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Bani noi - sărăcie veche!

pe un pod din Bagdad, în timpul isteriei 
create de zvonul că în mulțime se aflau

■ DGMSSF acordă ce
lor cu venituri mici bani 
pentru introducerea 
centralelor termice.

Deva (I.J.) - Guvernanții se 
arată darnici și în acest an 
pentru persoanele cu venituri 
mici. Așa că, cine stă prost cu

banii (în acte!) poate comple
ta o cerere și „se face” de-o 
centrală. „Potrivit OUG 91/ 
2005, Direcția acordă ajutoare 
bănești populației cu venituri 
reduse, cu condiția să utilizeze 
gaze naturale și să se încăl
zească cu sobe de teracotă. 
Astfel, ajutorul nostru constă 
într-un bon valoric de 1000 de

lei pentru centrală și alte trei 
de câte 200 de lei pentru max
im trei arzătoare. Dacă venit
ul pe membru de familie este 
mai mic de un salariu minim 
pe economie, se poate benefi
cia de ajutoare pe toată peri
oada noiembrie 2005 - martie 
2006”, informează Octavian 
Băgescu, directorul DGMSSF

Hunedoara. Dacă legea spune 
că centrala trebuie montată de 
o firmă autorizată și persoana 
trebuie să aibă două arzătoare 
în casă, probabil că mulți 
„săraci” se vor înghesui să-și 
monteze o centrală. Pentru că, 
pe lângă cei 1000 de lei, mai 
trebuie să scoată din buzunar 
încă vreo 4000 de lei...

teroriști kamikadze. La amiază se înregis- 
trau peste 640 de morți. /p.2 (Foto: epa)

' • Dificultăți. Potrivit unui program de re
dresare a fotbalului din județ întocmit de 
Mircea Sîrbu, președintele AJF Hunedoara, 
și înaintat prefectului C. Vladu, din cauza 
condițiilor tot mai precare, practicarea aces
tui sport este tot mai limitată. (V.N.) /p.7
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Alianța conduce în sondaje
Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD se situeazîn momentul de 
față, pe primul loc în intențiile de vot ale românilor, pe locul doi 
situându-se Partidul Social Democrat.

rianoristii de.ia Ae 
,'oclubul „Dacia" își mon1 
fează planoarele IS 29-Df 
Jupă ce au participat la I 
in cantonament la Ora- * 
lea în cadrul Campiona- 
:elor Naționale de zbor la 
listanță. (Foto: Traian Manti) '

Ziariștii să (mai) aștepte!
Deva (S.B.) - Contactată te-

lefonic de două ori pentru ob
ținerea unui răspuns avizat, 
directoarea Muzeului Jude
țean Hunedoara, Adriana Pes- 
caru, „se dă” ocupată: „Con- 
tactați-mă după Țebea!” Doam
na Pescaru, oamenii vor să 
știe acum ce se întâmplă în in
stituția dumneavoastră, nu du
pă Țebea, nici după ce suspect 
de lunga renovare a muzeului

Adriana Pescaru
se mântuiește, asta dacă nu e 
nimic de ascuns sub preș.

Ce rol are Sever Mureșan?
Deva (D.I.) - Săptămâna 

trecută, consilierii județeni 
au aprobat două hotărâri 
prin care se încheiau par- 
teneriate cu firma Asset 
Management System SA Bu
curești, componentă a Grou- 
pe Fidelfin Luxembourg. 
Scandalul a început în mo
mentul în care s-a constatat

că acționarul principal al 
firmei luxemburgheze este 
Sever Mureșan, cel care a 
fost acuzat de devalizarea 
Băncii Dacia Felix. Ieri, Pe
tru Mărginean, vicepreșe
dintele CJ Hd.. ne-a declarat 
că omul de afaceri nu este 
acționar, ci doar mandatar 
al respectivei firme, /p.6

ÎNCEPE construcția primului cartier rezidențial din devai

n C u v â n
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• Comisia parlamentară de etică dm'Bul
garia ar trebui să-și creeze propriul set de 
reguli cât mai curând cu putință, au reco
mandat experți din CE.
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V O busculadă s-a pro
dus la câteva ore după 
un atac cu mortiere co
mis lângă o moschee.

• Uh tribunal federal din SUA a ordonat 
blocarea conturilor Autorității Palestiniene de 
pe teritoriul american, pentru Că Autoritatea 
a refuzat să achite compensații rudelor a doi 
soți evrei uciși în 1996 de militanți Hamas.

t

tentativa
Londra (MF) - Ken

neth Glarke, fost cance
lar al Marii Britanii,<a 
anunțat că va candida 
pentru președinția Par
tidului Conservator, a- 
ceasta fiind a treia sa 
tentativă de a .prelua 
conducerea principalei 
formațiuni a opoziției de 
la Londra. în ultimele 
zile, Clarke și-a diminu
at tonul pro-european, 
din cauza căruia a pier
dut alegerile interne din 
1997 și 2001, anunțând 
că are susținerea mai 
multor personalități 
conservatoare. Punând 
accentul pe experiența 
în cadrul fostelor guver
ne, Clarke a argumentat 
că este în stare să repre
zinte o alternativă la ac
tualul Executiv, despre 
care crede că este con
dus cu sprijinul campa
niilor, mediatice.

Abdullah Gul
(Foto: EPA) 

Totul sau 
nimic
Ankara (MF) - Ideea 
substituirii aderării cu 
drepturi depline a 
Turdei la UE cu un 
„parteneriat privile
giat este ilegitimă și 
imorală", a apreciat 
ieri șeful diplomației 
turce, Abdullah Gul. 
„Consider că o ase
menea propunere 
este Ilegitima și imo
rală. Acesta zădărni
cește eforturile co
mune oepuse de a- 
proape o jumătate 
de secol" în vederea 
aderării Turciei la UE, 
a apreciat ministrul 
turc al Afacerilor Ex
terne. Potrivit lui Gul, 
unicul efect al acestei 
idei va fi deteriorarea 
relațiilor Turciei cu 
cele 25 de state

'• membre.' -‘i

A plecat din Ucraina
Kiev (MF) - Fostul premier ucrainean și 

lider al Partidului 
kovici, se află în străinăta 

mit o averti: 
fi arestat, a 
Ciomovil, fostflT 
panie al lui Ianiakovteî 

Temându se să na fie ares
tat, Ianukovici nu a luat par
te la recenta sărbătorire a 
Zilei Minerului și la cea de-a 

Viktor 70-a aniversare a campaniei
Ianukovici lui Stahanov.

Bagdad (MF) ■ Mai mult de 
640 de pelerini șiiți care parti
cipau la o ceremonie religioa
să la moscheea Kadhimiya au 
murit, ieri, într-o busculadă 
produsă pe un pod care tra
versează Tigrul, în nordul 
Bagdadului.
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Ministerul irakian de Inter
ne a precizat că majoritatea 
victimelor simt femei și copii.

Busculada s-a produs în 
momentul în care printre cei 
aproape un milion de pelerini 
au început să circule zvonuri 
privind iminența producerii 
unui atac sinucigaș și după ce 
asupra mulțimii fuseseră tra
se tiruri de mortiere, soldate 
cu moartea a 16 pelerini.

Zvonurile au provocat pani
că printre pelerini, mulți fi
ind căleați în picioare de mul
țime, iar alții murind înecați

5
în fluviul Tigru, la nord de 
Bagdad. Posturile de televiziu
ne internaționale au prezen
tat imagini cu mulțimea pele
rinilor șiiți care se aduna în 
fața moscheii Kadhimiya, un
de’este înhumat imamul Mu
sa âl-Kadhim care, conform 
tradiției șiite, este succesorul 
profetului Mahomed.

Doliu național
Surse medicale irakiene au 

anunțat că în urma incidente
lor au murit mai mult de 640 
de persoane, alte 230 fiind ră
nite, însă au avertizat că bi
lanțul se va agrava probabil.

Surse din cadrul poliției au 
confirmat faptul că o persoa
nă aflată în mulțime a stri
găt că printre pelerini se află 
atentatori sinucigași.

Străzile care duc spre mos
chee sunt înguste, iar echipe
le de intervenție ajung cu difi
cultate în zonă pentru a acor
da asistență răniților și a re
cupera trupurile neînsuflețite.

CNN a relatat că după de-

Busculada de pe pod s-a soldat cu peste 640 de morți și 230 
de răniți (Foto: epa)

clanșarea busculadei una din
tre balustradele podului s-a 
rupt, sute de oameni căzând, 
de la o înălțime de circa 30 de 
metri, în Tigru. Incidentul a 
avut loc în jurul orei locale 
11:30, la câteva ore după ata
cul cu mortiere comis asupra 
pelerinilor. Autoritățile ira-

kiene au anunțat că în jurul 
orei locale 8:15, trei obuze de 
mortier au fost lansate asupra 
mulțimii adunate deja în zona 
moscheii Kadhimi

Premierul irakian, Ibrahim 
Jaafari, a decretat trei ziiie de 
doliu național în memoria 
victimelor.

Lech Walesa, liderul Solidarită
ții, după 25 de ani (Foto: epa)

Celebra poartă numărul 2 de la șantierul naval din Gdansk
(Foto: EPA)

■ Sindicaliștii au organi
zat propria ceremonie la 
25 ie ani de la 
înființarea Solidarității.

s-a sărbătorit separat

THgF

Gdansk (MF) - Sindicaliștii 
de pe șantierele navale din 
Gdansk au organizat, ieri, 
propria ceremonie pentru 
marcarea a 25 de ani de la în
ființarea Solidarității, demar- 
cându-se astfel de festivitățile 
friafc și protestând față de 

scăderea activității societății 
la care lucrează'

O delegație de angajați a 
depus, ieri dimineață, o co
roană de flori la un monu-

ment dedicat muncitorilor u- 
ciși în timpul reprimării sân
geroase a revoltei din 1970, 
situat în fața celebrei porți 
numărul doi a șantierului.

„Jefuite și distruse în nu
mele legii, șantierele de la 
Gdansk își sărbătoresc astăzi 
aniversarea”, se putea citi pe 
un banner aflat deasupra por 
ții.

Societatea de la Gdansk nu 
mai este în prezent decât o 
umbră a bastionului muncito
resc unde a fost creat primul 
sindicat liber din Europa co
munistă, la 31 august 1980. în 
prezent, aici lucrează circa 
3.000 de persoane, față de

17.000, și nu se mai constru
iesc decât trei nave pe ăn, fa
ță de circa 30 în perioada res
pectivă.

Aproximativ 200 de munci
tori de pe șantiere au petre
cut noaptea de marți spre 
miercuri la fabrică, în cor
turi, pentru a demonstra „în- 
tr-un mod simbolic că mai 
sunt multe de făcut în Polo
nia la nivel social”, a declarat 
președintele Solidarității șan
tierelor, Roman Galezewski.

Circa 20 de șefi de state și 
de guverne au participat ieri, 
la Gdansk, la ceremoniile ofi
ciale organizate pentru a mar
ca aniversarea Solidarității.

Mitrea, audiat
București (MF) - Se

cretarul general al PSD, 
Miron Mitrea, a declarat 
ieri, după întâlnirea cu 
procurorii care instru
mentează dosarul steno
gramelor, că le-a spus a- 
cestora că nu-și aminteș
te ca, în fața sa, să se fi 
purtat discuțiile despre 
Rodica Stănoiu și Florin 
Georgescu așa cum sunt 
reproduse în stenogra
me. 
L, Mitrea a fost audiat 
timp: de aproximativ o 
oră de către procurorii 
Parchetului înaltei Curți 
de Casație și Justiție, 
care i-au pus întrebări 
în cadrul anchetei deru
late cu privire la steno
gramele atribuite PSD.

La ieșirea de la audi: 
eri, Miron Mitrea a de
clarat presei că, întrebat 
de procurori dacă știe _ 
cum au fost făcute aces-* 
te înregistrări, le-a răs
puns că nu a existat nici 
o decizie oficială de în
registrare. Totodată, el a 
declarat presei că le-a 
spus procurorilor că nu- 
și amintește despre dis
cuțiile legate de Florin 
Georgescu și Rodica Stă
noiu.

„Nu-mi aduc aminte 
să se fi purtat, în fața 
mea, respectivele discu
ții”, a declarat Miron 
Mitrea.
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Flacara păcii Soldați! cambodgieni 
dat ieri foc la sute de arme, într-o provin
cie situată la 90 km de Phnom Penh, în ca
drul unei operațiuni intitulate „Flacăra pă
cii”. (Foto: EPA)

Acuze
Moscova (MF) - Liderul mi

litar cecen, Șamil Bassaiev, ca
re a revendicat luarea de os
tatici de la Beslan, a acuzat 
serviciile secrete ruse că „i-au 
deschis un coridor” către Ose- 
tia de Nord, unde se află Bes- 
lanul, în ideea că îl vor atrage 
într-o cursă. El a declarat că 
a fost împins să-și aleagă drept 
țintă școala din Beslan, pentru 
a dejuca planurile serviciilor 
secrete ruse, care ar fi infil
trat un agent printre rebeli. 
Misiunea acestui agent era de 
a-1 instiga să pună la cale un 
raid împotriva Vladikavkazu- 
lui făcându-1 să creadă că exis
tă un pasaj care facilitează tre
cerea frontierei osete.

Obiectivele politicii externe
București (MF) - Cea de- 

a treia și ultima zi a reuni
unii diplomației românești 
s-a deschis, ieri, cu ultima 
dintre cele șase sesiuni ple
nare, urmată de prezentarea 
concluziilor la care s-a a- 
juns după discuțiile cu cei 
peste 110 ambasadori și re
prezentanți ai României în 
lume.

în ultimele zile, diploma
ția română a intrat, cel pu
țin la nivel declarativ, în- 
tr-un proces de înnoire. Pla
nurile ministrului român de

Externe, împreună cu noile 
strategii de politică externă 
anunțate de șeful statului, 
au menirea de a imprima o 
nouă logică acțiunii de re
prezentare a României în 
lume.

Diplomația românească a 
căpătat o nouă caracteristi
că, devine din ce în ce mai 
mult o diplomație orientată 
în același timp către Bucu
rești și către Bruxelles.

Obiectivul strategic este 
aderarea la UE, la 1 ianua
rie 2007, iar un plan B nu

există, a spus Mihai-Răzvan 
Ungureanu, care a subliniat 
că deja, în calitate de obser
vator activ, România are o 
voce în cadrul instituțiilor 
europene, iar ambasadorii 
trebuie să țină cont de acest 
lucru.

Mai mult, România fiind 
membru NATO, instituțiile 
Alianței aflate tot la Brux
elles, sunt pe deplin intere
sate de analizele și experti
za Bucureștiului în arii d^-’-, 
politică externă care nu prifr- 
vesc direct organizația.
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• Hobby. Casa de Cultură Deva și Hobby- 
Clubul devean organizează, în 3 septembrie, 
cu începere de la ora 7.00, „Târgul de
toamnă al colecționarilor". Cei interesați de 
filatelie, cartofilie, numismatică, cartele tele
fonice, insigne, obiecte de artă și orice alt 
obiect de colecție pot achiziționa cu acest 
prilej obiecte prețioase. (S.B.)

• Legea gaterelor. Ministrul agriculturii, 
gțGheorghe Flutur, a declarat că va fi legiferat 
tamodul instalațiilor de prelucrare primară a

lemnului, gaterele, care vor trebui să fie per
formante. In viziunea ministrului, cei care nu 
vor respecta aceste regului vor plăti amenzi 
cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei noi. 
(T.S.)

• Bani de la telecabină. Serviciul Public de 
întreținere și Gospodărire Municipală Deva a 
anunțat că în perioada iunie - august 2005 
fondurile provenite din exploatarea telecabi- 
nei s-au ridicat la 1,5 miliarde lei vechi. (D.l.)

Șoselele fac din nou victime
■ în urma a două acci-_ ... urma a doua acei 
dente de circulație, 
produse ieri, 3 persoa
ne au fost grav rănite.

Lupta lui Pogea 
cu premierul

Ne am minunat cu toții, cred, și inimile 

noastre de hunedoreni au zvâcnit subit sub 
cămăși, când am aflat de fulminanta ascensi
une a democratului Pogea tocmai în 
cogeamitea jilțul de vicepremier. De unde, cu 
blândețea de fier care-l caracterizează, să 
pună biciul pe spinările miniștrilor ce dirigu
iesc economia națională. Al cărei program tot 
el, cu sudoarea frunții ce i se scurgea lent pe 
marmura de sub picioare, l-a întocmit, Și, ca- 
n basmele românilor, mari iubitori de creșteri 
în 24 de ore cât alții-ntr-un an, după nici trei 
zile l-am și văzut la timona Guvernului în 
timpul unei agape de-i zice ședință. Unde 
miniștrii, scăpați de sub tutela șefului cel 
mare, s-au pus pe adoptat ordona țe...

Dar chiar dacă trupul Tăriceanului zăcea 

pe undeva toropit de căldura concediului, 
mintea de liberal n-a găsit hodină, ci a fost 
trează și n-a lăsat mâna să semneze proiect 
de ordonanță emisă de guvern condus acci
dental de-un democrat. Acuma e drept ca 
cine-și consumă pasta din pix pe OUG-uri să 
aibă privilegiul de a și citi ceea ce semnează. 
Și spre surprinderea noastră, chiar a făcut-o. 
Da' ardelean cum îl știm, Pogea nu cred că 

r^se va da bătut. Și până la urmă poate tot îl 
prinde pe premier cu garda jos și ochii-nchiși 
și îi pune Sub nas vreo ordonanță suflată dis
cret în urechi de marinar...

MihaelaTAmaș 
mlhaela.tamaseinfonnmedia.ro

Deva - Neatenția și obo
seala la volan au făcut vic
time pe șoselele județului. 
Trei persoane au fost grav ră
nite, iar pentru ca victimele 
să poată fî scoase dintre fia
rele contorsionate ale mașinii 
a fost nevoie de intervenția 
unui echipaj de descarcerare. 
Doi răniți la Căinel

Două persoane au fost grav 
rănite, ieri dimineață, în ju
rul orei 6:30, pe DN76, în lo
calitatea Căinelu de Jos, în 
urma unui accident de circu
lație.

Conducătorul unei auto
utilitare Dacia încărcate cu 
brânzeturi, Gheorghe Arpă- 
șan, a adormit la volan, a 
pierdut controlul mașinii și 
a intrat pe contrasens. S-a 
tamponat cu o autoutilitară 
„Roman”, condusă de Ludovic 
Gratz, de 49 de ani, din 
județul Timiș, iar în urma 
impactului șoferul autouti
litarei „Roman” și pasagerul

»
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Avansări și 
devansări

Petroșani (I.J.) - După 
schimbările de săptămâna a- 
ceasta de la CNH Petroșani pe 
motiv că la cele două mine nu 
există gândire managerială, 
vor mai urma și alte schim
bări, anunță Daniel Surulescu, 
directorul instituției. „Am a- 
vansat în posturi oameni noi, 
de încredere, care vor putea 
să găsească soluții pentru vân
zarea cărbunelui”, spune Su
rulescu.

Și ca să înghită tot omul 
schimbarea, directorul a mai 
lansat o bombă: „De astăzi, 
Stamin Purcaru, directorul ge
neral adjunct, nu mai lucrează 
la CNH, a fost avansat la Bu
curești în MEC”, mai spune 
directorul, fără însă a preciza 
în ce funcție a avansat fostul 
director al instituției.

Autocamionul a rupt gardul unei gospodării din Căinelu de Jos

din dreapta au fost grav ră
niți. Pentru ca cei doi să poa
tă fi scoși dintre fiarele con
torsionate a fost nevoie de 
ajutorul unei echipe de des
carcerare.
Neatenția costă

La aproximativ trei ore de 
la accidentul din localitatea

Propuneri culturale
Deva (S.B.) - Ministrul 

Culturii și Cultelor, Adrian 
Iorgulescu, vrea schimbări 
în conducerile Direcțiilor 
Culturale Județene, prin 
„schimbarea directorilor și 

» completarea locurilor dispo- 
nibile . De asemenea, o altă 
idee preluată de la Mona 
Muscă este cea a schimbării 
denumirii acestor instituții 
județene, aflate în subordi- 
nea sa, în Inspectorate pen
tru Patrimoniu Cultural. 
Planul este pus însă sub 
semnul îndoielii, ca de alt
fel și cel al comasării celor 
42 de Direcții culturale în 
doar opt centre, numite 
Direcții de Cultură Regio
nale. Vizavi de această vari

Căinel, la Deva, o femeie a 
fost grav rănită de o autouti
litară.

Cristian Stanciu, de 35 de 
ani, din Deva, șofer la o soci
etate comercială, în timp ce 
manevra cu spatele mașina, 
pe strada Scărișoara, nu s-a 
asigurat și a acroșat o femeie 
de 58 de ani, din localitate.

antă, directorul Direcției 
Județene de Cultură Hune
doara, loan Sicoe, susține 
părerea că: „Nu cred că este 
bine pentru că fiecare județ 
are specificul său care se 
păstrează tocmai prin grija 
instituțiilor județene care 
funcționează în prezent”.

loan Sicoe

(Foto: Mihaela Tămaș)

Viorica Stoica a fost trans
portată de urgență la Spitalul 
Județean Hunedoara-Deva, 
cu politraumatism prin acci
dent și fractură la mâna 
dreaptă.

în ambele cazuri, polițiștii 
efectuează cercetări, pentru 
stabilirea împrejurărilor în 
care s-au produs accidentele.

Proiect
Deva (I.J.) - Filiala CNSLR 

Frăția Hunedoara va fi impli
cată începând de astăzi într- 
un proiect comun pentru Eu- 
roregiunea DKMT (Dunăre - 
Criș - Mureș - Tisa).

Astfel, la Szeged, va avea 
loc o întâlnire între reprezen
tanții sindicali ai celor trei 
state (România, Ungaria și 
Serbia) pentru un schimb de 
opinii, experiențe sindicale și 
pentru întocmirea actelor ne
cesare constituirii unui parte- 
neriat sindical prin care să se 
realizeze proiecte de dezvol
tare comună.

întâlnirea se va finaliza la 
Bruxelles unde sindicaliștii se 
instruiesc cu privire la legis
lația Uniunii Europene.

Din județul Hunedoara va 
participa Lacrima Minișca, 
președinta CNSLR Frăția.

DN 7 Deva - Mintta - ffia „ ______________
în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe Calea Zaran- 
dutai - Str. Horea - B-dul 28 Decembrie.

irafe mai pot fî totâWtB șl pe principatele artere moare 
de pe rasa locaftățitor Brad - Hațeg - Grăștle - Petroșani 
- SMqh - Uupeni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

PROGRAMUL 
manifestărilor artistice prilejuite de 
„FESTIVALUL BERII”, Hunedoara 2-4 

septembrie 2005
Caută și decupează cele 6 piese puzzle apărute ?n Cuvântul Liber !n 
perioada 29 august - 3 septembrie.

PoATt &ÂUUA «ftUAV Xcmjo-oi
___________________ CViNlpio...

Cancâturâ de Llviu StăriiiS

Q VINERI - 2 SEPTEMBRIE 2005
w Stadionul „Corvinul”

Ora 20.00 - 23.00 - Caravana melodiilor - proiecții cu 
diferite formații și soliști de muzică ușoară, pop, rock, dance. 
Ora 23.00 - 2.00 - Discotecă

SÂMBĂTĂ- 3 SEPTEMBRIE 2005
Stadionul „Corvinul”

Ora 18.00 - 20.30 - Spectacol de divertisment prezentat de 
formațiile Casei de Cultură din Hunedoara, cu participarea 
soliștilor: Cristina Vaslu, Raluca Nistor, Caria șl Coco Dimitrlu 
Microrecital al grupului devean de rock „ONIX”
Ora 20.30-20,40 - Prezentare de modă „Transilvania fash
ion”
Ora 20.40-21.50 - .Brasilian Estival Party’ cu Alberto 
Rodriguez șl trupa sa de dans
Ora 21.50-22.35 - Recital extraordinar ,3 SUD - EST’

DUMINICĂ - 4 SEPTEMBRIE 2005
Stadionul „Corvinul”
Ora 17.30-19.00 - Ansamblul folcloric „Hațegana” al Casei 
de Cultură Hunedoara, cu soliștii: Ancuța Zselnzan, Florin Sul
tan, Claudia Sofian, Mariana Suciu și Viorica Brândușan 
Ora 19.00-22.30 - recital susținut de îndrăgiții interpreți ai 
cântecului popular hunedorean: Ovidlu Homorodean, Ovidlu 
Olar, Alisa Toma, Eugen Mlhăilă, Lidia Matei, Nicu Drăgan, 
Lenuța Evsel, Ciprian Roman, Ana Almășana Ciontea

Invitați speciali la ediția 2005 a Festivalului Berii, 
Adina șl Iile Medrea, Felicia Stoian și Tiberiu Ceia, interpreți și 

realizatori de emisiuni folclorice la TVR TimișoaraT

RECLAMA

Lipește piesele, puzzle pe o coală de hârtie, indi
când numele, adresa și numărul de telefon.
Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 C.P. 3 Deva, 
depune-l în cutiile speciale Cuvântul liber sau la 
sediul redacției din Deva, str. 22 Decembrie hr.
37 A, până în data de 7 septembrie (data 
poștei)
Participă șl tu! Instalarea este indusă îh premiu. 
Regulament:
Pot participa doar persoanele care locuiesc în 
apartament cu maximum două camere, și cu 
ferestre normale, dacă nu au opțiunea să
plătească diferența sau să folosească doar ce li s-a oferit.

LooKAs

Extragerea va avea loc lă sediul redacției în data de 9 septembrie
Numele câștigătorului va fi publicat în paginile ziarului 
din data de 12 septembrie. ' 4

CONCURS

mlhaela.tamaseinfonnmedia.ro


joi, 1 septembrie 2005 cuvăNU CDTIDIAN /4

ZMt Mfâm
23ua tSffamațieL române

Calendar religios
1 septembrie - Cuv. Simion Stâlpnicul și 

mama sa, Cuv. Marta. (începutul Anului 
Nou Bisericesc)

Deva (S.B.) - Simeon a fost sfătuit în cele 
ale învățăturii de un bătrân căruia a vrut 
să-i mulțumească prin rugăciune. Pentru 
aceasta s-a dus într-un loc deosebit, unde a 
căzut cu fața la pământ în chipul crucii, 
cerând lui Dumnezeu să-i arate calea spre 
mântuire. Prin acest ritual a primit apoi, 
de-a lungul timpului, prin intermediul unor 
vedenii, mai multe „munci”. Urmându-le, se 
vedea că faptele lui cele bune întrec firea 
omenească. După un timp, supărându-se de 
cinstire și de neodihnă, a aflat un alt chip 
de scăpare din gâlcevile omenești. A socotit 
să-și zidească un stâlp și să stea pe el, ca 
cei ce voiau a se atinge de dânsul să nu 
poată; deci a zidit stâlpul și pe el o chiliuță 
strâmtă de doi coți, unde, suindu-se, petre
cea în post și în rugăciuni. El a devenit, ast
fel, întâiul stâlpnic. Stâlpul era de șase coți 
înălțime. în timp, acesta a ajuns la 36 de 
coți. Se spune că Simeon a petrecut acolo 
sus 50 de ani, sfârșindu-se la vârsta de 103 
ani.

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice;
Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:__________
09.00 -15.Q0 Str. Liliacului, bl. 24, sc. C
09.00-12.00 5tr. împăratul Traian, bl, 15, sg 8 
_________________B-dul Decebal, bl. 5, sc. A______________

B-dul Decenal, bl. M, Sc. C_____________

Apă
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota
bile.

TVR 1 PRO TV

Soluția Integramel din 
numărul precedent: P - 
L - HOP - RAFALA - UC
- PICATURI - CALOIAN - 
U - RAME - TAP -TU- 
ITI - PE - DF - INGER - 
NAUT - SA - C - E - RAU
- UNU - SAT - MURAT - 
BULBOANE - PANER - 
TINE - FU - TL - TRIA

TELEFOANEVHU

□iBpeeerat apa rece 227087

Dispecerat apă caldă

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz_______ 227091
infermețll CFR 212725"
Uiganțe____________________ 112

Pompieri___________________ 981
Jandarmerie . 956
Poliție______________________955

OJ.P.C. HD 214971

ANTENA 1

&
n

*

La serviciu reușiți șă încheiați o lucrare dificilă, începută 
de mai multă vreme, stârnina admirația tuturor. Persoanele 
mai tinere vă fac o surpriză.

21 «gE.*aH«al.. _ _____ _ _

Compromisurile nu sunt Indicate. De aceea fiți atent dacă 
vreți să faceți o asociere despre care nu știți prea multe 
amănunte.

21 mai-20 iun._____________

Se anunță o zl bună, cu împliniri importante. Succesele w» 
motivează să vă forțați norocul și nu-l rău. Stăpâniți-vă 
orgoliul!

21 iun.-20 iul._________  ________

Aduceți lumină în sufletul celor dragi, îi convingeți să aibă 
răudare, să nu ia decizii Importante în grabă, mai ales la 
serviciu.

21 iul,-20 aug.

Atenție să nu cădeți în capcană! Vă poate acapara o pasi
une mistuitoare, ce vă complică viața și nu are nici o lo
gică.

21 aug.-20 sept. _ ____________

Azi sunteți solicitat din plin. Pe toate planurile se ivește 
un rival și vrea să vă arate cât S de mare puterea 
învingătorului.

21 sept.-20 oct.________ ________ v v

Succesul e întotdeauna însoțit de bârfă și invidie.- N«-i 
băgați în seamă pe răuvoitori, vedeți-vă de treabAy Vpr 
renunța.

21 oct.-20 nov.

Banii nu aduc fericirea, dar vă ajută să realizați unele ^omi
siuni. Sunteți repezit în conversație, provocați discuții la 
serviciu.

21 nov.-20 dec. ____

Doar alături de persoana iubită puteți rezolva o problemă 
ce vă frământă. Vă petreceți ziua doar voi doi, musafirii 
nu contează.

21 dec.-20 ian. ______________ _____________

Zi faimoasă, plină de fantezie. Sunteți o companie plăcută, 
aveți prieteni buni. Vă dă târcoale un Berbec și sunteți în 
$femă.

21 ian.-20 febr.____'___________________ ______\

E bine să nu renunțați la o parte din ocupațiile dv cotidi
ene. Starea de amețeală se poate agrava dacă munciți prea 
matt.

21 tebr.-20

E posibil ca partenerul să ou fie în cea mal bună stare de 
spirit. Se pare că unul din mărețele sale planuri nu a mers, 
încercați să îl consolați!

I
l

i

i

I
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7:00 Jurnal TVR Sport Meteo
7:15 Orașele italiei
745 Euro-dispecer 
8:00 Portul miracolelor 
900 Sănătate pentru 

toții (r)
930' ioc na 

10:00 Justiție militară 
10:50 Agenda festivalului ți 

Conaosulul internațional 
.George Enescu* 

11.-05 Felidty 
11:55 Euro - Dispecer 
12:00 Festivalul Național de 

Muzică Ușoară Mamaia 
2005 (r) 

13:00 Damon 
1330 Desene animate: Chip ți 

13 Dale
1400 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Orașele italiei 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Oameni de presă 
17:25 Travelling drculat 
1820 Damon

S (reluare)
18:50 Tragerile Joker ți Loto 

5/40 Omologarea 
19D0 Jurnal TVR Sport Meteo

»
20**? FkW.'I Național al 

Cântecului ți Dansului ' 
Popular Românesc 
Mamaia 2005 Concurs

S (live)
2130 Festivalul Național al 

Cântecului ți Dansului 
Popular Românesc 
Mamaia 2005 Vedete în 
recital (live) 

2330 Jurnalul TVR
(UX) Agenda festivalului 

și Concursului 
internațional .George 
Enescu' (r)

Ori 5 Marcă Ihregistratâ 
1D5 Prima întâlnire 
I1(SF, SUA, 1997) Cu: 

Redge Mahaffey, 
Veronica Bird, Holly 
Fields, Trevor Goddard, 
Roddy Piper. Anul 2076, 
undeva în spațiu, 
departe de sistemul 

f solar. Echipajul unei 
nave spațiale de pe 
Pământ se pregătește

7.-00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:15 Tânăr și nelinlștft
S (reluare) 

10:15 Destine
S răscumpărate 

11:15 Tu ești, 
tuaâștigri 

12:1 Eâmbete 
totr-o pastilă 

13:00 Știrile ProTv 
1345 Zâmbete 

Intr-o pastilă 
14:15 De-a v-ați asomsetea

13 (aventuri, SUA 1998, r) 
16:00 Tânăr șl

S neliniștit Cu: Eric Bree
den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter Berg
man, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1700 Știrile ProTV 
Vrcrnco 

17:45 Tu ești, tu câștigi I 
Emisiune de diverti- 
ment 

18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTV Sport 

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Cabana blestemată
Ii (thriller, coprod., 2001) 

Cu: Erika Eleniak, 
Monika Schnane, Peter 
Dobson, Jann Arden, 
Bill Mondy.Ken Bolton, 
Mark Smith. Liz Gar
nett (Monika Schnane) 
ti mărturisește bunei 
sale prietene Barbara 
Cates (Erika Eleniak) că 
se simte hărțuită de 
fostul soț care a ajuns 
In spatele gratiilor 

i datorită mărturiei ei în 
fața justiției.
I Fete cu lipid (r) 

2300 Știrile Pro TV Sport 
23^6 Vreau să fiu mare 
2350 Doi bărbați ți

Sjmătate Cu: Charlie 
Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor 

030 5 frați Julea (reluare) 
1MJ Știrile Pro TV

«
700 Observator. Sport 
800 Negustori de visuri 
(3 (dramă, SUA, 1980) 

Partea a treia
900 Anastasia (r) 

1000 Comedia animator 
1030 Concurs interactiv 
1200 Don Juan de România 
1300 Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 Secret de familie

! 13 (dramă, SUA 1999) Cu:
Farrah Fawcett, Peggy 
McCay, Brad Johnson, 

' Ashley Crow. Frannie a
plecat de mult timp din 

I casa părinteasă. Dar,
după ce află că mama 
ei mai are foarte puțin 
de trăit, ea decide să se 
întoarcă.

1600 Observator 
i 1645 Vivere-Atrălcu

S pasiune. Cu: Edoardo 
Costa, Giorgio Ginex, 
Edoardo Velo, Giuditta 
Saltarini

1800 Anastasia 
i 1900 Observator cu Alessan

dra Stolcescu șl Lucian 
. Mântkuță.

2030 Dovezi hșelătoare
H (polițist, SUA 2002) Cu: 

James Caan, Johnathon 
Schaech, Elizabeth Lack
ey, David Field. In timp 
ce se aflau "mtr-o excur
sie, Jessica, soția detec
tivului Daniel Pruitt este 
atacată cu sălbăticie ți 
violată. In drum spre 
spital, ea declară că 
atacatorul ei este un 
bărbat care se afla în 
trecere pe lângă ei, iar 
Daniel, orbit de furie, îl 
bate pe necunoscut 
până îl lasă inconștient. 
Ajunsă la spital, femeia 
își schimbă declarația, 
dar este prea târziu, 
căci cel atacat de 
Daniel, fiul șerifului 
Morgan, moare.

2230 Observator 
2330 WRC-Etapa

Germania 
030 Comedia animalelor

600 S-a întâmplat de
13 cutând (Comedie, Italia, 

2003) Cu: Claudio San
tamaria, Valentina 
Cervi, Pierfrancesco 
Favino, Claudio Gioe 

725 Frizeria (Comedie, SUA, 
' (3 2002) Cu: Ice Cube,

Cedric the Entertainer, 
Anthony Anderson, Kei
th David, Sean Patrick 
Thomas, Eve

* 9:10 0 boală necruțătoare 
13 (D nă, Canada, 2002)

, 1040 îmblânzite.. Je cal
’ 13 (Dramă, SUA 1998) Cu:

Robert Redford, Kristin 
Scott Thomas, Scarlett 
Johansson, Sam Neill 

1325 Tabăra (Comedie, SUA, 
F3 2003) Cu: Joanna

Chilcoat, Daniel Letterie 
i 15:15 Eu sunt Emma (Come- 
1 (3 die, Italia, 2002) Cu:

Cecilia Dazzi
16:45 Ckxkstoppefs (Aventuri, 

13 SUA 2002) Cu: Jesse 
Bradford, Paula Garcâs 

, 1820 Frizeria (Comedie, SUA 
ta 2002) Cu: Ice Cube, 

Cedric the Entertainer

2M0 Philip Mariowe (Come- 
[3 die, Cehia, 2003) Cu: 

Tomâs Hanâk
2140 Solaris (SF, SUA 2002) 

Q Cu: George Clooney, 
Natascha McElhone, 
Viola Davis, Jeremy 
Davies, Ulrich Tukur 

23:15 In rolul principal: Pan- 
H cho Villa (Biografic, 

SUA 2003) Cu: Antonio 
Banderas, Eion Bailey, 
Michael McKean, CoIm 
Feore, Matt Day

1:05 Lovitura (Thriller, Aus- 
13 tralla, 2002) Cu: Guy 

Pearce, Robert Taylor, 
Joel Edgerton, Rachel 
Griffiths, Damien Ri
chardson. Trei prizonieri 
sunt pe cale să fie elib
erați pe cauțiune - Dale 
(Guy Pearce), Mal 
(Damien Richardson) ți 
Shame (Joel Edgerton). 
Ei sunt supranumiți 
frații Twentyman.

07:00 Sărută-mă, prostule! (s, 
r) 08:00 Teleshopping 0835 
CeZar ți Tipar 09M) Rebelii (s, 
r) 10D0 Tonomatul de vacanță 
1130 Cinci minute de cultură 
1145 Pasiuni (s) 1235 Euro- 
dispecer 12:40 Verdict: Crimă 
(s) 13:30 Teleshoping 14:00 
Desene animate 14:30 Fiica 
oceanului (s) 15:00 împreună 
în Europa 16:00 Enigme din 
Carpați 1630 Sabrina (s) 17:00 
Rebelii (s) 17:55 Euro-dispecer 

‘ 18:00 Bugetul meu 18:30
Sănătate naturistă 19D0 Soția

< lui Lorenzo (s) 20:00 Dragul de
Raymond (s) 20:30 Verdict: 
crimăl (s) 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews pen- 

’ tru România 22:15 Fetele din
< Vestul Sălbatic (western, SUA 
J 1995) Cu: Anjelica Huston

OOM) Martorul tăcut (s) 01M) 
j Sănătate naturistă

12:05 Teleshopping 1235 Bani 
la greu 14:00 Sunset Beach (s) 
15:00 Dragoste ți putere (s) 
16:00 în slujba legii (s) 16:55 
News Radio 17:30 Cash Taxi 
18:00 Focus Prezintă: Magda 

! Vasiliu. Rubrica Sport prezen
tată de Radu Valcan 19:00 Do
cumentar 20:00 Vino mamă să 
mă vezi 2 IM) Dosare FBI 22:00 
Cash Taxi 22:30 Trăsniți în 

! N.A.T.O. 23M) Focul plus Cu: 
i Cristina Țopescu 2345 In sluj- 
, ba legii (s, r) 00:45 Guiness - 
! Lumea recordurilor 0145 Focus

(r) 0245 Bani la greu 03:30 
' Clubul de noapte

08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 Mama vitregă (s, r) 10:10 
Anita (s, r) 12:15 Amazoana (s) 
13:15 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:15 Legături de 

> familie (s) 15:30 Luna (s) Cu: 
’ Christian Meier, Gaby Espino

1730 Poveștiri adevărate 1 &05 
Vremea de Acasă 18:10 

‘ Inocență furată (s) 19:00 Pari
ul iubirii (s) 20:00 Mama vit
regă (s) 21:00 Culoarea păcat
ului (s) 22M) Anita. Cu: Ivonne 
Montero, Jorge Enrique Abello, 
Natalia Streignard, Eduardo 
Serrano 00D0 Legături de fam- 

' ilie(s) 01:00 Poveștiri adevărate

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

NAȚIONAL

14:00 Desene animate 14:45 
Teleshopping 15:00 Doctorul de 
suflete (s, r) 15:55 Apropo de... 

r cinema 17:00 Vi-I prezint pe
John Doe (dramă, SUA 1941) 
19:00 Surorile (s) 20M) Omul 
invizibil (s) 22:00 Revoltă la 

s Vațovia (dramă, SUA, 2001)
00M) Omul invizibil (s, r) 0130 

J Revoltă la Vațovia (dramă,
SUA, 2001, r) Cu: Leelee So
bieski, Hank Azaria, David Sch- 

• wimmer, Jon Voight

10:00 Teleshopping 11:00 
. Naționala de bere - Batalionul 

distracționar 12:00 Teleshop
ping 13:00 Rebeca (s) 14:00 
Jurnalul de prânz 1530 Inspec
torul Fowler (s) 16:30 Rebeca 
(s) 17:30 Naționala de berel 
1830 24 de ore Național TV 
19:45 Țara Iu' Papură Vouă 
20:00 Tată ți flu (thriller, 

<. coprod., 2000) 22:00 Atac la
secția 13 (acțiune, SUA 1976) 
OOM) Național la miezul nopții 
00:30 Tată ți fiu (thriller, 

’ coprod., 2000) Cu: Bill Pullman,
Gabrielle Anwar, Devon Sawa, 
Joanne Whalley.

0630 Teleshoping 07:00 Viața 
’ dimineața 09:00 Verissimo

10:00 Lumea cărților 10:15 
‘ Misterele Bucureștilor (aventuri,

România, 1983, r) 12:15 Cal
endar ecumenic 13:00 Fan X. 
13:50 Jet Set 1435 Automo
tor 1535 Euromaxx 1630 Ne 

, privește 18:00 Ediție externă 
19D0 Călători în China 20:00 

s Valurile Dunării (dramă, Româ
nia, 1959) 22:00 Trenul vieții 
2345 Ediția de noapte 00:15 
Ediția externă 01:15 Călători în 
China 02:00 Valurile Dunării 
(dramă, România, 1959, r) Cu: 
Lazar Vrabie, Liviu Ciulei

12.15 Pasiune obsesivă 
(thriller, SUA 2001)

' 14.00 Fiicele lui McLeod
* 1445 Drumul spre casă

(dramă, SUA 1991)
* 1630 Adevărata dragoste

(comedie romantică, 
SUA 1982)

18.15 Frankie și Hazel (come
die, coproducție, 2000)

* 20.00 Fiicele lui McLeod
21.00 Febra măritișului (come

die, SUA, 2004)
2245 Jordan (s)
2345 Momeala (dramă, 

Marea Britanie, 2003)

1430 împreună (magazinul 
minorităților) 15:00 Imagini de 
viață (s. Ung.) 15:40 Vară aven
turoasă (s, SUA) 16:30 12+ 
17:00 Plaza (s, It.) 17:30 
încântare (s, It.) 1830 Știri 

{ 1835 Știri economice 1845
Știri regionale 19:00 Povești 
19:40 Hotelul inimilor (s. It.) 
2030 Știri, meteo, sport 
21:OOFamilia Thibault (s, Fr.) 
22:05 Fâșia moartă 2245 
Momente vesele cu Kabos Gyu- 
la 23:00 Joi seara 2330 Casa 
culturii 0025 Știri, meteo, sport

11:00 Teleshop 12:25 Salome 
(s, SUA 1320 Străinul miste
rios (f, SUA) 1520 Joe 16:20 
Cărările iubirii (s, Mex.) 16:50 
Anita (s, SUA) 1725 Monk (s, 
Ang.) 1825 Al șaptelea cer (s, 
SUA) 1930 Știri, meteo 20:00 
La bine ți la rău (s, Ung.) 2030 
Activ (magazin) 21:10 Educator 
la grădiniță (com. Ger. 2004) 
Cu: Walter Sittier, Claudia 
Michelsen, Ulrike Hiibschmann, 
Bruno Schubert, Kirk Kirch- 

i berger 23:05 Dune (SF, SUA/
Can./Ger./lt./Cehia 2000) Cu: 
William Hurt, Alec Newman, 
Ian McNeice 00:55 Intim 0120 
Ața s-a filmat...

REALITATEA
1345 45 de ani de comunism 
(reluare) 14:00 Realitatea de 
la 14:00 15:00 Realitatea de la 
15:00 15:15 Realitatea med
icală. Cu Simona Bălănescu 
16:00 Realitatea de la 16:00 
1645 Filiere 17:00 Realitatea 

, de la 17:00 17:15 Documen
tarele realității 17:55 Infobusi- 
ness 19:15 Realitatea Zilei 

. 20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 100% 21:00 Realitatea 
de la 21:00 2145 Cifrele 
realității 22:00 Realitatea de la 
22:00 22:15 Zece ți un sfert 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 45 de ani de comunism

10.00 Confruntări ți fiare 
vechi

11XK) Natura în stare brută: 
Esența simțurilor 

12.00 Vânătorii de mituri 
14.00 Revelații industriale 
1330 Revelații industriale 
14.00 Autopsia mumiilor 
15.00 Secretele civilizațiilor 

dispărute
16.00 Confruntări ți fiare 

vechi
17.00 Motociclete americane
18.00 Gladiatorii celui de-al 

doilea război mondial 
119.00 Armatele secrete ale 

Europei
20.00 Hitler în culori
21.00 Bătălia pentru Varșovia 
22.00 Vinovat sau nevinovat 
23.00 Locul crimei; Legături 

care obligă
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• Dicționar. A apărut un nou dicționar, de 
mediu, editat în două volume. în paginile 
sale sunt cuprinși peste 23.000 de termeni 
de specialitate, selecționați din toate științele 
lumii și din activitățile practice de mare utili
tate pentru om. Dicționarul este elaborat de 
72 de specialiști reputați în materie, sub 
coordonarea prof. dr. Constantin Pârvu. (IJ.)

• Acoperiș. Țarcul de mărfuri industriale din 
Piața Centrală Petroșani a fost închis pentru 
lucrări de acoperire pe un segment al pieței. 
Proiectul a fost atribuit unei societăți din 
Petroșani, în contul unei părți din datoria 
istorică pe care firma o are la bugetul local. 
Termenul de finalizare a lucrării este stabilit 
pentru luna noiembrie. (IJ.)

Trenul, mai
scump

Deva (I.J.) - Biletele 
de tren, se scumpesc de 
astăzi cu 8,7% ca ur
mare a creșterii prețuri
lor la combustibil, ener
gie, metale, piese și alte 
materiale. Potrivit re
prezentanților CFR Că
lători, o călătorie dus-în- 
tors pe ruta Deva - Bu
curești cu trenul accele
rat la clasa a II-a va cos
ta 65,50 lei față de 60,30 
lei înainte. Același bilet, 
însă la trenul personal, 
va costa cu 10 lei mai 
puțin, iar la rapid cu 50 
de lei mai mult. De ase
menea, prețul unui bi- 
let-dus la trenul Interci
ty va costa 5S,6 lei.

Pentru cei care merg 
la mare în luna septem
brie, după ieșirea din 
circulație a trenurilor 
directe, de astăzi, prețul 
unei călătorii cu trenul
personal de la București 
la Constanța va costa 
14,20 lei, cu 1,1 lei mai 
mult decât în prezent. 
La trenul rapid, pe 
aceeași rută, un bilet la
clasa a II-a va costa 31,9 
lei, cu 2,5 lei mai mult

Bilanț 
OPC
Deva (IJ.) - 1599. 
Acesta este numărul 
de acțiuni de control 
efectuate de OPC 
Hunedoara în perioa
da ianuarie - august 
2005, potrivit unui 
comunicat al 
instituției. în urma 
acțiunilor s-au aplicat 
amenzi contravențio
nale în valoare de 
269.800 RON, o 
mare parte a acesto
ra, 372 de sesizări și 
reclamații, provenind 
de la consumatori. 
Valoarea totală a 
produselor depistate 
cu abateri de către 
inspectorii OPC a 
fost de 1.152.448 
RON. Principalele - 
abateri constatate au 
vizat termenele de 
valabilitate depășite 
și neconformitatea 
parametrilor calitativi 
și de securitate.
In urma controalelor 
au fost încheiate 833 
de procese-verbale 
de constatare a con
travenției, din care 
38% la produse ali
mentare.
Sumele returhate ca 
despăgubire pentru 
consumatori se ci
frează la peste 
91.331 RON. 
Inspectorii au 
încheiat deja o 
acțiune de control la 
societățile care co
mercializează ventila
toare electrice și au 
aplicat, numai în 
această săptămână, 
șase amenzi contra
venționale.

| c|HîV«LVTMI
Valute în cont RON ROL
1 dolar australian 2,1487 2.1487
1 dolar canadian 2,4137 24137
1 franc elvețian 2,2684 22684
1 coroană cehă 0,1187 1187
1 coroană daneză 0,4708 4708
1 liră egipteană 0,4978 4978
1 EURO 3,5111 35111
1 liră sterlină 5,1366 51366
100 forinți maqhiari 1,4360 14360
100 yeni japonezi 2,5791 25791
1 leu moldovenesc 0,2271 2271
1 coroană norveqiană 0,4454 4454
1 zlot polonez 0,8689 8689
1 coroană suedeză 0,3754 3754
1 liră turcească 2,1283 21283
1 dolar SUA 2,8750 28750
1 q AUR (preț în lei) 40,0253 400253
1 DST 4,2085 42085

TMISBCTII BUIM
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Societatea

i. auisiiROM

Preț Variație
închidere (lei/acț)(%) 
0,4600 *1,55

2. SF1 BANAT-CR1ȘANA 1,4500 -0,68
3. Hi 0,9» 0
4, ■■ 11,8000
â. F? ‘W: 0,3» -0,39
fi. IREȘ
7. ANTIBIOTICE IAȘI

0,2000 0
0,7350 -0,88

8. ROMPETROL 
RAFINARE (RRQ

0,0978 +1,35

s. Ji a oprit
11. BGGARPATICA 0,5100 0
11. DECERAL

y 12. argik cr
0,0093 -2,H
3,3000 0

Rafiiiâ realizată de SVN
IHM Decebal, bl. R, parter i

IFB FINWEST M OM 
lângă QUASAR), tel.: 221277.

prețuri a lost 
avânt tei Thai
landa, astfel 
încât magazmete 
de îmbrăcăminte 
șî încălțăminte 
sunt asaltate. 
Zilnic, mii de 
tineri profită de 
moment și 
cumpără tot ce 
le cade la mână. 
Toate ieftinirile 
la produsele de 
încălțăminte și 
îmbrăcăminte 
au contraba
lansat scumpir-
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CNSLR
■ CNSLR a primit ieri 
în „familie" 200 de noi 
membri din sindicatul 
funcționarilor publici.

Iha Jurcone_________________
ina.jurcone@4nfonnmedii.ro

Frăția se „transformă"

Deva - Noii membri apar
țin sindicatelor AJOFM și 
Casei Județene de Pensii Hu
nedoara și au fost primiți în 
prezența secretarului general 
CNSLR Frăția, Sorin Stan. 
Astfel, la nivel național, con-

conflictelor de muncă pentru 
că multe articole ale acestei 
legi sunt interpretabile. Prac
tic, dorim să eliminăm din 
lege articolele care cuprind 
expresia „se poate”. Nici Le
gea Contractului Colectiv de 
Muncă (CCM) nu va rămâne 
așa. Federația de ramură va 
trebui să aibă un reprezentant 
pentru negocierea contractu
lui de muncă. Acum, la ni
velul unității, reprezentativi- 
tatea se obține la 1/3 din nu
mărul total de angajați. Noi

solicităm ca aceasta să fie 
obținută de federațiile sem
natare ale contractului națio
nal prin confederații care să 
dea o mai mare greutate unui 
CCM”, declară Lacrima Mi- 
nișca, președintele CNSLR 
Frăția Hunedoara.

Dialog social
Una din nemulțumirile con

federației rămâne modalitatea 
de dialog social care trebuie 
derulată conform normative
lor de dialog social. „Comisiile

de dialog social trebuie să 
fucționeze la nivelul Prefec
turii pentru ca sindicatul să 
poată reclama încălcarea unor 
legi vizavi de relațiile cu in
vestitorii străini care sunt ne
informați despre obligațiile pe 
care le au față de sindicat. Și 
am aici ca exemplu Sindicat
ul „1 Mai” Hunedoara care es
te contestat în proces de pa
troni chiar dacă acesta a obți
nut în instanță sentința defi
nitivă și irevocabilă”, mai spu
ne Minișca.

Pentru conflictul 
de muncă se pre
conizează terme
nul de 60 de zile 
de la negociere
Lacrima Minișca, 

PREȘEDINTE CNSLR 
FRățiA Hunedoara

federația numără deja 780.000 
de membri. „Cea mai impor
tantă lege pentru noi în 
momentul de față este cea a Sindicatele din România luptă pentru apărarea intereselor salariaților (Foto: Traian Mânu)

UNIVERSITATEA DE VEST

“VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD
FACE ÎNSCRIERI LA FACULTATEA DE MEDICINĂ

PENTRU ABSOLVENȚII LICENȚIAȚI AI
SPECIALIZĂRII

FIZIOKINETOTERAPIE
ÎN VEDEREA

CONTINUĂRII STUDIILOR

LA SPECIALIZAREA 

MEDICINĂ GENERALĂ 
Informații la tel. 0257 280373
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• înșelăciune. Biroul de Investigare a 
Fraudelor Petroșani o cercetează pentru 
săvârșirea infracțiunii de înșelăciune pe
Mihalina C., din Dobra, care, în calitate de 
administrator al unei societăți comerciale a 
achiziționat de la o altă societate bunuri în 
valoare de 1.865 de lei noi, pentru care a 
emis o filă CEC fără acoperire. (D.l.)

• Beat la volan. Vasile T., de 43 de ani, 
din comuna Victor Vlad Delamarina, județul 
Timiș, a fost depistat de polițiștii Formațiunii 
Poliției Rutiere din orașul Hațeg, pe DN 66, 
în timp ce conducea un autoturism marca 
Renault, având o îmbibație altoolică în 
sânge de 2,20 g/l. (D.l.)

Balotaj la 
Consiliul Local

N-om avea noi autostrăzi de-alea 

europenești (cu asfalt pe bune) de să alergi pe 
ele cu 200 de kilometri la oră și nici salarii 
nemțești, dar, din septembrie, găinile noastre 
vor intra în marea familie europeană. Și asta 
deoarece produsul muncii lor, mult număratul 
și controversatul ou va purta ștampilă demnă 
de orice produs „născut" de o galinacee euro
peană. Practic, orice amator autohton de 
omletă va avea ocazia ca, înainte de a sparge 
oul, să citească pe coaja acestuia viața de zi 
cu zi a purtătoarei de gălbenuș și albuș. Va 
afla dacă galinaceea a fost crescută în curte 
sau în sistem de pușcărie sau dacă ouăle au 
mărimea XL, M sau S. Nu mai vorbim de fap
tul că legea obligă galinaceea Iu' nea Ion să 
producă numai ouă cu albușul transparent și 
cu gălbenușul vizibil în lumina care bate din 
stânga. în caz contrar, găina va fi făcută de 
rușine în fața colectivului și va primi vot de 
blam, urmând ca, la următoarea abatere, să 
nască pui vii și să ajungă material de pFesă 
prin ziarele lui Cristoiu.

Cât despre noi, cetățenii României care se 

chinuie să intre în Europa, vom intra cuminți 
în bucătărie și vom lectura, de pe coaja oului, 
povestea vieții găinii crescute la țară. Aia, pă
răsită de cbcoș, aruncată-n stradă de stăpân, 
mama unui ou XL și care mai târziu va pune 
mâna pe tot sistemul Avicola din țară...

■ Situația s-a înregis
trat la votarea amânării 
unei hotărâri prin care 
CL se faulta singur.

Daniei I. Iancu________ _______
danlel.lancu@infomifnedia.ro

Deva - Totul a pornit de la 
un proiect de hotărâre prin 
care se solicita aprobarea u- 
nui studiu de fezabilitate la in
vestiția privind transformarea 
punctului termic de la Cole
giul „Decebal” în centrală ter
mică. Consilierul Florin Gher- 
gan a intervenit primul, ne
mulțumit de modul în care se 
justifica investiția și a propus 
scoaterea lui de pe Ordinea de 
zi. Ideea a fost susținută și de 
Vasile Țonea: „Directorul 
CALOR a venit în fața noas
tră și ne-a amețit cât de fru
mos stă treaba cu încălzirea 
centralizată, iar noi atunci am 
fost cu toții de acord. Pe de 
altă parte chiar și instituțiilor

din subordinea noastră le a- 
probăm debranșarea. Nu mi 
se pare corect”, a spus Țonea. 
în momentul în care s-a votat 
amânarea proiectului, situația 
votului a fost una inedită: 
nouă „pentru” amânare, nouă 
„împotrivă”. Datorită balota
jului, proiectul a fost amânat, 
deși, în mod logic, deoarece nu 
se putuse vota amânarea, el 
trebuia votat pentru a deveni 
(sau nu) hotărâre.
Proiect justificat

„Proiectul era justificat și 
trebuia lăsat „Decebal”-ul să- 
și facă treaba. Nu contează ce- 
au votat, că tot prostii votea
ză”, ne-a declarat consilierul 
Ioan David. La rândul său, 
Laura Sârbu, secretarul Pri
măriei Deva, a precizat că de
cizia de amânare este una le
gală: „Nu am mai întâlnit o 
asemenea situație de balotaj, 
însă de la Prefectură mi s-a 
comunicat că în aceste cazuri 
hotărârile trebuie amânate”.

Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat ieri 0 
hotărâre prin care parcurile „Cetate” și „Opera”, cu mobi
lierul aferent acestora, au fost transmise în administrare Ser
viciului Public de întreținere și Gospodărire Municipală din 
localitate. (Foto: Traian Mânu)

A
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Răspundem cititorilor
Deva (L.L.) - Mai mulți cititori au tri

mis la redacție întrebări referitoare la leg
ea proprietății și reconstituirea proprietății.

întrebare: Ce se întâmplă cu titlurile de 
proprietate, până la 10 ha, care nu s-au dat 
pe vechile amplasamente? Răspuns: Recon
stituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor forestiere, pentru diferența din
tre suprafața primită prin aplicarea legilor 
fondului funciar și cea avută în proprietate, 
persoanelor fizice și juridice sau, după caz, 
moștenitorilor acestora, se face pe vechile 
amplasamente. Există și o excepție de la re
constituirea pe vechile amplasamente. în 
cazul terenurilor atribuite foștilor proprie
tari, cu respectarea prevederilor legii fondu
lui funciar, pentru care s-au eliberat titluri 
de proprietate sau procese-verbale de punere 
în posesie, punerea în posesie se va face pe 
alte terenuri, situate în apropierea vechilor 
amplasamente acceptate de proprietar.

întrebare: Direcția Silvică Hunedoara 
cumpără păduri? La ce preț și cum? 
Răspuns: Direcția Silvică nu mai are 
obligația cumpărării terenurilor cu vegetație 
forestieră.

Regretabil.
Antrenorii sunt 

singurii care pot să 
hotărască. Faptul că s- 
a desființat este 
regretabil, dar dacă 
fetele nu respectă dis
ciplina impusă de 
sportivi, hotărârea 
antrenorilor este 
corectă și întemeiată, 
îmi pare rău, dar cel 
mai mult au de pier
dut chiar gimnastele. 
Carolina,
Deva

Îmi pare rău că gim
nastele care la 

olimpiadă au fost 
mândria românilor au 
avut un comporta
ment care i-a determi
nat pe antrenori să 
hotărască desființarea 
lotului. Din cauza lip
sei banilor, în sport 
se întâmplă multe 
chestii care nu sunt 
normale și nu ar tre
bui să se întâmple. 
Mariana, 
Deva

Prefectura Județului Hunedoara:
Nu are urogram dt uidiențe

Este regretabil că s- 
a ajuns la acest 

lucru. Erau un simbol 
și o mândrie nu doar 
pentru orașul Deva, 
dar și pentru toată 
România. Cred că 
antrenorii ar fi tre
buit să se implice mai 
mult în rezolvarea 
problemelor de com
portament ale compo
nentelor lotului 
olimpic.
Maria IbAnescu, 
Deva

Este
România a pierdut 

prestigiul pe care și-l 
câștigase în gimnas
tică. Celelalte forțe ale 
gimnasticii mondiale 
cred că au jubilat 
când au auzit că lotul 
feminin de gimnastică 
al României a fost 
desființat. Nu mai au 
contracandidate la 
titlul mondial.

Păcat. Lotul feminin 
de gimnastică era 

unul dintre puținele 
lucruri cu care ne 
puteam mândri în 
întreaga lume și acum 
s-a desființat și aces
ta. întreaga respon
sabilitate îl poartă 
gimnastele pentru că 
nu au respectat disci
plina sportivă impusă 
de antrenorii lotului.

Rodica Groza, 
Deva

Sever Mureșan - 
acționar sau mandatar?

A

■ Deși firma spune că 
Mureșan e doar man
datar, se pare că în 
contract apare altfel.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@lnformmedia.ro

Deva - Vicepreședintele 
Consiliului Județean Hune
doara, Petru Mărginean, a 
afirmat ieri că pe adresa in
stituției a sosit o notă prin ca
re se făceau precizări legate 
de poziția pe care controver
satul om de afaceri Sever Mu
reșan o ocupă în cadrul fir
mei din Luxemburg.

Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin '■ ■ oreued _____________________09.00-12 00
Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului pentru 
loqjsfltă:______________________________ , M .00-1& 00

Primfeia Municipiului Deva:
1 :-i Inișco" •'•■•onrr. .•_ _______ ______ 08.00-10.00
Primăria Municipiului Hunedoara:
Simton Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

„Prin acest act notarial ni 
se aduce la cunoștință că 
Sever Mureșan este doar 
mandatarul și nu acționarul 
firmei luxemburgheze. El a 
fost împuternicit să semneze 
actele și să reprezinte 
Groupe Fidelfin Luxembourg 
în relațiile de parteneriat cu 
Consiliul Județean Hune
doara, însă nu el dă banii. 
Faptul oricum nu schimbă 
cu nimic lucrurile, cel puțin 
deocamdată. Ce va fi în vi
itor, vom vedea”, a spus Măr
ginean.

Contactat telefonic, unul 
dintre cei trei consilieri jude
țeni care s-au abținut de la 
vot în cadrul ședinței, Gheor- 
ghe Popescu, a precizat că, de 
fapt, lucrurile nu stau deloc 
așa.

„Eu am văzut contractul, 
iar acolo Sever Mureșan a 
semnat în calitate de acționar 
majoritar. De aceea eu, îm
preună cu încă doi colegi din 
PSD, ne am abținut de la vot. 
Nu am votat împotrivă pen
tru că dorim ca respectivele 
obiective să fie realizate, dar 
nu avem încredere într-un 
asemenea acționar”, a mai 
declarat Popescu.

Norina Gruian, 
Deva

CONCURS

mailto:danlel.lancu@infomifnedia.ro
mailto:daniel.iancu@lnformmedia.ro


La Deva, lotul nu se desființa

• Viteză pentru amatori. în cadrul Serbă
rilor municipiului Brad, în perioada 2-4 sep

tembrie a.c., sâmbătă va fi organizat.și con- 
jQursul automobilistic „Circuit de viteză pen

tru amatori". Competiția este organizată în 
colaborare cu ACR Filiala Hunedoara și AS 
Mchael Autosport Brad. (V.N.)

• Arbitri. Secretarul Comisiei Județene de 
Arbitri, Petru Sperios, a insistat asupra 
formei de delegare a arbitrilor. Secretarul a 
precizat faptul că delegările pentru Divizia D 
și Campionatul județean șe vor face numai 
în funcție de valoare, experiență și număr de 
jocuri importante conduse. (V.N.)

• Centru mondial. Directorul Colegiului 
Național Cetate, Marinică Pîrvănescu, a de
clarat că Deva rămâne centrul mondial al 
gimnasticii feminine. „Consider că sunt trei 
poli ai gimnasticii românești: unul la Deva, 
din care se ramifică alți doi poli, la București 
și la Onești. Belu-Bitang rămâne cel mai 
titrat cuplu de antrenori din lume". (V.N.)

■ Când gimnastele din 
lotul olimpic s-au 
antrenat la Deva, nu au 
fost probleme.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu0lnforn1medla.ro

Deva - Ieri, antrenorul co
ordonator al lotului olimpic 
de junioare, Nicolae Formin- 
te, a declarat că nu s-ar fi a- 
juns la situația ca gimnastele 
senioare să fie trimise să se 
Streneze la cluburile lor, 

că s-ar fi pregătit în conti
nuare la Deva și nu la Bucu
rești.

„Cred că dacă sportivele nu 
plecau la București, nu se 
întâmpla să fie trimise să se 
antreneze la cluburile lor. Cât 
timp lotul s-a antrenat la 
Deva nu au fost asemenea 
probleme”, a precizat For-

Forminte consideră că, 
prin trimiterea gimnastelor

să se antreneze la cluburi, s- 
a descentralizat pregătirea 
sportivelor. „Nu se poate spu
ne că s-a desființat lotul 
olimpic. Stă în puterea fe
telor să mai concureze. Dacă 
ele vor acest lucru, așa vor 
face. Ele vor putea să dove
dească la Campionatele Na
ționale ale României, din 
luna octombrie, că sunt în 
stare de obțină rezultate bu
ne. Noi, lotul olimpic de ju
nioare, lucrăm la Deva în
cepând din ianuarie 2005. Nu 
pot să spun eu dacă vom ple
ca la București sau ne vom 
antrena în continuare la 
Deva, asta hotărăște federa
ția. Eu am un contract cu fe
derația. Pot să spun dacă voi 
continua sau nu să antrenez 
lotul, atâta tot”, a declarat 
Nicolae Forminte.

Din lotul olimpic de juni
oare, de la Deva, fac parte 
Steliana Nistor (CSS Sibiu, 
născută în 1989), Oană Zben- 
ghea (CSS Constanța, născută

Fostul lot de gimnastică al României

în 1989), Sandra Izbașa (CSS 
3 Steaua București, născută 
în 1990), Alina Stănculescu 
(CSS 3 Steaua București, 
născută în 1990), Roxana Stan 
(CSS 1 Farul Constanța, năs
cută în 1990), Loredana Șucar 
(CSS Cetate Deva, născută în 
1990), Cosmina Paulescu (CSS 
Cetate Deva, născută în 1990), 
Dana Druncea (CSS Cetate

Deva, născută în 1990) și se 
află în probe Denisa Badalea.

Echipa de junioare a Ro
mâniei este vicecampioană 
europeană în 2004, la Ams
terdam. La aceeași ediție ° 
CE de junioare, Steli^ha -Nîig 
tor a câștigat titl’d! la indg 
vidual compus, iar Sandra 
Izbașa a devenit vicecam
pioană la sol.

■ Fotbalul hunedorean 
este în cădere liberă.

La europenele de 
parașutism

Deva V.N.) - La Campionatele europene de 
parașutism din Cehia participă și o sportivă 
din Deva. Este vorba de Timeea Szekely, de

Posibilitățile de practi
care sunt limitate.

Valentin Neagu

Timeea Szekely

17 ani, de la Aeroclubul 
Dacia. Anul trecut Ti
meea a fost campioană 
națională la juniori. Prac
tică și planorismul, dar 
consacrarea a venit în 
parașutism. De remarcat 
faptul că tatăl sportivei 
practică de mulți ani a- 
c^e sportprj^ClubaL^re, 
ntrecerile înfernaționale.

yalentin.ncagu@infominiedla.ro

Deva - Mircea Sîrbu, preșe
dintele AJF Hunedoara, a pre
zentat prefectului Cristian 
Vladu o parte din cauzele ca
re au determinat acest regres, 
în primul rând au dispărut 
multe terenuri de fotbal Apoi,

Aspect dintr-o partidă di

multe prezențe în întrecerile Internaționale. 
Au fost obținute rezultate pe care alte 
cluburi de profil din țară le invidiază.

bugetele mici, sau aproape 
inexistente, ale unor echipe 
din Divizia D și Campi '*ti1 
județean au eondus M 
tățire continuă a condițiilor de 
desfășurare a meciurilor, de 
desfășurare a antrenamentelor

turile tot mai ridicate pentru 
întreținere și procurarea ma
terialelor și echipamentelor 

■jsiiteBareu Miroea Sîrbu mai
spune că situația economică 
precară a județului a influen
țat negativ activitatea fotba-

Tot declinul financiar și 
material în care se află echi
pele de fotbal a determinat 
-reducerea de la an la ,an a. 
numărului de echipe din di
viziile B, C și căderea nive
lului valoric al campionate-

Multe echipe
Deva (V.N.) - Ediția 

2005 - 2006 a Campionatu
lui județean de fotbal are 
mai multe echipe decât în 
cea precedentă. în opinia 
secretarului general al 
AJF Hunedoara, Doru 
Toma, acest lucru se da
torează sprijinului care a 
venit din partea unor 
primării. Iată noile echi
pe: Olimpia Ribița, Moții 
Buceș, Victoria Brad, 
Streiul Baru Mare, Cema 
Topi ița, Agro Company 
Băcia. în C.J. s-au înscris 
17 echipe, iar primele me
ciuri sunt programate la 
25 septembrie. De remar- 

. CțtL.faptul că acolo unde 
primăriLd nu s au impli
cat, echipele de fotbal au 
cam dispărut.

lor județene.etc. Să nu uităm apoi de cos- listică.
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ENERGOCONSTRUCȚIA CRAIOVA - POLI GOMONTH TIMIȘOARA
F.C. TRANSILVANIA TG. MUREȘ - EUROLINES BUCUREȘTI
A.C.S. ODORHEIU SECUIESC - A.F.C. BODU BUCUREȘTI
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Ambasador

PE!
• Spitalizat. Tenismanul francez Mickael Up- 
dra a leșinat și a avut o cădere de tensiune 
în meciul din primul tur la US Open, disputat 
în compania lui Carlos Moya. El a fost trans
portat la spital, ca măsură de precauție.(MF)

Bogota (MF) - Mijlo
cașul echipei FC Barce 
Iona, Ronaldinho, va e- 
fectua în Columbia pri
ma sa vizită în calitate 
de ambasador al Progra
mului Mondial Alimen
tar (PAM) al Organiza
ției Națiunilor Unite. 
Ronaldinho, numit am
basador pe 14 august, va 
vizita un cartier mărgi
naș din Bogota, unde 
PAM desfășoară un pro
iect de asistență alimen
tară. „Deși nu a fost fi
xată o dată exactă, jucă
torul ne-a spus, în tim
pul numirii ca ambasa
dor, că prima sa vizită 
va fi în orașul Bogota”, 
a declarat un purtător 
de cuvânt al PAM, care 
a adăugat că Ronaldin
ho va merge în Colum
bia până la sfârșitul a- 
nului. Primarul orașului 
Bogota, Luis Eduardo 
Garzon, este inițiatorul 
unui program de eradi
care a foametei, după 
modelui 
celui 
realizat 
în 
Brazilia 
de pre
ședintele 
Luiz Ina
cio Lula da 
Silva.

Andrei Șevcenko 

Propunere 
Milano (MF) - Ata
cantul echipei AC 
Milan, Andrei 
Șevcenko, i-a propus 
premierului italian Sil
vio Berlusconi să fie 
nașul fiului său. „Ime
diat te se-iveșteo. 
ocazie pșntrvd^' 
mier - pdh.tAi ți d-

vțrafea.loc 
botezul”, a'spus 
Șevcenko. Fotbalistul 
ucrainean este căsă
torit cu modelul a- 
merican Kristin Pazik, 
iar primul copil al 
cuplului, Jordan, s-a 
născut în octombrie 
2004. Jucătorul 
echipei milaneze a 
afirmat că, împreună 
cu soția sa, a decis 
să-și boteze fiul în rit 
catolic „Botezul va fi 
făcut în rit catolic. 
Asta am decis în 
famile. Când vom 
aveac al doilea copil, 
acesta va fi botezat 
în rit ortodox", a 
spus Ș(

I

mier-i

î
*

treia a naționalei 
de rugby a An
gliei, în perspecti
va Cupei Mondia
le din 2007 Dalla- 
glio renunțase In 
urmă cu un an jf j. 
prima reprezentir 
tivă, al cărei că
pitan era atunci, 
anunțând că va 
mai juca doar 
pentru echipa sa 
de club Wasps și 
în selecționata 
Lions.(L.G.)

(Foto EPA)

Un român bate la porțile F1
■ Mihai Marinescu a 
obținut două noi rezul
tate de excepție în For
mula Renault Junior 1,6.

Liviu Gordea
llvlu.gordea@informmedia.ro

Zolder - Brașoveanul Mihai 
Marinescu este primul român 
care participă în campionatul 
Formulei Renault Junior 1,6. 
Puștiul de numai 16 ani a fă
cut deja senzație la manșa 
monopostului său, luna tre
cută, când a obținut victoria 
pe circuitul de la Mugello. 
După o scurtă vacanță, com
petiția s-a reluat la sfârșitul 
săptămânii trecute în Belgia, 
unde, la Zolder, s-a disputat 
etapa a patra a Campionatu
lui Internațional Formula Re
nault 1,6. Pentru Mihai Mari
nescu, această etapă a fost cea 
în care trebuia să confirme că 
succesul din Italia nu a fost 
un accident. Mihai a început

Mihai Marinescu visează deja la Formula 1. (Foto: Freelancer)

etapa belgiană cu clasarea pe 
locul 7 al grilei de start, într- 
o sesiune dublă de calificări 
marcată de ploaie.

în prima cursă a etapei, 
desfășurată sâmbătă diminea
ță, tânărul' brașovean" a fost 
extrem de rapid, reușind să 
încheie pe poziția a treia, cla
sare care marchează al 5-lea 
podium al unui drum început 
cu doar 6 luni în urmă. A do-

A
cui 13 până pe locul 6, româ
nul acumulând un total de 61 
de puncte, la numai 23 de 
puncte de locurile 4 - 5. în 
acest weekend, la Misano A- 
driatico, are loc etapa a 5-a a 
competiției, unde Mihai țin
tește către locul 2 absolut în 
anul său de debut.
începutul

în toamna anului 1999, pe 
când avea doar 10 ani, Mih^i 
Marinescu a urcat pentru pr 
ma dată într-un kart, într-o 
curte închisă. Apoi, a încer
cat senzațiile unui circuit, la 
Târgu-Secuiesc, iar în anul 
2000 s-a înscris în Campiona
tul Național de Karting, clasa 
Cadet. După ce se va încheia 
acest sezon, în mod normal, 

____________ brașoveanul va trebui să facă 
încă două locuri, performsintă, salțjfl spre Formulă Renault 
care i-a atras titlul de „cel 2000 sau Formula 3. Dar, deo- 
mai bun pilot străin”.

Clasările de la Zolder l-au 
făcut pe Mihai să avanseze în 
clasamentul general, de pe lo-

ua cursă de la Zolder, progra
mată după-amiaza, a fost și 
cea mai spectaculoasă a wee- 
kend-ului. Mihai a luat star
tul de pe poziția a 4-a a grilei, 
dar până la final a câștigat

camdată, acest pas este doșz 
la stadiul de vis. Nu de altî, 
dar acest salt înseamnă și un 
efort financiar pe măsură.

Niculae a părăsit Portugalia.

Niculae, la
Liege (MF) - Atacantul Marius Nicalae

urma să semneze ieri un contract pfsttru un 
sezon, cu opțiune pentru încă un any Cu gru
parea helgiană Standard Liege.

Potrivit presei belgiene,. Standard va a- 
nunța transferul lui Marius Niculae, în vâr
stă de 24 de ani. Niculae, aflat la final de 
contract cu Sporting Lisabona, a mai evo
luat la Dinamo București. El a fost selecțio
nat de 26 de ori în naționala României, pen
tru care a marcat 12 goluri.

Onoare
Buenos Aires (MF) - 

Parlamentul local din San
ta Rosa a decis să nu
mească una din străzile 
sale după numele fostu
lui fotbalist Diego Ma
radona. Propunerea a fost 
formulată de unul dintre 
locuitorii orașului în a- 
nul 2003. Sânta Rosa va 
deveni astfel primul oraș 
din Argentina care va 
avea o stradă cu numele 
lui Maradona.

Campioana transferurilor
■ Gruparea spaniolă 
Real Madrid a cheltuit 
numai în această vară 
55 de milioane de euro.

București (MF) - Real Ma
drid este clubul spaniol care 
a cheltuit cele mai mari sume 
de bani pe transferuri în a- 
ceastă vară, 55 de milioane de 
euro, doar pentru atacantul 
Robinho plătind 24 de milioa
ne de euro, informează AS. 
Suma de 55 de milioane de eu-

ro poate ajunge la 82 de mili
oane de euro, în cazul în care 
madrilenii îl vor transfera, în 
ultima zi de mercato, pe Ser
gio Ramos, care costă 27 de 
milioane de euro.

Record
După Robinho, cel mai 

scump transfer din Spahia 
este cel al coechipierului său 
de la Real Madrid, Julio Bap
tista, adus de la FC Sevilla 
pentru 20 de milioane de eu
ro. Grupările FC Barcelona,

Deportivo La Coruna și Oșa- 
suna Pamplona nu au cheltQ 
nici măcar un euro, preferând 
să aducă jucători liber de con
tract sau împrumutați. Cele 
mai multe transferuri le-a re
alizat însă Celta Vigo, care și- 
a asigurat serviciile a nu mai 
puțin de 13 jucători, în timp 
ce Getafe și Depdrtivo Alaves 
au achiziționat câte 12 fotba
liști. în total, în campionatul 
Spaniei s-au cheltuit 187,27 
milioane de euro pentru trans
feruri în această vară.

Persona non grafi
New York (MF) - Jucătni 

an Guillermo Canas, suspeni 
ce a fost depistat pozitiv,- 
accesul pe terenuri în perioadă desfigurării 
turneului de Grand Slam US G£en.

„Potrivit regulamentului în vigoare, el nu 
poate primi nici o acreditare”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Federației America
ne de Tenis (USTA). Jucătorul argentinian 
se află la New York, împreună cu prietena 
sa, jucătoarea Maria Emilia Salerni, care 
participă la turneului de la Flushing Mea
dows. Canas, în vârstă de 27 de ani, ocupa 
locul 10 în clasamentul mondial în momen
tul în care a fost despistat pozitiv îh urma 
unui control efectuat, pe 21 februarie,. în 
timpul turneului de la Acapulco. Tenisma- 
nul va putea reveni în circuitul ATP înce
pând cu data de 11 iulie 2007.^-.

■■îhtâfzis

Mega surpriză la US Open
■ Rodick eliminat de un 
necunoscut, nici un 
român în turul doi al 
competiției individuale.

New York (L.G.) - Tenisme- 
nii românii nu au făcut prea 
multă umbră la US Open - al 
patrulea și ultimul turneu de 
Mare Șlem al anului, dotat cu 
premii în valoare de 7,95 mili
oane de dolari. Dacă Răzvan 
Sabâu nu avea practic nici o 
șansă să treacă de veteranul 
Andre Agassi, ceilalți doi ju
cători români au spus adio 
turneului de. simplu într-un 
mod deloc onorabil, atât Vic
tor Hănescu cât și Andrei Pa
vel fiind eliminați de adversa
ri mult mai slab cotați. Acu
zând dureri abdominale, Hă
nescu a cedat deliberat-în fața 
lui Albert Montanes, aban
donând la 6 - 4, 3 - 6, 6 - 3, 
2 - 1 pentru spaniol. „Umidi
tatea era prea mare și nu am 
mai putut continua partida”,

s-a justificat cel mai bine cla
sat jucător român în ierarhia 
ATP (31). Tot prematur a pă
răsit competiția de la Flush
ing Meadows și celălalt re- 
prezențăfât» ad îiȘștru, Andrei 
Pavel, care a fast învins în 
cinci seturi de britanicul de 
numai 1# ani Andy Murray, 
CU 3 - 6, 6 - 3, 6 - 3, 1 - 6, 4 - 
6. Pentru prezerița pe tabloul 
principal la US Open, Pavel și 
Hănesc,u vor ’pcasa câte un 
punct ATP și uh cec în va
loare de 15.000 de dolari.

Cadou de coșmar
Cea mai mare surpriză de 

până acum a turneului a fur
nizat-o însă luxemburghezul 
Gilles Muller, care a reușit 
să-l învingă în număr minim 
de seturi, toate decise la tie
break cu scor identic (7 - 6), 
pe Ai ay’ xoddick, cap de serie 
num; ru' 4, chiar în ziua în 
care am ricanul împlinea 23 
de ani. „A fost chiar distrac
tiv”, a deefarat Muller. Agonia lui Roddick

mailto:llvlu.gordea@informmedia.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)
• canari drain în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând ap. 2 camere (03)
• vând ap. 2 camere, amenajat zonă ultracen
trală, centrală termică, et 2, fără intermediari. 
Tel. 0745/253413.
• vând apartament 2 camere decomandate, 
parchet gresie, faianță, centrală termică, 
central, et. 4/4, izolație, plafon cu covor italian, 
boxă subsol, 1350 miliarde lei. Tel. 0721/521378, 
0722/425292.
toM apartament 2 camere, în Târgu Mureș, 
■Cjupe de Institutul de Medicină Tel. 
0285/210656,0744/332647.

• vând regent ap. 2 camere semidecomandate, 
în Dada, 2 holuri, contorizări, standard, ocupabil 
.intr-o săptămână, preț 550 mii., neg. Tel. 
0743/789559.
• vând mgeal apartament 2 camere decoman
date, Deva, zona Ulpia, etaj intermediar, 
(ne)mobilat ST 55 mp, balcon închis, ușă de 
lemn masiv capitonată, interfon scară Preț 1,150 
mii. Tel. 0726/710903.
• ultracentral, decomandata, ST-56 mp, etaj 
•intermediar, lavabil. Preț 980 milioane nego
ciabil. Tel. 0721/815781. (Pnma Invest)
• zone Astoria, dec, contorizări, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, 54 mp, preț 
870 mii, neg, tel. 0742/019418. (Prima Invest)
• ama Dada, 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)
■ regent, Dada, et 2, balcon închis, parchet 
contorizări, apă gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
• to Mkre 15, în turnuri, dec, parchet laminat 
gresie, faianță balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat liber, preț 550 mii, tel. 
«740/173103,206003. (Mimason)
• ana AL Jiului, circuit parchet, faianță stare 
bună cărămidă 700 mii, neg, tel. 
206003.(Mimason)
• AL Molilor, sdec, 2 holuri, baie amenajată

irizări, etl, 620 mii, tel. 164633, 215113.
(Mimason)
•zona Kogătoiceenu, circuit et 3, liber, preț 950 
mii, tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona Mid lDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat liber, preț 1 mid, neg, tel. 
«745/640725. (Mimason)
•zona BHcaKu, etaj intermediar, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, parchet fără modificări, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498, 232808,0788 
165702 (Fiesta Nora)

zona BhImșcu, etaj intermediar, decoman-
* uate, 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, decomandate, 54 mp, amenajat 
■și modificat deosebit contorizări, preț 28 500 
«euro, tel. 0745 302200,232808,0788165703.  (Fiesta 
Nora)
» zona, piața centrală bloc de cărămidă 50 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 bioorte Mintiei, etaj intermediar, deco
mandat 60 mp, balcon mare, parchet gresie, 
faianță contorizări, repartitoare de căldură 
boxă la subsol. Preț 145.000 RON, tel. 

3/25 8,0745/302200. (Fiesta Nora)
Vfftona Mers 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 
gresie, faianță apometre, gaz 2 focuri, preț 
78000 RON, tel. 0723/251498232808,0788/165702 
(Fiesta Nora)
•zonă centrată dec, et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)

? nă centrată semidec, contorizări, bucătărie 
v.. cămară baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80.000 ron, tel. 224296,0788-361.782 (Garant 
Consulting)
• tona semidec, contorizări, repar
titoare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianță parchet baie cu cabină de duș, 
preț 82.000 ron, tel. 224296,0788-361.782  (Garant 
Consulting)
• Mnădacomantato, zona Minerului, et 3,754300 
ron, 224296,0745-367393. (Garant Consulting)
• dn, cu balcon, et 2, zona pieței, preț 1104X30 
ron, 224.296,0745-367893. (Garant Consulting) 
to dec, balcon, et 2, zona lullu Maniu, preț 
308000 ron, tel. 224.296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
todac, balcon, superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca- i 
zie! 785 mii. lei, neg, 235208,0721/985256. (Rocan | 
3000)

•Zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
•zona Mkre 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termită, amenajat preț neg. Tet 235208 

0724/620358 (Rocan 3000)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg, tel. 0745/788578 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• ZamHraxu, decomandata, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788M97815. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•decomandate, Rytag, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Aleea Criștâd, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)
• et t dec, st 62 mp, centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță Liliacului. 
Preț 135.000 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• drcutt, st 56 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mii, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• decomandate, sigiratață mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, beci, Decebal. 
Preț 125.000 ron. Tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• decomandate, centrală termică proprie, 
gresie, faianță modernă parchet Liliacului. Preț 
105.000 ron, neg. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
•dec, Hoc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată contorizări, scară cu interiori, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74000 ron, neg. Telefon 
223400,0720/387898 (Casa Betania)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrixa) 
•zona Zamtkescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona Uă Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• OcaaM Zona AL Straiului, dec, et intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități ti® pfață'fir 2-T rată 'preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona LScro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208- 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Maniu, dec, et intermediar, modificat 
uși noi gresie, faianță Preț 30800 euro. Tel. 0741- 
301548 234401. (Rubin's Home)
• zona IxL Dacia, în circuit ușă metalică gresie, 
faianță noi, balcon închis. Preț 800 mii, neg. 
Tel.0741301548 234401. (Rubin's Home)
•zonă idtaoMWâ, vedere la Cetate, modificat, 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet merită văzut etaj 
intermediar. Preț 1,1 mid, neg. Tel. 0741-301548 
234401. (Rubin's Home)
• zona Gojdu, etaj intermediar, dec, bine 
întreținut merită văzut Preț 1,050 mid. Tel. 0741- 
301548 234401. (Rubin’s Home)

• doc, zona Teilor, amenajat gresie, faianță 
parchet merită văzut Preț 650 mii. Tel. 0741- 
301548 234401. (Rubin's Home)
• zona Udo, dec, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd, Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)

• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•super ofertăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, eța| 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•Mnddecemandateș contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•eenddecomandato, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Dera, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•legeni, Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• lagent ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinisat, centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• wgent ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• ugent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat 
25500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• zona MI-Hunedoara, sdec., parchet gresie, 
faianță et intermediar, preț 530 mii, neg., tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zâne MG, parter, preț 160 mii., tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
•zona Corvto, Hunedoara, dec., 800 mii, neg, tel. 
0727/191703. (Partener-Hunedoara)
■ Deva, Str, 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț: 1100 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, Sir. Mihai Viteazul, et 4, decomandate. 
Preț: 45 500 Eur negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 
213 050. (Casa Majestic)
• dec, str. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec, pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii, lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Embiescu, dec., ușă metalică balcon 
închis, camera mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 miL lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dec str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 miL lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de preferința etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• «agent In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212 (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• vând aportzrarat 3 camere, în Simeria, centra, 
decomandate, nu sunt agent preț 115.000 RON. 
Tel. 0726/737953.

•zona LManiu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona btU. n. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona DorobanțL et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progrenă et 2 cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere. Gojdu, et 1-2, + diferente, preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona HogresUL dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enoscu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz' contorizat 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare. parchet stejar, gresie, 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, 
contrizări, gaz 2 focuri, liber, preț.145.000 RON, 
neg., tel. 0745/302200, 0723/251498, 232809. 
(Fiesta Nora)
• zona CarpațL decomandate, balcon, boxă 
contorizări, parchet fără modificări, preț 150 000 
RON, tel. 0745302200,232808,0788165703. (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, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145 000 RON, tel. 0788165703,232808,0745 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 centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224296,0788-361.782. (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 Gojdu, gresie, faianță balcon, ST=70m. 
Preț 44000 euro, neg, Tel. 0741-301548,234401. 
(Rubin's Home)

• zona idliaconUală parchet gresie și faianță 
bine întreținut contorizări, 2 balcoane. Preț 
37.000 euro, neg. Tel. 0741-301548, 234401. 
(Rubin's Home)
• doc, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat Preț 950 mii., neg. 
Tel. 0741-301548,234401. (Rubin’s Home)
• zona MbiervU, etaj intermediar, termopane, 
gresie, faianță contorizări. Preț 850 mii, neg. Tel. 
0741-301548,234401. (Rubin’s Home)
• zona Dada, balcon construit pe tot aparta
mentul, lamelar, gresie, faianță mobilă la 
bucătărie, contorizări. Preț 850 mii, neg. Tel. 
0741-301548,234401. (Rubin’S Home)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona kăneruU, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
•zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie șl baie, .laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 

ent r=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trala ‘- mică confort sporit amenajat 220000 
RON,TeL 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, eLAl^tbaî»j\gresiț, faianță 
parcnet 2 focuri, acoperiș, 43800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
■ urgent et 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent decomandate, parchet gresie și 
faianță termopane, uși interioare schimbate, 
zona Bălcescu, preț 31500 euro, negociabil. Tel. 
072i/815781.(Prima Invest)
• urgent Deva, et 2, sdec., renovat instalații 
sanitare noi, gresie, faianță preț 880 milioane. 
Tel. 0740/210780. (Prima Invest)
• central et 2, parchet 2 balcoane, centrală 
termică termopane, preț 135 mii., tel. 
0726/710903, (Prima Invest)
• zonă Inmă et intermediar, contorizări, lavabil, 
parchet, preț 880 mii, neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• idee, Gojdu, contorizări, 2 balcoane, 
termopane la 2 camere, parchet gresie, faianță 
et 1, preț 1/4 mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• Hunedoara, et intermediar, centrală dec., 
vedere la bulevard, preț 950 mii, neg., tel. 
0745/376077. (Partener-Hunedoara)

•zonă idtracentrată-Hunedoara, et intermediar, 
2 balcoane, preț 105.000 RON, neg, tel, 718833. 
(Partener-Hunedoara)
• ugent Dada, sdec, et3, contorizări, preț 680 
mii, neg, tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• zona AL Armatei, sdec, et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 mii, neg, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona Mul Dacia, sdec, parchet contorizări, 
preț 800 mii, tel. 0745/159573. (Mimason)
• t ugent, zona Carpați, parter înalt dec, 
balcon închis, boxă 78 mp, contorizări, preț 
44.000 euro, tel. 0745/266071. (Mimason)
• Dorobanți) dec, et 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizări, preț 13 mid, neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• zona T. Maiorescu, dec, amenajat parchet 
stejar, gresie, faianță contorizări, aer 
condiționat preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Deva,. DACIA, Str. Aleea Romanilor, et. 4, 
amenajat Preț: 820 mii ROL negociabil. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GOJDU, Str. Aleea Păcii, et 2, amenajat
70 mp. Preț 1350 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746225 726; 0254213 050. (Casa Majestic)
• dec, vedere în 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, apartament modest M. Viteazul. 
Preț 37.000 euro neg. Tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• zorr -tor^MnlL Mărăștiui Nou, Micro 15, ia 
prețul pieței și cu plata imediat tel. 0745 302200, 
772808,0788165703. IFiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• zona Uaaăd, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojtta, dec., centrală termică parchet în 
camere. 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă centrală semidec, contorizări, ct 
faianță parchet garaj sub bloc, preț 186000 ron, 
tel. 224.296,0788-361.781 (Garant Consulting)
• urgent decomandate, et intermediar, zonă 
centrală parchet bloc cărămidă garaj, centrală 
termică preț 2,2 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 
OOORON, tel 0788 165703, 232809, 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• ugent ST=75 mp, et 2,2 bă, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg, telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• ugent ST=65 mp, et 6,2 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• urgent ST=80 mp, et 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• dec. 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• zona MH Decebal, et 4/7, neamenajat Preț 
1380 mid, neg. Tel. 0741-301548,234401. (Rubin’s 
Home)
• zona Utoadut amenajat 2 balcoane, 
termopane, CT, ușă metalică Preț 47000 euro, 
neg. Tel. 0741-301548, 0254-234401. (Rubin’s 
Home)
• dec. gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001.0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băL 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

• Deva, zona Viile Noi, 4 cam., bucătărie, baie, 
hol, cămară garaj, apă gaz, curent toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină Preț 80.000 
euro, neg. Tel. 0741-301548, 234401. (Rubin’s 
Home)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, idealăpentra sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona CâlugârenL 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 6&000 euro, neg, telefon 
0788/497615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. lj

• 2 camere, Simeria, bucătărie mare, 
contorizări, anexe, curte+grădină 400 mp, preț 
1,6 mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima Invest)
• la 8 km de Deva, 5 camere mari, baie, 
bucătărie, viță de vie, pomi fructiferi, grădină 
mare, preț 900 mii, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
•casă 3 camere, bucătărie, baie, gaz metan, apă 
curentă canalizare, curte + grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva Preț 400.000 lei, neg. TeL 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• casă p+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva Preț 120500 euro, neg. Tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724620358. (Rocan 3000)
• la 22 ton de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, idea! pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• to Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
•twi 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
jre «ie,faianță ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• Deva, p+1, parter compus din 2 camere, 
bucătărie, baie, etaj nefinisaț, garaj, atelier, 
anexe gospodărești, curte și grădină preț 
250.000 RON, neg, tel. 0746225.726,0254/213.050. 
(Casa Majestic)
• vând casă situată în Simeria, compusă din 3 
camere, bucătărie, baie, recent amenajată 
centrală termică s. utilă = 90 mp, garaj, pivniță 
grădină 600 mp. Preț 170000 RON, negociabil, tel. 
0746225.726,0254/213.050. (Casa Majestic)
• 4 camere, la 20 km de Deva, sdec., parchet 
sobe teracotă baie, cămară dependințe, beci, 
garaj, șură alte 2 camere, cădere de apă pădure 
de fag (400 mc), 6 ha teren arabil, preț 280.000 
RON, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

Cumpăr case vile (14)
• urgent Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima Invest)

Vând case de vacanță (15)
• casă de vacanță în Boholt 2 camere, fântână 
gaz, current curte+grădină+livadă 2500 mp, 1s 
50 m, preț 25.000 euro, neg, tel. 0742/019418 
(Prima Invest)
• Deva, Căprioara, ST 350 mp. Preț: 6 000 Eur 
negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Vând case la țarâ (17)

Vând case, vile (13)

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

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

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

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz0informmedia.ro 
Informații: O724-22-O3-65.

GRUPUL ȘCOLAR 
«GRIGORE MOISIL» DEVA

ANUNfA
planul de școlarizare pentru anul școlar 2005/2006

ȘCOALA POSTUCEALĂ
face înscrieri pentru următoarele specializări:

- asistent de gestiune (economic);
- agent vamal;
- asistent manager In unitate de alimentație publică;
- agent turism - ghid;
- maistru mecanic.

Clasele funcționează în sistem autofinanțat.
Admiterea se face pe baza mediilor de absolvire și bacalaureat 
(prioritar).
înscrierea se face în perioada 1 septembrie - 5 septembrie 
2005.
Alte relații la telefoanele 0254/221280, 220206. (295271

ut

I I VtXfefUțî IWtiăț K PiJfd a
Vau^C9ie & a wiet fniPt de

ș feff-
ÎG21 Gheare 

im aspect tine wm arftfudu*

• vând cază în Simeria, 2 camere, baie, bucă
tărie mare, grădină cu pomi fructiferi, preț 1 mid. 
Tel. 0720/505771,0723/686162.
• vând casă Deva, 2 corpuri, centrală termică 
garaj, anexe, st 750 mp. Tel. 0722/347512,224543.
• vând casă Deva, 3 camere, bucătărie, baie, 2 
holuri, posibilități living, CT (gaz), curte și 
grădină ST 650 mp. Preț 79.000 euro, neg. Tel. 
0720/ 437889,0740/ 856728.
• vând casă în Deva, zonă centrală amenajată 
spațiu comerț șl garaj. Preț 45 mid, nego
ciabil. TeL 0723/335189.
• vând casă în Orăștie, Aleea Moților, nr. 7, și în 
localitatea Renghet nr. 15, casă cu grădină Tel. 
0741/139294.
•sir. Hona,3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• VețeL 3 camere, bucătărie, hol, anexe, fântână 
St=1500mp. Preț 750 mil., neg. Tel. 0741-301548, 
234401. (Rubin's Home)
• Stotuhakn, ST=3650 mp, din care curte și 
construcții 500 mp. Casă compusă din 2 camere, 
bucătărie, baie, garaj. Preț 55000 euro, neg.,Tel 
0727740221,234401. (Rubin's Home)

• vând casă (pensiune), 3 camere decoman
date, Banpotoc, Hunedoara. Tel. 0746/051821.
• vând casă 6 camere, P+E, 2 băi, 2 bucătării, 2 
holuri, centrală termică zonaChizid, Hunedoara. 
Tel. .0727/694215,0254/719728
• vând casă cu grădină și anexe gospodărești, 
în Pricaz, Str. Principală nr. 151. Inf. tel. 211670.
• vând casă în Băița D+P+l, în construcție, 6 
camere, grădină curte, anexe, preț negociabil. 
Tel. 0720/449972.
• vând casă Nadăștia de Jos, nr. 66, grajd, șură 
beci, 3 ari de gradină Preț negociabil. Tel. 
730468

Consumcoop Dobra, 
societate cooperativă de gr. I, 
organizează licitație publică in 
data de 15.09.2005, ora 11.00, 
la sediul său din Dobra, pentru 
vânzarea de active aprobate 
de adunarea generală și 
publicată in MO al României.

Relații la telefonul 
0254/283147.

(29488)

•• *• UNIUNEA EUROPEANĂ

• • Program finanțat prin PHARE

CURSURI GRATUITE
SC INTERLOG COM SRL Brad

Organizează în perioada oeptemWa- octombrie 2005 următoarele cursuri de perfecționare:

■ Tetooomunkatll modeme; ■ Wbrmețle șl comunicate - utHtam aervicitlor Internet ■ Proiectarea 
ps0n8orWeb

Cursurile sunt gratuite șl sa desfășoară în cadrul proiectului ■Micrpcentru zonal de perfecționare a 

adulților» în cadrul programului PHARE - Dezvoltarea Resurselor Umane.

Cursurile se adresează angajațllor din unități economice din zona Brad.
Informații la tel. 0254-606040. (29205)

andras.bajusz0informmedia.ro


joi, 1 septembrie 2005

• vând cm*, In Băcia, nr. 31, preț negociabil. Tel. 
216231,0741/196582.

• vând cm* în Homorod, jud. Hunedoara, 8 
km Geoagiu-Băi, curte mare, mulți pomi 
fructiferi, posibilități extindere, pretabil 
casă de vacantă, 45.000 RON, negociabil. 
Tel. 0254/248539 sau 0788/720353.

• vând cm*, Sântandrel, nr. IU. Tel. 236655.
• vând toc de casă, în Boholt, la șosea, 11 ari, 
posibilități gaz, curentTel. 0258/856253.
•zona Sântteukn, 2 corpuri de casă, o cameră, 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară, sere 2 
ari, gaz, apă, curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zona Bâroâu, 1 cameră, bucătărie, cămară, ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•mm Lainic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•mm Dobn, 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, grădină20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707800. (Casa de Vis) 
•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă, apă curentă, anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

•ta Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7800 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• npMt, 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
Iară canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgant, 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• irgent, 9 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767, MW&SUSl. (Alfa) 
•una»!, 4 camere, bucătărie, baie, SC=159mp, 
ST=400 mp 100000 euro, tel. 218683,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• Sat Hârtu, 2 cam., ST 5 500 mp. Preț: 850 mii. 
ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. 
(Casa Majestic)
•Sat BraMn, Corn Vețel, formată din 2 corpuri a 
câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 3 200 mp 
Preț 800 mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 
0254 213 050. (Casa Majestic)
• Sat Boz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat ST 2 
800 mp. Preț; 2 000 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)
• vând garsonieră zona Mărăști, dec., balcon, 
contorizări, 465 mii. Tel. 218234.
• vând lagnit garsonieră la cheie ocupabilă 
Eminescu, zona Micro 15, preț 500 mll„ neg. Tel. 
231284,0727/066092.
• zom Dada, parter, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, lavabil, 390 
mil. lei negociabil. Nu sunt agent Tel. 
0724/779543
•zom Prognsid, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zom Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupatele imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• dec, comptet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21800 
euro, telefon 0745.411.449. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zom Gojdu, garsonieră dublă semidecoman- 
date, parchet gresie, faianță contorizări. preț 
68000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zom Decebaț decomandată contorizări, apă 
gaz, repartitoare, parchet de stejar, termopane, 
balcon închis, baie mare, debara, ocupabilă 
imediat preț 79.000 RON, neg, tel. 0723/251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zon* contrată parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semidecomandate, 
contorizări, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• garsonieră In Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică modificări 
interioare, preț 62.000 RON, tel 0723 251498, 
232809,0788165702 (Fiesta Nora)
• zom Eminescu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
decomandate, 54 mp, 2 camere cu posibilitate 
de mansardare, centrală termică parchet 
gresie, faianță bucătărie mare, preț 95 000 RON 
tel. 0745 302200, 232808, 0788 165703. (Fiesta 
Nora)
• urgart, zom Miorița, dec, bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mii, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
•zom Gojdu, dec., amenajată la chele, contor- 
izată liberă 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zom Dotata Jud, 42 mp,dec, et 3, preț 870 mii, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•zona ALCrișului, sdec., et 2 balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608. (Mimason)

Dacă ești o persoană dinamică, perseverentă și pasionată de succes, 
vino alături de noi!

Avem libere următoarele poziții, pentru care angajăm urgent personal de 
conducere: member of tbih group

Director agenție în Deva (cod AM) 
2 Unit Manageri în Deva (cod UM)

Cerințe:
•atitudine pozitivă, dinamic, sociabil și perseverent;
•abilități de conducere, comunicare și negociere;
•flexibilitate, rezistență la stres;
•vârsta: 35-45 ani A.M. și 30-40 ani U.M.
•cunoștințe de limbi străine (A.M. și U.M.) 
•operare P.C.
•experiența de management în vânzări constituie un avantaj în dezvoltarea profesională și în carieră.

Oferim:
•cursuri de specialitate gratuite în Centrul național de pregătire;
•training și suport continuu; 1

•venituri fixe, comisioane din încasări și bonusuri;
•carieră de succes în domeniul asigurărilor private de viață, pensii și sănătate.

Trimiteți scrisoare de intenție ,i CV pe adresa: str. Constantin Brancusi, nr. 47. 
Cluj-Napoca. jud. Cluj, cod 400458. in atenția domnului director Alexandru Suciu. 

fax: 0264/414.255; e-mail: alex.suciu©omniasiglife.ro
Termen: 12 septembrie 2005.

Numai candidații selecționați vor fi contactați pentru interviu. (29478)

• zom Docta, fără gaz, dec, baie, parchet în 
cameră preț 45000 ron, tel. 224296,0788-361.781 
(Garant Consulting)
•confort!, dec, suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154401, 
227542 seara. (Garant Consulting)
• somkloc, budttârio, balcon, etal Intermediar, 
zona Kogălniceanu, preț 64.000 ran, tel. 0741- 
154401,227542 seara. (Garant Consulting) 
•zom Zamfirescu, dec, etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 mll.lei. 2352050721/985256. (Rocan 3000) 
•zom M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă Imediat preț 485 mii. lei. TeL 235206, 
0721/985256. (Rocan 3000)
«om Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
«om MtaML dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei'. 235206,0721/744514. (Rocan 3000) 

•mm MfeML vedere la stradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă «opțională! Decomandată geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Dm, oritar Dadă preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•docomandate, zom Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/524091. (Casa 
Grande)
• gnontaf* cu balcon, contorizări, baie mare, 
Al. Crișului. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betanla)
• at kitanimlii contorizări, bine întreținută Al. 
Românilor, Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betanla)
• et 8 dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228  (Casa Betanla)
• 2 cameră semidec., parchet bale cu 
gresie+falanță, bloc de cărămidă totul contor- 
izat, zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mit, tel. 235208; 
0721985256. (Rocan 3000)
• zom Dorobanți, dec., modificată 
(cameră+llvlng), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985258 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724820358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• vgaut $T=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. TeL 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• îngână ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
oajcon incnis, centrala termica, a, gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
•urgta, ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zom Dacta, dec, modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mil, neg. Tel. 
0741301548 0254234401. (Rubin’s Home)
•zom asbta, semidec, amenajată et 1, balcon 
închis, contorizări totale. Preț 485 mii, neg. Tel. 
0741301548 234401. (Rubin’s Home)
• doc, zom Zamfirescu neamenajată faianță 
contorizări, balcon, etaj 2. Preț 800 mii. Tel. 
0743689344; 234401. (Rubin’s Home)
• zon* bună Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, 
tel. 0721/839624. (Partener-Hunedoara)

• Iteva, MKM15, Str. Mihai Eminescu, parter, 
27 mp. Preț: 430 mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GARA, Str. lullu Maniu, parter. Preț: 850 
mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)
• stan bună în Deva preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• sb. M, Eminescu, et 3, baie, hot bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)

Cumpăr garsoniere (20)
• ta Deva, zonă bună cu sau ara îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•urgent ta Deva tel. 0741-154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)

Vând terenuri (21)
• Intravlan, toc de casă în Tâmpa 1 km de 
Simeria st 1700 mp, fs 17 m, curent gaz, apă 
canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124.
• vândîterenuri intravilan (grădini), ST 1600 mp 
și respectiv 900 mp, în localitatea Bretea Strei, 
nr. 31. Preț 3 euro/mp, negociabil. Tel. 
0727/343928

• v*nd 2N0 mp teren Intravilan, Deva Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță Tel. 
227242.
• vând 24.700 mp teren pentru agricultură șl 
8000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Toteștl-Hațeg, lângă 
canton, acte în regulă titlu și CF. Tel. 
0723/732560,212272.
• vând teren arabil Intravilan, în comuna Aurel 
Vlalcu, latura la stradi de 20 m, preț 17 euro/mp, 
neg. Tel. 021/6657718
• vând toc Intravilan, cu casă bătrânească 
vețel. Tel. 237819.
• vând tarat Intravilan 5100 mp, zona Deva 700. 
Tel. 222305,226813.
• vând tarat Intravilan în Simeria zonă bună 
1200 mp, preț 28000 euro neg. Tel. 0720/505771, 
0723/686162.
• vând tarat Intravilan șl extravilan. Tel. 261013.
• vând tarat Intravilan, pentru construcție casă 
în Șolmuș, s 1200 mp, fs 12 m, facilitați, gaz, 
curent la poartă Informații zilnic la tel. 220269 
sau 0746/029058 după ora 1800.
• vând tarat Intravilan, posibil loc de casă S 
2000 mp, în Hărău. Preț negociabil. Tel. 221811.
• vând tarat Intravilan, Sântuhalm, 2000 mp, fs 
40 m, gaz, curent, 13 euro/mp. Tel. 0745/253413.
• vând tarat, în Deva, st 4000 mp, preț 12 
euro/mp, neg. Tel. 224182,0723/499284.
• ta Dan șl împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 

•Intravlan, Skiwta,450 mp, facilități, zona parc, 
preț 590 mil, neg, tel. 0745/640725. (Mimason) 
•tatavta, ViIcm (mai jos de Vlacons), 51200 
mp, fs 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Intravlan, Z*vrt, plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent, apă preț 30 euro/mp, tel. 074Q/173103. 
(Mimason)
• zom Bârcaa Mică 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent, plan, eventual parcelat, preț 10 euro/mp, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•4300 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs. 
245 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745411.449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• tac Ttoipa, Intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fS 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497518 (Agenția Imo

biliară Nr.l)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Skrnrte, ta DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497815. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• zom Clndș, cu Ieșire la apă șl la șosea, 979 mp, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
• tatravlan, st 800 mp, fs 20 m, apă gaz, curent, 
toate facilitățile. Preț 45 euro/mp, neg. Tel. 0741- 
301548 234401. (Rubin’s Home)
• Intravlan, zom Prelungirea Vulcan, st 5.600 
mp, fs 28 m, se parcelează Preț 8 euro/mp. Tel. 
0741-301548 234401. (Rubin’s Home)
• tatravlan, zum Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, zom Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, zom Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, Ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724520358 (Rocan 3000)
• intravlan, zom Dvva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tatravlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, Ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724520358 (Rocan 3000)
• mm Zăvoi Intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• Intravlan, st 8000 mp, fs 40,75 metri, intrare 
din 2 părți, curent electric șl gaz metan pe teren, 
zonă industrială SlntuhaJm. Preț 6 euro/mp, neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0724-169303. (Casa 
Betanla)

Căpâlnă Dumitru, lichidator 
judiciar, anunjă tofi 
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• Intravilan, 4 parcele a câte 650 mp, gaz metan, 
curent electric, Zăvoi, în apropiere de Dacia 
Service. Preț' 37 euro/mp. TeL 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betanla)
• Intravilan te DN 7, st 3.600 mp, fs 104 metri, 
toate utilitățile, la Ieșirea din Deva spre Simeria. 
Preț 23 euro/mp, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betanla)
• Intravilan, In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp flecare, zonă rezidențiala, plan de 
urbanism șl de utilități aprobat Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0742/005228 (Casa 
Betanla)
•Intravlan, la DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sântandrel șl Sfntuhalm, în 
zonă Industrială Preț 18 euro/mp, neg. Tel. 
223400,0720/387896,0742/005228  (Casa Betanla)
• tarat Intravlan la DN 7,11800 mp, front stradal
56 metri, intre Deva șl Simeria Preț 10 euro/mp, 
neg. Te1.223400 0724/169303,0741/120722 (Casa 
Betanla) ’
• urgent J672 mp din care 1060 mp Intravilan șl 
2612 mp extravilan, Boholt 3 euro/mp, neg., 
fs=4C m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent Intravlan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 1T-200C mp, posibilități, cure 
apă pe teren, Ideal casă vacanță, la IC 
Deva preț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. 
Invest)
• toc de casă, 650 mp, fs 20, apă, gaz, zona Uzo 
Balcan, tel. 0742/019418 (Prima Invest)
• Intravilan, Dnva, ST 5 000 mp, gaz, apă curent 
electric; Ideal pentru construit casă Preț: 30 
Eur/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)
• Intravilan ta Băcia 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

curent, gaz, 
la 10 km de 

. (Prima

Cumpăr teren (22)
•cumpir teren în Săcărâmb pentru agrement 
plate pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• zom Cristw-Sântuhalm, minim 5000 mp, 
Intravilan șl extravilan, ofer prețul pieței, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zom Câtan-Hațeg, arabil 10-15 ha, ofer preț 
bun, tel. 0740/130413. (Partener-Hunedoara)
• urgent, 5 hectare teren Intravilan la șosea, 
Deva sau împrejurimi. Plate Imediat Tel. 215212 
(Prima Invest)

Vând spații comerciale (25)
• vând qrațlu comercial pe 1 Decembrie, st 125 
mp+3 grupuri sanitare amenajate + gresie + 
faianță + scară interioară + centrală termică + 
termopane, acces din 2 părți, preț 1600 euro/mp 
+TVA Tel. 0724/620358
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia hală comercială deosebită preț deosebit 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• centrat amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobuslness)
• zon* central*, casă cu 2 camere, bale, 
bucătărie, garai, centrală termică ST= 75 mp, 
preț 185.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498, 
23281»; 0745/30220. (Fiesta ”-'ra)

Alte imobile (27)

• fam* lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu coastrucțiK7 grajduri, magazie etc.). Preț - 
5500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• term* ta Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342 (Eurobuslness)

Imobile chirii (29)
• ofer g_Mi. iona Zamfirescu, mobilată 
utilată spre închiriere, et 2, preț 100 euro/lună 
Tel. 0721/708708
• eter pentru închiriere ap. 2 camere, zonă 
centrala, mobilat 150 euro. Tel. 0721/744514.
• oier spre închiriere spațiu comercial cu 
suprafața de 50 mp, Orăștie. Tel. 0254/242716, 
0726/436111.
• cler spre închlrirere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.
• primesc două eleve în gazdă Deva, zonă 
centrală Informații, zilnic, la telefonul 219662.
• tineri căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până în 50-60 euro/lună oferim și 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242, 
seara.
• central, amenajat contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațl comentata pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
intre 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)
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• apartament mobilat, contorizări, utilat, zonă 
bună, preț 150 euro/lună 0740/126029. (Prima 
Invest)
• garsonieră complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 0720/093406. (Prima-invest)
■ ap. 2 camere, complet mobilat, contorizări, 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
Invest)
• olar panta închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Dull Iu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• oter panta închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zon* cantata, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică supere- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)

■aut ganonlar* sau ap. 2 camere, (ne)mobllat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662 (Evrika)
• ganonlar* dec, proaspăt renovată modem, 
centrala termica proprie, oaie mouema, complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașină de spălat automata, Dorobanți. Preț 160 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0740/9146» 
(Casa Betanla)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 

moaemă oaie modernă centrata termica 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al. Constr. 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/005228 
(Casa Betanla)
• garsonieră, moMatâ, zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, bale, 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)
• urgent, soBdl 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)
• zona Dorobanț! parter, Intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau depozit 150 
euro/lună tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zom Dorobanți et 1, superamenajat dotat 
120 euro, tel. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• zom M. Viteazul, dec, amenajat mobilat ct 
250 euro/lună tel. 224.296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zom Caragtale, e.t 1, mobilat utilat ct 320 
J/lună + menajeră tel. 224.296, 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• doc, bucătărie mobilată parter, pt locuit sau 
birouri, 1800 euro/lună tel. 224.296,0745-367893. 
(Garant Consulting)
• zom Dtflu Zamfirescu, dec., mobilat parter, 
400 euro/lună cu cheltuieli Incluse+menajeră 
tel. 224.296,0745-367893. (Garant Consulting)
• amenajat Bâta occidental, ct nemobilat zonă 
bună preț 1000 ron, tel. 0741-154401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• tadibtaz ap. 2 camere, cartier Gojdu,’et 2, 
mobilat dotat cu centrală preț 130 euro/lună 
negociabil, tel 0746.225.726,0254/213850. (Casa 
Majestic)
• oier ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•oterap.2 camere, gresie, faianță podele lami
nate. apometre, preț 200 euro/lună teL 221001, 
0742/375994. (Casă Blanca) ’
•oter garsontori dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• oter vM mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• oter garsonieră zonă centrală complet 
mobilată zona Opera, preț 100 euro/lună + 
avans pe o lună tel. 221001,0723/829060. (Casa 
Blanca)
• oter ganonlort mobilată șl utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• oter omor* în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans* cheltuieli, tel. 221001, 
0742075994. (Casa Blanc'

Imobile schimb (30)
• Deva, ultracentral etl, decomandate cu casă 
+diferență sau cu 2 apartamente cu 2 cam. zona 
GOJDU. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Auto românești (36)
• vând Dacta Solenza model Europa, an fab. 
2004, luna Vlll-garanție încă 8 luni, 14.500 km, 
metalizat-0723/270348
• vând legeni Dacia Nova, gri metalizat AF1997, 
14500 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută unic proprietar, preț negociabil, 9000 
RON. Tel. 0254/232442.

Albina C oop Societate Orăștie 
prin lirltatie următoarele: 

- mhMMM IfiS 5 tona- 6.000 tei« TVA;

• vând Dacta 1300, în stare de funcționare. Preț 
1000 Ron. Jel. 0747/954699.

Auto străine (37)
• vând Opel Astra Caravan ■ alb - 1993 ■ 1,41, 
benzină închidere centralizată preț 3900 euro. 
Tel. 0723/819794,0254/219597. .

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând avantajos mașină pentru scos cartofi pe 
un rând, stare perfectă de funcționare, infor
mații Toteștl, tel. 775646,0742/376667.

• vând Mdctoti universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună, 1.500.000 lei, neg. Tel. 212272, 
0723/732560.

Piese, accesorii (42)
• vând plase Mercedes Cobra: bară spate, 
pompă apă (noi), pivoți superiori, radiator cu 
ventilator încălzire (recondiționate) etc, flapsuri 
bară față Tel. 0741/205072

Garaje (43)
• oter a chirie garaj, în Deva, strada Cloșca, colț 
cu str. Eminescu, intrarea în garaj direct din 
strada Cloșca. Tel. 223451.
• garai 21 mp, cu grup sanitar, poate fi folosit ca 
spațiu comercial, Deva, Str. împăratul Traian. 
Preț: 500 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)

Mobilier și interioare (47)
• vând canapM extensibilă 150/085, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin, și un cuier 
de hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
papuci în stare foarte bună Preț 5 milioane fix 
ambele.
• vând terestra dezafectate - 3 canate cu sticlă 
2 bucăți. Tel. 770017.
• vând mobl* bucătărie suspendată culoare 
bronz, masă colțar, canapea, dormeză dulap 
haine, vitrină servantă masăTV, masă scaune, 
aragaz cu trei ochiuri, preț negociabil. Tel. 
216537.
• vând moHâ combinată dulap-2 uși, dulap 
vitrină canapea, masă oglindă Tel. 770017
• vând moNi de bucătărie, modernă preț 
5800.000 lei. Tel. 0766/530147.
• vând o ușă și o fereastră noi. Relații la tel.
0254/215795. c
• vând urgent canapea extensibilă 2 fotolii și v 
măsuță preț 7 milioane, bonus cuvertura și 
husele. Tel. 212242 seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• SC vinde antene de satelit digitale, înce
pând cu 550 lei, 1 an garanție, recep
ționează programe românești și străine, cu 
abonament (Digi, Max TV, Focus) și fără 
abonament, montajul și deplasarea incluse 
în preț. Informații: 0723/481776 sau 
0745/840474.

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, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. 7"* 
0254215795. I

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• Primim |n regim de consignație mobilier vechi, 
antichități, porțelanuri, bijuterii vechi, căni, fruc
tiere, tăvi, casete, lămpi, șfeșnice, tabachere, 
lunete, pendule, telefoane vechi, patefoane. Tel. 
234401, 0723562744, 0727/740221. (Rubin's 
Home)

Electrocasnice (56)
• vând Iad* frigorifică Arctic cu 4 sertare, 2 
milioane lei, combină frigorifică Electrostar cu 3 
milioane lei, ambele în stare bună de 
funcționare. Tel. 214814.

'. Ganeroli Asigurări SA.

Generali Asigurări S.A., companie aflată în plină dezvoltare pe piața românească, scoate 
la concurs pentru Deva următoarele posturi:

1.UNIT MANAGER 2.C0NSULTANT ANANCIAR
Cerințe: Cerințe: 9
-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 GV și scrisoare de intenție la e-mail: lsfl.hd@generali.ro sau la fax: 
0254/219070.

(29102)

RECLA

alex.suciu%25c2%25a9omniasiglife.ro
mailto:lsfl.hd@generali.ro
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• vând ladă-congelator cu 5 sertare, stare de 
funcționare, informații Hațeg, tel. 770735,770367, 
0722/876141.
* vind mașini de cusut germană Kohler, seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani, preț neg. Tel. 
212272,0723/732560.

Pierderi (62) Comemorări (76)

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vind castraveți, preț minim 0.70 RON(7000 
lei/kg). Tel. 262069.
• vând comnabl purcei albi, rasa Landras, de
10 săptămâni, preț neg, inf. la Peșteana. Tel. 

/w 776475
J țJ eVMttnîn căpițe.Tei.0722/719670

• vind vad 6 ani, bună de lapte, cu vițel. Plata 
la vedere. Telefon 237339, Balata nr. 31.
• vând vțal Tel. 261013.

• pierdut carnet de asigurat pe numele Tudor 
Bogdan Marian. Se declară nul.
• pierdut carnet de asigurat pe numele Ursan 
Maria. Se declară nul.
• pierdut carnet sănătate pe numele Gherman 
Viorel, fi declar nul.

• pierdut cotar spaniol, culoare neagră tuns 
scurt recent, bolnav epilepsie, răspunde la 
numele Axy. Găsitorului ofer recompensă 
substanțială Tel. 0723/051147.
• plantat legitimație nr. 1165 auditor financiar, 
membru CAFR, pe numele Alic Deli-Maria. Se 
declară nulă
• phdut camei de asigurat pe numele Stoica 
Lazăr. Se declară nul.

Matrimoniale (69)

Altele (61)

• ComU di conducere al Coop Meșteșugă
rești Bucura Hațeg convoacă Adunarea Gene
rată Extraordinară a cooperatorilor pentru data 
de 14.092005, ora 12.00, la sediul din Hațeg, str. 
M. Eminescu, nr. 49, cu următoarea ordine de zi: 
constituirea societății Coop Meșteșugărești 
Bucura conform Legii nr. 1/2005.
• Coop teqan Hațeg convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară în 14.092005, ora 10, la 
Complexul din Str. Progresului, nr. 38A, cu 
următoarea ordine de zi: constituirea societății 
Coop Hațegana conform Legii nr. 1/2005.
• vind calorite» de fontă tip Călan, în stare 
bună, 65 elemenți. preț 300 lei, negociabil. Tel. 
0726/216069, Deva.
• vind rinitoWini de cristal de Boemla, 
perfectă stare, cu 3 brațe, preț neg. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vind dntar-platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030 x 030 mp, stare ireproșabilă preț 
neg. Tel. 0723/732560,212272.

e demc ei fac fericită o domnfoi fără obligați, 
drăguță fără vicii, până în 33 de ani. Eu 
33/175/65, ochi căprui, corp atletic, fără obligații, 
cu casă In Deva. Scrie-mi la OP.l, CP224 Deva, 
sună-mă la 0746/120889,0721/079491.

Prestări servicii (72>

A
V

9

$

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse in cutiile 
speciale instalate In următoa
rele puncte din Deva:

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

parte a unei corporații internaționale maas-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, în 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, 
fax 218061.
Peupoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

Se împlinesc 6 săptămâni de lacrimi, durere și dor 
nemărginit de când a plecat dintre noi pe drumul fără 
întoarcere scumpa și draga noastră

profesor LENA PETRA
Rămâi de-a pururi în sufletele noastre, veșnica ta amintire 
va rămâne cu noi. Nu te vom uita niciodată.

Familia

• transport mobU, electrocasnlce, cu auto de 
121, și 17 mc, la cerere asigur și demontarea 
acestora pentru transport Tel. 225578, 
0744/934462.

Oferte locuri de muncă (74)
• caut femeie pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, Informații la telefonul 219934.
• SC Siva Temporis angajează decorator flori, 
persoană gen feminin, vârsta între 20-40 ani, ofer 
instruire la Cluj-Napoca. Pemtru informații, 
sunați la telefon 0722/631555.

• Urmă de papeUrie șl birotică angajează 
agent de vânzări, ondlțl de muncă șl 
salarizare atrar 
promoția 2166.
2NM

• Societate comercială angajează bucătar 
sped it, Informați ta rei ranbd Srtsl- 
dent, Str. 22 Decembrie, 168, sau la tel 
234057,0722/2 «

Un dor și o duioasă amintire ne însoțesc la împlinirea celor 
6 săptămâni de când a părăsit această lume draga noastră 
nepoată și verișoară

profesor LENA PETRA
suflet bun, cinstit, generos. Lacrimi și flori la mormânt. 
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Mătușa Tuca, familiile Toplician, Ticula și Rader

• societate comentata, operator EHe, zona 
de vest, angajează cu salariu atractiv ope
rator comercial automate cafea. Cerințe: 
domiciliul Deva, carnet conducere cate- 
goiia B, studt nMm Itesu, CV se trimit la 
tei/hu 0254/231486.

• angajăm șoferi dstribultod pâine șl pro
duse pe, cu contract de muncă, 
ratați lateL 215660 sau 0741/133759.

• societate comentata anaaiează excavatoristi 
și zidari finisori, salariul net &000.000-10.000.000 
lei (800-1000 RON). Tel. 234448.

• SC ACOMW SA angajează gimr me
canic, cu mâ In domeniu de 
mtotoan 3 anț aaroșante de operare PC șl 
carnet de conducem (rA ea Kxri 
BI Wormed la sedul Armei dn Deva, str. 
Utpta, nr. IS,:H. 215294,218161,215770.

Chirii terenuri (77)
• teren Intravlan, situat în localitatea Sârrtan- 
drei, s=3000 mp, utilități apă gaz, canalizare, 
curent electric, preț 2 euro/mp, neg, tel. 
0746.225.726,0254/213.050. (Casa Majestic)

RECLAM/
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• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim;

i • 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

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

mailto:laura.contra@informmedia.ro
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Râvnesc la Leul de Aur
• Metodă nouă Un medic de la spitalul 
universitar din orașul japonez Shiga a aplicat 
un pumn în cap unui pacient aflat în timpul 
operației și pus sub anestezie locală, care îl 
implora pe medic să întrerupă intervenția 
chirurgicală.

țelul fac casă bună deoarece au crescut Îm
preună la Sri Racha Zoo, la 75 km de Bang
kok. (FOto: EPA)

< ...... .... ............ „ -

Prins cu 
droguri

New York (MF) - Art 
Garfunkel, jumătatea 
celebrului duo Simon&
Garfunkel, a fost acuzat 
de posesie de droguri la 
sfârșitul săptămânii tre
cute. a

Garfunkel (63 ani) a 
fost tras pe dreapta de i
către un polițisț new- 
yorkez, iar la o cercetai?; 
mai amănunțită « ma
șinii s-a descoperii ț» ți
gară de marihuarfîfeiu-

k’j
1

mată.
Cântărețul trebuie să j 

meargă la tribunal pe ' 
data de 22 septembrie.

Invidioasă
Los Angeles (MF) - 
Sharon Stone e furi
oasă că mai tânăra 
Catherine Zeta-Jones 
va juca rolul Lanei 
Turner într-un film 
biografic, pentru că 
ea ar fi fost prima 
alegere a legendei 
ecranului. Protago
nista din „Poștașul 
sună întotdeauna de 
două ori" s-a întâlnit 
cu Sharon în 1995, 
înainte de a muri în 
urma unui cancer la 
gât. După cum 
susține Stone, Turner 
dorea ca ea să joace 
într-un film care îi 
celebrează viața.

■ Vor fi 19 filme în 
competiția pentru presti
giosul trofeu al Festiva
lului de la Veneția.

Veneția (MF) - Filmul „Sev
en Swords”, al realizatorului 
din Hong-Kong, Tsui Hark, 
specialist în filme de arte 
marțiale, a deschis iei seară 
cea de-a 62-a ediție a Festiva
lului de la Veneția, marcată de 
măsuri de siguranță sporite.

Directorul festivalului, Mar
co Mueller, a recunoscut că 
manifestarea reprezintă „o 
țintă sigură, avându-se în 
vedere numărul de staruri 
prezente”. Starurile nu par să 
fi luat amenințarea prea în 
serios: George Clooney, Gwy
neth Paltrow, Isabelle Hup- 
pert și Juliette Binoche vor ft 
prezenți și îi vor face fericiți 
pe paparazzi.

Vor fi 19 filme în compe
tiția pentru Leu de Aur, pro
iectate până în 10 septembrie. 
Africa și America Latină sunt 
aproape absente din competi
ție, în timp ce Europa con
curează cu 12 filme, dintre 
care trei franțuzești.

Statele Unite sunt de ase
menea prezente cu cinci fil-

Președintele juriului (Foto: epa)

me, printre care „Goodnight 
and good luck” al lui George 
Clooney, „Mary” al lui Abel 
Ferrara, în care joacă Juliette 
Binoche și, nu în ultimul 
rând, „The Brothers Grimm” 
al lui Terry Gilliam, în care 
joacă Matt Damon.

Juriul este prezidat de 
Dante Ferretti, care a primit 
Oscarul pentru filmul „Avia
torul”.

Premii onorifice vor fi de
cernate cineaștilor japonezi 
Hayao Miyazaki, un mare ma
estru al cinematografiei ani
mate, și actriței italiene Ste
fania Sandrelli.

Spielberg irită locuitorii
Budapesta (MF) - Regizorul 

Steven Spielberg, care fil
mează pentru noua sa produc
ție, „Munchen”, la Budapesta, 
i-a iritat pe locuitorii orașului 
cu lipsa sa de respect pentru 
viața lor cotidiană.

Locuitorii Budapestei s-au 
confruntat cu o serie de pro
bleme de când Hollywood-ul a 
venit în oraș: li se mută au
tovehiculele fără a fi anun

țați, doar pentru că îl încurcă 
pe Spielberg, un trafic infer
nal și amenințări serioase la 
adresa celor ce doresc sa facă 
poze ale evenimentului.

Locuitorii orașului sunt 
uimiți în special de atitudinea 
arogantă a americanilor care 
cred că Budapesta ar trebui 
să se simtă onorată că a fost 
aleasă pentru filmări de către 
celebrul regjzor.

Pot izbucni epidemii

Fără curent electric
Birmingham (MF) - Peste 656.000 de 

locuințe și magazine din statul Alabama nu 
aveau marți curent electric, în timp ce mai 
multe drumuri au rămas închise, fiind blo
cate de ape și dărâmături. Peste 182.000 de 
consumatori din Birmingham și alți 132.000 
din Tuscaloosa nu aveau curent electric. 
Purtătorul de cuvânt al Companiei Electrice 
din Alabama a avertizat toți consumatorii 
că se vor confrunta cu o „pană de curent 
prelungită”.

■ Apar în urma conta
minării apei, a alimente
lor sau a mușcăturilor 
de insecte sau șerpi.

New York (MF) - Autorită
țile federale americane au tri
mis, începând de marți, echi
pamente medicale și personal 
de specialitate în zonele de
vastate de uraganul Katrina, 
dar oficialii au avertizat că 
dezastrul ar putea avea con
secințe majore pe termen 
lung, scrie New York Times.

Centrele de Control al Epi
demiilor au trimis echipa
mente medicale. Autoritățile 
medicale sunt îngrijorate de 
posibilitatea ca șerpii veni
noși sau aligatorii din regiu
ne să atace oamenii. Alte ani
male ar putea provoca epi
demii de rabie și leptospiroză. 
Echipele medicale se așteaptă 
ca cei care au supraviețuit 
uraganului să aibă nevoie de 
consiliere psihologică pe ter
men lung.
Sunt sub ape

Două breșe, dintre care una 
cu o lungime de peste 60 de 
metri, s-au format în digurile 
de protecție ale orașului New 
Orleans. în urma acestui inci
dent, orașul a fost inundat de 
un val imens de apă cu noroi, 
care a provocat pagube în-

Recuperează ce mai pot dintr-o casă din Pascagoula, Mississippi
(Foto: EPA)

semnate. Pe măsură ce nive
lul apelor crește, generatoa
rele de curent electric încep 
să cedeze.

O platformă de petrol, dis
locată de uragan, a ajuns în 
zona Dauphin Island (Alaba
ma). Uraganul a devastat trei

New Orleans inundat (Foto: epa)

state din sudul teritoriului 
american, distrugând hote
lurile aflate pe malul mării, 
răsturnând mai multe poduri 
de beton și rănind mii de per
soane.

Majoritatea drumurilor din 
cele trei state erau impracti
cabile, fiind inundate sau dis
truse de apele revărsate ale 
Lacului Pontchartrain.

Spitalul universitar Tulane 
a anunțat că unul dintre ge
neratoarele de la care se ali
menta a cedat, moment în 
care conducerea spitalului a 
decis evacuarea pacienților 
cu ajutorul mai multor eli
coptere.

Pagube serioase
Londra (MF) - Pagube

le provocate de uraganul 
Katrina au depășit aș
teptările autorităților, 
provocând o nouă creș
tere a prețului petrolului 
și stârnind panică în 
rândurile companiilor de 
asigurări.

Rafinăriile afectate de 
uragan ar putea să reîn- 
ceapă activitatea abia 
peste o săptămână, în 
condițiile în care rezer
vele de petrol sunt deja 
pe terminate. Nouă rafi
nării din două state au 
fost închise.

Companiile de asigu
rări au apreciat că pagu
bele privind conductele 
de petrol submarine ar 
putea atinge 26 miliarde 
de dolari, aproximativ 
totalul pagubelor provo
cate de toate uraganele 
care au afectat Statele 
Unite în 2004.

Wal-Mart a declarat 
că, marți după-amiază, 70 
dintre magazinele sale e- 
rau în continuare închise.

Uraganul a devastat 
culturile de bumbac din 
Alabama și Mississippi, 
iar prețul cafelei a cres
cut simțitor.

Platformă de petrol
(Foto: EPA)


