator industrial vorbitor de limba engleză.
EJ Asistentă direcție, cunoscătoare a limbilor engleză șl franceză la 
perfecție, prezență plăcută, diplomată, cu bune noțiuni din dome
niul comercial.

CV și scrisoare de motivare pe adresa SPRINT SERVICE, Bd. I. Maniu, 
nr. 425-431, sector 6, București, sau la tel. 021 493 63 44, sau e-mail 
frederic.jolvgeastaffairs.com: nu se dau relații prin telefon.
Interviul va avea loc ^rDeva, fn urma convocării, la sfârșitul lunii 
septembrie. (28998)

•zona Zamfireku, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenalărl, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• doct cărtntata, gresie, faianță par
chet lavabll, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mil. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• zona bdul Decebal, et 3 vedere spre bulevard, 
60 mp, amenșlat ocupabil Imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660168 (Evrika)

• zona Mim semidec., modificat faianță 
gresie, centrala termica, roiete extenoare, Dine 
întreținut hldrolzolațle Italiană, preț 520 mii. tel. 
235208; 0724620355 (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec, gaz contorlzat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 

620358 (Rocan 3000)
• mm L Maniu, etaj Intermediar, amenajat, 
contonzari, parcnet gresie, faianță veoere 
deosebită Preț. 1200. mid. nea Tel. 0745/666447, 
0254234401, (Rubin's Home)
• zona lătceacu, etaj Intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut 
Preț 770 mii. neg. Tel. 0745666447,0254.234401. 
(Rubin's Home)

• zona Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță, lamelar. Preț 800 mil. neg, Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin'S Home)

• zona LlacuM, dec. amenajat recent conto
rizări, parchet ocupabil Imediat. Preț 1,030 mid. 
Tel. 0745/666447,0254.234401. (Rubin) Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianța, 
parchet lavabll, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț.660 mil. nea Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin'S Home)
• zona KogăHcaanu, în circuit et Intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401. (Rubin’s Home)
• zonă canina, erai Intermediar, 2 oarcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. nea Tel.

45/666447,0254234401. (Rubin'S Home)
• zonă tatacentata, vedere la cetate, modificat 
st 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj Intermediar, preț 1250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin'S Home)
• zona Zanfti u, etaj Intermediar, dec., bine 
întreținut merită văzut. Preț 1 mid. Tel. 
0745/566447,0254234401. (Rubin's Home)

• zona L Corvîn, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet merită văzut preț neg 
Tel. 0741/301548 0254234401. (Rubin’s Home)
• zona Udo, dec, et 8 amenajat contorlzări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusl- 
ness)
• zona Uc. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorlzări, preț 1250 mid., nea tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorlzări, 
preț 12 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorlzări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•super ofartăî 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) 

•decomandata, etaj 1,2 balcoane, parchet 
laminat, contorlzări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•Mmidecomandita, contorizări, parchet, cără
midă, zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869915 (Casa Grande)
•wmldacoma antorizM, gaz. apă etaj
Intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande)
•Deva, carter Dada, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru-prlvatlzare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• urgent, * *T*52  mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultraflnlsat centrală termică, acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent, et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 bale, balcon, aer condiționat, 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)

• iigant 8T=40 mp, parter, bale, parchet, 80000

• vând ti Deva casă curte, grădină S. Grivlțel, 
nr. 31, preț 1 mtaard - negociabil. Tel. 236510.
• vlnd uigtat casă nouă în Mintia finisată 

parțial, P+M, 140 mp. 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
preț 1 miliard negoăaM. TeL 0744/690949. 
•tar. Horoa, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sauschlmbcuap.2 camere * diferență preț 1,2 
mid. lei, nea teL 211587,0745/253662 (Evrika)
• Zona uitacaotart 2 cam bucătărie, bale, hol, 
cămară locuibilă apt gaz, curent, toate 
facilitățile, anexe arte, ?ttnă ST500 MP. 

FS30 M. PREȚ 75500 GURNEG. TH-0745666447, 
0254,234401 (Rubin's Home).
•zonă cantrata, 2 camere, oucăăria baie, teren 
500 mp, Ideală pentru seda de fimta. Pita 26 mid. 
lei, tel. 0788/497.615 (Agenția knoMartNr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 Ml budrtrie 
garai, încălzire centrală st 1200 mp. HOltOaro. 
negociabil, tel. 0788/497515. (Agenția imoHtart 
Nr.l)
•zona reW. 4 camere, 2 băl bucătărie 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 m#- 
arde. lei, 0785/497.615. (Agenția imobiliari Mr. I)
• Deva, 3 camere, bucătărie baie garaj, tocltnre 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, nea tefrtga. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr.l) 1» 
•Deva, 2804, parter+mansardă 4 camere, 2 bdi^ 

bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrată 
preț 115000 euro, neg, telefon 0788/497515. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• 2 camera, Simeria, bucătărie mare, con- 
torlzări, anexe, curte+grădină 400 mp, preț 15 
mid., neg, tel. 0740/210780. (Prima Invest)

• la 8 km de Deva, 5 camere mari, baie 
bucătărie, viță de vie, pomi fructiferi, gridmă 
mare, preț 900 mii, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
•4camoro, 2 băi, bucătărie, geamuri termopan. 
curte+grădină 500 mp, ia 5 km de Deva Preț 
35.000 euro nea Tel, 223400, 0720/387896, 
0724/169303. (Casa Betania)
• 3 camcro, cămară hol, fântână grădină st
1200 mp, gaz la poartă la 15 km de Deva spre 
Arad. Preț 60.000 RON. Tel. 223400, 0742/0052» 
0720/387896. (Casa Betania) zCL
•zonaHoria,2camere,bucătărie,baie,parchet » 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, ' 
curent canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800
mii, telefoane 235208; 0724-620355 (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, bed. 
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; 0724-620355 (Rocan 3000)
• în Deva, 4 camera, bucătărie, baie, 700 mrț^
teren, apă gaz, canalizare, preț 85000 euro, nanii 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest) —”

• zona Deva, ultracentral, 4 camere, 2 bucătării 
bale, hol central, garaj, curte, grădină st450 mp, 
preț 100,000 euro, tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)

RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)

• urgent et 2,1 bale, balcon închis, amenajat, 
25500 euro, Tel, 218693, 0745/398767, 
0727/887487. (Alfa)
• zona Ml-Hunedoara, sdec., parchet, gresie, 
faianță et Intermediar, preț 530 mii., neg., tel. 
0746/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona Mă parter, preț 160 mii., tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Careta Hunedoara, dec, 800 mil, neg, tel. 
0727/191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• cumnat aparamnt 2 camere în Simeria Tel. 
0720/505771

• zonă buiă, în Deva, de preferință etaj Interme
diar, plata Imediat 0745/253662,211587. (Evrika)

• wgmtki Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima învesti

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandata, antorizări, 2 balcoane, s 98
mp, et L zonă centrală exclus intermediari, preț 
1310 mid. lei. Tel. 228615.
• decomandata, cu îmbunătățiri, centrală 
termică termopane, 2 bă, 2 balcoane, ultracen
tral, Dret 1.100.000.000 ușor negociabil. Tel. 
0720/505771,0723/686162.

• stal Intermediar, vedere în 2 părți, 
îmbunătățiri, Bd. Decebal, merită văzut preț 
41.000 euro. Tel. 0745/888619.
• zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bă, 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)
•am Dorobanți et 2, centrală termică fărăîm- 
bunătățlrl majore, bucătărie modificată, preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zonaProgoata, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări,85 mp, preț 13 mid. > 
lei, negociabil, telefoane-211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona a 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 Prognoul dec, ușă metalică apometre, 
gaz contonzat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 bale, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1360 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zor Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare, parchet stejar, gresia faianță 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț 150 000 RON, 0723 251498, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)
• zona L Creangă ultrcentral, decomandat 
balcon mare, parchet geamuri și uși schimbate, 
contrlzări, gaz 2 focuri, liber, preț.145.000 RON, 
neg., tel. 0745/302200, 0723/251498, 232809. 
(Fiesta Nora)

• zona Carpați, decomandate, balcon, boxă 
contorlzări, parchet, fără modificări, preț 150 000 
RON, tel, 0745 302200,232808,0788 165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Minerului etaj Intermediar, balcon 
închis, termopan, centrală termică parchet, 
gresie, faianță preț 94,000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorlzări, parchet gresie, faianță preț 
145 000 RON, tel. 0788 165703,232808,0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, parter, decomandate, centrală 
termică modificări Interioare, parchet stare 
bună, vedere în două părți, preț 145 000 RON, tel. 
0723 251498,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• zonă cantata, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț IA miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• sdec, bucătăria, bale, balcon, contorlzări, et. 
Intermediar, zona Gojdu, preț 32.500 euro, neg, 
tel. 0741/154.401, 227.542 seara (Garant 
Consulting)
• zona Progresul dec., hol central, balcon, 
amenajări moderne, modificări, c.t, preț 41 XXX 
euro, tel. 0740/013.971. (Garant Consulting)

• zona U et. 1, dec., 2 băl, 2 balcoane, ct 
preț 42.000 euro, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• zona Gojdu, et. 2, balcon, amenajări, 
contorlzări, preț 32.000 euro, tel. 0740/013.971. 
(Garant Consulting)
•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 uHiacentata, parchetat gresie șl faianță 
bine întreținut contorizări, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro. neg. Tel. 0741/301548,0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• doc, 2 băl, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mii. neg. Tel. 
0741/301548,0254,234401, (Rubin's Home)
• dec, termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental, Preț 1.030 mil, neg. Tel. 0741/301548, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona Mineralul decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
Imediat, preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona I Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zonă centrata, decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie șl baie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1.380 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)

• inert, et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parcnet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgeat ta. 1,2 băi,2 balcoane, parchet 135000 
RON, nea TeL 218693,0745/398767,0727/8B7467. 
(Alfa)
• legeni et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgant decomandata, parchet gresie și 
faianță termopane, uși Interioare schimbate, 
zona Bălcescu, preț 31 XXX euro, negociabil. Tel. 
0721/815781.(Prima Invest)
• urgant Deva, et 2, sdec., renovat instalații 
sanitare noi, gresie, faianță preț 880 milioane. 
Tel. 0740/210780. (Prima invest)
• cântai el 2, parchet 2 balcoane, centrală 
termică' termopane, preț 1,35 mii., tel. 
0726/710903. (Prima Invest)
• zonă bună ct Intermediar, contorlzări, lavabil, 
parchet, preț 880 mii, neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• sdec, Gojdu, contorizări, 2 balcoane, termo
pane la 2 camere, parchet gresie, faianță et 1, 
preț 1,4 mid., neg., 0740/210780. (Prima-lnvest)

• Hunedoara, at intermediar, centrală dec., 
vedere la bulevard, preț 950 mll„ neg, tel. 
0745/376077, (Partener-Hunedoara)
• zonă idtacantata-Huneaoara, et Intermediar, 
2 balcoane, preț 105.000 RON, neg., tel. 718833. 
(Partener-Hunedoara)
• urgeta, Dada, sdec., eU contorlzări, preț 680 
mil., neg., tel. 0745/266071,206003. (Mlmason)
• zona AL Armatei, sdec., et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorlzări, preț 870 mil, nea tel 
0745/266071,206003. (Mlmason)

• zona B-dul Dacia sdec, parchet contorizări, 
preț aoomll, tel. 0746/159573. (Mimason)

• f. urgent zona Carpați, parter înalt dec, 
balcon închis, boxă 78 mp, contorlzări, preț 
44.000 euro, tel. 0745/266071. (Mlmason)
• Dorobanți dac, et 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorlzări, preț 1,5 mid, neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mlmason)

• zona T. Malorescu, dec, amenajat parchet 
stejar, gresie, faianță contorlzări, aer 
condiționat, preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•ki zonă bună de preferință et. Intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți Mărăștlul Nou, Micro 15, la 
prețul pieței șl cu plata imediat tel. 0745 302200, 
232808,0788165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• Sbnaria, ultracentral, et. II, decomandat, 
amenajat 100%, centrală termică 2 băl, gresie, 
faianță balcon închis, garaj tip Macon, preț 
43300 euro. Tel. 0720/437889,0740/850725
• zona LtaacuH, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorlzat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
30CO)
• zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• urgant zona Gojdu, 2 băi, balcon, contorlzări, 
ct, preț 140.000 ron, tel. 0740/013,971. (Garant 
Consulting)
• urgent decomandata, et Intermediar, zonă 
centrală parchet bloc cărămidă garaj, centrală 
termică preț 22 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima Invest)
• zona M3, Hunedoara, centrală 2 băi, preț 820 
mii, neg, tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)

• zona platei centrale, zonă liniștită loc de 
parcare, balcon de 75 m închis, 2 băi, centrală 
termică aer condiționat, parchet preț 142 
000RON, tel 0788 165703, 232809, 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• urgent ST=75 mp, et 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet, centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• urgant ST=65 mp, et. 6,2 băl, 3 balcoane, 
parcnet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• urgent S1=80 mp, et 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg., copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• dac, cu scară Interioară geamuri termopan, 
centrală termică proprie, amenajat modem, 
mobilă de bucătărie la comandă inclusă în preț 
Al. Neptun. Preț 50500 euro nea Tel 223400, 
0724/169303, O742/tte2» (Casa Betania)

• Zomb-ta Decebal, et4/7, neamenajat .Preț 
1,6 mid. neg.Tel.0745666447/0740232043, 
0254.234401 (Rubin's Home).

• Zona Băicezcu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35000Eur.neg. Tel, 0745666447, 
/0254234401. (Rubin's Home).

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• Deva, zona Progresului, G. Enescu, piață, 
Bălcescu, et l-ll, în bloc cu 4 etaje, preferabil, 
decomandate. Tel. 0720/437889.

Vând case, vile (13)

• vând casă în Deva, zona centrală centrală 
termică st 700 mp, P+l, 8 camere, 2 băi, 2 
bucătării, gresie, faianță parchet, preț 200.000 
euro, negociabil. Tel. 224296,0786/361702.

• Deva, Mr. 16 Februarie, 2 corpuri, garaj, cen
trata termică canalizare rețea, st 700 mp. Tel. 
224543,0722/347512.
• In Mmaria, str. Traian, nr. 2C, compusă din 3 
camere, anexe șl grădină mare, 7 ari. Tel. 
Simeria 260074, Deva 213841.
• una camart, bale, bucătărie, ultraamenajate, 
centrală termică termopan, baie cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848,0726/972966.

• vând casă 3 cam. dec., hol, bale, bucătărie, 
beci, șură mare, satul Banpotoc, Județul Hune
doara, tel. 0746/ 051821.
• Wtad ort 4 camere<-50 ari, grădină la șosea 
TeL 0744/899542.
• rtad cast 5 camere, bale, cămară anexe, 2
bucătâri tete 450 mp, gradină 800 mp, apă 6 
focuri gaz, 8x3 gard, din fler. Tel. 247937. )
• tatad cart în Deva cu grădină șl anexe. Triî*
229961 S* 1
C rtad cart în Deva 2 corpuri, garaj, centrilă 

irtcă St 750 mpi Tel. 0721347512 0722/790008
• rtrt cart vilă P+M nouă Șolmuș, apă gaze, 4 
camere, 2 băl 2 beciuri, bucătărie, living mare, 
scări interioare, terasă garai, grădină PREȚ 
NEGOCIA8L TEL 225046,0727/934969.
• vând cotai 4 camere, bale, bucătărie, garaj, 
încălzire centri» curte șl gradină mare, exclus 
intermediari, v noi. Tel. 219588.

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Caută colaboratori care să m alăture unei echipe tinere șl dinamice 

Postul scos la concura;

0 Reprezentant vânzări
0 Asistent vânzări

Cerința nbUgatoiN!
b Studii superioare/medll a Disponibilitate la deplasări în țară ■ Disponibilitate la program 
prelung ■ Permis de conducere cat B

a Pachet salarial atractiv a Posibilitatea de a lucra într-o eihlpă tânără
Cv-urile se vor trimite prin fax la nr. 0264-415311, sau la vlrgll.paveKMsc-foodlngredlents.ro

(28930)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180
Fu: 224.850,

ANGAJEAZĂ pentru DEVA

AGENT COMERCIAL
I Cerințe:

- abilitate în vânzări și dinamism; - disponibilitate pentru program prelungit; i
- permis de conducere.

i Candldații interesați pot trimite un CV, în atenția Director Vânzări Vest, nu mal i 
| târziu de data de 05.09.2005.
i SC PANGRAM SA - Reșița, str. Timișorli, nr. 4, jud. Caraș - Severin
{ Fax 0255/210.995, e - mail: personal@montebanato.ro. (29111) •

www.ahnal.ro, olmalDeniart.ro

mobiiroî de apâriamem,
1 Mobilier do birou, 

uși PORTA ....
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(27672)

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
Tel: 0745-559 $22.078M59 522, Fax: 025M13 467
Transport intern si internațional 3,5*20 1

CU PLATA UNUI SINGUR SENS
www.marsiliatranscom.roUuttm produtiton de matahale 

de corHtrucțS in vederea «liiării 
unul partaneriat reciproc avanbjos

ȚRANSPORLGRA
LA DOMICILIU

Teatrul de i
COI

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
organizează

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ” 
producția anului 2005

Licitația este de tip deschis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, în data 
de 7 septembrie 2005, ora 10.00, pentru masă lemnoasă pe picior - produse accidentale.
Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație este de 9.045 mc, aparținând următoarelor grupe de 

specii:
- Fag 9.045 mc.

Lista partizilor care se licitează, prețul de începere a licitației și treapta de licitare pentru fiecare partidă pot 
fi consultate la sediul D.S. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe internet la adresele: 
www.rosilva.ro și www.silvahd.ro.
Preselecția agenplor economici va avea loc la sediul D.S. Deva în data de 2 septembrie 2005, între orele 
8.00 - 14.00.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222.481 și 
la ocoalele silvice. (29107)

CONVOCATOR 
Membrii CARP DEVA sunt rugați să participe 
le ședința de adunare generală extraordinari 
care va avea loc în ziua de 5 septembrie 
2005, ora 10.00,1h Mia.mare a Casei de 
Culturi din Deva, cu urm tara rea ordine de a:
1. Raportul Consiliului Director cu privire la 
rezultatul venricânior financiar contaone și 
măsurile luate
2. Proiectul da hotărâri;
3. Discuții;
4. Dezbaterea șl aprobarea proiectului de 
statut:
5. Alegerea Consiliului Director și a Comisiei
de Cenzori. (29OO2)

*

organizează concurs pantru ocuparea ^tan^ui vacant de 
;oh - DBBCTOR AfiJUNCT !r. Băla de 12.09.2005 ora 10M

Candel de înscriere și participare:
- studii superioare - tehnice, teatrate său mtHicale
- cunoașterea limbii engleze sau franceze nivel mediu scris și vtwbit
- operare PC - Windows, Internet, Microsoft Word, Excel
- carnet de conducere categoria 8
- vechime ta muncă minimum 5 ani
- experiență în domeniul teatral

Bibliografia șl infonna|ll suplimentare la sediul instituției din tar. 1 Decembrie, nr. 15 
sau ta tel. 0254/215.344 - tot.102,103. (290S6)

Torturi
Prăjituri asortate 

Saleuri
pentru ocazii ifeosebit:

Comenzi și informații la telefon : 220.223- 
complex Miorița

RECLAME

frederic.jolvgeastaffairs.com
foodlngredlents.ro
mailto:personal@montebanato.ro
http://www.ahnal.ro
olmalDeniart.ro
http://www.marsiliatranscom.ro
http://www.rosilva.ro
http://www.silvahd.ro
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Cumpăr case vile (14)
•In Om sau împrejurimi, cu grădină șl curte, o- 
fer plata Imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrlka)
• urjnț Deva sau Slmerla, cu grădină Plata
Imediat Tel. 215212. (Prima Investi

Vând case de vacanță (15)
• conrtrucțhaxn, In stațiunea montană Strala,
7 camere decomandate, 3 băl, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• cad de vacanță în Boholt, 2 camere, fântâni 

, gaz, current, curte+grădlnă+llvadă, 2.500 mp, fs
50 m, preț 25.000 euro, neg, tel. 0742/019418. 

w l (Prima invest)

Vând case la țară (17)
• I camere, 1500 mp, anexe din zidărie, 2 corpuri 
clădire, curent trifazic, Ieșire la 2 străzi, preț 1,9 
mid. lei, In Berlu (Orăștle). Tel. 0744/827740, 
0726/705468.
• bi Homorod, 8 km de Geoaglu Băl, multi pomi 
fructiferi, pretabllă casă de vacanță, 450X700.000 
lei negociabil. Tel. 0254/248539,0788/720353.
• vând betonieră nouă 190 I, Import motor 
850w-220v, coroană șl plnlonu l din fonta.
• vând ceiă Certei nr. 27& Tel. 648583..
• vând ceiă cu grădină șl anexe gospodărești 
In Pricaz, strada Principala, nr. 151. Tel. 211670.
• vând cază de cărămidă în Vețel, 3 camere, 
bucătărie, hol, anexe grădină poziție foarte 
bună sau schimb cu garsoniera (2 camere) 
Dacla+dlferență preț 750 milioane negociabil. 
Tel. 231284,0727/066092.

• vând cuâ în Bălța D+P+l, în construcție, 6 
camere, grăolnă curte, anexe, preț negociabil. 
Tel. 0720/449972.

• vând cată 2 camere, bucătărie, anexe, gaz, 
apă grăd I n ă 500 m p în Slmerla, Str. Hunedoarei, 
nr. ă Tel. 0265/264979,0744/778823.

• vând cată la 20 Km de Deva. 4 camere, 
beci, dependințe, șură garaj. 6 ha teren 
arabil, pădure de fag (4000 mc), preț 280000 
RON. Tel. 0727/340661,02S4/212699 (Mega
lopolis).

O

t)

• vând casă în Deva, zona centrală centrală 
termică st 700 mp, P+l, 8 camere, 2 băl, 2 
bucătării, gresie, faianță parchet preț 200.000 
euro, negociabil. Tel. 224296,0788/361782.
• vând la Băcia urgent construcție nouă gaz 2 
focuri, fântână apă-canallzare la poartă mate
riale de construcție, grădină 23 ari. Inf. la tel. 
216231,0741/196582.
•zona 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, te 35019,0727/707880. (Casa de vis) 
■ion hă ameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Leșnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 miTlei, negociabil. Telefoane 235019, 

0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații latei. 235019,0727/707880. (Casade Vis) 
«ta J8 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 Imobiliară Nr.l Deva)
•m 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.(Evrlka)
•io*ă  3 camere, bucătărie, bale, beci, garai, 
farf&alizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, trt 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• urgani, 4 camere, bucătărie, bale, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 3 camere, bucătărie, bale, centrală 
termică 57=365 mp, renovată 350000RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467, (Alfa)
• urgoit, 4 camere, bucătărie, bale, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• zonă nnfrata, parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semldecomandate, 
contorizărl, preț 66.000 RON, tel, 0745-302200, 
232808,078&-165703. (Fiesta Nora)
• zona Qojdu, garsonieră dublă semldecoman
date, parchet gresie, faianță contorizărl, /preț 
68000 RON, tel. 0723-251498, 232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• ganonleră In Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică modificări 
Interioare, preț 62.000 RON, tel 0723 251498 
232809,0788 165702. (Fîesta Nora)
• cont ă dec., suprafața peste 35 mp, et Inter
mediar, ocupabilâ Imediat bl. 15, zona Artlma, 

tel. 0741/154.401, 227.542 seara. (Garant 
Consulting)
• urgent zona Decebal, dec., et Intermediar, 
dec., balcon, amenajări, contorizări (apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare), preț 80.000 ron, tel. 
0740.013.971. (Garant Consulting)
• zona Plata Centrală dec„ balcon, et Interme
diar, preț 68000 ron, tel. 0740.013371. (Garant 
Consulting)
• iumfaU naște 35 mo. ocuoabllă.Imediat 
zonă Bdu-I Decebal, tel. 0741454X01, 227.542 
seara. (Garant Consulting)
■zona Zamflreacu, dec, etaj 1, ocupabllă Ime
diat 650 mll.lel. 2352080721/986258 (Rocan 3000) 
•zona M. Emlnescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabllă Imediat preț 486 mil. lel/Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contorl- 
zări, preț 485 mil. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măritai, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mil. let 235208, 0721444514 (Rocan 3000) 
•zona Mărind, vedere la stradăliberă 550mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă ăxoapțfonalăl Decomandate, geamuri 

an, oresle, faianță parchet balcon, 
ii sanitare noi, contorizân complete,

Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, earUM*  Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974 (Casa Grende)
•decomandata, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Caia 
Grende)
• stal L decomandată proaspăt zugrăvită bale 
amenajată contorizări, Bălcescu Nou. Preț 
68000 RON, neg. Tel. 223400, 0720/387898 
0742/005228 (Casa Betanla)
•etă zugrăvită contorizărl, balcon, ocupabllă 
Imediat Mărăștl. Preț 63.000Ron, neg. Tel. 
223400, 0720/387896, 0740/914688 (Casa 
Betanla)
• 2 camera semldeț, parchet balș cu gresie 
♦faianță, bloc de cărămidă, totul contorlzat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mil., tel. 235208 0721■ 
985258 (Rocan 3000)
• zona Dorm o, dea, modificată (camere 
♦living), repzrtltbare, parchet gresie, faianță 
contorizărl, etaj 1, preț 850 mil., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dea, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724620358 
(Rocan 3000)
• zonaGojdu,ettsț41m nodfflc odem, 
complet contonzata, gresie, foiantâ, parchet 
tavane false șl spoturi, preț 820 mii, teL23Q08) 
0721-744514 (Rocan 3000)

• za im semnea cor in,oaicon 
tanhl*  «Artă Itnlftlă I fl.»l fwih.

• urgent, 11=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0746- 
398767/0727/897467. (Alfa)

• urgent 87=35 mp, parter, baie, buc , 
oaicon închis, cernrafa termica, (aiand, gratae^ 
parchet 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• logont, BT=30 mp, et 1, bale, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/396767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dacta, dea, modificată greșle, faianță 
contorizărl, st 30 mp. Preț 470 mil. neg. Tel. 
0746/666447,0254.234401. (Rubin's Home) 

•zonă buiă Hunedpare, et 1, preț 199 mil, neg, 
tel. 0721/839624 (Partener-Hunedoara)

Cumpâr garsoniere (20)
• în Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

Vând garsoniere (19)
• vând de urgență garsonieră 2 camere, hol, 
bale, multiple îmbunătățiri, preț 590 mii. lei 
(59000 Ron) .Te1.228109. după ora 16.
• vând gaiwntară 2 camere parchet laminat 
baie, gresie, faianță contorizărl, apă gaz, repar
titoare, preț 550 mii. lel.Tel. 0745/356077
• vând utgmt garsonieră zonă f. bună în 
Slmerla, 600 mii. negociabil. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.

• U parafe teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124
• im mp teren, între Deva șl Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502.
• Intravilan Ctodș, aproape de motel, st 1500 
mp, fs 20 m, la șosea, preț 75 euro/mp, sau 
schimb cu auto fabricație recentă șl vând teren 
în Deva, lângădepozitul Petrom, st 4200 mp, preț 
4 euro/mp, negociabil, sau schimb cu 
garsonlerăTel. 0720/437889

• IntravBan In Băclă 3605 mp, apă gaz, la 
drum, preț 14900 euro. Tel. 0727/340661 
(Megalopolis)

• vând ganonferâ, 34 mp, str. M. Emlnescu, 
et III, preț600 milioane lei.Tel. 0727/340661, 
0254/212699. (Megalopolis)

• zona Dada, parter, grpsie, faianță instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, lavabil, 390 
mii. lei negociabil. Nu sunt agent Tel. 
0724/779543
•zona Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587.(Evrika)

• Mratatan irnuț, spre Certe), st 15,600 mp, fa 
240 m, parcelabll preț 4 euro/mp, prelungirea 
Vulcan, Deva, st 5600 mp, st 4000 mp, st 1200 mp, 
st 1000 mp, preț 3-7 euro/mp, Râu Mare Retezat 
st 1400 mp, preț 15 euro/mp, Vețel, DN 7, preț 5 
euro/mp, st 2500 mp, Băcia, st 3000 mp, fs 120 m, 
preț 6 euro/mp, negociabil. Tel. 0720/437889, 
0740/850728.
• vând 24700 mp, teren pentru agricultură și 
6.000 mp, teren pentru construcții sau agri
cultură, ambele in localitatea Totești-Hațeg, 
lăn^ă canton, acte în regulă, titlu și CF. Tel.

• zona 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 |a bulevard, 21.000 
euro, 0745411449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• urgent, zona Miorița, dec., bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mii, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zona Gojthi, dec., amenajată la cheie, contor- 
izată liberă 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
07457640725. (Mimason)
•zona PeMa Jud, 42 mp, dec, et 3, preț870 mii, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•zona AL Crlșului, sdec, et 2, balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608. (Mimason)

• zona DecebaL decomandată contorizări, apă 
gaz, repartitoare, parchet de stejar, termopane, 
balcon închis, baie mare, debara, ocupabilâ 
imediat preț 79.000 RON, neg, tel. 0723/251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona Entkmcu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
dec, 54 mp, 2 camere cu posibilitate de mansar- 
dare, centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie mare, preț 95000 RON tel. 0745 302200, 
232808, 0788165703. (Fiesta Nora)

• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
• vând 2300 mp teren Intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță Tel. 
227242.
• vând adună cu mansardă șl teren 1000 mp,

M
nr. 25A, zonă deosebită liniștită, 
pomi. Tel. 0723/288282.

• vând loc de casă în Slmerlazonă bună stradă 
cu canalizare, sp 1200 mp, preț 26000 euro nego
ciabil. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• vând loc de casă Intravilan în Hărău. Tel. 
221811.
• vând loc de casă Deva, Str. Vânătorilor, nr. 21. 
Tel. 211346, zilnic între orele 11.00-17.00. Tel. 
211346.
• vând teren Intravilan, Deva 22 Decembrie, st 
4^mp, apă^az, curent pe teren, preț 84.000 

• In Dova șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrlka) 

• IntrarviUn,HmerisL 450 mp, facilități, zona pare, 
preț 590 mii, neg, tel. 0745/640725. (Mimason)

• Intravilan, Vidcan (mai jos de Vlacons), S1200 
mp, fs 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Intravilan, Zăvoi, plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent, apă preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 

(Mimason)
• zona Bârna Mică 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent plan, eventual parcelat preț 10 euro/mp, 
tti. 0740/173103. (Mimason)
•4300 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
o too, Ttoipa, Intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fa 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, ne. ion 07 38/497.615. (Agenția imo
biliari Nr4)

• parade de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliari Nr. 1) 

•Deva, 1800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliari Nr. 1)
•flmeria, la DN7, st 7400 mp, fa 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliari Nr. 1) 
da I km de Deva, st 90.000 mp, fa 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, telefon 
0788/497615. (Agenția Imobiliari Nr. 1) 

•zona Qncfa, cu Ieșire la apă șl la șosea, 979 mp, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 0721/839624 
(Partener-Hunedoara)
•Hravâan,zonă DN7, sU300fs.50 mp. Apă gaz, 
curent toate facilitățile preț.24 eur 
neg..mob.0745666447, 0254.234401 (Rubin's 
Home).
• Mradtan zână prelungirea Vulcan, st.5,200 
mp.fs.140 mp. se parcelează preț 8 eur 
mp»tel6745666447,0254234401 (Rubin's Home).
• kibMlan zona Sântuhalm st4200 mp. Fs32m. 
toate tacllltățJIe preț 8 eur.mp. Tel.0741301548, 
0254234401ȚRubln's Home).

• Mndtoit zona Zăvd, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
■Mndtata Zăvot st 1200 mp, fs 30 mp, 
fadlltâțlle sunt pe tem, drum asfaltat preț 
46000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Mărita*  zona Beat st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent candlzare. Ideal pentru 
construcție de casă preț> 26000 euro, telefon - 
0724-620358. (Rocan 3000)

•Inbevtan, sena Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zL preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358, (Rocan 3000)
• lakaMlete d IM fa 100 mp, zonă bună 
apă curent canallzare/ldeal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• urgent 3*72  mp din care 1060 mp intravilan șl 
2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
fa=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• agent kifravBan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467.  (Alfa)

• urgent ST-2000 mp, posibilități, curent, gaz, 
apă pe teren, Ideal casă vacanță la 10 km de 
pe^^reț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prima 

• Ide da casă 650 mp, fs 20. apă gaz, zona Uzo 
Balcan, tel. 0742/019418, (Prima Invest)

• zona Ceangăi) Intravilan, facilități, canalizare, 
gaz, apă st 715 mp, fs. 95 m, preț 35.000 euro, 
tel. 0740/013371. (Garant Consulting)

• zona SântiAaim, Ieșire la ON, st 3600 mp, fs. 
104 mp, preț 57.600 euro, (15 euro/mp), tel. 
0740/013.971. (Garant Consulting)

• zona Zăvoi, Intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• Intravilan) zl 8.000 mp, fs 40,75 metri, Intrare 
din 2 părți, curent electric șl gaz metan pe teren, 
zonă Industrială Sântuhalm. Preț 6 euro/mp., 
neg. Tel. 223400, 0740/914688, 0724/169303. 
(Casa Betanla)
• Intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., flecare, zonă rezidențială Plan de 
urbanism șl de utilități aprobat. Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0724/169303,0742/005228. 
(Casa Betanla)
• InfravUn la DN 7, st 5700 mp., front stradal 35
metri, situat între Sântandrel șl Sântuhalm în 
zonă Industrială Preț 18 euro/mp.,neg. Tel. 
223400, 0720/387896. 0742/005228. (Casa
Betanla)
• teren Intravlan la DN 7,11.600 mp., front 
stradal 56 metri, între Deva șl Slmerla. Preț 10 
euro/mp, neg. Tel. 223400. 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betanla)
• Intravilan la DN 7, st 3700 mp, fa 30 metri, toate
facilitățile, lingă Depoalm. Preț 30 euro/mp. Tel, 
223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa
Betanla)
• Intravilan la DN 7, st 2650 mp, fs 16 metri. Preț 
24 euro/mp. Deva lângă Depoalm. Tel. 223400. 
0740/914688, 0720/387896. (Casa Betanla)
• Intravlan la DN 7, Deva st 6400 mp, fs 46 metri. 
Preț 29 euro/mp. Tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (Casa Betanla)

• IntravUan, st 1800 mp, Zăvoi. Preț 21 euro/mp. 
Tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betanla)
• Intravilan la DN 7, Mintia st 3200 mp, fs 35 
metri, gaz metan, curent electric, poziție exce
lentă Preț 9 euro/mp. Tel. 223400, 0740/914688. 
0724/169303. (Casa Betanla)

• avantajosul Flnnă <ta produse metalur
gic*  <fln Orișlls închiriază pa tar- unt

Wa ■ naHI ria >1OtpvZrWv •P* 1"1 UnKIUvaM M uwvwfr 
Ltarfa - ahfl Liada Tal
iWw CvnVVfMDHș UMIw UwnMMb lw»i 
<»4/244Ul,07W04474ă

• ofer sora închiriere în Deva, spațiu pentru 
producții, servicii sau comerț, 60 mp, curent 
trifazic, centrală termică proprie, zonă ultracen
trală preț 5,5 euro/mp, negociabil. Tel. 
0744/561816,0745/096675.

• ofer spre închiriere pe termen lung, garso
nieră mobilări utilată zona gării, Deva, exclus 
Intermediari, preț 80 euro, TeL 0726/224003.

• ofer spre închlrlrere. în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
Armă Tel. 0722/330084

• primase 2 eleve în gazdă zona Udo, Deva, 
condiții excelente, centrala termica propne. iei.

• primesc In gazdă2eleve de la țară anul școlar 
2005-2006, apartament în apropierea liceelor 
Traian, Energetic șl Grlgore Molsll, condiții f. 
bune, centrala termică cameră spațioasă acces 
la bale. Tel. 229897.

Cumpâr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrlka)
■ zona Crtatur-Sântuhalm, minim 5000 mp, 
Intravilan șl extravilan, ofer prețul pieței, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)

• zona Călan-Hațeg, arabil 10-15 ha ofer preț 
bun, tel. 0740/130413. (Partener-Hunedoara)
• urgent, 5 hectare teren Intravilan la șosea 
Deva sau împrejurimi. Plata Imediat Tel. 215212. 
(Prima invest'

Vând spații comerciale (25)
• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058.

• vând lodotete comercială 420 mp, piață Da
cia hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grende)
• central, amenalat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobuslness)
• zonă centrală casă cu 2 camere, bale, 
bucătărie, garaj, centrală termică ST= 75 mp, 
preț 185.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0745/30220. (Fiesta Nori)

• prfrnsscln gazdă elevă sau elevîn apartament 
central, condiții foarte bune. Tel. 217649.

• tineri căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până în' 50-60 euro/lună oferim șl 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242, 
seara.
• central amenalat, contorizărl, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• sp^l comerciale pe Str. Depozitelor, pretablle 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobuslness)
• apartament mobHat contorizări, utilat zonă 
bună preț 150 euro/lună 0740/126029. (Prima 
Invest)
• gaiwnferâ complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• ap. 2 camere, complet mobilat contorizărl, 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
•ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Dulllu 2amflrescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235206,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă contrată st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supere- 
menajat preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)

• ap. 2 camere, mobilat și utilat cu aragaz și fri
gider, AL Romanilor. Preț 90 euro/lună 223400, 
0743/103622. 0724/169303. (Casa Betanla) 

•oui garsaidart sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)
• garaenleră mobBatt, zona Ștrand, telefon 
07W497615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• casă, I camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• wgent, soBctt chirie în Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobilat pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar, tel. 
0788165703,232809,0745 30220. (Fiesta Nora)
• mobBari zona b-dul Decebal. 110 euro. tel. 
0741/154/401,227542 seara. (Garant Consulting) 
•apartamaitlcamere, amenajat stil occidental 
+centrală zonă bună preț 300 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting) 
•ap. > cam., dec., mobilat garaj, zona Oituz, preț 
discutabil, tel. 0741/154.401. 227.542 seara 
(Garant Consulting)
• Înctaritzgarsontoră2camere+bucătărie pen
tru o pereene tânără zonă centrală 100 euro. 
Tel. 215487.
• ofer panhu închiriere garaj ultra central. Tel. 
216550.
• primesc 2 fete din mediul rural în gazdă pe 
durata anului școlar. Tel. 225044.

Imobile schimb (30)
• scNmb cabană cu mansardă și teren îOOOmp, 
Costeștl, nr. 25A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferența în Deva accept și alte 
variante. Tel. 0723/288&

Auto românești (36)
• vând Dacta 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând îngâni Dacia Nova gri metalizat AF 1997, 
14600 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută unic proprietar, preț negociabil, 9000 
RON. Tel. 0254/232442.

Auto strâine (37)
• vând Renaidt M EU AF 1984. Tel. 23G510.
• vând urgent Ford Orion 15 D, af 86, motor și 
cutie pentru piese, preț 1300 euro negociabil. Tel. 
0742/083526.

Microbuze. Dube (38)
• vând ***»  Iveco 50C13 TURBO Daily, af 2000, 
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
radio-casetofon alarmă închidere centralizată 
preț negociabil. Tel. 0722/314123.

Alte imobile (27)
• fontă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie eta). Preț 
5500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliari Nr.l Deva)
• formă.la Hărău SC .300 .mp, st 200 mp. preț
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobuslness)

imobile chirii (29)
• caut o doamnă sau domnișoară fari chirie, 
numai cheltuieli Incluse, la Sântuhalm, la casă 
Tel. 0254/1210919.
• cant urgent pentru închiriat apartament 
nemobilat sau garsonieră suprafață mare. Tel. 
231284
• închiriez 1 cameră de apartament, Deva, 
prefer 1 fată preț chirie 30 euro/lună+garanție. 
Tel. 226813, după ora 14.00.

• închiriez ap. 2 cam., I Manîu, decomandate, 2 
balcoane, apometre, nemobilat ,100 euro/lună 
avans 2 luni. Tel. 0745/367893.
• închiriez urgent apartament 2 camere în 
Slmeria caut chiriași serloși.Tel. 0720/505771, 
072/582097.
• ofer In Deva spre închiriere unei firme, 4 
birouri elegante. 70 mp, stadiul I, zonă ultracen
trală, cu grup social șl încălzire cu centrală 
proprie, preț 7 euro/mp, negociabil. Tel. 
0744/561810,0745/096675.
• ofer penfruînchirlat garsonieră decomandată 
mobilată utilată con to rlzată ocupabilâ imediat, 
stare foarte bună preț 100 euro. Tel. 
0745/582117,0727/066092.

• Caut spațiu, zona b-dulul Decebal sau 1 De
cembrie, St=50 mp maxim, amenajat sau ne- 
amenalat pe perioadă lungă de timp. Ofer prețul

• garsonlară, dac, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizărl, Bălcescu Nou. Preț 100 
euro/lună Tel. 223400, 0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betanla)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor import Germania Tel. 719684, 
710373.

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

ANGAJEAZĂ
ASISTENT MARKETING

ANUNȚ
Primăria orașului Simeria

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea vânzării unui teren intra
vilan, în suprafață totală de 9.725 mp, situat în Simeria, Str. 
Atelierului, identificat prin C.F. nr. 613 - Colonia Simeria, oftat în 
proarioh k> privată a orașului Simeria, în vederea realizării obiec
tivului ..Magazin supei market*.
Prețul de pornire a licitației este de 11,9 euro/mp.
Licitația va avea loc la stadiul Primăriei orașului Simeria, în data de 
14.09.2005, ora 1O.OO.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului 
Simeria, str. Avram lancu, nr. 23, tel. 0254/260.005 sau 
0254/261.891, int. 108. (29ios|

Generali Asigurări S.A.

Generali Asigurări S.A., companie aflată în plină dezvoltare pe piața românească, scoate 
la concurs pentru Deva următoarele posturi:
l.UNIT MANAGER 2.CONSULTANT ANANCIAR
Cerințe : Cerințe :
-Experiența în formarea și conducerea -Atitudine pozitivă

unei echipe -Comunicativitate, flexibilitate, spirit de
- Atitudine pozitivă de echipă echipă
- Spirit organizatoric -Rezistență la stres

Compania oferă un pachet financiar atractiv și reale oportunități de dezvoltare a carierei.
Trimiteți CV și scrisoare de intenție la e-mail: lsfl.hd@generali.ro sau la fax: 0254/219070.

(29102)

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:
- pachet salarial motivant și multiple beneficii
- posibilitatea de a lucra într-o echipă tânără, 
într-un mediu modem, profesional și în plină 
dezvoltare

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să- 
ji depună candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate 
să trimită până cel târziu în 01/09/2005 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

RECLAME

mailto:lsfl.hd@generali.ro
mailto:office@quasar.ro


Cuvântul Liber a pregătit pentru tine un concurs ce va schimba look-ul casei 
tale. Folosește șansa de a avea termopane de la C.L. pentru casa ta.

Citește C.L. in continuare!
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Moto - Velo (41)
• vând biddatâ universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună preț 1.500.000 lei negociabil. TeL 
212272,0723/732560.
o vând urgent 2 biciclete First Bike, 18 viteze, cu 
sl fără suspensii, jenți duble, prețuri negociabile, 
tel. 213244,227610.

Piese, accesorii (42)
• o*  sure vânzare motor electric, preț 4.000000 

■ lei vechi. Tel. 0720/531741.
• vând autoifltarâ Renault Trafic benzlnar, 
înmatriculat, an fabricație 1988, verificare 
tehnică 2007. TeL 0745/096675,218308 seara.

• SC Romvac Company SA angajează 
gestionar, medic veterinar sau tehnician 
veterinar pentru depozitul Deva. TeL 
218330,0740/140635,021/4913107.

„ o vând componente din motor Hanomag, 
►*  pompă Injecție în linie, electromotor, etc șl cosi

toare laterală pentru tractor. TeL 0724/018405.

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 bucăți fotolii cu cohere din lemn stare 
foarte bună relații la adresa Deva, str. Saturn, 
bl, 24/31. Tel. 0727/756681.
• vând cba. i extensibilă 1.50/0,85. cu deschi
dere 2 m, culoare bleumarin, șl un cuier de hol 
pentru haine șl 2 compartimente pentru papuci 
fn stare foarte bună Preț 5 milioane fix ambele.

• vând n TV pe role preț 700 mii lei, masă 
bucătărie, preț 300 mii lei, geamuri, preț 200 
mli/bucată jaluzele Interioaretexteriaore, 
galerii perdele, la prețuri mici. Tel. 0722/161644.

; • vând mobU de bucătărie, masă scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă cuptor cu microunde, 

; combină frigorifică mașina de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vând o ușă și o fereastră noi. Tel. 0254/215795.
• vând iwgurt 2 birouri, cu 6 sertare, respectiv 3 
sertare, prețuri negociabile. Telefoane 213244, 
227610.
• vând urgent din același mobilier, canapea 
extensibilă 2 fotolii și o măsuță preț 7 mil. lei, 
bonus cuvertură șl huse. Tel. 212242 seara.

nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
. 200x75 cm deschidere dreapta, Import Germen 

șl foaie ușă albă fără toc, second hand, Import 
Germania prețuri avantajoase.Tel. 0745/096675, 
218308 seara
• vând ușă termopan de intrare nouă ramă PVC 
cu geam termopan, 230x90 cm, Import 
Germania deschidere pe stânga preț 220 euro, 
inclusiv feroneria negociabil. Tel. 0745/096675, 
218308 seara.

A

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Alcatel 311, Sagem și Ericssons cu 
dapetăculisantăîn rețelele Connex, Orange, cu 
încărcătoare, preturi negociabile. Tel. 
0740/850728 0720/437889.
e vând telefon mobil Nokia 7110. Preț 500.000 lei. 

,, Tel. 0740/855349

* 
p 
jț

-s 
J’

• vând al 8 ani, ham și căruță. Tel. 648065. 
lei/kg. TeL 262069.

tari cu vițel preț la
vedere,
• vând vital de 4 luniîn Deva str. Săntuhalm. Tel. 
210850. '

I

RECLAME

Anunțul 
tăute 
gratuit 
în CL!

Anunțurile de mică pu

blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse în cutiile 

speciale instalate în următoa
rele puncte din Deva:

L Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 

Micro 15;

8. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - B- 

dul Decebal.

Anunțurile de mică 

publicitate sunt gratuite 

pentru persoanele fizice.

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;

< • experiența în vânzări.
Oferim:

• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 

f fax 218061.
£>Persoană de contact: Laura Contra,
f tel. 0721/513875,
lE-mail: laura.contra@infonnmedia.ro

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

• cumpăr tastatură pentru LG-G510. Tel. 0740/ 
850728,0720/437889.

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359)4(19.222
072.V3M.99i B a
Str. Primăriei Nr.2b v ►
OR A Dl A

ACUM
SI numiși AC'UJMl

ULTRA PROMOȚII
Nuniui aici gasesli.

(.«ternoi nv'i picturi:
MONITOARE 15' k i 450.000 tei 

MONITOARE 17’cle Ici 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand
produse noi

F -iiiaiI: cuJculatoardordslink. ro

• vând laptop Pentium .11 Compaq, Pentium III 
IBM, digicam - minlcameră Web cu cablu des
cărcare poze+CD Instalare calculator Pentium 
I, negociabil, Imprimantă Lexmark Z602, garanție 
6 tunî. 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. 212272.

Materiale de construcții (53)
• vând 5 mc bolțari, piatră (te construcție. Tel. 
0254215795.
• vând mașină de făcut țiglă șj 130 forme model 
țiglă normate, preț negociabil. Telefon 
0254/247937.

cuvanb

parte a unei corporații Internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Auztriei, în nord-eetul 
Ungariei, cât și in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
8everln, Hunedoara șl Satu Mare

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

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

Cerințe:

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

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

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

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

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• pentru colecționari vând diferite medalii, 
decorații din anii 1962-1984. Preț total 15 mii. Tel. 
0254/211441.

Electrocasnice (56)
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894

• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Telefoane 770367, 
770735.
• vând frigider Minsk - 2 milioane lei, cască 
profesională uscat păr Philips, nouă • 5 milioane 
lei. Tel. 218760,3726/469637.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

Primăria orașului Simeria 
organizează licitație publică deschisă în vederea concesionării 
imobilului aparținând domeniului public al orașului Simeria (fostă 
CT3) situat în Simeria, Str. 1 Decembrie, pentru realizarea obiec
tivului „Spațiu pentru producție și prestări servicii", în suprafață 
totals de 294 mp.

Prețul de pornire a licitației este de 3,5 euro/mp.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului Simeria, în data de 

20.09.2005, ora 10.00.
Informații'suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului 
Simeria, str. A. lancu, nr. 23, tel, 0254/260.005 sau 

0254/261.891, int. 108. [29109)

.. im| a m m ■ Daca vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat,
Ea 1/ I [j t m [ I A 7 A a | Ea f încearcă variantele speciale contra cost.
La V I Lz La 11 I I La ■ alege Șl COMPLETEAZĂ TALONULI

| VARIANTE W3I

Anunț GRATUIT

DATE PERSONALE

A

CHENAR * BOLD

1 apaefțfo-50.WOta 1 apariție • 100.000 lei
fotei .te) (UUta)

SaperiW* 200000 lei 5 apariții > 400.000 lei

LOCA.» CfiR! POȘTALE
• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal

CUVATO
Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 șl 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. A

• vând porumb pentru floricele (pop corn), 
putere de expandare 99%, preț 3 lei (30.000 lei 
vechi/kg) Deva Tel. 0745/096675,235320.

• cumpăr regent convertor. Tel. 0720/505771.
• vând acte Audi 100 CC, an fabricație 1986 - 700 
E negociabil Tel. 0745-533-675.
• vând candelabra de cristal de boemia, per
fectă stare cu trei becuri, preț neg. Tel. 212272.
• vând cântar platformă fabricat de balanța Si
biu, cântărește până la 110 kg, stare irepro
șabilă preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând cântare electronice. Tel. 0740/641681, 
021/3231228
• vând cNuwtt inox și 2 apometre. Tel. 213894.
• vând curele piele pentru mașini de cusut 
casnice Tel. 224182,0723/499284
• Mknd In Deva, 10 butoaie inox pentru bere, 
cafiăcltate 60 I fiecare, preț 45 euro/bucată 
WCiabil. Tel. 0745/096675,218308 seara.
• vtn mașkiă de cusut germană Konler seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil Tel. 
212272,0723/732560.

• vând baterie piramidală creștere găini ouă- 
toare. Tel. 0254/210977.

• vând circular electric manual'Bosch SPR54 
nou. Tel. 260570.

Informația te privește

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei

Pierderi (62)
• pierdut carnet de șomaj pe numele Albu 
Simion, nr. 500095. Se declara nul.

• pierdut buletin de identitate, permis de 
conducere, certificat de naștere, livret militar, 
card de benzină talon de mașină asigurare, 
rovinietă pe numele Costa Ciprian, găsitorului se 
oferă recompensă Tel. 0722/412499.

• pierdut carnet de asigurat pe numele Gabor 
Horațiu. Se declară nul.
o pierdut carnet de asigurat pe numele Rujoi 
David. Se declară nul.
• pierdut legitimate de serviciu pe numele Greg 
Răduț. Se declară nulă

Apeluri (65)
• Colegiul Tehnic Energetic .Dragomir 
Hurmuzescu” Deva str. Tltu Malorescu, nr. 28 
anunță că se fac înscrieri la Școala postliceală 
de maiștri, cu durata de 2 ani, pentru 
specializările: maistru electrician centrale, 
instalații și rețele -14 locuri și maistru termo- 
energetic -14 locuri. Informații suplimentare la 

secretariatul liceului.

Matrimoniale (69)
• domn (fin Deva 43,170/70 doresc cunoștință 
cu o doamnă pentru căsătorie. TeL 0721/170245.
• tânăr 28 ani doresc cunoștință în vederea 
prieteniei, cu tânără între 20-35 ani. Aștept sms. 
Rog seriozitate. Claudiu, Hunedoara Tel. 
0724/697167.
• tânăr nigerian doresc cunoștință cu 
domnișoară plinuță cu vârstă cuprinsă între 20- 
30 ani, rog seriozitate, Venture. Tel. 0723/635887, 
aștept sms.

Prestări servicii (72)
• confecționez huse pentru Logan Solenza 
Cielo, Opel Astra 17 DTI, Peugeot 307, Renault 
Clio, Megan, Scenic, Twingo, Golf 4, land Rover, 
BMW, Deva, Micul Ca'as, Al Florilot„nț, .J,TeL, 
0727/756681.
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut TeL 224182,0723/499284.
• oferta ta prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
Siropuri concentrate pentru dozatoare tec 
(400%), sifonerii și uz casnic într-o gamă de 8/12 
sortimente, Deva Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• transport de persoane cu microbuz, la cele 
mai bune prețuri, nunți, excursii, mănăstiri, alte 
ocazii. Tel. 0722/161661.

• 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.

• Test Ftag SRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului la nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri și informații suplimentare 
în perioada 25 iulie - 25 august, la sediul din 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

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

Solicitări locuri de muncă (73)
• asistentă medicală angajată la CMI, caut al II- 
lea loc de muncă de preferință în domeniu. TeL 
0721/223476.

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez șofer categoria Dl și D pentru trans
port persoane, sistem convenție, domiciliul 
stabil în Deva. Tel. 0745/638717.

• angajez șofer cu domiciliu în Deva. Tel. 
0740/420521.
• SC DANS COM EXPROD SRL angajează șoferi 
distribuitori, muncitori necalificați în panificație 
și brutari. Tel. 237577.
• SC S8n Tempo' s, angajează decorator flori, 
perșoană gen feminin, vârsta intre 20-40 ani, ofer 
instruire la Cluj-Napoca Tel. 0722/631555.

• angajez șoferi categoria D pentru trans
port public persoane, informații la sediul 
firmei orele 84M-15M. TeL 0254/231394, CV 
se pot depute ta Cepromin camera 212.

• angajăm Inginer absolvent calculatoare, 
pentru Întreținere șl reparații rețele calcu
latoare si Imprimante, domiciliu stabil In 
Deva șl experiență bl domeniu, kiformațli ta 
teL 214777 sau 0727/199622.

* Bnmac SRL Slntandrei angajează 15 
cmitorese, salarii atractiv raportat la 
uuadfale, ie decontează transportul TeL 
0722/486147.

• SC Rombiz Ifflpex SRL, magazii electric 
șl etectrocaudce, angajează pentni punct 
de lucra Brad, șef magazin, casier, referent 
rate, consilier vânzări Relații CV-uri la tele
foanele: 0726/745414,0264/412600.

I
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• Refuz. Victoria Beckham a refuzat un rol 
într-un blockbuster hollywoodian în care ar 
fi trebuit să joace alături de Michelle Pfeif
fer. Ea nu e interesată să concureze cu greii 
de la Hollywood.

• Acalmie. Nivelul apelor din zonele afec
tate de inundații din Europa a început, ieri, 
să înregistreze primele scăderi, autoritățile 
din țările confruntate începând deja primele 
lucrări de reconstrucție.

Porci donați
Seul (MF) - Cercetă

torii sud-coreeni au a- 
nunțat ieri că au dopat 
porci modificați genetic, 
pentru a produce o pro
teină utilă in comba
terea cancerului.

S-au clonat patru 
porci femele, modificați 
genetic pentru ca laptele 
pe care îl produc să con
țină citokine granulo- 
cite-macrofage, care sti
mulează producerea de 
globule albe.

Substanța este pre
scrisă pacienților cu 
leucemie și anemie, sau 
al căror număr de glo
bule albe s-a diminuat 
din cauza unui trata
ment împotriva cance
rului. Prețul ei este însă 
extrem de ridicat, a- 
jungând până la 600.000

| Luptător
I

Landa (MF) - Un bo
tanic, fost campion 
mondial la kkk-box- 

j ing, și instruiește câi
nele "n tainele artelor 
marțiale. Russ Wil
liams spune că Ringo 

i - un terrier rusesc îh 
vârstă de 15 luni - 
poate culca la pă
mânt un om doar 
pocnindu-l cu labele. 

1 Ringo se antrenează 

la Caerwys, unde stă
pânul lui a deschis o 
școală de kkk-boxing.

N-au de 
lucru
Vardo (MF) - Polițiștii 
cHn localitatea Vardo, 
din nordul Norvegiei, 
sunt de-a dreptul 
frustrați pentru că, 
pe fondul scăderii 
ratei infracționalității, 
nu prea mai au nimic 
de făcut Unitatea de 
poliție din Vardo și-a 
pierdut statutul de 
secție districtuală, 
astfel că agenții au 
scăpat de o parte din 
sarcini.

LU VOlSTI Un pudel stă 
cuminte la volanul unei 
mașini parcate în aero
portul din Frankfurt.

(Foto: EPA)

Botezat după 
Ray Charles

Los Angeles (MF) - Un ofi
ciu poștal din Los Angeles a 
fost rebotezat, miercuri, în 
amintirea legendarului muzi
cian american Ray Charles, 
în cadrul unei ceremonii la 
care au asistat zeci de admi
ratori ai acestuia.

Situat în apropierea stu
dioului de înregistrări al lui 
Charles, oficiul poștal a fost 
rebotezat oficial, după ce 
președintele Bush a semnat 
în 12 iulie o propunere de 
lege care autoriza această 
acțiune omagială. Ofjciul 
poștal are de acum pe fațadă 
inscripția „Poșta Statelor 
Unite, Oficiul Ray Charles”.

Focarele de incendii, sub control

!

s

î

■ Previziunile meteoro
logice confirmă 
revenirea la temperaturi 
mai puțin caniculare.

Lisabona (MF) - Serviciile 
portugheze de pompieri au 
anunțat ieri că au reușit să 
controleze toate incendiile 
care au provocat ravagii timp 
de două săptămâni în centrul 
și nordul țării, unde se înre
gistrează cea mai severă 
secetă din 1945 încoace.

Este pentru prima dată în 
Portugalia, de la 12 august - 
ziua declanșării unui nou val 
de incendii de pădure, care 
au devastat aproximativ zece 
mii de hectare de vegetație în 
centrul și nordul țării - când 
nu se înregistrează nici un 
focar scăpat de sub control. 
De miercuri, răcoarea din 
timpul nopții și gradul cres
cut de umiditate au fost cei 
mai buni aliați ai pompieri-

*

lor. Un avion bombardier 
care participa la operațiunile 
de stingere a incendiilor din 
Sao Pedro do Sul, în centrul 
Portugaliei, s-a prăbușit mier
curi, dar pilotul spaniol aflat 
la bordul aparatului a scăpat 
nevătămat.

Nivelul alertei pentru ziua 
de joi era „maxim” în două 
districte din nord - Vila Real 
și Braganca - și „foarte ridi
cat” într-un district din nord, 
Guarda, și în alte trei dis
tricte din centrul țării - 
Viseu, Santarem și Lisabona.

Nu au primit autorizație
Sofia (MF) - Primăria și biserica creștin 

ortodoxă din orașul bulgar Vama s-au unit 
pentru a interzice o manifestare internațion
ală a homosexualilor și travestiților, la care 
au fost invitați participant din Grecia, 
Italia, Spania și Elveția.

Primăria a refuzat să dea autorizație unei 
manifestații ce urma să se desfășoare în 
stațiunea balneară Saint-Constantin, pentru 
că, „identitatea celui ce a făcut cererea pen
tru autorizație nu este clară (....) și natura 
fluturașilor și a altor materiale care vor fi 
difuzate nu a fost precizată”.

Tom Hanks, vicepreședinte

Porcușorii de Guineea fee parte dintr-o 
specie nou descoperită, Galea monasterien- 
sis, și sunt obiect de studiu la Universitatea 
din Muenster, Germania. (Foto: epa)

■ Actorul, în vârstă de 
49 de ani, a fost ales în 
conducerea Academiei 
americane de Film.

Los Angeles (MF) - Mem
brii Academiei americane de 
Film l-au desemnat pe produ
cătorul Sid Ganis drept noul 
lor președinte, iar actorul 
Tom Hanks a fost ales prin
tre vicepreședinți, a anunțat, 
miercuri, instituția care 
decernează premiile Oscar.

Sid Ganis, care a condus 
ramura producătorilor în sâ
nul Academiei timp de 19 ani, 
îi urmează lui Frank Pierson, 
care a fost președinte al orga
nizației timp de patru manda
te, acesta fiind numărul ma
xim admis. Purtătorul de cu
vânt al Academiei, John Pa

Tom Hanks, cu funcție în Academie

vlik, a precizat că una din 
primele probleme pe care 
Ganis le va avea de rezolvat 
ca președinte va fi să anga

jeze un producător pentru 
spectacolul celei de a 78-a 
ediții a decernării premiilor 
Oscar.

Cât despre Tom Hanks, aces
ta nu a avut niciodată vreun 
rol oficial în Academie, care 
i-a decernat două Oscaruri pen
tru cel mai bun actor, în 1994 
pentru „Philadelphia”, și anul 
următor pentru „Forest 
Gump”. în total, el a fost nom
inalizat de cinci ori la aceste 
premii, între anii 1989 și 2001. 
Actrița Kathy Bates, care con
ducea ramura actorilor în A- 
cademie, a fost numită secretar 
al organizației. Bates a fost 
nominalizată de trei ori la 
Oscar și a obținut o statuetă 
pentru cea mai bună actriță în 
1991, pentru „Misery”. Nomi
nalizările pentru următoarea 
ediție a Oscarurilor, care va 
avea loc la 5 martie 2006 la 
Teatrul Kodak de la Hollywood, 
vor fi anunțate la 31 ianuarie 
2006, a mai anunțat Academia.

Film despre viața lui Goya
Madrid (MF) - Regizorul de origine eehă 

Milos Forman va începe să turneze în 5 sep
tembrie, la Madrid, un film despre viața pic
torului Francisco de Goya, în care vor juca 
Javier Bardem și Natalie Portman, a 
anunțat, miercuri, compania de producție.

Filmul se Va numi „Goya's Ghosts”. For
man intenționează să ofere o viziune a 
Spaniei dintre anii 1792 și 1809, între 
sfârșitul Inchiziției și invazia napoleoniană, 
prin ochii pictorului, al cărui rol va fi 
interpretat de actorul danez Stellan Skars- 
gard.

De Niro și Grace (Foto: epa)

Menajera hoață acuză
haine aparținându-le soției luiNew York (MF) - O mena

jeră din New York, acuzată că 
furat din casele mai multor 
celebrități pentru care lucra, 
a afirmat că a furat de la 
soția lui Robert de Niro pen
tru că aceasta era rea și voia 
să se răzbune pe ea.

Potrivit documentelor judi
ciare, Lucyna Turyk-Waw- 
rynowicz (35 ani) a mărturisit 
poliției că a furat bijuterii și

Robert De Niro, Grace High
tower și actriței Candice Ber
gen. „Dacă ea (Hightower - n.r.) 
m-ar fi tratat mai bine, cu mai 
mult respect, probabil că nu aș 
fi acționat astfel”, a declarat 
femeia. „Este rea. Dacă dom
nul De Niro ar ști cât de rău 
se poartă cu copiii lui, ar 
părăsi-o”, a adăugat menajera. 
Lucyna a fost arestată în iunie.

nu se Întâmpla 
niciodată nimic

J In sfArșit am reușit sA 
{ STING FLĂCĂRILE IN 
j SERTAgUL CU CIORAPI!

DllICC. Castelul din cio
colată este unul din ex
ponatele de la Chocolate 
Exhibition 2005 care s-a 
deschis la Jakarta, în In
donezia. (Foto: EPA)

k: ____ „ ......... ,


