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Vremea va fi predominant frumoasă, 
cerul va fi variabil. Poluare cu slam de carbid
dimineața la prânz seara

■ Incidentul s-a produs 
ieri în zona de dever
sare a pârâului 
Herepeia în Mureș.

Clara Păs
clar a. pas gtlnfarmmedia.ro

Deva - Garda de Mediu Deva a fost informată tele-

3fonic ieri în legătură cu existenta unor pești morti în zonă. Reprezentanți ai acestei instituții, Direcției Apelor și Igentiei de Protecția Mediului s-au deplasat la fata locului de unde s-au luat probe de apă. Acestea vor fi analizate în laborator, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie cunoscute rezultatele. „Am

constatat o scurgere ușoară de șlam de carbid. Am verificat albiile, am discutat cu pescarii care se aflau pe malul Mureșului, dar nu am găsit pești morți. Am făcut verificări și la o fabrică de acetilenă, de la care bănuim că a avut loc această scăpare de carbid. Am discutat cu conducerea unității și ni s-a

comunicat că au fost curățate rigolele de ape pluviale din incinta societății și că reziduurile au fost deversate în canalul colector. Vom avea mai multe informații despre acest incident când vom primi rezultatul analizelor probelor de apă”, a declarat Cristian Moldovean, comisar-șef al Gărzii de Mediu Deva.
Tllîip de șase zile Castelul Corvineștilor 
va răsuna în acordurile muzicii de cameră 
și medievale, oferite de manifestarea 
cuprinsă în proiectul cultural „S.O.S. 
Castelul”. (Foto: Traian Mânu)

Fii expert în transport!Vrei să-ti cumperi o mașină, ai nevoie de transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!DE CE? Pentru că noi am lansat campania “Fii expert în transport!” Suntem ghidul tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim soluția pentru problemele tale legate de deplasare! în fiecare miercuri alege TRANSPORT din pagina 9!
Fetița căzută de la etajul 9

Hunedoara (MF) - O fetită de un an și jumătate a murit, ieri după-amiază, după ce a căzut de la etajul 9 al unui imobil din Hunedoara. Potrivit comisarului Constantin Cozac, comandantul Politiei Hunedoara, micuța se afla în grija unei bone, la locuința acesteia. La ora 16.00, scăpată de sub supravegherea bonei fetita a căzut printr-un geam de pe casa scării. S-a întocmit dosar penal.

leii pompierii militari au comemorat 157 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, dată consacrată drept Ziua Pompierilor din România, prin ceremonii și exerciții militare. (Foto: Mihaela Tămaș)
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Durere interzisă noaptea
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Ramona Feier

Deva (T.S.) - Deși suferea îngrozitor din cauza unei dureri de măsele, Feier Ramona de 20 de ani din Deva, a fost refuzată de toți medicii stomatologi la care a apelat. Motivul este de-a dreptul halucinant: domnii doctori erau ocupați cu pacientii programați. Asta după ce, la ora 19,30 cabinetul stomatologic destinat urgentelor era în

chis. Deși programul respectivului cabinet este până la ora 20:00. Fapt confirmat și de medicul stomatolog care are un cabinet particular alăturat celui care ar trebui să ne deservească. La intervenția CUVÂNTULUI LIBER, Ramona a fost tratată de un medic la un cabinet stomatologic particular. Pentru că dinții n-au voie să doară noaptea.

Comemorare
Deva (M.S.) - Patru pompieri militari și civili căzuti la datorie au fost comemorați ieri, de Ziua Pompierilor, în localitățile Crișcior, Ulmi, Batiz și Hațeg, a declarat comandantul Inspectoratului pentru Situații de Urgentă Hunedoara, colonel Petru Stăncoane.

Nivelul de trai ai românilor
Peste o treime dintre români consideră că trăiesc la fel 
comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, releva un 

sondaj de opinie realizat de INSOMAR.
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„Atentat" la
■ Semafoarele nu au 
funcționat două zile 
din cauza celor care au 
distrus panoul de relee.

Deva (M.T.) - Semafoarele din zona gării din Deva nu au funcționat două zile din cauza unor tineri turmentați care „au avut grijă” să distrugă panoul de relee.Cetățenii turmentați sunt căutati de polițiști și vor fi cercetați pentru distrugere, iar din cauza circulației haotice luni seara, a avut loc și

semafoareun accident de circulație. „Nu aveam cum să trimitem polițiști care să stea în permanentă să dirijeze circulația în acea intersecție, pentru că nu avem decât doi oameni în teren, care nu pot acoperi toată zona. Suntem pe urmele celor care au distrus acel panou și vor fi trași la răspundere pentru fapta lor”, spune șeful Politiei Municipiului Deva, comisar șef, Achim Nechif.Până la închiderea ediției, semafoarele din zona Gării din Deva nu funcționau.
Un călăreț însoțea, ieri, coloana de bicicliști de-a lungul celor 162 de iun câți măsoară etapa a 16-a a Turului Spaniei, între Leon și Valladolid. (Foto: epa)
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• Optimiști. Cancelarul social-democrat german, Gerhard Schroeder, și rivalul său conservator, Angela Merkel, s-au declarat optimiști și deciși să se lupte până la capăt pentru a câștiga alegerile legislative de la 18 septembrie.• După !» ore. Un bărbat handicapat și fiul său, care doreau să atragă atenția asupra situației lor personale, au preluat controlul, luni, pentru cinci ore, asupra unui avion columbian, în cele din urmă eliberândiL-i pe cei 25 de pasageri și pe membrii echipajului.

Securitate maximă la New York

Vrea să revină
în funcție

Moscova (MF) - Fostul premier ucrainean Iulia Timoșenko a declarat că intenționează să revină în funcție după alegerile legislative din martie 2006 și apoi să candideze la președinție în 2009. „Principalul nostru o- biectiv este câștigarea alegerilor legislative și formarea unui Guvern .
Jens Stoltenberg

■ Mii de forțe de securi
tate vor asigura protec
ția participanților la 
summitul ONU.

New York (MF) - Mii de a- genți ai poliției, serviciilor de securitate, Departamentului de Stat, ai Gărzii de Coastă și ai altor agenții federale vor asigura protecția participanților la summitul și Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, care se desfășoară în perioada 13-16 sep

tembrie. /Mai multe străzi din apropierea sediului ONU au fost închise încă de luni.Obișnuitele coloane de mașini oficiale cu geamuri fumurii, escortate de agenți de securitate, au început deja să se adune în fața sediului ONU.' Toate intrările sunt controlate strict, iar vehiculele oficiale nu sunt autorizate să intre decât după un control riguros cu detectoare de explozibili, în timp ce mașinile personalului ONU sunt supuse acele

iași proceduri înainte de intrarea în garajul subteran.
Patrule peste totPe East River patrulează, în apropierea clădirii, vedete rapide ale Gărzii de Coastă, cu armamentul la vedere.Un purtător de cuvânt al ONU a declarat că organizația a luat numeroase măsuri de prevedere pentru a împiedica producerea unui eventual atac terorist, similar celui comis, cu doi ani în urmă, asupra cartierului general de la

Bagdad al Națiunilor Unite.Celelalte oraganisme implicate în dispozitivul de securitate al ONU au refuzat să ofere indicații concrete, mai ales asupra numărului de polițiști mobilizați sau a numărului de gărzi de corp alocate fiecărui demnitar. ;Oficiali militari din cadrul Northern Command, care coordonează reacția ij! căzui u- nui atac terorist pfe teg^riul american, au declatat căfsunt pregătiți pentru orice tip de amenințare.

care să simbolizeze ceeace au așteptat oamenii după revoluție”, a spus Timoșenko, demisă săptămâna trecută împreună cu întregul Guvern de către președintele Viktor Iușcenko. „Vom participa și la prezidențiale”, a adăugat Timoșenko. „Nu eu am făcutaceastă alegere, ci președintele Iușcenko, în urma presiu-

(Foto: EPA) :

Câștigător
Oslo (MF) - Liderul la- iburist norvegian Jens ;Stoltenberg, în vârstă ide 46 de ani, se pre- igătește să revină în \funcția de prim-mi- jnistru, după ce l-a în- Jvins luni, în alegeri, pe premierul creștin- ;democrat Kjell Mag- jne Bondevik. Viitorul Ișef al Guvernului are io carieră politică în- jdelungată, începută cu manifestațiile îm- jpotriva războiului împotriva Vietnamului și jcontinuată cu o acti- ivitate de durată în ;diferite ministere. Du- [pă ce a lucrat în pre- ;să, Stoltenberg, care •aveă o diplomă în Țecdri6th^%^’irnț)fi-'' țcat în politică, avari- țsând rapid în ierarhia jPartidului Laburist.

Phenianul 
nu renunță

Beijing (MF) - Coreea de Nord și-a reiterat, ieri, hotărârea de a nu renunța la programul nuclear civil, cu puțin timp înainte de începerea, la Beijing, a unei noi runde de negocieri multilaterale referitoare la abandonarea ambițiilor sale nucleare.„Coreea de Nord are dreptul de a desfășura activități nucleare pașnice. Acest drept nu reprezintă o recompensă și nu necesită aprobarea ni- mărui”, a declarat agenției șeful delegației nord-coreene la negocieri, Kim Gye-gwan.Delegațiile celor șase state implicate în negocieri (China, Statele Unite, cele două Corei, Rusia și Japonia) urmau să se întâlnească ieri, la Beijing, cel mai probabil pentru reuniuni bilaterale sau trilaterale,, înainte de ședința plenară de astăzi.
La Kandahar, sudul Afganistanului, a explodat ieri o bombă care s-a soldat eu distrugerea unui vehicul al armatei SUA. Atacurile insurgenților sunt tot mai numeroase, cu puțin înainte de alegerile din 18 septembrie. (Foto: epaj

Semnal prezidențial
Tall Afar (MF) - Militariiirakieni și americani își con

Pictură a militanții loialiști în estul Belfastului 
(Foto: EPA) 

Violențele continuă în Belfast
Belfast (MF) - Violențele de la Belfast au continuat pentru a treia noapte consecutivă, dar au scăzut în intensitate, deși pe multe șosele din Irlanda de Nord erau încă vizibile caroserii incendiate de autoturisme. Militanții loialiști, fideli Coroanei britanice, și-au manifestat violent dezaprobarea față de interdicția de a traversa un cartier catolic impusă unui marș al Ordinului protestant de Orania, care a avut loc sâmbătă.Luni seara, numeroase vehicule furate au fost incendiate în cartierele predominant protestante din nordul, centrul și estul Belfastului, unde tineri loialiști au aruncat cu sticle incendiare și artificii în forțele de ordine. Un număr de 50 de polițiști și cel puțin 10 civili au fost răniți în acest timp, unii dintre ei aflându-se în stare gravă.

■ Traian Băsescu spe
ră ca Mona Muscă să 
fie unul dintre preșe- O 
dinții Parlamentului.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu și-a exprimat, ieri, speranța ca deputatul PNL Mona Muscă, fost ministru al Culturii, să fie unul dintre cei doi președinți ai Parlamentului, dacă cei în exercițiu vor fi înlocuiți.„Dacă se vor schimba președinții celor două Camere, eu sper ca Mona Muscă să fie aleasă ca unul dintre cei doi președinți”, a declarat Băsescu înainte de a pleca spre Statele Unite.Șeful statului susține că schimbarea președinților celor două Camere este o problemă care ține de competiția dintre partidele parlamentare, dar că pentru el problemele prioritare sunt

combaterea efectelor inundațiilor și energia.„Din punctul meu de vedere, ar tiwui să ne concentrăm pe stingerea efectelor inundațiilor. Guvernul a alocat resurse materiale, dar am senzația că s-a diminuat puțin interesul. Sper ca în zilele următoare miniștrii să sară în elicopter și să se deplaseze în zonele afectate de inundații”, a mai spus Băsescu.El a adăugat că înainte de schimbarea președinților celor două Camere este extrem de preocupat de problema legată de energie. „Am cerut acum mai bine de o lună găsirea unei soluții pentru o corectă distribuție a comercializării e- nergiei electrice, iar zilele trecute ceea ce s-a întâmplat cu prețul combustibililor a fost de natură să mă îngrijoreze”, a completat șeful statului

solidează pozițiile în Tall A- far, oraș din nord-estul Irakului, unde au ucis mai mult de 150 de rebeli și au arestat peste 400 de suspecți în timpul u- nei ample ofensive declanșate cu câteva zile în urmă.Forțele irakiene și americane, care au eliminat din o- raș majoritatea elementelor rebele, au efectuat, ieri, ultimele operațiuni de perchezi- ționare în centrul localității.Operațiunea lansată sâmbătă, la care au participat 6.000 de militari irakieni și 4.000 de soldați americani, se va încheia în următoarele zile.

„Circa 150 de rebeli au fost uciși”, iar alți 407 a fost are^ tați în cursul operațiunii, & declarat comandantul James Galli van. rîn pofida succesului înregistrat de operațiunea de la Tall Afar, pe teritoriul Irakului au fost înregistrate mai multe atacuri. La Hilla, un atentai cu un microbuz-capcană s-a soldat cu doi morți și 11 răniți, iar la Bagdad șoferul u- nui camion și un muncitor care transportau bariere de beton pentru protejarea unuia dintre birourile de vot ce vor fi utilizate la referendumul din 15 octombrie au fost uciși de persoane înarmate.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Zid contra teroriștilor n Tall Afar, militarii irakieni și americani au ucis circa 150 de re
beli și au arestat peste 400 (Foto: epa)

New York (MF) - Președintele pakistanez, Pervez Musharraf, dorește construirea unui zid de securitate de-a lungul frontierei cu Afganistanul, pentru a limita acțiunile rebelilor afgani care se deplasează între cele două țări.El a precizat că această propunere demonstrează bunele intenții ale autorităților de la Islamabad, acuzate că nu întreprind suficiente acțiuni pentru combaterea talibanilor care se refugiază în Pakistan

înainte de a reveni în Afganistan și a comite noi atacuri.El a precizat că această propunere demonstrează bunele iițtenții ale autorităților de la Islamabad, acuzate că nu întreprind suficiente acțiuni pentru combaterea talibanilor care se refugiază în Pakistan înainte de a reveni în Afganistan și a comite noi atacuri. El a adăugat că țara sa este pregătită să construiască o barieră de-a lungul frontierei de 2.500 de kilometri.

Spionați de două ori
Tokyo (MF) - Un avion de spionaj al armatei chineze a fost reperat de două ori, în cursul lunii august, în spațiul aerian al Japoniei, a anunțat, ieri, agenția de presă Kyodo.Agenția, care citează surse americane, aeronava chineză efectua probabil „o misiune de spionaj electronic” și a fost localizată, în august, în zona

coastelor meridionale ale insulei Kyushu. Un avion japonez de patrulare a detectat vineri cinci nave militare chineze în apropierea câmpului petrolifer Chunxjao din Marea Chinei, într-d zonă disputată de Tokyo și Beijing.cursiunea navelor militari â fost semnalată înaintea alegerilor legislative din Japonia.
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• Crescători de veci Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara împreună cu Unitatea de Extensie Timișoara organizează mâine, începând cu ora 11.00 la Primăria General Berthelot o intrunire a crescătorilor de vaci de lapte din Țara Hațegului, în vederea deprinderii de noi cunoștințe în acest domeniu. (L.L.)

Hipocrat, călcat în picioare
■ Deși avea dureri 
mari nici un stoma
tolog devean nu a 
încercat să o trateze.

Adrian SălAgean
■drian.salagean0iftfonn1nedla.ro

Fără măsea 
de minte

l
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acă aveți groaznicul ghinion să vă
L7apuce, la Deva, durerea de măsea 

după ora opt a serii sunteți pierduți. Ca sim
pli cetățeni, nimeni, dar absolut nimeni, nu 
vă poate ajuta. Majoritatea cabinetelor sunt 
demult închise. Cele care mai au becul 
aprins devin un club exclusivist al pacienților 
cu programare. Cât despre vreun cabinet 
dedicat urgențelor nocturne nici pomeneală.

Să vă povestească Ramona Feier, o de- 
veancă de 20 de ani, cum a umblat două ore 
cu fața în palme, luni seara, până a găsit, și 
atunci „cu pile", alinare. Să vă spună cum 
înainte cu treizeci de minute față de orar 
cabinetul care asigura urgența la policlinica 
specializată era încuiat. Cum mai mulți 
medici stomatologi au înțeles ridicând din 
umeri durerea pacientei, dar, ce păcat, aveau 
pe rol alte guri de tratat. Așa că la revedere 
și să fiți sănătoasă domniță!

C ■

Domnilor și doamnelor stomatologi, sti
mate organizații și ligi medicale, ono
rați directori de spitale, șefi de Direcție de 

Sănătate Publică și de Casă de Asigurări de 
Sănătate! înțelegem că dezorganizarea, lipsa 
unor stimulente eficiente, viciile sistemului 
nostru cariat până la prăsele, sau uitarea 
jurământului lui Hipocrat fac imposibilă im
plementarea unei permanențe stomatologice 
la Deva. Dacă compensate ny, paturi în spi
tale nu, tratamente performante nu, orare de 
Cabinet respectate nu, înțelegere față de su- 

■ ferința bolnavilor nu, atunci măcar un clește 
stomatologic profesionist de schimbul trei să 
mai existe în reședința asta prăfuită de județ.

E clar că nu o să reușim toți să ne pro
gramăm durerile de dinți între ore „rezon
abile". Și-atunci ce facem: răbdăm până la 
ziuă sau acționăm patentul de acasă. Șeful 
DSP Hunedoara zice că e scumpă susținerea 
unui serviciu de permanență la stomatologie. 
Mai scumpă ca risipa organizată din sistemul 
de sănătate? Mai costisitoare ca sediile de 
miliarde, contractele supral.icitate, sau 
„paraziții birocratici" ce mișună cu sutele în 
sistem? Domnilor, să fim serioși ! Ne-am 
pierdut "măseaua de minte"...
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Tiberiu Stroia
ti be riu.strola0 infonrnnedia.ro

Culmea e că, deși cabinetul stomatologic „de stat” din oraș, avea program până la ora opt seara, la ora 19:30, nu mai găseai pe-acolo nici picior de medic. Pentru că Ramona se simțea din ce în ce mai rău (pur și simplu
Deva - Gă sistemul sanitar din România este în comă nu mai reprezintă demult o noutate. Iar ceea ce este și mai grav este faptul că nici medicii nu sunt mai presus de sistem. Tocmai de aceea a apărut și expresia „numai bolnav să nu fii”.Feier Ramona, în vârstă de 20 de ani a simțit asta pe pielea ei. Având o durere îngrozitoare de măsea a plecat, luni în jurul orei 17:30 la un cabinet stomatologic particular. Aici a fost refuzată pe motiv că nu are programare.

Dan Magheru

0 permanență 
stomatologică este 
prea costisitoare 
față de posibilită
țile financiare din 
sănătate

Durerile de măsele se pot trata doar ziua, la Deva

...... • -Mcădea din picioare) CUVÂNTUL LIBER a intervenit, iar tânăra a fost tratată la cabinetul particular al unui medic din oraș. Contactat de CUVÂNTUL LIBER, Dan
Magheru, directorul Direcției de Sănătate Publică Hune: doara, a declarat că va face o anchetă în ceea ce privește programul de lucru al cabinetului stomatologic plătit din banul public.

■
Fără repetenți în clasa întâi!

„Deontologic vorbind nici un medic particular nu avea dreptul să o refuze pe tânăra respectivă. Puteau să aibă și 50 de clienți. Prioritare sunt urgențele”, susține Dan Magheru. _______________________________________
■ Din acest an școlar 
nici unul dintre micuții 
din clasa I nu mai pot 
rămâne repetenți! 1

Deva (R.I.) - De ce? Pentru că Ministerul Educației nu-i mai lasă! Noul regulament școlar spune clar: nu mai există repetenție la clasa I! Unul dintre motivele pentru care s-a eliminat repetenția la clasa I este că aceasta poate reduce substanțial tendința elevilor de abandonare a școlii. Spun specialiștii.Studiile arată că 20% dintre „boboci” au probleme de adaptare la noul stil de viață,*' existând astfel riscul ca aceștia să aibă rezultate slabe

5la învățătură. Pentru elevii care nu reușesc să se adapteze programului, indiferent de motiv, cadrele didactice vor face lecții suplimentare pentru a putea să depășească toate obstacolele. Măsura ar putea să pară foarte generoasă doar că tocmai cei în cauză, respectiv învățătorii, nu cred în viabilitatea acestei măsuri.
O măsură greșită„Mi se pare o măsură greșită” spune Norica Gruian, învățător la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță”. „Consider că este mai bine pentru erlev să rămână în clasa I și să-și depășească lacunele. Nu știu

ce se urmărește cu această măsură, dar eu cred că-i o rămânere în urmă. Oricum pe copil nu-1 ajută! Normal ar fi ca un copil obișnuit să poată trece fără probleme de clasa I; dacă întâmpină dificultăți există și soluția claselor speciale”.Mai marii de la minister au decis ca elevii cu probleme de adaptare să intre într-un „program de remediere”. Ei vor fi școliți printr-un program suplimentar la care vor participa învățătorul și psi- hopedagogul școlii.Școala va trebui să ia legătura și cu părinții copilului, pentru ca toți acești factori să-l determine pe copil să se integreze în școală.

Distrugeri de 
armament

Deva (D.I.) - Primăria Deva informează că în zilele de 15 și 16.09.2005, între orele 10.00 - 14.00, vor avea loc lucrări de distrugeri de armament în poligonul de pe Dealul Paiului. Locuitorii din zonă sunt rugați ca, în perioadele respective, să nu pătrundă pe raza poligonului.

Se distrug proiectile

Debranșați de la apă
■ Sute de familii din 
Lupeni au rămas fără 
apă rece din cauza 
datoriilor de 2 mid. lei.

Lupeni (M.S.) - Peste 200 de familii din orașul Lupeni au fost debranșăte de la apa rece, din cauza datoriilor înregistrate la plata apei reci, suma restanțelor ridicându-se la 1,9 miliarde lei vechi. Primarul e nemulțumit de faptul că RAVJ sistează apa rece de la toți locatarii unei scări de bloc și solicită ca decuplările să fie făcute selectiv, doar la persoanele rău platnice.„Solicităm ca debranșările să fie făcute individual. Nu

trebuie ca toți locatarii să suporte consecințele”, a spus primarul orașului Lupeni. Potrivit primarului, alte 172 de familii au suportat lipsa apei reci mai bine de o săptămână, blocul în care locuiesc acestea fiind realimentat abia ieri, la intervenția președintelui CJ Hunedoara, Mircea Moloț.

Mircea Moloț

Deva (MF) - O femeie în vârstă de 68 de ani, din satul Podele, comuna hune- doreană Luncoiu de Jos, a murit, ieri, lovită de un ftil- ger, în timp ce se afla pe câmp. loan Petruț, primarul comunei Luncoiu de Jos, a declarat că femeia se afla pe câmp la recoltat de cartofi, când a fost lovită de un fulger. „Am fost anunțat că în jurul orei 15.00 o femeie din comună, Floarea Trif, a murit, fiind lovită de un fulger. în satul Luncoiu de Sus a fost o ploaie torențială, însoțită de descărcări electrice. Ploaia

nu a durat mai mult de zece minute”, a spus primarul comunei Luncoiu de Jos. Potrivit acestuia, femeia se afla la strâns de cartofi împreună cu ginerele și fiica sa. Familia victimei a coborât de pe deal în speranța că poate să anunțe Ambulanța.Medicii care au sosit la fața locului nu au putut decât să constate decesul femeii. “Eu de când sunt primar al acestei comune, adică din anul 2000, nu am mai întâlnit un asemenea caz”, a mai declarat primarul loan Petruț.
Sărbătoarea 
Crucii

Deva (S.B.) - Ziua sărbătorii religioase de azi e considerată ca fiind cea a “închiderii pământului”, adică toate gângăniile și șerpii intră în pământ unde iernează până la Alexii (17 martie). Șerpii vor putea fi uciși în această zi pentru a li se șterge păcatul. Azi nu se taie lemne pentru ca să nu intre șarpe în casă. Este și ultima zi în care se culeg buruieni de leac pentru că “pământul se usucă”, iar plantele rămase sunt considerate necurate. Acum începe culesul viilor și sunt oficiate slujbe speciale de binecuvântare a rodului și a butoaielor pentru vin. Acestea au menirea asigurării unei producții de calitate. La cules se lasă păsărilor ultimul buștean al viei considerat ’’strugurele lui Dumnezeu”.

A ÎNCEPE CONSTRUCȚIA PRIMULUI 
CARTIER REZIDENȚIAL DIN DEVA!/

♦ Prima zona rezidențială privată 
din arealul hunedorean care promovează 
conceptul "Case la cheie".

<r Aflată în cea mai "fierbinte" zonă 
imobiliară din Deva, are acces direct 
din Bd 22 Decembrie printr-o sosea 
particulară.

î N S C R I E R I

A Cei ce doresc achiz.trcnarea unei vile 
în acest cartier sunt aștepta^ pentru .nscrier. 
s» infoonai* tfe către managerul generai al 
s.c. NIDA CONSTRUCT s.r.l. Ing. Dan CERGA 
- C722 330064intre arete 1CT-ÎS01.
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1926 - Terminarea primei locomotive cti aburi, constru- 

itâ la Reșița.
1913 - Adunarea generala a ASTREI de ia Orăștle i-a avut 

participant pe ladte p. Delavrancea, Andrei ttotano. 

Silviu Dragomlr ș.a.
1858 - S-a nâseut Soia Nâilejde, aottgm și 

română (m. 1947)
1887 - S-a născut George Breazu, muzicolog, profesor și 

folclorist romln.
1730 - Nicolae Modă "'avrocoraat a murit de ciumă în 

scaun dl său din București.

Calendar religios
14 septembrie - înălțarea Sfintei Cruci 

(Post)

Deva (S.B.) - “Ziua Crucii, Ziua Șarpelui, Cârstovul viilor” - înălțarea Sfintei Cruci - este o sărbătoare creștină de mare importantă care amintește legenda găsirii de către Elena, mama primului împărat creștin, Constantin, la Ierusalim, a Crucii pe care fusese răstignit Mântuitorul. Patriarhul Macarie a înăltat-o arătând-o mulțimii. Crucea a devenit însăși simbolul creștinismului fiind considerată arma ceâ mai puternică a Domnului Hris-tos și a credincioșilor. Se serbează prin slujbe speciale, în sate prin slujbe în aer liber, la troife. Este o zi în care se postește, evitân- du-se și consumul alimentelor considerate a fi marcate cu semnul crucii (pește, nucă, usturoi). Se dau pomeni (ulcele noi cu apă acoperite cu colăcel și lumânări) mai ales la casele cu copii.
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21 mart.-20apr._______ ________ _ _________________ _

W agitați pentru MS lumea, dar puțini ofeservă. Mai gân- 
diți-vă și la dv! Plimbați-vă sau vizionați un film.

I*

4?

ruurr

Energie electrică______________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 

electrice.

Gaz metan ________ ________________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 

în Deva.

Apă____________________ _____________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei în Deva.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: L-O-O-B- 

RECREATII - CLAR - EON - STOR

- OM - V - IP - CLASA - VIOAIE

- IT - I - TAR - ALA - ELE - AUZ

IT - ILICE - TU - SC - Al - COR 

-ETC - FARA - SEA - T - E - BIE

- SILOZ - ZECE

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

î*

PRO TV ANTENA 1

21 apr.-20

Demarați un proiect de schimbate profesională, dar sunteți 
încă nesigur. Nu cereți păreri, c Am irlle vin rapid.

21 mai-20 iun.
Totul e perfectibil! Amintițl-vă când vreji să îndreptați 
chestiuni începute In grabă. GSntfal la 
soluții bune.

21 iul.-20 aug.

aga țefurlld. Mușșteg 
surprinzător pentru

Nu Insistați în impunerea punctului de vedere. Ascultați 
cu răbdare părerea celorlalți și faceți cum credeți dv câ e 
mai bine.

Eaceți planuri importante, dar nu vă ajută nimeni, mai ales 
când prezentați lista cu si oretehțios.

totfelul

S problemă de sănătate vă poale Impledlsa să ajungeți la 
o întâlnire. Relațiile cu partenerul de viață sunt tensionale.

Nu sunteți 
vă pasă 
ziua.

21_dec.*20 ian..

lorlalti.

Dispecerat gaz 227091_
Informații CFR 212725

Urgențe -__________ 112
Pompieri fe

Jandarmerie____________ 956

Poliție  955
O.J.P.C. HD ~ 214971

Deranjamente lift 235090

Zi calmă, cu ore monotone până la prânz. Nu paM să «• 
deranjeze, căci vă așteaptă o seară mai agitată, undeva în 
oraș.

21 febr.-20 mart. >

Știți că aveți dreptate, dar șa să-l atrageți de partea dv 
pe cei dragi, trebuie să apelați la toată puterea dv de 
convingere. V

_ ____________ I
PRIMA TV ACASĂ

7:00 Jurnalul TVR 

7:50 Eurodispecer 
8:00 Portul miracolelor 
9:00 Sănătate pentru toți 
9:30 Teleshopping 

10X30 Micile suflete mari
I* (dramă, Canada, 1990). 

Cu: Charlton Heston, 
Bruce Greenwood, Patri
cia Gage, Leah Pinsent 

11M0 Agenda Festivalului 
și Concursului 
internațional .George 
Enescu* 

11:55 Euro-dispecer 
12:00 Festivalul Național al 

Cântecului și Dansului 
Popular Românesc, 
Mamaia 2005 (r) 

13X30 Doctor Becker 

1330 Desene animate 
14:00 Jurnal. Sport. Meteo 

1430 Teleshopping 
15X30 Televiziunea - 0 lume

EJ nebună (r) 
1530 ,.5ed Lexl 
16:00 Conviețuiri 
16:55 Expediție 1h necunoscut 
1730 Travelling circular 

1830 Cerbul de Aur 2005 
19X30 Jurnalul TVR Sport

20X30 Decalaj orar (comedie
Q romantică, coproducție, 

2002). Cu: Juliette 
Binoche, Jean Reno, Ser- 
gi Lopez. Regia Daniele 

Thompson
21 SO Circul Soarelui 
22:00 Jeremiah 
23:00 Jurnalul TVR. Sport 
2330 Agenda Festivalului și

Concursului international 
.George Enescu* 

23:45 Clopotele Inocenților
«3 (thriller, SUA 2003). Cu: 

Chuck Norns, Mike Nor
ris. Regia Ali Bijan

IMS Travelling drailar (r) 
2:40 Jurnalul TVR 

335 La mama acasă 
T3 (dramă, SUA 2002, r).

Cu: Christian Bale, 
Frances McDormand. 
Regia Lisa Cholodenko 

525 Sănătate
pentru toffl 

5:50 Destine secrete 
640 Teleshopping

7X30 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ? 

9X30 Omul care aduce cartea 
9X35 Tânăr și neliniștit Cu: 
B Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 

Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 

Scott (reluare) 
10.-00 0 nouă Viată 
11 £0 Stagiul vieții (dramă,
B SUA 1993). Cu: Christ

en Anholt, Andre Brau- 
gher. Dan Futterman 

s 13X30 Știrile ProTv 
13M5 Zâmbete Intr-o pastilă 

i 14:15 Răzbunare de familie
U (dramă, SUA 1998) 

Cu: Annette O’Toole, 
Michael McKean, Brian 
Wimmer, Mary Marsh, 
David Meyers, Robert 
Shampain, CCH Poun
der, George Fosgate 

16X30 Tânăr și neliniștit Cu: 
g Eric Braeden 

17XX) Știrile ProTv. Vremea 

1745 Teo 
19MX) Știrile PRO TV Sport 

Vremea

1945 Nelegiuitii Vestuluijj SăbatlC (western, SUA 
2001) Cu: Colin Far
rell. Nelegiuiții Vestului 
Sălbatic este povestea 

unuia dintre cei mai 
populari bandiți ai Ves
tului Sălbatic: Jesse 
James, cel care a găsit 
răzbunarea ideală față 

de un proprietar de căi 
ferate care îi forțase pe 

oameni să-și vândă 

pământurile
21:45 Fotbal: Villareal - Man

chester United, med 
din Liga Campionilor 

2345 Știrile ProTv
0:15 Rezumat Liga Campi

onilor
200 Omul care aduce cartea 

205 Știrile ProTv 

230 Nelegiuitii Vestului 
QSăbatic

430 Chestiunea Zilei (r) 
500 Parte de carte (r) 
6O0Teo(r)

630 In gura presei 

7:00 Obervator 
8:00 Canalul de știri 

lOOOln gura presei (r) 

1030 Concurs interactiv 
1200 Dădaca 

1300 Observator Cu: Simona 

Gherghe
13M5 Tenis: BCR Open 

România. Ediția a X-a. 
Fondul total de premieri 
este de 302.000 de 

euro, dihtre care 
44.100 îi vor reveni 
câștigătorului, care va 

acumula 35 de puncte 

ATP. Printre participant 
se vor număra Victor 
Hănescu, Răzvan Sabău, 
David Ferrer, Olivier 

Rochus
16:00 Observator Sport 

Meteo
16M5 Anastasia 
17M5 9595 -Te învață ce să 

fad
18:55 Știrile sportive 

19X30 Observator Sport
Meteo Cu: Alessandra 

Stoicescu și Lucian 

Mândruță

2030 Tenis: BCR Open 
România. Ediția a X-a. 
Med demonstrativ: 
Goran Ivanisevid vs. 
Thomas Muster

2230 Observator cu Letitia 
Zaharia

2330 Vânătorul nopții
O (acțiune, SUA, 1995). 

Cu: Don The Dragon 
Wilson, Melanie Smith, 
Nicholas Guest, Sid 
Sham, Cash Casey. Jack 

Cutter este ultimul 
vânător de vampiri. 
După ce a omorât 
câțiva într-un restaurant 
din L.A., Jack se 

trezește urmărit și de 

polițiști și de vampiri 
130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 Dădaca.
430 Anastasia 
jg (reluare) 
K» 9595-Te învață ce să 

fed (r)

6:00 Tom și Huck (aventuri, 
ra SUA, 1995)

735 0 nouă viată (dramă, 

q Mare Britanie, 2004)
9:15 Pe platourile de fil

mare. Episodul 37 
9M5 S-a întâmplat de 

H curând (comedie, Italia,
2003)

11:10 Zei șl generali (acțiune, 
H SUA, 2003). Cu: Robert 

Duvall, Jeff Daniels 
14M5 Vedete la Hollywood:

Robert De Niro 
15:10 Cavalerii Shaolin

U (acțiune, SUA 2003).
Cu: Jackie Chan, Owen 
Wilson, Aaron Johnson, 
Tom Fisher, Aidan 
Gillen, Donnie Yen, 
Fann Wong. Regia: 
David Dobkin

17:05 Hope Springs (comedie, 
Q Mare Britanie, 2003) 

1835 Un cățel în cupele
13 europene (comedie, 

SUA 2004). Cu: Jake 

Thomas, Nick Moran, 
Lori Heuring, Scott 
Cleverdon. Regia: Sandy 

Tung

2(fcOO Satul (suspans, SUA 
£j|2004). Cu: Joaquin 

Phoenix, Adrien Brody, 
Sigourney Weaver, 
William Hurt, Bryce Dal
las Howard. Regia: M. 
Night Shyamalan

21M5 Nașul stresat (comedie, 
[J SUA 2002). Cu: Robert

De Niro, Billy Crystal, 
Lisa Kudrow, Joe 
Viterelli, Joey Diaz. ‘ 
Regia: Harold Ramis 

23:20 Petrecere la Ibiza 

I j (comedie, Germania,
2004)

050 Secrete periculoase 

QI (dramă, Marea Britanie,
2004)

225 All That Jazz (musical, 
ia SUA 1979).
35 tacul vidos (dramă, 
«II SUA 2003). Cu: Dou

glas Spain, 
lojo Henrickson, Ruben 
Garfias, Jill-Michele 

Melean

07:00 Sărută-mă, prostule!
(serial, reluare) 0830 Euro-Dis- 
pecer 0835 CeZar și Tipar 
09:00 Rebelii (serial, reluare) 
10:00 întoarcerea în Paradis 

11M5 Pasiuni (serial) 12M0 Ver
dict: Crimă 1330 Teleshopping 

14:00 Desene animate 14:30 
încurcăturile lui Zack (serial) 
15:00 împreună în Europa 

16:00 Zona de conflict 1635 
Jurnalul TVR 2 17:00 Rebelii 
(serial) 18:00 Jurnalul Euronews 

1830 Minorități sub trei dicta
turi 19X30 Moștenitoarea (seri
al) 20X30 Trăsniții din Queens 

(serial) 2030 Misterele Bibliei 
i 21XX) Omul între soft și moft 

2130 Jurnalul TVR 22:00 Jur
nalul Euronews 22:15 Muza 

i (comedie, SUA, 1999) 00:00
American Gothic (serial) 01:00 
Două roți (reluare) 01:30 

Trăsniții din Queens (reluare)

07:00 Teleshoping 0730 Casa 

noastră 0835 Dragoste și put
ere 0925 Sunset Beach 1030 
Oamenii vorbesc 11:30 Tele 

RON 1235 Teleshopping 13X10 
Sunset Beach 14XX) Teleshop
ping 1430 Garito 1530 Dra
goste și putere 1655 Garito (II) 
1730 Trăsniți în NATO. 18XX) 
Focus. Sport. Meteo. Cu: Mag
da Vasiliu și Adrian Bucur 18>45 
Oamenii vorbesc 19X30 Da sau 
nu 20:00 Cronica cârcotașilor 
22XX) Trăsniți în N.A.T.O.2230 
Focus Plus. Cu: Cristina Țopes- 
cu 23:15 Da sau nu 00X10 în > 

slujba legii 01XX) Focus

06:15 Micuțul Frijolito (r) 08:15 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 

Mama vitregă (s, r) 10:10 Ani
ta (s, r) 12:15 Amazoana (s) 
13:15 Valentina, grâsuța mea 
frumoasă (s) 14:15 Legături de 
familie (s) 1530 Micuțul Fri
jolito (s) 17:30 Poveștiri ade- ! 
vărate 18X15 Vremea de Acasă > 
18:10 Inocență furată (s) 19XX) 

Pariul iubirii (s) 20:00 Mama t 
vitregă 21XX) Culoarea păcatu
lui (s) 22X30 Anita 00X30 Legă
turi de familie (s) 01XX) Pove
știri adevărate (r) 0130 De trei 
ori femeie 0330 Corazon Lati- < 
no 05 XX) îndoiala

0630-07.00 Observator ■ r 
Deva (r) a

1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

HALLMARK

07:00 Rondul de dimineață 

10:15 Descoperă România 

10:40 Lumea PRO CINEMA 
11XX) Rio Bravo (western, SUA 
1959, r) 13:00 Surorile (s) 14X30 

Uriașul Harry (d) 15X30 Viața 
la Casa Albă 16X30 Jack, agent 
secret (s) 17:00 Calea cea grea 

19:00 Surorile (s) 20:00 Doc
torul de suflete (s) 22:00 Infer
nul din zgârie-nori 01M5 Icstrim 
tivi 02:00 Infernul din zgârie- 
nori

11XX) Mozaicul zilei 13:00 Ora
de știri 14:00 Hrvatska kronika 

14:30 Ecranul nostru 15:05 
■ încântare 16XX) Dezbatere de- 

' spre guvern 16:25 La drum
17:00 Știri 17:05 Secole ma- 

! ghiare 1720 Emisiunea tiner
ilor ortodocși 1730 Investirea 
rabinului 18X30 12 1830 Știri 
18:35 Știri economice 18:45 

< Știri regionale 19:00 Povești 
19:40 Hotelul inimilor 20:30 
Știri 21X35 Avocatul televiziu
nii 22:05 Dr. Șefu1 23XX) Mier- 

'■ curi seara 2330 Provocator

NAȚIONAL B B1TV
07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 

Naționala de bere - Batalionul 
distracționar 12:00 Teleshop
ping 13:00 Ochi negri (s, r) 
14:00 Jurnalul de prânz 1430 
Detectivi în paradis 1530 Ruth 
Rendell (mini serie) 16:30 Ochi 
negri (s) 17:30 Naționala de 

bere 1830 24 de ore Național 
Tv 19:45 Țara Iu1 Papură Vouă 

2000 O viață fragilă (dramă, 
Italia, 2003). Viața unei tinere 

domnișoare este pe cale să se 
schimbe în rău 22XX) Prințesa 
Diana (biografic, 1998) 00:00 

Naționalul la miezul nopții

0630 Teleshoping 07XX) Viața 

dimineață 09X» Verissimo 10X30 
Lumea cărților 10:15 O mamă * 
singură (comedie, Canada, 2004, 
r) 12:00 Mapamond creștin 
13:05 Calea, adevărul și viața 
14:30 Euroblitz: Oamenii și | 

politica 15:00 Teleshopping 
1535 Euroblitz: Jumal Euro- J 

pean 16:00 Armata chineză ’ 
16:30 Ne privește. Cu: Alina * 

Stancu 18:00 6! Vine presa! ; 
20X30 Inamicul public nr. 1 (thr- t 
filer, SUA 1996) 22X30 Nașul. : 
Cu Radu Moraru 23:45 Știri 1 
0000 Inamicul public nr. 1 (th
riller) 0135 6! Vine presa! (r)

08.45 Jack și vrejul de fasole 
(dramă, SUA 2001). 
Partea a doua.

1030 Povestea lui Rich 

Donato (dramă, SUA 
1999)

12.15 Drumul spre casă 

(dramă, SUA 1991)
1445 Bunicul excentric 

(dramă, SUA 2005, r)
1630 Jack și vrejul de fasole 

(dramă, SUA 2001, r)
18.15 Povestea lui Rich 

Donato (dramă, SUA 

1999, r)
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Cadavrul din piscină 

(comedie neagră, 
SUA 2004)

2245 Jordan (s)

— rmrmni
07:00 Propagandă (magazin 
cultural) 0725 Bună dimineața, 
Ungaria! 07:55 Mokka (maga
zin) 10X30 Sodă - joc telefonic 
11XX) Teleshop 1225 Salome 

(s) 1320 Joc 14:20 Polițist 
patruped (f) 16:20 Cărările 
iubirii (s) 1650 Anita (s) 1725 
Monk (s) 1825 Al șaptelea cer 
(s) 1930 Știri, meteo 20XX) La 
bine și la rău (s) 2030 Activ 
21:10 Columbo (SUA). Cu: 
Peter Falk, Helen Shaver, lan 
McShane, Edward Winter, Tom 
Isbell 23X15 Autostrada terorii 
(thriller, SUA, 1999). 00:45 

Bună seara. Ungaria! 01:15 
Marlene (film)

06:00 Realitatea de la 06:00 

06:45 Ziarul Realității 11:15 

100% (r) 12X30 Realitatea de la 

12:00 13:45 45 de ani de la 

comunism (r) 14X30 Realitatea | 

de la 14:00 15:15 Realitatea » 
medicală 16X30 Realitatea de la 

16:00 17:15 Documentarele 

Realității 19:15 Realitatea Zilei > 
cu Răzvan Dumitrescu 20:00 * 
Realitatea de la 20:00 20:15 

100% 21:00 Realitatea de la 

21:00 2145 Filiere 22XX) Jur-» 
nai 2245 Filiere 23X30 Reali- i 
tatea de la 23:00 2330 45 de ’ 

ani de comunism 00X30 Reali- -s 
tatea de la 00:00 *

DISCOVERY

09.00 Motoare masive
10.00 Planeta albastră
11.00 Clubul de pescuft Bue

na Vista
12.00 Vânătorii de mituri
13.00 Mari preotese
14.00 Cutremure ‘ ®

15.00 Motoare masive T*
16.00 în culisele producției

Războiul Stelelor
17.00 Curse
18.00 Jafuri imposibile
19.00 Mașinării masive 
20.00 Vânătorii de mituri
21.00 Conspirații sub lupă
22.00 Armatele secrete ale

Europei
23.00 Hitler în culori



I miercuri, 14 septembrie 2005
PE SCURT

• Șomaj. Prețurile record ale petrolului vor afecta creșterea numărului de locuri de muncă la nivel global, care vor scădea cu 4 milioane de posturi față de anul trecut. Statele din Europa Centrală și de Est vor fi mai puțin afectate, pe termen scurt. (C.P.)• Importuri masive. Deficitul în comerțul cu produse agroalimentare s-a majorat, în primele șapte luni, cu 6,5% față de perioada similară din 2004 până la 750,3 milioane euro, pe fondul unor importuri de 1,054 miliarde de euro. (C.P.)
Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Industrie a județului 

Hunedoara organizează în această lună mai multe cursuri 
de inițiere și perfecționare. Durata cursurilor variază între 

zece și 360 de ore._______________________ ■ ________ ,

1.CONTABIL - curs de inițiere, durata cursului: 120 ore. 

2.OPERATOR INTRODUCERE, PRELUCRARE Șl VALIDARE 

DATE - curs de inițiere, durata cursului. 126 ore. , 
3.COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ - curs cte inițiere.

I
I

Șoferii britanici stau Ia rând pentru a face plinul rezervorului în Birmingham. Vânzătorii de la stațiile de benzină le-au solicitat să achiziționeze combustibil în limita unei necesități curente pentru a evita supraaglomerarea.
(Foto: EPA)

W1

durata cursului: 60 ore.
4. COMUNICARE ÎN LIMBA GERMANĂ - curs de inițiere,

durata cursului: 60 ore.________________________________________
5. COMUNICARE IN LIMBA ITALIANĂ - curs de inițiere,

durata cursului: 60 ore _ _____________________________________

6. AGENȚI IMOBILIARI - curs de inițiere, durata cursului:
150 ore. ____________ ___________________________________ _____

7. LUCRĂTOR In COMERJ7 - curs de inițiere, durata cui- 
sului: 360 ore.

i
I

Cum să alegem un frigider
8. NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA - cuts autorizat
de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, Cercetării 

și Tineretului, durata cursului: 10 ore.___________

9. REGLEMENTARI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI In VE
DEREA INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANA

- curs de perfecționare, durata cursului: 30 ore,

■ într-o gospodărie 
consumul energetic cu 
aparatele de răcire este 
destul de ridicat.

Clara Păs
clara.pas@informmedia.ro

9

O

Organizatorii estimează că la ediția din acest an a Salonului Auto din Germania standurile vor fi vizitate de circa un milion de vizitatori. (Foto: epa)

Deva - O bună metodă de reducere a costurilor cu energia este alegerea conștientă a aparatelor de răcire. Aceasta poate reduce consumul de energie cu până la 20%'. Când vorbim de aparate electrocas- nice de răcire vorbim practic despre trei tipuri de aparate: frigiderul, combina frigorifică

și congelatorul. Fie că optafi pentru un frigider, un congelator sau o combină frigorifică trebuie să luafi în calcul mai multe elemente înainte de a lua o decizie finală: volu- .mul, tipul, performantele și etichetele de consum specifice fiecărui aparat. Volumul unui aparat de răcire necesar unei familii este relativ greu de apreciat, întrucât acesta depinde de numeroși factori și obiceiuri de consum (numărul de persoane din casă, numărul de mese luate acasă, modul de a găti). Putefi opta pentru o combină frigorifică, în locul a două

aparate: frigiderul și congelatorul, economisind în acest fel o cantitate semnificativă de energie.
Performanțe' Aparatele electrocasnice de răcire pot avea până la 4 stele, în funcție de performantele lor. Pot exista însă și aparate “fără stele”, cele la care compartimentul de joasă

temperatură produce doar bucăți de gheată.Pentru un consum optim de energie sunt recomandate aparatele de 2 și de 3 stele (la care temperatura coboară până la -18 grade). Cu ajutorul acestor aparate nu putefi congela produsele, însă le putefi conserva până la data limită pentru consumarea lor.
I

1 persoană

2-3 persoane

3-4 persoane
Mai malt de 4 persoane

V______________________________

Registrul Comerțului înapoi la CCI
■ Comisia juridică din 
Senat a decis ca Re
gistrul Comerțului să 
treacă la CCI

Benzina se ieftinește
Deva (C.P.) - Compania Petrom va reduce, azi, prețul benzinelor comercializate în stafiile proprii cu până la opt bani pe litru. Un litru de benzină ECO Premium va costa 3,55 de lei, în timp ce sortimentul Premium fără plumb va fi comercializat cu 3,52 de lei. Noul pref al benzinei Top Premium 99+ va fi de 3,85 de lei, iar pentru celelalte categorii de carburanți nu vor fi operate modificări. Preturile urmăresc fluctuația cotatiilor internaționale ale carburanților. Conform noii politici de preturi anunțată la începutul anului, stafiile Petrom aplică prefuri diferențiate în funcție de condițiile locale de piață și de mediul concurential.

Deva (A.S.) - Senatorii din Comisia juridică au aprobat, aseară, o inițiativă legislativă care prevede transferul Registrului Comerțului în subordinea Camerelor de Comerț și Industrie. Membrii Comisiei au întocmit un raport favorabil, fiind înregistrate numai două voturi împotrivă.
Greșeală reparatăInițiativa legislativă privind Camerele de Comerț și Industrie aparține parlamentarilor PNL Viorel Arion, și Ovidiu Silaghi. Reprezentanții Camerelor de Comerț Și

Industrie au depus, la acest proiect, peste 40 de amendamente referitoare la modul de organizare și funcționare a acestor instituții.Fiind transferat de la Camerele de Comerț, din 2002 Registrul Comerțului se află în subordinea Ministerului Justiției. Directorul Camerei de Comerf Și Industrie a județului Hunedoara, Călin Pogăciaș, este de părere că actuala evoluție legislativă face o reparație morală a greșelii făcute în 2002: “Registrul se reîntoarce la Cameră, revine la comercianți, cei mai îndreptățiți, la urma urmei, să beneficieze direct și prompt de evidențele registrului”, a mai adăugat Călin Pogăciaș, directorul CCI Hunedoara. Călin Pogăciaș, directorul CCI

Intervenție 
BNR

București (C.P.) - BNR a revenit, ieri, pentru a doua zi consecutiv, în piafa valutară, cumpărând valută pentru a menține cursul euro în apropierea nivelului de 3,5 lei. Cursul de referință anunțat de BNR s-a ridicat la 3,4975 lei/euro, cu 0,03 bani sub nivelul din ședința precedentă. Dolarul a câștigat 0,8 bani, iar cursul de referință s-a plasat la 2,8459 lei, în ședința precedentă, banca centrală a intervenit pe piafa valutară și a cumpărat, potrivit estimărilor deale- rilor, până în 100 de milioane de euro.

La stațiile Petrom benzina va fi mai ieftină

Agenția locală Denumire Calificare Număr locuri Data limită

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE
»»»»»»»»•!»>»»»»»» > > 1 > >! >>i > > ! m >> »»»»»»»»»»»»»tfii) t> >> > 1> »•»»»*»»»>»* i>> m •> >n>)n ni in > > > m,,,,, min,,),.

1, AL Deva Tur Serv M.P. Modern ospătar (chelner) 10 30 septembrie 2005

2. AL Deva Impex Ina SRL vânzător 4 14 septembrie 2005

3. AL Deva Camy&Dany Construct Hold ing vânzător 2 14 septembrie 2005

4. AL Deva Prod Big SRL vânzător 1 21 septembrie 2005

5. AL Deva Mis Leodiv vânzător 1 30 septembrie 2005

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

1. SNP PETROM 0,4740 -0,21
2. » BANAT-CR1ȘANA 1,6400 0
3. TLV 0,9450 *1,61
4. BRD 12,0000 +0,84
5. IMPACT 0,4320 -0,69
6. AZOMUREȘ 0,2650 *8,16
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8250 -1,20
8. ROMPETROL

RAFINARE @11®
0,1060 *4,95

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA
11. DECEBAL

0,5250 0,94
0,0100 -3,85

Rubrică realizată de SVIW IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tei.: 221277.

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 14 septembrie 2005Valută BNR euro3,4975 dolar2,8459 liră sterlină5,1853
Cursul valutar prae&at de bindle din c

Valută euro dolar liră sterlinăC V C V C VBanc Post 3,4700 3,5200 2,8200 2,8650 5,1300 5,2200BRD 3,4600 3,5200 2,8030 2,8720 5,1000 5,2320Banca Transilv. 3,4675 3,5175 2,8182 2,8682 5,1348 5,2083Raiffeisen Bank 3,4550 3,5350 2,7900 2,8800 5,0800 5,2700
I CtlrsHl valutar practicat de casete ie scBtmfi valutar lira SevaStar Exchange 3,4200 3,4800 2,7500 2,8000 4,9500 5,2500Herdan Exchange 3,4600 3,4800 2,7900 2,8200 __ __ iW _._____________________ ____________>S

mailto:clara.pas@informmedia.ro


wâHB. ACTUALITATE /fimiercuri, 14 septembrie 2005

Probleme cu fondul funciar
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

• Decedată. Se efectuează cercetări, de către Poliția Lupeni, pentru luarea măsurilor legale în cauza privind pe numita Sofia D., . de 75 ani, care a dispărut de la domiciliu, fiind apoi găsită decedată într-un bazin decantor plin cu apă. Aceasta figurează în evidențele Spitalului Municipal Petroșani ca suferind de afecțiuni psihice. (D.l.)
• Situație clarificată. Poliția a clarificat situația lui Ion K., de 31 ani, din Orăștie, cu antecedente penale, care are de executat 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, el fiind depus în Penitenciarul Bârcea Mare. (D.l.)
• Băuți la volan. Ovidiu T., de 26 ani, din Orăștie, și lacob loan B., de 31 de ani, din Hunedoara, au fost depistați de către lucrătorii din cadrul Serviciului Poliției Rutiere, în timp ce conduceau autoturisme pe raza localităților de reședință, fiind sub influența băuturilor alcoolice. (D.l.)

învățământul se 
urcă în copaci!

ce profesorii (aceste elemente 
evazioniste, dacă ar fi să-l parafrazăm pe 

Tăriceanu) protestau în fața Ministerului Edu
cației și Cercetării cerând salarii decente, 
șeful lor, Mircea Miclea fabula undeva într-o 
școală din județul Timiș. E adevărat că, în 
viziunea ministrului, nu era vorba de o fabu
lație ci de o adevărată reformă a sistemului 
de învățământ. Practic, nenea minstru1, le-a 
explicat elevilor că e timpul ca România să-și 
reformeze învățământul prin plantarea de 
copaci. în acest fel, elevul va primi de la 
copacul respectiv adevărate lecții de viață și, 
mă rog, tot ceea ce are nevoie ca să ajungă 
un •
patr . I să cap
Miclea a declarat că reforma, născută proba
bil după vreo petrecere la Goiden Blitz, este 
prioritară. Și că ne va costa vreo 20 de mili
arde de lei de-ăia învechiți.

■' oameiții din comisia defbnd funciar, s-au continuat

Si totuși stând strâmb și judecând strâmb, 
cred că era mai eficientă o reformă a 
învățământului prin plantarea de căpșuni. în 

felul acesta, tot elevul român avea la ter
minarea studiilor o meserie bine plătită și nu 
era obligat să trăiască din pensia părinților. 
Iar, dacă insistă pe plantarea de copaci măcar 
să fie plopi. Să aibă și învățământul locul lui!

Multe femei în PSD
Deva (D.L) - Organizația județeană a PSD numără, potrivit afirmațiilor liderului Victor Vaida, 6730 de membri. Dintre aceștia,

Victor Vaida

2299 sunt femei, astfel că, cel puțin din acest punct de vedere, PSD și-a îndeplinit obiectivul, și anume acela de a avea o treime dintre membrii de partid femei. Structura formațiunii, la niyelul județului Hunedoara, a fostprezentată recent de către conducerea locală, și ea cuprinde 1791 de tineri, 1144 intelectuali, 2186 muncitori, 614 funcționari, 1235 pensionari etc. Nu lipsesc nici elevii (69) și studenții (173). „Din păcate, numărul tinerilor din partid este insuficient”, a recunoscut Victor Vaida.

Prefectura Județului Hunedoara: ______
Dezsi Attila, secretar general începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:
Mircea Moloț, președinte 09.00- 7 0

Inspectoratul de Jandarmi Județean: 

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

Primăria Municipiului Deva:
Mirda Muntean, primat 09.u0-12.00

Primăria MunicipiuluiOrăștie:
teodor torcten, secretar 09.00-11.00

- , V

F

■ Un locuitor din Geoa- 
giu acuză autoritățile de 
mod de lucru haotic la 
punerile în posesie.

Daniel I. Iancu
danlel.iancu@informmedia.ro

Geoagiu - Vasile Lazăr, din orașul Geoagiu, afirmă că aproape toate titlurile de proprietate eliberate după 1990 de diferite comisii, sunt ilegale și a refuzat toate punerile în posesie de până acum. „Chiar dacă s-au mai schim-

amplasamente, pentru că nu doresc în altă parte; nu vreau să iau de la alții. Am făcut multe cereri către Primărie, dar nu am primit răspuns”, ne-a declarat Vasile Lazăr.El este nemulțumit și de controlul făcut la Geoagiu de o comisie din cadrul Prefecturii Hunedoara, considerând că membrii acesteia nu și-au făcut datoria.
E un caz special„Nu aș vrea să trec peste prefect, dar nu mai am încredere, o să mă duc până la Bucuepsti”3a mâl.șpus el. Simion * fCftri/T pftn^dl orașului Geoagiu consideră că lucrurile nu stau așa cum le expune Vasile Lazăr. „Chiar

dacă mai sunt nemulțumiri, acesta este un caz special. Comisia nu se poate înțelege cu el, pentru că nu vrea să stea de vorbă. El cere să se refacă toate măsurătorile efectuate din 1990 încoace,

ceea ce este imposibil. în plus, nu a vrut să stea la discuții nici cu cei de la Prefectură. Nu spun că pu se mai greșește, dar nu intenționat, și nu împotriva oamenilor”, ne-a spus Simion Mariș.

Simion Mari; Lazăr Vasile

hoțiile și porcăriile. Mă lupt de 15 ani să obțin pădurea și pământurile mele, pe vechile

Nici nu am auzit de ea. O idee foarte bună și chiar mă bucur că și copiii maghiarilor din Deva au posibilitatea să învețe într-o școală cu predare în limba maternă. Cred că a trecut timpul rasismului și nimeni nu mai are nimic împotriva maghiarilor.
Daniela Miheț, 
Deva

Foarte bine. La noi în județ trăiesc destul de mulți maghiari și cred că este foarte bine că li s-a creat posibilitatea de a învăța într-o școală cu predare în limba maternă. Nu văd de ce ar deranja pe cineva acest lucru! Trăim împreună și avem aceleași drepturi.
Fira Ardelean, 
Deva

Nu este rău și cred că și copiii maghiarilor trebuie să cunoască limba maternă. Nu este același lucru să înveți limba maternă în familie sau în școală. Chiar dacă nu suntem un județ cu foarte mulți maghiari cred că este bine că s-a înființat o școală maghiară.
Dumitru Herlea, 
Deva

Mi se pare o treabă foarte bună în primul rând pentru copiii maghiari care acum au posibilitatea să și învețe limba maghiară. în același timp cred că a venit timpul să înțelegem că suntem la fel, români și maghiari, indiferent de naționalitate și trăim împreună. ‘ •*- 
Dorina SritNEscu, 
Deva

De ce să nu aibă posibilitatea și copiii maghiari să învețe limba maternă și în limba maternă. Limba maghiară vorbită acasă nu se compară cu ceea ce se învață în școală, în zilele noastre cerințele sunt foarte mari și este bine să știe mai ranițe îttRbi.
CKistina Ardelean, 
Deva

O nouă structură
București (D.L) - Guvernul va propune înființarea unei structuri de verificare a declarațiilor de avere și a cazurilor de incompatibilitate ale demnitarilor, magistra- ților și funcționarilor. Executivul și-a stabilit astfel prioritățile pentru cea de-a doua sesiune legislativă a anului, printr-un document care include și proiectele de legi ce urmează să fie aprobate în cadrul ședințelor de Guvern și transmise Parlamentului, cu termene de finalizare a procedurii legislative propuse până la finele anului. Pe lista

legilor considerate necesare pentru integrarea României în Uniunea Europeană și pentru care procedurile legislative ar urma să fie finalizate până în luna noiembrie a.c. figurează, printre altele, proiectul de înființare a unui organism abilitat să verifice declarațiile de avere, declarațiile de interese și stările de incompatibilitate, precum și un proiect care va consolida controlul efectiv și nemijlocit al procurorului asupra activității de investigare și cercetare penală efectuată de Poliția judiciară.

i i

Chiar dacă școala a început, elevii de la nou înființatul liceu cu predare în limba maghiară „Tevlas Gabor” din Deva, arată că țin mult la costumele tradiționale.
(Foto: Mibai Stan)

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:danlel.iancu@informmedia.ro
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• Primă de 1000 $ la Jiul. Alin Simota, finanțatorul Jiului, i-a răsplătit pe jucători pentru prima victorie din acest sezon, ținută în deplasarea de la Vaslui, cu o mă de 1000 de dolari. Bine ar fi ca eleviilui lonuț Chirilă să-l oblige pe patron să-i premieze și după meciul de sâmbătă, de acasă, cu FC Argeș. (C.M.)
• Candidat unic la FR Haltere. Președintele FRH, Nicu Vlad, a declarat că este sirft ’ gurul candidat pentru această funcție la alegerile de joi. "Am încercat să mai aduc pe cineva care să poată să ne ajute și chiar să conducă federația, dar nu am reușit așa că ) să fiu singurul candidat. Acesta ar.fi al > treilea meu mandat", a spus Vlad. (C.lgy

Prelungirile au adus dreptate
■ CS Deva a fost ega
lată în min. 92, pentru 
că nu a jucat mai bine 
decât adversara sa.

CiraiAN Marinuj
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - CS Deva și UM Timișoara au rămas restanțe la... fbtbal în partida restanță din cadrul etapei I a Diviziei C7, disputată, ieri pe Stadionul „Cetate” din Deva. Puținii spectatori prezenți la meci s-au plictisit teribil, în primele 75 de minute, întrucât fazele șțe poartă au fost mai puține chiar decât corupții prinși de PNA. Pen-

4-

FWlM/BMSiC
Deva (C.M.) - în meci restanță 

Timișoara 1-1.

Clasamentul

lin etap a I: CS Deva-UM

1. Lotus Felix 2 2 0 0 6-0 6
2. Hex? Timișoara 2 2 0 0 6-1 6
3. Auxerre tuqoj 2 2 0 0 2-0 6
4. UM Timișora 2 1 1 0 4-3 4
5. ACU Arad . 2 1 1 0 3-2 4
6. Calor Timișoara 2 1 0 1 5-2 3
7. GS Ineu 2 1 0 1 3-5 3
8. Victoria Nădlac 2 1 0 1 3-6 3
9. CS Deva 2 0 2 0 2-2 2
10. Muncitorul Reșița 2 0 î 1 0-1 1

11. Bihorul Beluș 2 0 1 1 3-2* 1
12. Gloria Arad 2 0 0 2 2-4 0
13. Min. Mold. Nouă. 2 0 0 2 2-5 0
14. Telecom Arad 2 0 0 2 f-6 o:/
Etapa a III -a, vineri, 16 septembrie. ora 16.00: Hexe
Timișoara - Bihorul Beiuș; CS Ineu - UM Timișoara II; Glo-
ria Arad - ACU Arad; CS Deva - Victoria Nădlac; Min. -Mold.
Nouă - Telecom Arad; Lotus Felix - Auxerre Lugoj; Calor
Timișoara - Muncitorul Reșița.

i : Vi

■
Stadion: Cetate; Spectatori: 100.

Au marcat: Crușoveanu (min. 78), respectiv Vașko (min. 92).
CS Deva: Căprărescu - Oprean, Crușoveahu, Dosan, Velea (80 Buta) - 

Popa, Călugărița (46 Ignat), Chinezoni, Rus - Bejan (70 Corobea), Salam- 

on. Antrenor - Mircea Marian.
UM Timișoara: Popovici - Bllla, Mihai, Bar, Șerban (87 Ignea) - Șandru, 
Marișescu, Vașko, Costescu (70 Chivoiu) - Drăghici (70 Asoltanei), Purece. 

Antrenor - Tăvi Popescu.

Penalizare pentru violentă
■ Știința Petroșani a 
fost sancționată cu un 
punct de Comisia de 
Disciplină a FR Rugby.

Petroșani (C.M.) - Știința Petroșani plătește scump incidentele produse la partida de sâmbătă cu Remin Baia Mare, din etapa a V-a, a Diviziei1 Naționale. Echipa studenților a fost penalizată, ieri, de

După festivitatea de premiere

Daniel I. Iancu
danie1.iancu@IMormmedia.ro

Hănescu s-a calificat în 
turul II al BCR Open

București (C.M.) - Tenismanul Victor Hănescu s-a calificat, ieri, în turul doi al turneului BCR Open România, dotat cu premii în valoare totală de 323.250 euro. Hănescu l-a învins* în runda inaugurală, cu scorul de 6-3, 6-2, pe italianul Potito Staraee. în turul doi al competiției, Victor Hănescu va întâlni un alt jucător italian, Davide San- guineti, care a trecut în turul întâi, cu scorul de 6-4, 6-3, de românul Răzvan Sabău. Pentru calificarea în această fază a competiției, tenismanul român va primi 3 puncte ATP și un CEC în valoare de 5.300 de euro.
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Marius Bendea"
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■ ATM Kogaion a 
câștigat ediția a IX-a a 
concursului organizat 
de Călăuza Carpatină.

Victor Hănescu

Peștera Bolii - Asociația de turism Călăuza Carpatină Petrila a organizat, la sfârșitul săptămânii trecute, cea de-a IX-a ediție a „Memorialului Marius Bendea”, o întrecere sportivă de turism montan. Concursul, care s-a desfășurat in zona pitorească a Peșterii Bolii (comuna Bănița), din Munții Șureanu, a aliniat la start echipaje din județele Mehedinți, Gorj, Satu Mare, Dolj, Timiș și Hunedoara. Traseul de regularitate a fost parcurs simultan de toți participanții, departajarea în clasamentul general fiind făcută în urma punctajelor obținute la probele de orientare, alpinism, teorie și culturală. De o atenție deosebită s-a bucurat tombola organizată în timpul fes- 
2. Remin Baia Mare 5 5 0 0 151-32 4pb 24@ _
3. Steaua București 5 4 0 1 257-49 5pb 21a__________
4. Dinamo București 5 3 0 2 262-74 3p_b_Î5a
5. U CM__________________ 5 2 1.^ 89-134 îpb 11|f”7 __

6. Bucovina Suceava 5 2 0 3 66-163 Opb 8p
7. toll lași________________ 5 1 0 4 99-136 2pb 60______ “~

">8 Rulmentul Bârlad 5 11% 32-140 Opb 60 
9. RE Farul 5 1 Oa» 57r160 1p.b : 5p

10. Știința Petroșani 5 O O g 47,-308 Opb -îp *________

pb - puncte bonus ._____________ .'
* Echipa penalizata cu un
Programul etapei a Vl-a, tîj septembrie 20051 Steaua

București - Știința Petroșani; Remin Baia Mare * Contor 

Zenner Arad; Poli lași - U Cluj,'Bucovina Suceava —Dinamo 

București; Rulmentul Bârlad .-„RC Farul

In tabără Spre cetatea dacică Bănița Proba de orientare

Clasament
1. Contor Zenner Arad 5 5 0 0 180-44

tru că totuși n-au dat bani pe bilete, oamenii din tribună nu s-au apucat să huiduie sau să înjure jucătorii, ci și-âu omorât timpul cu pronosticuri și discuții despre startul Ligii Campionilor programat în această seară. Meciul părea că se va încheia cu un scor alb, pe măsura jocului anost, însă pe final, poate pentru că era să plouă și ar fi fost prea dur pentru spectatori să suporte și asta, jocul s-a încins și au apărut și golurile. Tonul l-a dat UMT-ul care a avut două mari ocazii prin Chivoiu (75) și Purece (76) la care devenii au fost salvați de intervențiile inspirate ale lui Căprărescu. Ratările s-au
1

Comisia de Disciplină a FR Rugby cu un punct, după ce întâlnirea cu Remin s-a întrerupt în minutul 51, la scorul 0-12, din cauză că un jucător al echipei din Valea Jiului l-a bruscat pe arbitru. Comisia abilitată a F.R. Rugby a omologat, ieri, rezultatul 0-12, de pe teren, dar cu punct bonus acordat celor de la Baia Mare și cu minus un punct pentru Știința Petroșani.

tivității de premiere, în urma căreia fiecare participant a plecat cel puțin cu un premiu simbolic. Asociația de Turism Montan Kogaion Orăștie a reușit, și de această dată, să ocupe primul loc în clasamentul general și să câștige „Memorialul Marius Bendea”.
—la.nent general__

I ATM Kogaion Orăștie
II Excelsior București

III Eco Mont Gorj

Proba teoretică 
I Vulturii Zăpezilor

Craiova
ATM Kogaion Orăștie 

Informația Zilei Satu

Proba de orientare

III

ATM Kogaion Orăștie 

Informația Zi-lel Satu 

Mare
Excelsior București

Proba culturală
Speo Alpin Mehedinți 
Informația Zilei 

Nu s-a acordat

Salomon (la minge) a ratat ocazia de a decide soarta meciuluirăzbunat și Crușoveanu, la prima mare ocazie a celor de la CS Deva, a reușit un gol norocos, mingea șutată de el de la 18-19 metri fiind deviată peste portar.A urmat în minutul 90 o mare ocazie a Devei prin Salamon, dar tânărul de doar 16 ani și jumătate n-a avut sângele rece să ducă scorul la
£Acest caz a fost judecat după noile prevederi ale regulamentului, care spun că dacă meciul s-a întrerupt fără să fie vina echipei care conducea și care putea astfel să ia bonus, acesta i se va acorda. Știința rămâne în continuare pe ultimul loc în clasament, dar acum stă mai prost decât la startul campionatului când avea zero puncte, întrucât acum are minus un punct. 

Proba de alpinism* (Foto: Daniel I. lancu)

r

2-0. Legea nescrisă care susține că ratările se răzbună și-a găsit aplicabilitate în prelungiri. Vașko (92) și-a amintit că a jucat în Divizia A și a marcat golul egalizator, stricând bucuria președintele clubului devean, Călin Or- bonaș, probabil singurul din tribune care a avut emoții la acest joc plictisitor.
Autocar nouPetroșani (C.M.) - Jucătorii Jiului vor avea la dispoziție un autocar nou, ultra-modern, dotat ultimul răcnet, care va fi inaugurat chiar la următorul joc din deplasare, cel de la București, cu FG Național. Mijlocul de transport este marca Volvo, iar valoarea sa este de aproximativ 300.000 de euro.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:danie1.iancu@IMormmedia.ro
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• Absent. Fundașul echipei Ajax Amsterdam, Julien Escude (foto), nu va evolua în partida cu Sparta Praga, programată astăzi, în grupa B a Ligii Campionilor. Escudes-a accidentat în zona dorsală în urmă cu o săptămână și nu este refăcut.(MF)

• Profit. Forul mondial fotbalistic a obținut, în 2004, un profit net de 158 de milioane de franci elvețieni (aproximativ 102,3 milioane de euro), înregistrând, astfel, o creștere de 12% în raport cu 2003.(MF)
în probeBucurești (MF) - Nana Falemi (foto) se pregătește, începând de luni, cu formația FC Saarbru- cken, din liga a doua a campionatului Germani-ei. Falemi, jucător român de origine cameru- neză, a negociat în ultimele săptămâni și cu Pandurii Târgu Jiu, dar transferul său la divizionara A nu s-a mai concretizat. Nana Falemi, în vârstă de 31 de ani, fost component al echipei Steaua București, s-a? mai aflat în discuții cu Saarbrucken și în luna august, dar abia luni a început să se pregătească alături de echipa din 2. Bundesliga. Un alt jucător care susține probe de joc la FC Saarbrucken este francezul Antony Bartholome, în vârstă de 22 de ani, care a evoluat ultima oară în campionatul Scoției, la Raith Rovers.

Javier Saviola

Saviola, 
absent
Madrid (MF) - Atacantul argentinian al echipei FC Sevilla, Javier Saviola, va fi indisponibil aproximativ o lună, ca urmare a accidentări la genunchi suferite în timpul partidei cu Villarreal, din etapa a li-a a campionatului Spaniei. Astfel, Saviola va rata dubla manșă cu echipa germană FSV Mainz 05, din turul I al Cupei UEFA. Meciul tur dintre FC Sevilla și Maiz va avea loc joi, în Spania, returul fiind programat pe 29 septembrie. Savi- « »la în vârstă de 23 de ânl, care are probleme la ligamentele genunchiului stâng, s-a accidentat ca urmare a unui contact mai dur cu portarul echipei Vfflarreal.

■■ - ■

Ungurii trag de Matthaus
Budapesta (MF) - Suporterii, jucătorii și conducătorii fotbalului ungar îi cer, în unanimitate, selecționerului Lothar Matthaus să antreneze până la Campionatul European din 2008 naționala Ungariei, care a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2006. Presa din Ungaria cere, de câteva zile, menținerea germanului Lothar Matthaus în funcția de selecționer al naționalei Ungariei.Campioană olimpici la Helsinki în 1952 și vicecampioană mondială în 1954, Ungaria nu a mai participat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1986. ..Echipa Ungariei și-a schimbat complet mentalitatea”, a declarat, intr-un interviu televizat, Matthaus, al cărui contract expiră la sfârșitul acestui an. Selecționerul german consideră că naționala Ungariei este lipsită de experiență. „Este o echipă tânără, care nu are o mare experiență, însă se poate bate de la egal la egal cu echipele mai puternice”, a mai spus Matthaus, precizând că este de acord cu o prelungire a mandatului său, însă decizia finală aparține Federației Ungare de Fotbal.

Lothar Matthaus a ratat calificarea Ungariei la 
Campionatul Mondial din 2006.

, . c u Americanul Kenny >Roberts va disphta in acest week-end, pe cir cultul de la Moțegi, al 100-lea său Grand Prix. pentru Suzuki. j (Foto: epa)

/ o/

Blatter
■ FIFA a cerut Agenției 
Mondiale Antidoping să 
îngroape securea 
războiului.

Marrakech (MF) - Președintele FIFA, Joseph Blatter, a declarat, în cadrul congresului FIFA, desfășurat la Marrakech, că textele și regulamentele forului mondial sunt în deplină conformitate cu Codul Agenției Mondiale Antidoping (AMA).Astfel, statutul FIFA, modificat de congresul forului mondial, va permite, de acum înainte, ca AMA să facă recprs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) după ce toate pro-

Dick Advocaat

întindecedurile vor fi fost epuizate, această prevedere fiind inclusă la solicitarea organizației antidoping. FIFA a renunțat la suspendarea minimă de șase luni ce era prevăzută în codul său disciplinar. Astfel,
ElFA nsp?1-1! scen\ organism și 
tua tot să;Sm în con-

fermitate cu regulile sale.

Joseph Blatter

sancțiunile pentru sportivii găsiți dopați sunt cuprinse între avertisment și suspendare pe viață, așa cum prevede Co- ’ 'dul fîidfiilfâ afitOpiiSg. „Știm că suntem pe drumul cel bun

primul mânași vrem să colaborăm cu AMA. FIFA respectă acest organism și facem tot posibilul să fim în conformitate cu regulile sale”, a declarat Blatter, adăugând că nu a înțeles niciodată nemulțumirile președintelui AMA, Richard Pound, vizavi de FIFA.
ColaborarePreședintele FIFA a menționat că îi va comunica personal lui Richard Pound deciziile luate la Marrakech, urmând să-i propună chiar o colaborare mai strânsă între cele două foruri. „Cei 250 de medici de care dispunem în in- .*

mai puțin costisitor decât să ne trimitem reprezentanți acolo. îi voi cere (n.r. - președintelui AMA) să îngropăm securea războiului. Are nevoie de un partener puternic precum FIFA”,, a subliniat Joseph Blatter. jfDupă congresul FIFA din 2004, desfășurat la Paris, unde s-a discutat despre adoptarea Codului mondial antidoping elaborat de AMA, cele două foruri s-au aflat mereu în opoziție. Mai mult, la începutul lunii iulie, Richard Pound a apreciat că atitudinea FIFA privind dopajul pune în pericol buna desfășurare a Cupeitreaga lume vor fi mereu*la» Mohdiale din 2006, din (Ser- dispoziția AMA. Oricum este mania.
t.

Coreenii dezvoltă filiera olandeză
S Dick Advocaat va 
conduce selecționata 
Coreei de Sud la Cupa 
Mondială din Germania.

Seul (MF) - Olandezul Dick Advocaat a fost numit selecționer al echipei Coreei de Sud, până la încheierea Cupei Mondiale din 2006, a anunțat, marți, Federația Sud-Coreea- nă de Fotbal (KFA). Advocaat, în vârstă de 58 de ani, îl înlocuiește pe compatriotul său Jo Bonfrere, care a demisionat pe 23 august, în ciuda faptului că a calificat, în iunie, naționala Coreei de Sud la CM-2006. „L-am numit pe Advocaat pentru că avem convingerea că este cea mai bună

alegere pentru noi”, a declarat Lee Hoi-Taek, responsabil al comitetului tehnic al KFA. Hoi-Taek a mai precizat că Advocaat a semnat un contract care poate fi prelungit de comun acord, după Cupa Mondială. Advocaat a demisionat din funcția de antrenor al naționalei Emiratelor Arabe finite, după ce a pregătit-o pentru un an, din luna iulie a anului trecut.
Al treilea olandezPalmaresul noului antrenor al Coreei de Sud cuprinde un sfert de finală la CM-1994 și o semifinală a Campionatului European în 2004, ambele reușite din postura de selecționer al Olandei. El a mai antrenat

și cluburile Glasgow Rangers și PSV Eindhoven.Dick Advocaat devine al treilea tehnician olandez care va pregăti naționala Coreei d£ Sud, după Jo Bonfrere și Guus Hiddink, ultimul eon- ducând-o până înt semifinalele CM-2002. Asistentul noului antrenor va fi compatriotul său, Pim Verbeek, fost secund al lui Guus Hiddink la Cupa Mondială din Co’reea de Sud și Japonia. Advocaat va debuta pe 12 octombrie, cu ocazia meciului amical Coreea de Sud - Iran, alte partide de pregătire urmând a avea loc, în noiembrie, în compania unor echipe naționale europene cu care Federația Sud-Coreeană de Fotbal se află în tratative.
Așteptat în Turul Spaniei
■ Ambiționat de 
acuzele de dopaj, Lance 
Armstrong ar putea 
reveni în competiție.

Madrid (L.G.) - Directorul Turului ciclist al Spaniei, Victor Cordero, a declarat că îl așteaptă cu brațele deschise pe americanul Lance Armstrong să alerge în La Vuelta. Armstrong s-a retras după al șaptelea său succes consecutiv in Turul Franței 2005 din iulie, dar între timp, revoltat de acuzațiile de doping care i se aduc, pare decis să-si continue activitatea.„Dacă Armstrong decide să revină și să participe la Turul Spaniei, ar fi fantastic. Nu voi comenta dacă ar trebui sau nu să revină la curse, este decizia lui și o vom respecta. Dar dacă va alerga în Turul

Spaniei ar fi perfect. Și de ce nu ar face două tururi majore în același an?, se întreabă Victor Cordero. „Turul Franței nu este este singura cursă din lume. Deși este cel mai mare, există încă posibilitatea să alerg în Turul Italiei sau Turul Spaniei”, declarase miercuri americanul la Ciudad de Mexico.
IstorieUltima apariție a lui Armstrong în Turul Spaniei datează din anul 1998, când s-a clasat pe locul 4.La finele Vueltei, americanul a fost convins de viitorul său director sportiv, belgianul Johan Bruyneel, că ar trebui să participe la Turul Franței 1999 și să încerce să câștige. Așa a început remarcabila serie de șapte victorii consecutive începând cu 1999. Lance a dominat ultimele șapte ediții ale Marii Bude.
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Vând garsoniere (19)

• Dna, zona Policlinica Dacia, etaj 2, preț 480 
milioane lei. Tel. 0745/253413.
• to rt^knea Geoagiu Băi, lângă Hotel Sanda, 
modificată, baie, bucătărie cu gresie, faianță, 
gaz bucătărie, termopaa parchet, convector pe 
gaz pentru încălzire, boiler apă caldă, cablu tv, 
mobilată sau nemobilată. Tel. 0722/281895 sau 
219232.
• ocazie! ugent, camere decomandate, balcon, 
etaj 2 din 4, Mărăști, preț 65.000 ron, negociabil. 
Tel. 0743/384022,0745/888619.
• wgant, 2 camere, etaj 1, bl. 4, Dacia, multiple 
îmbunătățiri, preț negociabil, la vedere. Tel. 
228109, după ora 16.
• unfcnt, decomandată, contorizări, vedere la
strarfe. Deva, Zamfirescu, bl. Q2, sa 2, etaj 2, preț 
{Trilioane lei, negociabil. Tel. 0729/179965, 

•ama dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• mo Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2. ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• zomlMrișH Nou, dec, contorizări, proiect 
gaz 2 focuri, preț 72000 RON, tel. 0723-251498, 
232809,0788-165702 (Fiesta Nora)
• zona MHștM Nou zonă liniștită, etaj 2, deco
mandată 10 mp, balcon, rară modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zonă lătracaiMi, decomandată, balcon, 
amenajată și modificată, rigips, gresie, faianță, 
apometre, gaz conzorizat, repartitoare, se dă și 
mobilată, preț 68.000 RON, tel.0745/302200, 
232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Dorobaiți, parter înalt decomandată, 
balcon, cămară, termopan, ușă metal nouă, 
parchet laminat gresie, faianță, apometre, gaz 2 
focuri, liberă, preț 67.000 RON, tel.0723/251498, 
232808,0788/165702 (Fiesta Nora)
• ama Mtorlța, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită, ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută, preț 78.000 RON, tel. 0745

l 302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• ama Dada, fără gaz, dec., baie, parchet în 
cameră, preț 45000 ron, tel. 224296,0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• axdort 1, dec, suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154.401, 
227542 seara. (Garant Consulting)
• Mridac, bucătărie, balcon, etaj intermediar, 
zona Kogălniceanu, preț 64.000 ron, tel. 0741- 
154.401,227542 seara. (Garant Consulting) 
•zona Zandtacu, dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721^85256. (Rocan 3000) 

•zona U. EminesCu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
^721/985256. (Rocan 3000)

«ama Dada, bloc cărămidă, et 1, dec, contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•oono Miri* dec, mobilată, balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• «nona MUA vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• șmM cu balcon, contorizări, baie mare, 
Al. Crișulul. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania)

•at htemnOar, contorizări, bine întreținută, AL 
Romanilor. Preț 43800 ron. Tet 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• ct 3, dec, balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)

. ș2 camere, semidec, parchet baie cu 
. jresie+faianță. bloc de cărămidă, totul contor- 

■cat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208 

0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Doraterțt dec, modificată, 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță, contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208 0721-985256. (Rocan 3000)

• zona Dorobanți, dec, modificată, gresie, 
; faianță, termopan, ușă metalică, parchet

contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724-620358. 
' vpocan3000)
' -• zona Gojdu, et 1st 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)
• stare lumi, în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
•str. U. Eminescu, et 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)

• dec, zona Dorobanți, etaj intermediar, contor
izată, amenajată, preț 700 mii. neg. tel, 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa) 
■zona Duda, parter, contorizată, gresie, faianță, 
lamelar, ptr. locuit și sp. corn, preț 390 mii, tel. 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)

Cumpăr garsoniere (20)

•In Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•agent, to Deva, tel. 0741-154.401,227542, seara. 
(Garant Consulting)

Vând ap. 2 camere (03)

• zona Bd. 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizat, 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)

• zona KogMceanu, et 3, circuit parchet stejar, 
balcon mare, 2 holuri, ușă lemn'masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)

• agent LlaoN, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată, balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)

• zona kSorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324 (Mimason)
• Miorița sdec, balcon mare închis, zonă 
liniștită, bucătărie modificată, parchet contor
izat total, ocupabil imediat preț 95.000 RON, tel 
0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică, preț 
28000 euro, tel. 0723/251498 232808 0788^165702. 
(Fiesta Nora) ■
• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică, 
balcon închis, mobilat preț 76.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788165703. (Fiesta Nora)

•ama Bătacu,etaj intermediar, decomandate, 
balcon mare, contorizat total, parchet faianță, 
ușă metalică, preț 100000 RON, tel 0723/251498 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zonă iSbacantatk vedere la bulevard, etaj 2, 
decomandate, 2 balcoane, parchet contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 0788/165703,232808 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)

• zona Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalica, parchet gresie, faianța, apometre, gaz 
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
0788-165703. (Fiesta Nora)

• zona Bd. 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizări, 
2 focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 
980 mii, tel. 0745/640725, (Mimason)

• zona KogtHcam, et 3, circuit parchet stejar, 
balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă, preț 950 mii, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• agent dec, fără îmbunătățiri,
bucătărie modificată, balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii, neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Uorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizări, 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324. (Mimason) 

•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță, apartament foarte îngrijit 
585 mil, neg. Tell. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonăcentrată,împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).

■ocazia, zona piață, decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)

•zona Mcro 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 onHL I. Creangă, et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• Dada, et 3, amenajat modem, ocupabil 
imediat preț 630 mii, neg, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)

• urgent contorizări, balcon închis, zonă 
liniștită, tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• LManiu, dec., balcon închis, parchet 
amenajat contorizări, preț 880 mii., neg., tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)

• dec, centrat contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat preț 120.000 RON, neg, tel. 
0740/210780 (Prima-lnvest)
•zonăcenMă,deo, et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară, baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• zonă centodă semidec, contorizări, bucătărie 
cu cămară, baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80.000 ron, tel. 224298 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• zona Scărișoara, semidec, contorizări, reparti
toare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianța, parchet, baie cu cabină de duș, 
preț 82.000 ron, tel. 224296 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
•eenddecomamtate, ana Minerului, et 3,75.000 
ron, tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)

• dec, cu balcon, et 2, zona pieței, preț 110.000 
ron, tel. 224.298 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• dec, balcon, et 2, zona luliu Maniu, preț 
108000 ron, tel. 224.298 0745-367893. (Garant 
Consulting)

strălucește pentru toată lumeel Folosiți fi dumnea
voastră această energie gratuit pentru producerea 
apel calde menajere, încălzirea piscinei sau d locuinței 
cu ajutorul colectoarelor solare.

• doc, balcon superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99800 ron, tel. 224296 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• et t dec., st 62 mp, centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță, Liliacului. 
Preț 135800 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• ckcutt, ii 56 mp, bloc de cărămidă, balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mii, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• decomandate, wvrafațâ mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, beci, Decebal. 
Preț 125800 ron. Tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
•decomandate, centrală termică proprie, gresie, 
faianță modernă, parchet, Liliacului. Preț 105800 
ron, neg. Tel. 223400,0742/005228 0724/169303. 
(Casa Betania)
•dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată, contorizări, scară cu interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74800 ron, neg. Telefon 
223400,0720/387898 (Casa Betania)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, ccntorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662 (Evrixa) 

•zona Zamflroicu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

• decomandate) cărinddă gresie, faianță, par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zona tahd. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

•Ocaziei Zona Al. StreiuIui, dec, et intermediar, 
superamenajat centrală termică, modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță, posi
bilități de plată în 2-3 rate, 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 Micro, semidec., modificat faianță, 
gresie, centrală termică, rolete exterioare, bine 
întreținut hldroizolație 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 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, prețt250mld,neg,tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

• zona tal 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)
• zona M8 Hunedoara, et 3, preț 350 mii, neg, 
tel. 0721/839624. (Partener Hunedoara)

• dec,str. Eminescu, et 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 

tei. 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 Eminescu, dec., ușă metalică, balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată, preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 

•doc, str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg, tel, 0729/002100. (Megalopolis)

•M. EmtooKU, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită, 
vedere în 2 părți, ușă metalică, termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)

Mi.OOO
Ae curo nu-ți pică din cer!

•zona Bălcescu, etaj intermediar, gresie.faianță, 
parchet merită văzut preț 800 mii. neg, tel. 

211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona LBaculuL dea, amenajat recent 
contorizări, parchet, gresie, faianță, modificat 
ocupabil imediat preț 1 mid. neg, tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571 (Mondial Casa)

• ana AL Straiului, parchet gresie, faianță, ușă 
metalică, totul nou, ocupabil imediat preț 530 
mii. neg, tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
'Mondial Casa)

Telefon: 0254 223526 
Mobil: 0746 031020 
E-mall: lnfo@codelines.ro
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IGNIS cu un preț așa

Hvam plăcerea să vă prezentăm o succintă descriere a societății noastre și a principalelor 
realizări.

Suntem o companie românit, tafitațafă ta Deva, județul Hunedoara, având 5 soi dt expe
riență ta domeniul comercializării autovehiculelor

Politica de marketing promovată de noi este orientată spre dtanf, personalizată pe nevoile 
acestuia.

Performanțele noastre se cuantifică ta date și cifre, având ca suport un management expe
rimentat, cu o pregătire superioară. Suntem printre primele firme apărute pe piață auto, 
cifra de afaceri a firmei ridicându-se la peste 50 miliarde lei/an și este în continuă creștere. 
Portofoliul de clienți al firmei noastre este remarcabil, situându-se la peste 1.000 de clienți. 
De asemenea suntem pe listele de firme agreate ale unor importante bănci și societăți de 
leasing. Datorită seriozității, experienței, standardului înalt de profesionalism și nu în 
ultimul rând datorită reclamei pozitive din partea cllenților, suntem un partener de 
încredere, oferind clienților o gamă largă de servicii de calitate, în condiții foarte avanta
joase, acoperind cele mai exigente cerințe și nevoi în domeniul auto:

* vânzări autovehicule;
* intermedieri auto, Înmatriculări, prestări servicii auto;

• trădări auto
• închirieri autovehicule

* rice tip de asigurare RCA ara CASCO. SIGURANȚA Șl PUNCTUALITATE!
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• bucătărie mare, baie, beci, posibilitate de 
transformare, curte, zonă frumoasă, Hunedoara. 
Tel. 0744/643602.
• central Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• decomandate, S mp, balcon închis, 
contorizări, boxă, uscătorie, interfon, str. Titu 
Maiorescu, Deva. Tel. 0741/210056.
• decomandate, balcon închis, contorizări, 
interfon, parchet, 60 mp, zona Bălcescu, preț 850 
milioane lei. Tel. 211075,0745/666447.
• decomandate, centrată termică, 2 camere, 
bloc cărămidă etaj intermediar, Deva, zona 
Bălcescu, preț 860 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/034571.
• decomandate, luRu Maniu, bl. B, ap 64, etaj 4 
din 10, geam baie, parchet, gresie, faianță, ușă 
lemn la intrare, 2 focuri gaz, interfon, preț 1,200 
mid. lei. Tel. 0720/306332.
• Deva, Eminescu, bl. 35, sc. I, vizavi de blocurile 
Mintiei, termopane, ușă metalică, contorizări, 
modificări. Tel. 0741/301540.
• Deva, I. Maniu, decomandate, 52 mp, parchet, 
balcon închis, centrală termică preț 880 
milioane lei. Tel. 0722/564004
• Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, preț 1,150 
mid. lei. Tel. 0254/223336.
• foarte urgent, etaj 1, Al. Moților, bloc 
cărămidă parchet, gresie, faianță contorizări 
apă, gaz, 34 mp, instalații sanitare noi, preț 600 
milioane lei. Tel. 227698 după ora 16 și 
0742/564654.
• foarte urgent, etaj 1, Deva, Al. Moților, bloc 
cărămidă 34 mp, gresie, faianță îmbunătățiri, 
negociabil. Tel. 227698, după ora 16,0742/564654
• urgent, Deva, Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, 
contorizări, unele îmbunătățiri (cărămidă 
circuit), prețul pieței. Tel. 215526, orele 17 - 20.

• Zamflrescu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 13 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dec, AL Viitorului, centrală termică parchet, 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• Mlnendiă etaj intermediar, centrală termică 
lamelar, gresie, faianță balcon închis, preț 830 
mii. neg., tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•legeni,to zona Dorobanți, împăratul Traian, cu 
plata imediată tel. 0723/251498 232808 (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

•zonăbirt, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat, 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, In zonă liniștită, decomandate, etaj 
intermediar, în zona Progresul, Mărăștiul Nou, 
cu plata imediată tel. 0745/302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• urgent,In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212 (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, contorizări, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, 98 mp, etaj 1. zonă centrală preț 1300 
mid. lei, ușor negociabil. Tel. 228615.
• semidecomandat*, parchet repartitoare, 
contorizări apă și 2 focuri gaz, balcon închis, 
termopane, Deva, zona Bălcescu, etaj 3 din 4, 
preț 1350 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/159573. 
•zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter- 
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•zona Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Pngreeul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona & Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
•zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebaț decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona MtoeraM, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona THu Maiorescu, etaj 2, vedere în față 
apometre, gaz contorizat repartitoare, parchet, 
preț 100.000 RON, tel. 0723/251498, 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Zamflrescu, decomandate, apometre, 
gaz contorizat bucătărie modificată parchet 
preț 145.000 RON, tel. 0745/302200, 232809, 
0788/165703. (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. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• dec, parchet 2 balcoane închise, centrală 
termică termopane, preț 13 mid, tel. 
0726/710903 (Prima Invest).
• urgent, Bălcescu, 110 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizat gresie, faianță preț 125 mid, nea tel- 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780 (Prima-lnvest)
• zonă excelentă contorizat et Intermediar, 
gresie, faianță termopane, 2 balcoane, parchet 
preț 135 mid, tel. 0740/126029 (Prima-lnvest)

• zona Bălcescu, superamenajat, et. Interme
diar, bloc de 4 etaje, preț 30.000 euro, neg, tel. 
0721/815781 (Prima-lnvest)
• zona Bucegi, Hunedoara, et 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii., neg, tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• 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)

• zrn» Pte-j centrale, bloc cărămidă parchet 
balcc nchis lavabil, aer condiționat centrală 
termică zonă liniștită preț 140.000 ron. Tel. 
233473,0723/712388
• zona LHacuU, dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
preț52000 euro,tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă centrală semidec., contorizări, ct faianță 
parchet garaj sub bloc, preț 186000 ron, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting) 
•decomandate, cenți dă termică gresie, faianță 
marmură 2 balcoane, et intermediar, zona M5, 
Hunedoara, preț 950 mii., neg., tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)

• zonă lâtracentraiă, et 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200.  (Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat, ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• doc, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• 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 ML 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., nea, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

• zona Câlugărenl 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg, 
tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• zona Emhescu,construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț neg, tel 206003,230324. 
(Mimason)
• zona Vile Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640728 (Mimason)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• to zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona Călugăreni, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg, tel. 
0740/173103,206003 (Mimason)
• zona Eminescu,construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct 
beci, curte, 365 mp, preț 35 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• zona Viile Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 78000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimason)
• urgent, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat. Tel. 215212.. (Prima Invest).
• Simeria, 3 camere, bucătărie, baie, superame- 
najată centrală termică teren 600 mp, 
1.700.000.000 ROL negocibil. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

• p+ț la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină Deva. 
Preț: 2.500.000.000 ROL liabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Abrud, JucL Alba, ultracentral, 8 camere, Sc - 
130 mp, teren 1000 mp. Poate fi folosită ca spațiu 
comercial. Preț: 50.000 euro negociabilJel. 
0746/225726; 0254213050. (Casa Majestic)

• Deva, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 bai, 1 bucătărie, mansarda nefin
isata, parchet laminat termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, Sc - 100 mp, gradină = 875 mp, 
front stradal = 9 m. Preț = 150.000 euro. nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)

• cast lângă Simeria (llroi), renovată 2003, cca 
1500 mp teren, anexe, posibilități gaz. Relații la 
tel. 262941 după ora 18
• panoramă și poziție deosebită, grădină viță 
de vie, pomi fructiferi, grajd, șură și șopron, zonă 
Retezat, sau schimb cu apartament deco
mandat etaj 1 - 3, în Deva, zona Dotobanți. Tel. 
0254/779648

• Scemere, anexe gospodărești, curte 
mare, gridnă 30 ari, to Geoaglu, Sti. TOtor, 
nr.37.Tel 232108 0723/134162.

• Urni, 3 camere, recent renovată gresie, 
faianță instalații sanitare noi, bucătărie, baie, 
cămară garaj, anexe, grădină 1500 mp, preț 
negociabil: Tel. 0722/361394,0722/244579,262941.
• vâncbichanb casă recent renovată, sat Batiz, 3 
camere, baie, bucătărie, garaj, sobe teracotă 
lemne, apă curentă ST 5400 mp cu apartament 2 
- 3 camere Deva, preferabil zona Eminescu, 
Bălcescu, Dorobanți, preț 43.000 euro, tel. 228788
• to Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• p+ț Șoimuș, 4 camere, 2 băi, bucătărie, gaz, 
încălzire centrală sc 100 mp, grădină 1500 mp, 
preț 2 mid, neg, tel. 0726/710903 (Prima-lnvest)
• sat Boz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat, ST 2 
800 mp. Preț: 1000 500 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254213050. (Casa Majestic)
• 3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 
mp, corn. Crișcior, jud. Hunedoara. Preț: 
1.000.000.000 ROL NEGOCIABIL Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa M»,ești .)

Vând teren (21)

Vând case, vile (13)

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261668 
0254/719728
• In Deva casă ap. 1, cu două curți și grădină 
str. Griviței, nr. 31, preț 1 mid. lei. Tel. 236510.

• vând/scHmb casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
curte, grădină cu apartament 3 camere în Deva 
plus diferență și butoaie fag de Î50 și 300 litri. 
Tel. 219588

•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 

•casă3camere, 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)
• casăg+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva. Preț 120.000 euro, neg. Tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)

• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208 0724-620358. (Rocan 3000)

• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208 0724620358 (Rocan 3000)

• 4 camere, Deva, bucătărie, baie, garaj+700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 80.000 euro, nea 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)

• to zirt centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324. (Mimason)

Vând case de vacanță (15)

• construcție 2002, stațiunea montană Straja, 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva, 
preț 600 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 camere, 50 ari grădină cabană curte, anexe, 
35 km de Deva, 30 km de Făget preț 900 milioane 
lei. Tel. 0723/885568

• 1779 mp teren între Deva - Sântuhalm. Tel. 
210869,
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitateaTotești -Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• Intravlan Băcfa cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• intravlan cu pomi, vie, fântână pompă elec
trică beci, curent electric, în comuna Hărău. Tel. 
260358 Simeria
• intravlan to comuna Șoimuș, 600 mp, fs 19 m, 
gaz, curent, preț 5 euro mp, negociabil. Tel. 
0744/510887,0724/659507.
• intravilan loc de casă poziție bună 986 mp, 
comuna Dobra, preț 350 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0254/719902,0254/229454
• intravlan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Informații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 
după ora 16.

• Intravlan Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, fs 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.

• Intravlan, la ieșire din Deva-Sântuhalm, 1200 
mp, mai multe parcele, pentru construcții casă 
cu toate facilitățile. Tel. 0743/011772.

A. GRUPUL ȘCOLAR „GRIGORE MOISIL" FACE ÎNSCRIERI 
PENTRU:
1. ȘCOALA DE MAIȘTRI
- MAISTRU MECANIC
2. ȘCOALA POSTLICEALĂ
- AGENT VAMAL
- ASISTENT GESTIUNE
- AGENT TURISM - GHID
- ASISTENT MANAGER ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE 
PUBLICĂ
B. DIRECTORUL GRUPULUI ȘCOLAR «GRIGORE MOISIL» 
INVITĂ PE TOȚI REPREZENTANȚII UNITĂȚILOR DE 
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ Șl COMERȚ, CARE DORESC SĂ 
PRIMEASCĂ ELEVI ÎN PRACTICĂ INTEGRATĂ DE SPECIALI
TATE, ÎN CURSUL ANULUI ȘCOLAR 2005/2006, ÎNTÂLNIREA 
ARE LOC LA SEDIUL LICEULUI, LUN119.09.2005 ORA 17,00.

(30391)

• intravlan 90 ari, poriMtiți de parcelara, 
loc de casă, casă da vacanță, agrement, 
orice posMtate, Itagă ifod SHșai, kxafr 
tatoa Sântămărie Oriea, preț negociabil și 
230 ha teren extravlan arabi to Traian. TO 
777816,0722/599834.

• intravilan, loc de casă în Tâmpa, 1 km de 
moara Simeria, 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
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• Simeria, zona Pepinieră parc, st 447 mp, fs 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
0745/640728 (Mimason)

• zona Cristur, 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073, (Partener Hunedoara)

• Ctodș, 979 mp, preț 18 euro/mp, neg., cu ieșire 
la stradă și la lac, tel. 0721/839624 (Partener 
Hunedoara)

• Intravilan, zona Zăvoi st 9000, parcelat, apă, 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială, docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)

SC GLOBAL GENERAL 
ACTIVITIS SRL Deva 

angajează:
-1 dulgher
- zidar
- 2 muncitori necalificați.

Relații la tel.
0726/100967.

I3C142

Solartehnic, sursă de încălzire 
a secolului XXI

Omul de rând constată cu durere că facturile de curent și gaze sunt în continuă creștere. 
Totodată sursele de energie convenționale ale globului pământesc sunt finite, iar produ
cerea lor poluează și mediul înconjurător. Cu ajutorul instalației Solartehnic, o construcție 
relativ simplă, energia razelor solare, - primită cadou și practic inepuizabilă - o putem 
capta, stoca și utiliza pentru necesitățile noastre. Aceste sisteme, în afară de Bulgaria și 
țara noastră sunt folosite deja cu succes în Europa, deoarece sunt economice, costurile de 
exploatare sunt foarte mici, ecologice, au o durată de viață lungă și pe deasupra sunt și 
estetice. Părțile principale ale instalației sunt panourile colectoare, sistemul de recircu- 
lare, schimbătorul de căldură, microprocesorul digital, supapele unisens și alte elemente 
necesare pentru o funcționare optimă și sigură. Dimensiunile unui panou sunt 
209x109x7,2 cm, suprafață 2,03 mp, greutate 40 kg, suprafață absorbantă 1,74 mp și o 
putere de 700 1000k! Wh/an, în condițiile climaterice din România. Lichidul care circulă 
in serpentinele panourilor transportă energia termică aouraulată intr-un schimbător de 
căldură care va încălzi apa menajeră, apa din piscine, sauMfHtem folosi pentru încălzirea 
serelor, iar în perioada de iarnă-toamnă ajută la încălzirea spațiilor de locuit. Lichidul 
antigel din instalație rezistă până la -35 grade Celsius, deci sistemul este funcțional tot 
anul. Din experiențe, un sistem bine conceput și implementat poate furniza apă caldă în 
medie 8 luni din an, la temperatura de 5O-6O C, iar în restul lunilor ajută la preîncălzirea 
apei. Producătorul este firma Thermosolar din Slovacia, iar distribuitorul unic, în 
România este firma S.C. Solidago SRL, care execută la cerere montare, servicii în 
perioada de garanție și postgaranție. Colectoarele solare au o garanție de cinci ani, iar 
pentru montare și restul componentelor garanția este de doi ani. In cazul caselor de locuit 
investiția se recuperează in 3-5 ani, în funcție de consumul de apă. Din experiența 
producătorului durata de viață a acestor instalații este de 25 de ani. Panourile colectoare 

se montează de obicei pe partea de sud a 
acoperișului, numărul lor variind între 2-4 
buc. la un consum mai mic și 5-8 buc. în 
cazul unui consum mai mare de apă. Suportul 
panourilor, confecționat din aluminiu, se 
poate adapta la orice tip de acoperiș. 
Informații suplimentare la sediul firmei SC 
Solidago SRL, Aleșd, Str. Salcâmilor, nr. 18, 
telefon/fax: 0259/342250, mobil:
0745/042806, e-mail;office@solartehnic.ro, 
pagina de web: www.solartehnic.ro sau în 
perioada 30.09-01.10.2005 la Expo Vara- 
dinum, Sala Sporturilor, Oradea.

• Intravlan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)

• Intravlan, ara Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, apă, 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă, preț 26000 euro, telefon 0724-620358 
(Rocan 3000)
• Intravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, st 20600 mp, fs 100 mp, zonă bună, 
apă, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• intravlan, zori de vile, 500 mp, toate 
facilitățile, teren plan, tel. 0721/815781(Prima- 
Invest)
• intravlan to Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preufe 
euro/mp, tel. 0740/210780 (Prima-lnvest) 4țX-

• Intravilan Deva, st 800 mp, fs 20 m, toate 
utilitățile în zonă, canalizare, apă, gaz, current, 
ideal construcție casă, preț 45 euro/mp, neg, tel. 
0726/710903 (Prima-lnvest)

• Intravilan, st 8.000 mp, fs 40,75 metri, intrare 
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe teren, 
zonă industrială Sintuhalm. Preț 6 euro/mp, neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0724-169303. (Casa 
Betania)

plOtPUL EXPERȚILOR CONTABILI Și 
■^ CONTABILILOR AUTORIZAȚI 
PINROMANIA (CE.C.C.A R.) - FILIALA •'

HUNEDOARA

. „ .ZIUA NAȚIONALĂ A CONTABILULUI M»MĂN*Î«
data de 21 septembrie ora 10.00 în sala festivă a Ctotnnral dn 

Comerț șl Industrie a Județului Hunedoara, din Deva, Str. I 
Decembrie 1918, nr. 25.

. . SWlnvhațî să participe ia manifestările organizate cu acest " ? 
prilej, experții contabili, contabilii autorizați și contabilii angajați/ 
I «nomia; județului Hunedoara, precum și pertoan«e*m^*i Jj 
ItlrWwhkîd serviciile prestate de profesioniștii o > * '' .

(38361)

11:

CURSURI RABY SISTTER $1 ÎNGRIJITORI 
||  ̂ BĂTRÂNI LA DOMICILIU

Fundafia Conexiuni organizează cursuri de calificare pentru meseriile: 

baby sitter și îngrijitori bătrâni la domiciliu. Diploma se acordă de Ministerul 
Muncii, Solidarității Sociale si Familiei si de Ministerul Educației si este

recunoscută pe plan national si internațional. Formarea are o durată de 360 ore, 
iar optional, cursanfii pot beneficia de cursuri intensive de limba engleză, 

franceză si germană.

înscrierile se fac la Fundația Conexiuni, Dacia, Al. Romanilor, nr. 7, et. 1, de luni 
până vineri, orele 9-17, telefon 0254/232120,0722/925243. (30288)

CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA 
DISTANȚĂ DEVA

AL UNIVERSITĂȚII SPtRU HARET BUCUREȘTI 
Cu sediul In Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, 

telefoane: 0254/214433, 213915, 214718 

Anunță continuarea înscrierilor pentru admi
terea în anul I, la toate specializările din 
structura Universității Spiru Haret, pe tot par
cursul lunii septembrie 2005, după următorul 
program:
- de luni până vineri, între orele 8,00-16,00.

EURO- GSM

EURO-GSM este cel mai important dealer național Orange, 
cu peste 80 de magazine în 40 de localități și peste 300 de angajați. 
Fiind o companie în continuă dezvoltare,avem nevoie de 

persoane inteligente, ambițioase, harnice care doresc 

să-și dezvolte cariera tntr-o echipă puternică.

SHOP MANAGER „„
PERSONAL VÂNZĂRI

(pentru Hunedoara)

Condiții obligatorii:

- studii superioare (ref. 1,2)
- experiență în vânzări (ref. 1, 2)
- experiență în conducerea unui magazin (ref. 1) ?

- permis categoria B (rpf. 1, 2)

- cunoștințe de operare PC și contabilitate primară (ref. 1,2)

CV-urite se trimit la:

pe e-mail hr42eurogsm.ro sau pe fax 0264-431.791

SERVICE AUTOMOBILE S.A. ■»
prin punctele de vânzare din Deva și Hunedoara

PREIA COMENZI pentru toată gama de autoturisme DACIA. 
IMPORTANT:

ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și pentru DACIA 
LOGAN DIESEL

INFORMAȚII:
Deva. Str. 21 Decembrie, nr. 259-261, tel. 0254/225905; 0724/255127. »
Hunedoara; bdul Dada, nr. 19 bis, tel 0254,-717477; 0742/982526; 0721/470002. 2

RECLAME

mailto:office@solartehnic.ro
http://www.solartehnic.ro
hr42eurogsm.ro
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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, 
0724/169303,0740791468a (Casa Betania)
• Intravilan la 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 Betania)
• intravilan, In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp fiecare, zonă rezidențială, plan de 
urbanism și de utilități aprobat Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0742/005228. (Casa 
Betania)
•Intravilan, la DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sântandrei și Sîntuhalm, în 
zonă industrială. Preț 18 euro/mp, neg. Tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (Casa Betania)
• teren intravlan la DN 7,11.600 mp, front stradal 
56 metri, între Deva și Simeria Preț 10 euro/mp, 
neg. Tel.223400,0724/169303,0741/120722. (Casa 
Betania)
• Mravlan In Bâcia, 3605 mp, apă, gaz la drum, 
preț 14900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• Intravilan, Simeria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)

• intravian, zona Zăvoi, 3 parcele in suprafață 
de 2000 mp, 1500mp și 400 mp, fs 20 -30 m, preț 
20-25 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, Zăvoi, st 3700, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• Intravilan, zona 22 Decembrie, sț 3300 mp; fs 
60 m, toate facilitățile, acces la 2 drumuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Deva, ST 5 000 mp, gaz, apa, curent electric; 
ideal pentru construit casă Preț: 30 Eur/mp. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• intravilan,Lesnic,parcelai: 2700mp, parcela 
2: 6000 mp. Preț: 5 EURO/ mp. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• situat Mie Herepeia și Bretelin, S.T. 7400 mp, 
îngrădit, preț: 7 EURO /mp. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr teren (22)

•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• legeni S hectare teren intravilan la șosea Deva 
sau împrejurimi. Plata imediat Tel. 215212, 
(Prima Invest).

Cumpăr locuri de veci (24)

• In Cimitiral central de pe str. M. Eminescu 
Deva. Tel. 212412.

Vând spații comerciale (25)

• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• spațiu comercial de inchiriat sau de vânzare, 
DEVA, parter, alee de acces la bloc, zona Dacia, 
preț închiriere: 90 euro/luna negociabil, preț 
vânzare ■ negociabil. Tel. 0746/225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)

Alte imobile (27)

• temă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Chirii imobile (29)

• anulez apartament 2 camere, decomandate, 
recent renovat, superamenajat, centrală 
termică 2 televizoare, mobilier nou, preț 180 
euro. Tel. 0721/034571.
• MMriez cameră mobilată la elev, la casă în 
Deva. Tel. 231294, după ora 21.
• închiriez spațiu comercial, bun pentru 
reprezentanță cabinet avocatură notarial, 
stomatologic, foarte bine dotat, 50 mp, preț 500 
euro, negociabil. Tel. 0723/562744.
• ote spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat, frigider, aragaz, Deva, 
zona Carpați, pe termen lung, preț 110 euro. Tel. 
0745/888619.
• primesc2 eleve în gazdă Deva, zonă centrală 
Tel. 219662, zilnic.
• primescefevă în gazdă, zonă centrală, condiții 
foarte bune, în spatele sediului Banca 
Românească Bdul Decebal Deva. Tel. 
0254/212369.
• primesc in gazdă o elevă Deva, Aurel Vlaicu, 
nr. 48, (lângă Liceul Pedagogic). Tel. 212865.
• centrai, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• garsonieră complet mobilată preț 80 
euro/lună, tel. 215212-lnvest)
• garsonieră ultracentrală contorizată mobilată 
aragaz, frigider, preț 90 euro/lună tel. 
0740/126029 (Prima-lnvest)
• ote casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• ofer spațiu commercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. De orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mil/lună tel. 0745/159573,206003. (Mimason)

• ote hală cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona' peste linie, preț 
80 mii. neg./lună, tel. 206003,230324. (Mimason)
• ofer spațiu comercial amenajat modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsilva-ITM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mil/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat. 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți. Preț 160 
euro/lună Tei. 223400,0720/387896,0740/914688. 
(Casa Betania)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al, Constr. 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• uigent! Se închiriază pentru sediu de firmă 
sau birouri, ap. 2 camere, decomandate, zona. 
Decebal, et. 2, vedere la bulevard, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet 
lamelar nou. recent renovat La cerere se poate 
mobila pentru birouri, tel. 232808. (Fiesta Nora) 
•zona Dorobanți, parter, intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau depozit, 150 
euro/lună tel. 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• zona Dorobanți, et. 1, superamenajat, dotat, 
120 euro, tel: 224.296, 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• zona M. Viteazul, dec., amenajat, mobilat, ct, 
250 euro/lună tel. 224.296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zona Caragiale, e.t 1, mobilat utilat, ct, 320 
$/lună + menajeră tel. 224.296, 0745-367.893. 
(Garant Consulting)
• dec, bucătărie mobilată parter, pt locuit sau 
birouri, 1.000 euro/lună tel. 224.296,0745-367893. 
(Garant Consulting)
• zona Duiliu Zamfirescu, dec., mobilat, parter, 
400 euro/lună cu cheltuieli incluse+menajeră 
tel. 224.296,0745-367893. (Garant Consulting)
• amenajat stil occidental, ct nemobilat zonă' 
bună preț 1000 ron, tel. 0741-154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofervîă mobilată, garaj, piscină preț 1000 

seoro/ttlă. tel. 221001, 0742/375994: (Casă'
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer spațiu comercial, în Orăștie, 100 mp, preț 
550 euro/lună, neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer hafa-depozit, în Orăștie, 80 mp, preț 350 
euro/lună neg,, tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer spațiu comercial, în Deva, 70 mp, preț 550 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer depozit-platformă, în Deva (2 hale indus
triale + platformă betonată), 2500 mp, preț 1300 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740130413. 
(Partener Hunedoara)
• urgent, spațiu comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro, 
neg., tel. 71883,3 0740-130413. (Partener Hune
doara)
• ote casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tei. 206003,230324 (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. de orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103 (Mimason)

• ofer spațiu comercial. 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 

mil/lună, tel. 0745/159573,206003 (Mimason)

• ofer hală cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
80 mii. neg./lună tel. 206003,230324 (Mimason)

• ofer spațiu comercial amenajat modern, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsilva-ITM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mil/lună tel. 
0745/640725 (Mimason)

Garaje (43)

• închiriez In zona Cuza Vodă, amplasat la 
parter de bloc, încălzit, apă curentă, preț 80 
euro/lună tel. 0745/253413 (Mimason)
• închiriez In zona Pieței centrale, amplasat la 
parter de bloc, 20 mp, curent, apă preț 80 
euro/lună tel. 0745/640725 (Mimason)

Auto românești (36)

• vând Aro 244 cu remorcă înscrisă preț 2300 
euro, negociabil. Tel. 0720/791650, Hațeg.
• vând urgent Dacia Nova T, af 1997, stare foarte 
bună unic proprietar, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0254/232442, Deva.

Auto străine (37)

• vând Daewoo Matiz, af 2003, unic proprietar, 
29.000 km, garanție, vopsea originală metalizat, 
ireproșabil. Tel. 0745/789789.
• vând Opel Astra 1,7 TDI, af 2001, dotări 
complete, stare foarte bună Accept și variante, 
teren, imobiliare. Tel. 0721/251652.
• vând Renault 25 Diesel, 1987, înmatriculat pf, 
RT 10/2006, stare bună, consum 6 litri/100 km, 
preț 1800 euro, negociabil. Tel. 0741/153075, 
222120.
• vând VW Golf IV, an 2000, TDI, toate dotările, 
consum foarte mic, preț excepțional. Tel. 
0723/350360.
• vânr Matiz model economic, af 2003, garanție 
încă un an, 31.000 km, unic proprietar, vopsea 
metalizată originală Tel. 0723/270348.

Microbuze. Dube (38)

• vând dubă WLT 35, noiembrie 2003, preluare 
leasing. Tel. 0722/450977.
• vând microbuz 12+1 locuri, motor Diesel, 2400 
cmc, af 1987, stare foarte bună de funcționare, 
preț negociabil, preț 14.000 ron, posibilitate rate. 
Tel. 0722/161661.

Camioane, remorci (39)

• vând remotd 2 axe pentru microbuz, model 
fargon, stare foarte bună af 2000, preț nego
ciabil. 9500 ron. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricht cu 4 operațiu ni, burghiu, circular 
și freză Brad, tel. 613295.
• vândtractor nemțesc Hanomag, motor defect,, 
cumpăr motor Fiat în 3 pistoane. Tel. 
0726/022417.

Piese, accesorii (42)

• vând motor electric de: 113 Kw la 1400 
roUninj 113 Kw la 1500 rot/min; 113 Kw la 
1750 rotrinin și strung pentru prelucrat 
mamsă. Tel/fax 613510, mobi 0745/356949.

• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă dimensiuni 975/18, curie viteze și electro
motor, ajțnbel.e de. Dacia. Tel. 221431 seara.

Mobilier și interioare (47)

• vând t fotolii, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 2,50/3,50 m, 
culoare bordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.
• vând canapea 2 persoane, nouă colțar 
sufragerie, gen pat 2 persoane cu un fotoliu, 
bibliotecă mică pentru elev cu birou atașabil, 
vitrină cu oglindă, 4 scaune tapițate, mobilă 
bucătărie, preț negociabil. Tel. 224891.
• vând bufet bucătărie, culoarea lemnului, 
model deosebit, cu vitrină rafturi și corp sertare 
mari, 138/0,60/2,07 m, preț 25 milioane lei. Tel. 
214028.
• vând canapea extensibilă 1,50/OBȘ, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin șu un cuier 
de hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună preț 55 milioane 
lei. Tel. 221060.
• vând mobilă de bucătărie suspendată 8 
corpuri, masă colțar, galben orage, 4 milioane 
lei, mobilă sufragerie, vitrină, servantă masă 
scaune, masătv. Tel. 216537.

• vând moblă sufragerie, 600 ron, chiuvetă inox 
60 ron, ladă frigorifică 300 ron, antenă parabolică 
100 euro. Tel. 0723/965590, orele 17-21.

• vând mobilă stare bună furnir nuc, preț avan
tajos, bibliotecă mare, bibliotecă mică recamier, 
masă scaune, toaletă dulap, cuiere fier forjat, 
teasc mare, storcător. Tel. 221328.
• vând o ușă și o fereastră noi. Tel. 0254/215795.
• vând urgent mobilă de dormitor culoare fag, 
dulap 3 uși, pat, mobilă bucătărie, bibliotecă 
toate noi, negociabil. Tel. 0743/099981, 230206 
seara

Comemorări (76)

Televizoare (48)

• vând televizor diagonala 51 cm, Sony, Grundig 
și amplituner Grundig, digital. Tel. 0745/253413, 
218234.
• vând tv color Samsung, diagonala 51 bm, 
carcasă plastic, căutare automată programe, 
programare oprire, telecomandă stare perfectă 
preț 35 milioane lei. Tel. 232414,212841.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Focus Free cu film, model 
nou, în cutie, preț 20 ron, negociabil. Tel. 225578, 
0744/934462.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL: (0359) 4O9J22 .
0723-354.991 a f s

Sir. Primăriei Nr.24 v ► —r Q 
ORADEA

ACUM
SI mormăi ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti:

Celemai mici preturi:
MONITOARE 15' de ta - 450.000 lei 
MONITOARE 17'de la - 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi £-mail: calculatoare(ar(tslink.ro

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cânidor sport pentru copii. Tel. 212180.

• SC Artizanala SRL, situată In Deva, str. LL 
Caragiale, nr. 20 (spate Pompieri), vinde in 
Complexul Comercial: pălării damă și bărbați 
și șepci bărbați, calitate superioară la cefe 
mai mid prețuri.

• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fastă nouă maro, nr. 38 ■ 40, prețuri negocia
bile. Tel. 212272.0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• vând 5 mc Doitari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

Electrocasnice (56)

• vând candelabra de cristal Boemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând congelator 5 sertare, preț avantajos. Tel. 
770735,770367.
• vând convenabil congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte blană. Tel. 221431 seara.

EVIDENTIAZA-TE!
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VARIANTE J

www.marsriiatranscom.ro

Vindem en/rua

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
Tel.: 0745-659 522,0788-659 522, Fax: 0259-413 467

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

Căutăm producători cfe materiale 

«e conîtuf în vederea realizării 
unui partereriat reciproc avantajos

Țiglă Marsilia 
Porotherm • Fier beton, 

7^ var, ciment • Adezivi • Polistiren 
P Gresie-faianță • Rigips, ipsos construcțiiTRANSPORLGRATUIT;__
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*”*« UNIUNEA EUROPEANĂ
* » Program finanțat prin PHARE.

-**-*-. CURSURI GRATUITE
SC INTERLOG COM SRL Brad

Organizează în perioadă septembrie - octombrie 2005 următoarele cursuri de perfecționare:

■f Telecomunicații modeme; ■ Informație și comunicare - utilizarea serviciilor Internet; M Proiectarea 
paginilor Web

Cursurile sunt gratuite și se desfășoară in cadrul proiectului «Microcentru zonal de perfecționare a 

adulțilon în cadrul programului PHARE - Dezvoltarea Resurselor Umane.

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

Cu inima frântă de durere, soțul 
anunță împlinirea unui an pe 16 
septembrie 2005, de la trecerea în eter
nitate a mult iubitei soții

BRATLE IULIANA
născută Kojnak. Dumnezeu s-o odih
nească și să-i aibă în pază sufletul ei 
nobil și generos. Soțul Cornel.

• vând ladă frigorifică 5 sertare, frigider Minsk 
rusesc, aspirator AP 21, stare perfectă de 
funcționare, prețuri negociabile. Tel. 232414, 
212841.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 3 cai, rasă semimurană 2 iepe, una de 3 
ani și respectiv 10 ani, un mânz de 6 luni, toți la 
un preț bun. Relații: Mihăești, nr. 129, comuna 
Dobra. Tel. 0741/301548,0727/389936,
• vând fân, lucerna și otavă 10.000 km, locali
tatea Teiu.nr. 9. Tel. 281743,

• executăm decupări, gravări, inscripționări 
pe: plachete ABS, plexiglas, durahimim'u, 
bronz, etc, pentru plachete birouri, 
plachete de semnalizare, numere de 
inventar, brelocuri, alișaje publicitare, Here 
volumetrice, ecusoane șl insigne, etichete 
industriale și fețe pentru aparatura clec" 
tronică sau mașini unelte, alișaje lumi
noase, inscripționări pe sfadă. TeL 
0721/671345,0254/228306.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.
• vând pian Wirth, coadă scurtă placă bronz, 
clape fildeș, corzi încrucișate. Tel,221431 seara.

• școală de masaj (relaxare, terapeutic, 
anticelulitic), reflexoterapie, gimnastică 
de recuperare, organizată de SC Reflexo- 
Vital SRL Sibiu in Deva, autorizat de 
Ministerul Muncii și Educației. Prima 
serie beneficiază de reduceri Tel. 
0722/756092,0788/191154.

Altele (61)

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/0,80 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând ieftin apometre. Relații la tel. 227063.

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

Oferte locuri de muncă (74)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Burlica Virginia Nicol eta. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Furdui Gelu. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Grama Ana. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Marina Victoria. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Polgar Eugen. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popovici Augustin. Se declară nul.

• pierdut carnete asigurări sănătate pe numele 
Costescu Mariana Florentina și Costescu 
Mariana Alexandra. Se declară nule.,„ . .....

• angajez personal mundtor (bărbați) pen
tru lucra In legumiculturâ» Informata după 
ora22,la teL 230427,0727/886438. '

• firmă mariceting angajează operator in
terviu pentru județul Hunedoara. Câștiguri 
atractive. Condiții: studii medii și disponi
bilitate pentru deplasare in județ. TeL 
0723/588945, fax. 021/3233959.

Matrimoniale (69)

• societate comercială, operator ETite, zona 
de vest, angajează cu salariu atractiv, oper
ator comercial, automate cafea. Cerirțe: 
domiciliu Deva; carnet conducere cat B, 
studii minim liceu, CV se trimit la tel/fax 
0254/231485.

• Agenția matrimonială româno-italiană. SC 
ROMEDICENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele ți domnișoarele înte 18 ■ 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678, 0254/745866, 0742/301068, 
0744/801015. Web:www.romedicenter.net

• societate comercială angajează muncitori 
necalificați de preferință ai domiciliul In 
Deva, in condiții avantajoase. TeL 
0254/232715,226149.

Prestări servicii (72)

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

• firmă autorizată execută lucrări de ame
najări interioare, tencuieli, cu materialul 
dentukri. TeL 0744/174341,0254/232052.

• angajăm șofer distribuitor. CV-uri la fax 
0264/446206

• societate comenială angajează agent de 
turism absolvent 2005, stadii superioare, 
limba engleză. TeL 232105,0723/134162.

• SC Refraceram SRL Baril, str. Principală, 
nr. 314, comuna Bara, angajează uigent 
manevrant Relații teL 0254/778001, 
0744/569461.

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

NUME PRENUME TELEFON

LOCAȚII CUTII POȘTALE <
• chioșcul de ziare de lângă 

Comtim;
• chioșcul de ziare din stația 

de autobuz Orizont Micro 15;
j • chioșcul de ziare de lângă

j Galeriile de Ană Forma:

j • chioșcul de ziare de lângă
j Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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Un rol greu de abordat
• Colaborare. Actorul Leonardo DiCaprio și regizorul Martin Scorsese par pregătiți să reia parteneriatul cu un film despre viața fostului președinte american Theodore Roosevelt.
• Se mută. Justin Timberlake se va muta la Londra împreună cu iubita sa, actrița Cameron Diaz, pentru a putea juca într-o piesă de teatru de pe West End.

■ Actrița Renee Zell
weger nu știe dacă va 
accepta rolul cântăreței 
Janice Joplin.

Los Angeles (MF) - Faimoasa actriță Renee Zellweger nu s-a hotărât încă dacă va accepta să joace într-un film rolul cântăreței Janice Joplin,
Elijah Wood se amuză

Los Angeles (MF) - Actorul american Elijah Wood a declarat că îl amuză foarte tare zvonurile de pe Internet conform cărora ar fi homosexual.Actorul a declarat că nu va da în judecată pe nimeni pentru asemenea zvonuri și este uimit de creativitatea celor ce scriu aceste lucruri pe Internet.„Favoritul meu este site-ul numit elijahwoodisveryvery- gay (elijahwoodestefoarte- foartehomosexual - n.r.). Estefoarte hilar. Este un fel de site care susține că are dovezi că sunt homosexual, că apar în poze ținând de mână alți bărbați”, a declarat Wood. Actorul a declarat, de asemenea, că unii fani ai „Stăpânului inelelor” își doresc ca o parte din actorii din film să fie homosexuali.

Elijah Wood
(Foto: EPA)

Renee Zellweger (Foto: epa)

Salvată de la demolare

Începe un alt 
festival de film \Madrid (MF) - Ediția j de anul acesta a Festi- i valului de Film de la i Șan Sebastian, care începe mâine în nordul Spa- j niei, cuprinde în selecția i oficială 19 filme, dintre I care 13 sunt sută la sută j europene.Două dintre filmele a- I flate în competiție pen- i tru Scoica de Aur sunt i ecranizări ale unor o- i pere literare: .„Tide- i land” - regia Terry Gil- I liam și „A Cock and j Bull Story” - Michael Winterbottom.Nici un film holly- I woodian nu va fi prezen- i tat în acest an în cadrul î competiției oficiale, al i cărei juriu va fi prezidat ș de actrița americană j Anjelica Huston.Festivalul de film de I la San Sebastian este cu- I noscut pentru retrospectivele sale și îi va orna- i gia anul acesta pe ci- i neaștii Abel Ferrara și i Robert Wise. I

Kravitz ‘ (Foto:EPA)

Vor cânta
£ f S « •' .

Los Angeles (MF) - Lenny Kravitz, Jay-Z, Mariah Carey și Missy Elliott sunt câțiva dintre cântăreții care se vor întâlni pentru a înregistra piesa scrisă de Michael Jackson cu scopul de a strânge bani pentru cei afectați de uraganul Katrina. Alături de ei, cântăreții Snoop Dogg, Lauren Hill, Mary J. Blige, Yolanda Adams, Kenneth Babyface Edmonds și James Brown vor interpreta melodia intitulată „From the Bottom of My Heart". Proiectul a fost denumit „From Gulf to Gulf".

■ Casa în care a 
copilărit Jimi Hendrix se 
află în Seattle și este 
parțial distrusă.

Seattle (MF) - Casa în care a copilărit Jimi "Hendrix a fost salvată de la demolare, după ce un nou amplasament a fost găsit pentru ea în ultimul moment.Casa din Seattle va fi mutată vizavi de cimitirul unde a fost îngropat cântărețul, în anii '70. Casa, care este parțial distrusă, fusese deja mutată o dată, iar de patru ani o luptă juridică se ducea pen- tru ca imobilul să fie salvat.
Premiu pentru întreaga carieră
■ Actrița Shirley Temple 
va primi premiul din 
partea Sindicatului Acto
rilor Americani.

Los Angeles (MF) - Shirley Temple, actrița-copil care s-a consacrat diplomației, va primi un premiu onorific din partea Sindicatului Actorilor Americani pentru întreaga sa carieră, transmite AFP, citând organizația.„Nu-mi pot imagina pe cineva care să merite mai mult premiul decât Shirley Temple”, a declarat Melissa Gilbert, președinta sindicatului. „Ea a avut o viață absolut remarcabilă, de la actrița strălucitoare pe care lumea a cunoscut-o pe vremea când
Joacă împreună într-un serial

Los Angeles (MF) - Ashton Kutcher și Bruce Willis, ultimii doi bărbați din viața actriței Demi Moore, se vor întâlni în această toamnă pentru a juca în serialul de comedie „That '70s Show”.Fostul soț al actriței Demi Moore, Bruce Willis, va juca rolul unui șef de securitate care îl intervievează pe personajul actualului prieten al actriței, Ashton Kutcher, pen

nefiind sigură că poate intra în pielea personajului.Vedeta încă se mai gândește dacă să joace sau nu rolul principal în producția „Piece Of My Heart”, pentru că știe cât este de important să ai o echipă de actori potriviți pentru o poveste atât de sensibilă.„Nu sunt decât speculații în acest moment. Filmul este în preproducție, care va dura multă vreme. Dacă la finalul acestei perioade voi simți că trebuie să joc acest rol, atunci vom mai vedea. Joplin a fost o persoană extraordinară. Este nevoie de multă atenție cu acest film, pentru ca să nu devină un clișeu. în acest caz ar deveni o blasfemie. Trebuie să avem grijă ca oamenii care au cunoscut-o să nu fie dezamăgiți”, a declarat Zellweger. Janice Joplin a murit în anul 1970, în urma unei supradoze de heroină.
Fundația James Marshall Hendrix și autoritățile din Seattle plănuiesc să renoveze clădirea și să o transforme într-un centru comunitar.Fundația, care a fost înființată de fratele mai mic al lui Hendrix, Leon, vrea să reconstruiască imobilul pe un teren de aproximativ 12.000 mp, ce a fost cumpărat cu 1,8 milioane de dolari. Planurile în ceea ce privește proprietatea includ construirea unor săli în care se vor preda lecții de muzică și se va repeta, precum și a unei biblioteci cu instrumente muzicale. Jimi Hendrix a murit la 27 de ani, în septembrjg 1Ș7Q.

Copilul-minune Shirley Temple (Foto: fan)era doar un copil, până la cetățeanul devotat care și-a servit patria aici, dar și în străinătate, timp de 30 de ani”, a adăugat ea. Shirley Temple, în vârstă de 77 ani,
tru o slujbă de agent de pază. Acesta va fi primul moment în care cei doi actori vor apărea împreună pe ecran. Rolul reprezintă pentru Kutcher și o întoarcere la show, el renunțând la acesta la sfârșitul sezonului trecut.Willis vrea să doneze banii pe care îi va primi pentru apariția șa în show, care va rula în America în noiembrie, victimelor uraganului Katrina. O familie modernă (Foto: fan)

va primi acest premiu la 29 ianuarie, în timpul celei de-a I2*a ediții anuale a premiilor organizației. Născută în California, actrița a jucat în 40 de filme înainte de a împlini 12 ani, dar este în special cunoscută pentru interpretarea cântecului „On the Good Ship Lollipop” din filmul „Bright Eyes”.în 1969, președintele Nixon a numit-o delegat al Adunării Generale a ONU. A devenit ambasadoare în Ghana în 1974, iar în 1976 - prima femeie care a ocupat postul de șef de protocol la Casa Albă. Shirley Temple a ocupat mai multe posturi diplomatice, inclusiv pe cel de ambasadoare în Cehoslovacia, din 1989 în 1992.
Lennon violent

Londra (MF) - Cynthia Len-, non susține că fostul ei soț, John Lennon, era un bărbat „gelos și posesiv” și avea deseori ieșiri violente. Aceste acuzații au fost aduse starului în noua carte a Cynthiei, „John”. Cei doi au fost căsătoriți intre anii 1962 și 1968.„An rezistat ieșirilor lui, geloziei: și posesivității, dar nu și violenței”, scrie Cynthia. Ea^povestește că Lennon a lovit-o după ce a văzut-o dansând cu fostul chitarist al formației Beatles, Stu Sut- $ cliffe. „A doua zi, la facultate, . m-a urmărit în toaleta fetelor, la subsol. Când am ieșit, mă aștepta cu o figură sumbră, înainte să pot spune ceva, a ridicat mâna și m-a lovit, izbindu-mi fața de țevi”.Trei luni mai târziu, Lennon și-a cerut scuze.


