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AStaZlrCwtettdaib&' vâ oferi gratuit cel mai complet supliment TV cu 16 dțipagini . integral color, detalii și poze din culisele filmelor.
Țăranii, Uniunea Euro
peană și... cota de lapte

General Berthelot (L.L.) - în cadrul întâlnirii de ieri, dintre crescătorii de vaci de lapte din Țara Hațegului și specialiștii agricoli din județ și de la Timișoara, s-a răspuns multor întrebări ce țin de administrarea cotei de lapte. Pentru că numărul fermierilor a scăzut insă de Ia 20 la 12 și, în timp ce fermierii celorlalte țări ale UE au avut la dispoziție aproximativ 12 ani de pregătire pentru obținerea performanței, timpul acordat României este de maxim X ani, este greu de crezut că vom supraviețurpe piață. Pentru că cine nu are cotă, moare! /p.6
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Am picat totuși la PHARE
■ Proiectul PHARE de 
punere în valoare a 
cetăților dacice din 
Munții Orăștiei.

Deva (D.I.) - Cele peste 7 milioane de euro, cât era valoarea proiectului PHARE prin care se dorea reabilita-

rea infrastructurii în zona cetăților dacice, au fost pierdute. Proiectul „Integrarea în circuitul turistic mondial al cetăților dacice din Munții Orăștiei” nu a trecut mai departe, contractul de consultanță, care a expirat în luna februarie, nefiind prelungit la timp de către Mi-

nisterul Integrării Europene. „MIE nu s-a încadrat în etapele prevăzute, iar proiectul a căzut. Pe adresa CJ a fost trimisă în aceste zile o adreâă prin care am fost anunțat de acest lucru. Eu nu înțeleg însă de ce s-a încheiat acel contract doar până în februarie, adică la o perioadă

de timp foarte scurtă după alegeri, când noii miniștrii nu erau încă familiarizați cu toate problemele”, a spus Mircea Moloț, președintele CJ. Din păcate nu mai poate fi depus un alt proiect în acest sens, deoarece nu se acceptă .două proiecte pentru același obiectiv.

Termenul evacuării locatarilor din Căminul Rempes, fixat pentru ieri, a fost prelungit. Reprezentanții Primăriei Deva au luat această hotărâre pentru ca toți cei avizați să aibă timp să-și găsească o nouă locuință.
(Foto: Loredana Leah)

Gigacaloria mai ieftină la Deva?
■ Pentru prima dată se 
fac demersuri comune 
pentru reducerea 
prețului gigacaloriei.

Clara Pâs
clara.pas@inforniinedia.ro

Deva - Reprezentanții Primăriei Deva, ai Prefecturii și ai Termocentralei Mintia au

0 nouă funcție
Deva (D.I.) - Mircea Moloț, președintele CJ Hunedoara, a fost ales miercuri, la Timișoara, în funcția de vicepreședinte al Regiunii V Vest, în această regiune mai sunt cuprinse, alături de Hunedoara și Timiș, și județele Arad și Carâș- Severin.

Po-gea și o să-i prezint toate documentele care ar pernițe o modificare legislativă, până la finele anului, în ceea ce privește transferul taxelor la care am făcut mențiunea”, a spus primarul Devei. Acesta a adăugat că se obligă ca instituția pe care o conduce să achite integral cele 98 de mid. de lei cât simt restanțele față de Termocentrală.

decis să se susțină reciproc în realizarea a trei obiective care să ducă la diminuarea prețului gigacaloriei. „Pe lângă fuziunea Calor - Termocentrală și achitarea direct spre CL Deva a ta-xelor locale de către termocentrală, mai vizăm câștigarea procesului intentat ANRE pentru că a majorat ilegal în ultimii 2 ani prețul Goal. Voi discuta cu vicepremierul
Primăria Lupeni

Vulcan

Urieani

Datoriile primăriilor din Valea Jiului
Primăriile cin Valea Jiului au o datorie de peste 98 de miliarde de lei 
vechi la Regia de Apă din Petroșani, dn cauza neplății facturilor către 
societățile de termoficare și a datoriilor unor instituții de învățământ.
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A ucis și a dat foc
Urieani (T.S.) - Ieri seară, în jurul orei 20:30 Dumitru F., de 33 de ani, din comuna Pipirig, județul Neamț, muncitor forestier, a alertat Poliția din Urieani după ce a descoperit cadavrul unei femei într-o camera situată la etajul I, într-o cabană din Lupeni. Cabana era folosită de muncitorii care lucrau la o societate de prelucrarea lemnului din zonă.Sosită la fața locului, echipa operativă a poliției a constatat că, femeia, Doina R. în vârstă de 50 de ani, era pur și

simplu carbonizată. în urma anchetei desfășurate s-a stabilit că femeia a fost ucisă de soțul ei, D.I., de 52 de ani.Pe fondul unei gelozii și a consumului de alcool, acesta i-a aplicat victimei mai multe lovituri de topor în cap. Ca să șteargă urmele criminalul a dat apoi foc cadavrului. Conform celor declarate de comi- sar-șef Mihai Ioana, D.I. a fost trimis cu propunere de arestare preventivă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru omor deosebit de grav.
ClirtQil Supremă de Justiție din Israel a ordonat, ieri, modificarea unui tronson $1 barierei de securitate pe care Israelul o construiește în Cisiordania, pentru a asigura apărarea drepturilor pelestinienilor afectați de această construcție. (Foto: epaj
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• Suspecți arestați. Un palestinian și unlibian, bănuiți de implicare în seria de atentate de miercuri de la Bagdad, soldate cu aproape 130 de morți, au fost reținuți de forțele de securitate, a anunțat ieri premierul irakian, Ibrahim Jaafari.• Bază atacată. Militarii bulgari staționați la baza Eko din localitatea irakiană Diwaniya au fost atacați cu tituri de mortiere, care nu au provocat victime sau pagube materiale. Atacul a avut loc miercuri,, imediat după ora locală 22.00.
Judecat și 
pentru masacru

Bagdad (MF) - Fostul președinte irakian Saddam Hussein ar putea fi judecat, după primul proces, și pentru operațiunea Anfal, soldată, în 1988, cu moartea a mii de kurzi. Cel de-al doilea proces ar putea avea loc înainte de sfârșitul acestui an, în cazul în care Saddam nu va fi executat până atunci, ea urmare a unei condamnări în primul proces, în care este judecat pentru masacrul de la Dujail. Printre numeroasele crime pentru care este acuzat Saddam Hussein se numără și deportările masive ale populației kurde și masacrele comise în cursul operațiunii Anfal, soldată cu

(Foto: EPA)

182.000 de morți.

La preșe
dinția 
Rusiei
Moscova (MF) - Fos
tul premier rus Mihail 
Kasianov, trecut în 
opoziție după ce a 
fost demis în 2004, 
intenționează să can
dideze la alegerile 
prezidențiale din 
2008, la încheierea 
celui de-al doilea 
mandat al lui Vladi
mir Putin. Kasianov 
este considerat, în 
mediile liberale și de 
afaceri apropiate 
echipei fostului pre
ședinte Boris Elțîn în 
anii '90, drept princi- 

'& pal contracandidat, al.
lui Putin pentru 
Kremlin. El face însă 
obiectul unor urmă
riri judiciare, fiind bă
nuit că a cumpărat o 
reședință de vacanță 
guvernamentală la 
un preț derizoriu, în
să afirmă că ancheta 
este de ordin politic.

Salută retragerea din Gaza
New York (MF) - Președintele american, George W. Bush, a salutat curajul de care a dat dovadă premierul israelian, Ariei Sharon, decizând retragerea din Fâșia Gaza, dar nu a făcut, în cursul unei întrevederi cu acesta, nici o referire la extinderea coloniilor din Cisiordania.întâlnirea dintre cei doi lideri a avut loc în timpul summitului ONU de la New York.Liderul israelian a declarat că întâlnirea pe care a avut-o cu președintele SUA s-a concentrat asupra situației din Gaza și a eforturilor Autorității Palestiniene de a instaura controlul asupra acestui teritoriu.El a adăugat că nu se poate pune problema unor progrese în procesul de instaurare a păcii atât timp cât Autoritatea Palestiniană nu își impune controlul asupra Fâșiei Gaza.Autoritatea Palestiniană se teme că Israelul va încerca să compenseze retragerea din Fâșia Gaza prin intensificarea colonizării în Cisiordania, însă Bush a promis că exercita face presiuni pentru a împiedica acest lucru.

George W. Bush (Foto: epa)
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S-a adresat Națiunilor Unite
■ Președintele Băsescu a 
vorbit la ONU despre 
implicarea României în 
lupta antiteroristă.

București (MF) - Președintele Tralan Băsescu a ținut un discurs în plenul reuniunii la nivel înalt a statelor membre ale Consiliului de Securitate Ed ONU, unde a vorbit despre implicarea României în lupta împotriva terorismului și gestionarea conflictelor din zona extinsă a Mării Negre și Balcanii de Vest.„Aș dori să vă supun atenției patru elemente care sintetizează viziunea României în ceea ce privește lupta împotriva terorismului”, le-a mai spus Băsescu participan- ților la reuniune.El consideră că, în primul rând, nu există cultură sau religie care să genereze sau

să aprobe terorismul. „Ne a- flăm într-un moment în care luptăm adesea împotriva consecințelor terorismului, dar rareori împotriva cauzelor sale. Devine evident că lumea întreagă trebuie să facă față unei noi ideologii, care nu arată respect pentru state sau societăți, pentru culturi sau drepturile omului: ideologia terorii. Credința mea este că această ideologie este noul dușman al umanității”, a continuat Băsescu.Șeful statului a mai spus că, în al doilea rând, României l-a fost încredințată președinția Comitetului Consiliului de Securitate stabilit în conformitate cu Rezoluția 1540 din 2004. „Această rezoluție marchează un efort global de a reduce - și chiar elimină ■ punctele noastre slabe din eforturile de apărare împotriva uneia dintre cele mai în

Președintele Traian Băsescu
(Foto: EPA)grijorătoare forme de terorism: proliferarea armelor de distrugere în masă. Reducerea riscurilor proliferării trebuie să preocupe toate statele membre”, a spus Băsescu.El consideră că, în al treilea rând, efortul global antite- rorism nu se poate baza doar pe acțiunile Consiliului de Securitate. „Este necesară o implicare largă și susținută la nivelul întregii comunități ONU. Fiecare stat membru

trebuie susținut în a-și dezvolta măsuri de apărare și capacități de răspuns adecvate pentru a face față amenințărilor teroriste. în același timp, nu trebuie să ignorăm activități ca traficul de ființe u»A- ne, arme/droguri și buit^ . i contrafăcute, care pot asigura resurse pentru rețelele teroriste și conflictele regionale. în unele zone ale lumii, inclusiv în proximitatea României, în Balcanii de Vest și regiunea Mării Negre, asemenea fenomene sunt curente”, a explicat președintele.El a mai spus că experiența acumulată de România în zona Europei de Sud-Est și regiunea Mării Negre indică faptul că, prin aplicarea măsurilor de gestionare a conflictelor, acțiunea la nivel regional poate fi decisivă în promovarea răspunsurilor la amenințările transnaționale.

Locuitori din Bagdad~5trânșî în pteajfrut rămășițelor «xpftttziei care aavtrt-locîn capitală (Foto: epa)
■' -. nr~ ’ ■îtCK.r șq r? auipj

Două noi atentate în Irak
• ■ .’ • ■ . -A5" ,VA? ~ ’

■ Atacurile sinucigașe 
de ieri s-au soldat cu cel 
puțin 30 de morți și 25 
de răniți.

Bagdad (MF) - Atentatele comise ieri în Irak s-au soldat cu moartea a cel puțin 30 de persoane, la numai o zi după ce o serie de 11 atacuri a provocat moartea a peste 150 de persoane.Două atacuri sinucigașe cu mașină-capcană comise în cartierul Doura s-au soldat cu moartea a patru polițiști, membri ai Forței de Reacție Rapidă, și rănirea altor 10 persoane, dintre care un civil. Atentatele au avut loc în plină zi, la circa patru ore după un atac cu mașină-capcană

produs în același cartier și sol-dat cu moartea a 16 polițiști și rănirea a 21 de persoane.
Schimb de focuriPoliția a fost implicată într-un schimb de focuri cu insurgenții, în timp ce Zona Verde a fost ținta ținta unor tirurilor de mortiere și rachete, care nu au provocat pagube materiale.'O bombă amplasată pe șosea a explodat, câteva ore mai târziu, la trecerea prin zonă a unui autobuz care transporta angajați ai Ministerului irakian al Comerțului, unul dintre pasageri fiind ucis, iar alți 16 răniți.O mașină-capcană a explodat în estul Bagdadului, în apropierea unui convoi al ar

matei americane, provocând rănirea a trei militari americani și distrugerea vehiculului în care se aflau.Poliția a descoperit trei cadavre de bărbați, în partea de nord-vest a Bagdadului, în apropiere de cartierul șiit Shu'la.Seria de atacuri din afara Bagdadului a fost deschisă de un atac terorist comis la Kirkuk, care a provocat moartea a doi polițiști și rănirea altor patru. Acesta a fost urmat de explozia unei bombe la intrarea principală din moscheea șiită Rawdhat al-Wadi, situată în centrul orașului Mosul, a- tentatul soldându-se cu moartea imamului Hikmat Hussein Aii și rănirea altor trei persoane.

Iorgovan a rămas 
fără sprijin politic

București (MF) - Biroul Peî ma en Național al PSD a decis, miercuri seara, retragerea sprijinului politic pentru senatorul Antonie Iorgovan^ atât în ceea ce privește funcțiile deținute în cadrul Senatului, cât și în Comisia de Integritate a partidului, a anunțat președintele PSD Mircea Geoană.Decizia a fost luată în urma analizei asupra declarațiilor pe care senatorul le-a făcut de la tribuna Senatului, când a catalogat drept „imbecilă” teza, privind instituirea Parlamentul unicameral.Liderul PSD a explicat că decizia BPN înseamnă că lor-* govan nu mai are în acest moment t susținerea pentru funcțiile de secretar al Senatului, respectiv de vicepreședinte al Comisiei de Integritate a PSD.

Antonie Iorgovan (Foto: fan)

Război total
■ Al-Zarqawi procla
mă războiul împotriva 
șiiților, acuzându-i de 
exterminarea sunniților.

Dubai (MF) - Liderul rețelei al-Qaida în Irak, Abu Musab al-Zarqawi, a declarat război total împotriva șiiților pe care i-a acuzat, într-un mesaj audio publicat miercuri seara pe un site islamist, de exterminarea credincioșilor sunniți.Declarația a fost făcută după ce gruparea sa a revendicat o serie de atentate produse la Bagdad și solda-

șiițilorte cu 128 de victime.Abu Musab al-Zarqawi, un iordanian sunnit, nu și-a ascuns niciodată ura împotriva șiiților care și-au adjudecat alegerile electorale din ianuarie.El a afirmat că ultimele ofensive ale forțelor americane și irakiene împotriva rebelilor ascunși în localități sunnite precum Tall A- far fac parte dintr-un război de exterminare a sunniților.Abu Musab al-Zarqawi acuză Statele Unite că au „masacrat sunniți la Al- Qaim și Tall Afar”.

Greu cu inițiativa legislativă
■ Mai mult de jumătate 
diintre parlamentarii ro
mâni n-au avut până a- 
cum inițiative legislative.

București (MF) - Mai puțin de jumătate din numărul parlamentarilor români au avut inițiative legislative în Senat, respectiv Camera Deputaților, în sesiunea februarie - iunie 2005, conform unui raport de monitorizare prezentat, ieri, de Academia de Advocacy.Potrivit studiului, ca și în ciclurile electorale anterioare, inițiativa legislativă aparține mai ales Guvernului, cu 72,18% din inițiativele legislative intrate în circuitul parla

mentar, în timp ce numărul parlamentarilor activi, adică al celor care au formulat propuneri legislative sau amendamente este de sub 50% din total. Pe de altă parte, nu e- xistă discrepanțe semnificative între activitatea în Camera Deputaților și în Senat.Astfel, numai 48,91% din senatori au avut inițiative legislative, în cazul deputaților acest procent fiind mai mic, de 41,09. Cele mai multe propuneri legislative aparțin parlamentarilor UDMR, urmați de reprezentanții PRM. Ur. mează partidele din cadrC coaliției la putere (PD, PNL, PC), iar pe ultimul loc se ela- sează parlamentarii PSD.
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ACTUALITATE /3vineri, 16 septembrie 2005
• Start bun în UEFA. Steaua și Rapid auobținut rezultate foarte bune aseară în turul I al Cupei UEFA. Steaua a învins în Norvegia cu 3-0 pe Valerenga, prin golurile marcate de M. Rădoi (24), V. lacob (35) și D. Goian (74), iar Rapid a remizat (1-1) în Olanda cu Feyenoord, scor 1 - 1 (goluri Kujt - 41 și Vasilache - 77, pen). (C.M.)

. -------------------------- . . .________________________________________________________
Minor... penal!

Deva (T.S.) - Gheorghe Sergiu, în vârstă de 17 ani, elev în clasa a Xl-a al unui liceu din municipiul Hunedoara este cercetat de polițiști pentru accidentarea gravă a Elenei N, în vârstă de 57 de ani. Potrivit polițiștilor, elevul a sustras cheile autoturismului tatălui său (Dacia 1300) și, fără a avea permis de conducere, a plecat la plimbate prin municipiul Hunedoara. Gestul necugetat al minorului a avut efecte grave asupra Elenei N, care a fost lovită în plin de autoturismul condus de Gheorghe. La această oră, poliția face verificări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Mircea 0 rfdoi și scanerul BioPhotonic

Noutate medicală la Deva:
bioscanerul

Deva (R.I.) - Recent a ajuns și pe piața românească o noutate a tehnicii medicale: BioPhotonic, un scaner care poate determina, cu ajutorul unui fascicul laser, nivelul antioxidanților din corp. Aparatul a ajuns pe piața românească în ianuarie 2005 și de curând și la Deva. Mircea Davidoi, cel care l-a adus la Deva, spune că „aceasta este singura analiză, în momentul de față, care poate determina nivelul de carotinoide din organism, implicit de antioxidanți, ceea ce ne spune nouă dacă organismul primește toate mineralele și vitaminele de care are nevoie”. Analizele sunt de mare interes pentru cei care suferă de o formă de cancer și s-au bucurat de mare succes în America și în Europa. Mircea Davidoi va face mai multe prezentări, în săptămânile următoare, la Deva.

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Str. Mihai Eminescu - Str. Horea

Casina,
■ Un om de afaceri 
cere Ministerului 
Apărării Casina contra 
unei vile

Sanda Bocaniciu
sa nda.bo<an ici u@in1ormmedia.ro

Deva - Un om de afaceri hunedorean a pus ochii pe Casina, fostul Restaurant Bachus, ce găzduiește acum Cercului Militar. S-a pus în funcțiune un întreg sistem de persusiune. Totul s-a filtrat prin Primăria Deva. în anul 2002, a fost respins un proiect de hotărâre inițiat de Mircia Muntean privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a fostei terase de vară Bachus. A urmat o concesiune a respectivului teren, pentru ca la un moment dat

o teapă dată Armatei?
5acesta să fie vândut, fără nici un fel de licitație, în favoarea omului de afaceri Lucian Far- cașiu. Atunci, omul de afaceri a obținut o parte a imobilului.

Nemulțumiți de vilăLa sfârșitul lui august 2005, omul de afaceri hunedorean a făcut o cerere către Ministerul Apărării Naționale prin care solicită la schimb întreaga clădire contra unei vile. Acest lucru a alertat Cercul Militar ce funcționeză la etaj. Totul a mocnit în interiorul instituției, dar a răbufnit atunci când s-a aflat locația oferită la schimb. Este vorba despre Vila “Paradis”, aflată undeva pe str. Eminescu, lângă cimitirul catolic. Vorba umblă că este un imobil total impropriu pentru a găzdui
Cercul Militar. Clădirea Casinei a găzduit primul teatru românesc din Ardeal. O clădire cu vechi tradiții culturale a fost purtată, de-a lungul deceniilor prin diverse situații de stare. Printre al

tele a fost și renumitul local devean “Bachus”. După 1989 a fost obținut de Asociația “Casina Română”. Ulterior a fost donată Garnizoanei militare Deva, pentru a fi folosită în scopuri cultural-educative.
Avem apă! Cui îi trebuie (și) istorie?
■ Autorităților le-a tre
buit o lună pentru a 
aproba supravegherea. 
arheologică la Orăștie.

Orăștie (R.I.) - La Orăștie se derulează prin Programul Samtid un proiect care vizează înlocuirea sistemului de apă și canalizare. Proiectul are o valoare de aproape 2 milioane de euro numai în Orăștie. Lucrările de înlocuire a țevilor vechi cu unele noi a început la jumătatea lunii august și a mers foarte bine, consideră coordonatorul proiectului, Dorin Păran, lucrările fiind „în grafic”. După

vreo două săptămâni de lucrări intervin, nedumeriți, și cei de la patrimoniu.
Atenție la vestigii!Legea nr.378/10.07.2001 prevede că în cazul unor dotări tehnico-edilitare investitorii trebuie să ia măsuri „pentru cercetarea și protejarea patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcină arheologică a zonei afectate de lucrări și aplicarea acestor măsuri”, asigurând „activitatea de supra-veghere arheologică, pe întreaga durată a lucrărilor”. Or proiectul n-a prevăzut de la bun început așa ceva. Dorin Păran nu-și face

probleme: „Acum s-a rezolvat. Oricum nu trebuie să supravegheze tot timpul, doar când e cazul”... Cei de la Primăria Orăștie ridică din umeri și scapă ieftin - sunt lucrările Consiliului Județean! După o lună de când muncitorii au întors cu susul în jos tot centrul vechi al orașului se întoarce și răspunsul - verbal!! - al Ministerului Culturii, iar CJ e de acord cu trimiterea unui arheolog (lucrările au continuat între timp...). în timp ce CJ ne asigura că Muzeul din Deva a trimis acolo un arheolog, cei din urmă nu puteau oferi, nici ei, prea multe relații! E păcat să ne pierdem trecutul

Lansare de carte
Deva (S.B.) - O culegere de prelegeri ale Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian s-a epuizat rapid ieri seară, la Casa de Cultură Deva, cu prilejul întâlnirii autorului său cu credincioșii deveni. Apreciat pentru cuvântul de duh rostit într-un grai melodios, cald, pe care cine îl aude nu îl poate uita niciodată, sfântul părinte de la Mănăstirea Sâmbăta, a evocat, de această dată, memoria lui Arsenie Boca. Culegerea de prelegeri este intitulată „Gânduri senine” și nu este singurul volum oferit de Părintele Teofil celor pe care-i păstorește și care îi sunt fideli întru credință. Mâine părintele se va întâlni cu credincioșii din municipiul Petroșani.

ARTICOL PUBLICITAR

TOPTECH A PRIMIT PREMIUL PENTRU „CEL MAI IMPORTANT PARTENER KYOCERA*

Săptămâna trecută TopTech a primit premiul „Cel mai important partener Kyocera pe anul 2004' 
în cadrul întâlnirii anuale a 
partenerilor unicului distribuitor 
din România a echipamentelor 
Kyocera. TopTech s-a diferențiat 
astfel atât prin calitatea serviciilor 
de distribuție, cât și prin numărul 
mare de vânzări de imprimante Kyocera la nivel național.

Imprimantele din gama Kyocera se fac remarcate prin 
costul scăzut pe care îl implică 
tipărirea și prin designul 
ergonomie. Imprimante com
pacte, cu o mare viteză de exe
cuție, echipamentele Kyocera 
sunt perfecte pentru grupuri de 
lucru pentru care e necesar un 
volum mai mare de tipărire, într-

un timp mai scurt, combinat cu 
costuri reduse.

Tehnologia unică Ecosys a fost 
inițial implementată pe impri
mantele alb-negru care se află în 
topul ofertei de pe piața globală 
de mai bine de un deceniu. 
Tehnologia Ecosys e folosită 
acum și pentru imprimantele co
lor, ale căror resurse pot fi efi
cient partajate pentru mai multe 
puncte de lucru și care se 
încadrează perfect în mediul de 
lucru al oricărui birou.

Kyocera este una dintre cele 
mai mari companii globale din 
domeniul soluțiilor IT pentru do
cumente. Gama variată de pro
duse se bazează pe componente 
fiabile, cu durată de viață mai 
lungă decât media, având ca

rezultat direct cele mai scăzute 
costuri de folosință și eficiență 
maximă pentru orice mediu de 
lucru.

Premiul primit de TopTech 
constituie astfel încă o 
recunoaștere a eforturilor firmei 
de a veni în întâmpinarea nevoilor 
clienților săi cu cea mai bună 
ofertă din punctul de vedere al 
raportului calitate - preț. A fost 
recunoscută, de asemenea, cali
tatea serviciilor TopTech ce se evi
dențiază prin flexibilitatea și 
adaptabilitatea la cerințele con
sumatorilor. Compania distribuie 
o gamă largă de produse IT și 
integrează soluții IT și echipa
mente de birou în' toate seg
mentele: Large Accounts, Medi
um Business și Small Business,

Caricatură de Liviu Stănilâ

Advertising
jentie de publicitate

ÎNCEPE CONSTRUCȚIA PRIMULUI 
CARTIER REZIDENȚIAL DIN DEVA!

♦ Afîatâ în cea mai ■"fierbinte" zonă 
imobiliară din Deva, ere acces direct 
din Bd 22 Decembrie .priritr-d f@sea 
particulară.

ÎNSCRIERI

. Ce! ce doresc achiziționarea unei vile 
in acest cartier sunt așteptați pentru înscrieri 
si informații de către managerul general al 
s.c. NIDA CONSTRUCT s.r.l. Ing. Dan CERGĂ 
- 0722 330064 intre ©rele 10*-1&”■

A
r O « « « r ti r t

Str Ulpia nr. 15 • el. II (clădirea ACOMIN) 
Tel./Fax.: 0254/232009 • 0254/234250 
E-mail : dance@rdsiink.ro • www.nida.ro

> * £
1» 1»! F

W Prima zona rezidențială privată 
din arealul nuneaorean care promovează 
conceptul "Case io cheie".

tel/fax: 219 631

mailto:u@in1ormmedia.ro
mailto:dance@rdsiink.ro
http://www.nida.ro
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Calendar religios
16 septembrie - Sf. Mari Mucenițe Euflmia 

și Meletina; Pomenirea Sf. Ciprian de 
CartaginaDeva (S.B.) - Sfânta Mare Muceniță Euflmia din Calcedonia a trăit în vremea lui Diocletian. Fiind prinsă, pentru mărturisirea în Hristos a fost chinuită și scăpând nevătămată a fost aruncată la fiare. Mușcătura Unui urs i-a adus moartea. Părinții i- au luat trupul și l-au îngropat în apropierea orașului. După ce persecuția lui Diocletian a încetat, creștinii au pus moaștele sfintei într-o raclă de aur în biserica ce i-a fost de dicată. Tot azi e pomenirea Sfintei Mucenite Meletina din Marchinopolul Tra- ciei (adică cetatea lui Marchian). Făcând multe minuni, răsturnând idolii și aducân- du-i pe multi către Hristos, a fost condamnată să i.se taie capul. Un oarecare Acachie, macedonean, a cerut moaștele sfintei, le-a pus îhtr-un sicriu și a plecat spre patria sa. Călătorind pe mare, el a murit. Sfântul trup al mucenitei a fost îngropat în ostrovul Limnului alături de al lui Acachie.
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21 mart.-20 apr,în dragoste vă simțiți singur și nu știți de ca. Persoanele necăsătorite ar trebui să le mal încrezătoare In propriile farmece.
21 apr.-20 mal ........ ..... . „_________

K
Toți cei din jur par preocupați de propriile probleme. Sociabilitatea dv an de suferii, mai ales că apar griji pentru sănătatea unul părinte.
21 mal-20 lan._________________________ _____ *ap acord sau o aprobare la o cerere mai pi promisiunile una’ -“soai « tai o am-Ați putea obține veche. Nu mirați mită funcție.

<
21iun.-20lul.Căutați compania celor din jur, dar vă uațl seama că nu e ceea ce aveți nevoie acum. Fiți mai temperat, nu vă supărați pe cineva drag.
21 iul.-20 aug._____ _ __________ '

&
o

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan _________________________ _____________________ _
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-15.00 Al. Panseluțelor, bl. 30, sc. C

Apă_________________ _ ____________________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-13.00 Str. A. Vlaicu (parțial), Crângului, Livezilor, 
Merilor (parțial)

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: C - C - VII - COLACI 
-AC - CUPTOARE - PANA - IL - 
R - U - ATU - UDE - FT - ANGA
JA - US - SUT - L - BRUTAR - 
CA - TRI - AMO - CE - AD - OJA 
- U - DROJDIE - MURES - TA - 
P - LIPII - LANȚ

ruraus nu
Dispecerat apâ rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispeceri Electrica 929
dispecerat gaz 227091
IrtBrmâțil' SER “

Urgențe
Pompieri 981
di darmerie 958
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

PRO TV

Sunteți vulnerabil, Aveți grijă, comunicați doar cu persoanele în care aveți încredere. Uta singur cuvânt vă poate indispune.21 aug.-ie Mtf. _____________ .Sunteți harnic șl aveți spor, Agenda de Iu» e încărcată. Treceți în revistă părerile altora, șl le selectați aoar pe cele reălîsfis.
21 oct.________ _____________ _____________Mă concentrați asupra treburilor de la serviciu, pe care vreți să le rezolvați cât mai repede. Agita|la vă afectează sănătatea.
21 oct.-20 nov.Curiozitatea vă determină să sjt:diați mult și să aflați lucruri utile. Partenerul ■■ l iisnus să vă ajute la treburile casnice.
21 008.-26 dac.Vă simțiți- măgulit ori ie câte ori sunteți chemat'în societate. Aveți de convingere, vă deschideți sufletul apropiaților.
21 dec.-20Aveți un ar putea 
bun.

21 ian

' ț

Nu vă asumați azi aid un risc cât de mic sau responsabi
litate Baal. Mai bine oalhniti-vă, căci mâine este o nouă

06.30-07.00 Observator -7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

7:50 Euro-Dispecer
830 Lecții pentru tata
930 Sănătate pentru top
930 Teleshopping 

1030 Abă ca zăpada (Cana-
„da, SUA, 2001). Cu:
’a Miranda Richardson, s

Kristin Kreuk, Karin 
Konoval. Regia Caroline 
Thompson. Ecranizare a 
basmului omonim al
fraților Grimm

1140 Agenda Festivalului și 
Concursului International 
.George Enescu*

11:55 Euro - Dispecer 
12:00 Ora poveștilor 
1330 Dr. Becker
1330 Madeleine 
1430 Jurnalul TVR Sport

Meteo
f

1430 Teleshopping
1530 Tribuna partidelor parla

mentare
1530 România politică
1630 Debut 50 plus
17:00 Expediție 1h necunoscut
1735 Interes general 
1930 Jurnalul TVR. Sport.

730 Știrile PRO TV Ce se- 
ntâmplă, doctote ?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr șl neliniștit Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson 

10:150 nouă viață 
11:15 Doi bărbați și jumătate

H (reluare) 
1145 ZBmbeie Intro pastilă 
12:15 la Bloc (r) 
13^X3 Știrile PRO TV 
1345 Zâmbete Intro pastilă 
14:15 Mihai Viteazul

H (dramă, România, 
1970) Partea a doua 
Cu: Amza Pellea, 
Mircea Albulescu, Ion 
Besoiu, llarion 
Ciobanu, Florin Piersic, 
Colea Răutu 

1630 Tânăr șl neliniștit Cu:
0 Eric Braeden, Joshua 

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

1730 Știrile PRO TV 
1745 Teol 
1930 Știrile PRO TV Sport

, 630 în gura 
presei

* 730 Obervator Sport Cu: 
Sanda Nicola

i 830 Canalul de știri 
<1030 în gura 

presei (r)
1030 Concurs 

interactiv
i 1230 Dădace

1330 Obsetvator Cu Lucian 
Mândruță Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare 

f numai la Observator 
1345 Tenis hi

direct 
Romanian Tenis Open - 
edfylaa-X-a 

1630 Observator 
s 1645 Anastasia. Cu: Elena 
{ 0 Konkova, Petr Krasilov,

Daniel Strakhov
' 1745 9595-Te învață 

ce să fad 
18:50 Sport 
1930 Observator Cu Lucian 

Mândruță Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare 
numai la Observator

630 Păzind-o pe Tess
13 (comedie, SUA 1994). 

Cu: Shirley MacLaine
735 Nebuni după cai (aven-
12 turi, SUA 2001). Cu: 

Michael Glauser, Brit
tany Armstrong

9:05 Răzbunarea puștilor
O (comedie, Danemarca, 

2003), Cu: Adam Gilbert 
Jespersen

1030 Preotul, rabinul și fata
(3 (comedie, SUA, 2000). 

Cu: Edward Norton 
1240 Valentin (dramă,

13 Argentina, 2002). Cu: 
Carmen Maura

1435 Chicago (musical, SUA
0 2002). Cu: Renee Zell

weger, Catherine Zeta- 
Jones, Richard Gere, 
Queen Latifah, Lucy Liu. 
Regia: Rob Marshall 

1630 Vinerea trăsnită (come
ta die, SUA 2003). Cu: 

Jamie Lee Curtis 
1735 Copoi de

Q Hollywood (acțiune, 

SUA 2003)
1930 Cinema, cinema, dne- 

ma. Episodul 38

07:00 Sărută-mă, prostule! (s)
0830 Teleshopping 0830 Euro- 
Dispecer 08:35 CeZar și tipar 
09:00 Rebelii (s, r)10:00 
întoarcere în Paradis 1130 Cin
ci minute de cultură 1145 Pasi
uni (s) 12:35 EURO Dispecer 
12:40 Verdict: crimă! 1330 
Teleshopping 14:00 Desene 
animate 1430 încurcăturile lui 
Zack (s) 1530 împreună în Eu
ropa 1630 Enigme în Carpați 
(d) 16:35 Jurnalul TVR 17:00 
Rebelii 17:55 Euro-Dispecer 
18:00 Jurnalul Euronews 1830 
Auto Club 1930 Moștenitoarea 
20:00 Trăsniții din Queens 
20:30 Washington în spatele 
ușilor închise 21:30 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews 

. 22:15 D'ale Iu' Mitică 23:15
Poduri peste ape seci (s) 00:10 
La răscruce de vânturi (Italia, 
2004). Partea întâi

0730 Teleshopping 0730 Pet 
Show 0835 Teleshopping 0835 
Sunset Beach (s) 0925 Dragos
te și putere (s) 1030 Oamenii 
vorbesc 11:30 Tele RON 1235 
Teleshopping 13:00 Sunset 
Beach (s) 14:00 Teleshopping 
14:30 Garito (I) 1530 Dragoste 
și putere (s) 16:55 Garito (II) 
1730 News Radio (r) 1830 Fo- 

. cus 1930 Guiness - Lumea re
cordurilor 2030 Săptămâna ne
bună 2130 Un băiat de milioa
ne 23:15 Da sau nu. Cu Virgil 
lanțu 00:00 în slujba legii (s, r) 
01:00 Focus 02:00 Sătămâna 
nebună (r)

06:15 Micuțul Frijolito (r) 08:15 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 
Cristina Show 10:10 Anita (s, r) 
12:15 Amazoana (s) 13:15 
Valentina, grăsuța mea frumoa
să (s) 14:15 Legături de fami
lie (s) 1530 Micuțul Frijolito (s) 
1730 Poveștiri adevărate 1835 
Vremea de Acasă 18:10 Inocen
ță furată (s) 1930 Pariul iubirii 
(s) 20:00 Mama vitregă - după 
10 ani 21:00 Culoarea păcatu
lui (s) 22:00 Otro Rollo: Spe
cial Mama vitregă 00:00 Le
gături de familie 01:00 Pove
știri adevărate 01:30 Cristina 
0230 Un băibat adevărat (r)

Deva (r) 
1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

NATIONAL Bl TV

zizuu Neves tnqjerat Cu: 
QTeri Hatcher, Marcia 

Cross
2230 Jeremiah
2330 Jurnalul TVR Sport

Meteo
2330 Agenda Festivalului 

și Concursului 
Internațional .George 
Enescu* (r)

'X30& Hai să vorixm... cu 
Dana

0:15 Puterea dragostei 
(dramă, SUA, 2001) Cu: 
Halle Berry, Billy Bob 
Thornton, Heath Ledger, 
Taylor Simpson. Regia 
Marc Forster.

220 Stele... de 5 stele 
3:15 Jurnalul TVR Sport

Meteo (0
4:15 Regele orb (dramă,
13 SUA 2001). Cu: Chazz 

Palminteri, Jim Breuer. 
Regia Robert Moresco

635 Destine
0 secrete

2030 Praf și putere
«(acțiune, SUA 2004) 

Cu: The Rock, Johnny 
Knoxville, Neal McDo
nough, Kristen Wilson 

2230 Promontoriul
13 groazei (thriller, SUA 

1991) Cu:Robertde 
Niro, Jessica Lange, 
Nick Nolte. Un recital 
actoricesc de excepție 
In regia celebrului Mar
rin Scorsese. Un 
deținut (Robert de 
Niro) este eliberat din 
închisoare după 
ispășirea pedepsei.

130 Praf și pulbere
13 (acțiune, SUA 2004) 

Cu: The Rock, Johnny 
Knoxville, Neal McDo
nough, Kristen Wilson,

> Ashley Scott (r)
130 Zâmbete Intr-o pastilă 

(reluare)
430 Parte de carte (r) 
MITeo (r)

2030 Sport Ștou
Divertisment

2130 Un detectiv afemeiat
Q (acțiune, Hong Kong, 

1993) Cu: Jackie Chan, 
.entația seducției 

(3(dramă, SUA 1999). Cu: 
Sarah Michelle Gelar, 
Ryan Phillipe, Reese 
Wintherspoon, Selma 
Blair. Cinica Kathryn 
Merteuil face un pariu 
cu fratele ei vitreg, 
Sebastian Valmont, care 
presupune seducerea 
inocentei Annette Har
grove, care și-a propus 
să rămână virgină până 

’ r* ând va cunoaște 
dragostea

130 Conans interactiv
230 Observator (r) 
330 Sport Ștou (r) 

* 430 Dădaca (r)
530 Anastasia (r)
630 9595-Te frivață ce să

> fed (r)

2030 Regele Arthur (acțiune,
13 SUA 2004). Cu: loan 

Gruffudd, Clive Owen, 
Mads Mikkelsen, Joel 
Edgerton, Hugh Nancy. 
Regia: Antoine Fuqua

2230 Freddy vs. Jason (hor 
H ror, SUA 2003). Cu:

Robert Englund, Monica 
Keena

2335 Solaris (SF, SUA 2002). 
13 Cu: George Clooney, 

Natascha McElhone, 
Viola Davis

1:15 Străinul (acțiune, SUA 
(3 2003). Cu: Steven Sea

gal, Max Ryan, Harry 
Van Gorkum

2S0 Alma, mireasa vântului 
Q (biografic. Marea Bri- 

tanie, 2001). Cu: 
Jonathan Pryce

$25 Șobolanii (thriller, SUA 
02002). Cu: Mădchen

Amick, Vincent Span, 
Shawn Michael
Howard

07:00 Rondul de dimineață 
10:00 Teleshopping 10:15 Ics- 
trim Tivi 10:35 ProMotor 1130 
Amen 1330 Surorile 1430 Tom 
și Jerry 1430 ProMotor 1530 
Monk 1545 Teleshopping 1630 
Monk 16:30 ProMotor 17:00 
Amen. Partea a doua 1930 Su
rorile (s) 20:00 Corupți de lib
ertate (s) 2230 Cel mai iubit 
dintre pământeni 0030 Corupți 
de libertate 02:15 Cel mai iubit 
dintre pământeni

06:50 Răsărit de soare 10:00 
Mai mult decât medic 11:00 
Mozaicul zilei 1330 Ora de știri 
14:00 Magazine teritoriale 
15:00 Tovarăși de soartă 1525 
Ora de audiențe 16:00 Vară 

‘ aventuroasă 1730 Știri 1735 
J Piaza (s) 1830 12+1830 Știri

18:35 Știri economice 18:45 
Știri regionale 19:00 Povești 
19:40 Hotelul inimilor 20:30 
Știri 21:05 Două inimi împotri
va coroanei 2245 Marea Carte 
23:00 Vineri seara 2330 Casa 
culturii 0030 Știri

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere. Batalionul 
distracționar (r) 1230 Teleshop
ping 13:00 Ochi negri (s, r) 
1430 Detectivi în Paradis. Cu: 
Rob Stewart, Carolyn Dunn, lan 
Tracey, Pedro Armendâriz Jr., 
John David Bland. Regia: Sam 
Egan (s) 1530 Ruth Rendell (s) 

. 1630 Ochi negri (s) 1730 Par- 
; iul N241830 Echipa de inves

tigații 1830 24 de ore la 
Național TV 19:45 Jara lu' 
Papură Vouă 2230 Film artis
tic 0030 Naționalul la miezul 

* nopții

0730 Ajută-te singur! (maga
zin) 0725 Bună dimineața, 
Ungaria! 07:55 Mokka (maga
zin) 1030 Sodă - joc telefonic 
11:00 Teleshop 1225 Salome 
(s) 13:20 Joc 1420 Baseball 
Dreams (f) 1620 Cărările iubirii 
(s) 16:50 Anita (s) 1725 Monk 
(s) 18:25 Al șaptelea cer (s) 
1930 Știri, meteo 2030 La bine 

■ și la rău (serial) 20:30 Activ 
21:10 Să ne tocmim! 22:50 
Pitch Black (SF, SUA 2000). Cu: 
Vin Diesel, Claudia Black, Rad- 

, ha Mitchell, Cole Hauser, Kei
th David 01:00 Bună seara. 
Ungaria I 0130 Tigrul carate 2 
(film, Statele Unite ale Ameridi)

07:00 Viața dimineața 09:00
’ Verissimo 1030 Lumea cărților { 

10:15 Euromaxx (r) 11:15 Eu- j 
roblitz: Fabricat In Germania ‘ 
12:15 Calendar ecumenic 1335 
Euromaxx 13:55 Fan X 13:50 i 
Jet Set 1430 Teleshopping 1430 
Mapamond creștin 1530 Tele
shopping 1530 Calea, adevărul 
și viața (r) 1730 Vis de vacanță 
1730 Pasul Fortunei 1930 Știr
ile B1 TV Cu: Adriana Muraru 
și Radu Soviâni 1920 Charlie 
Lawrence, un haios pe dos (s) 
2030 Film artistic 2230 Trenul 
vieții 23:45 Ediția de noapte 
00:00 Film artistic (r)

HALLMARK
11:00 Realitatea de la 11:00 
11:15 100% 1230 Realitatea 
de la 12:001240 No Comment 
1330 Realitatea de la 131345 
45 de ani de la comunism 
1430 Realitatea de la 1415:15 
Realitatea medicală 1630 Real
itatea de la 16 16:45 Filiere 
1730 Realitatea de la 1717:15 
Realitatea media 18:00 Reali
tatea de la 18 1830 Oamenii

- realității 1930 Realitatea de la 
1919:15 Realitatea zilei 20:15 
Proiect România 21:00 Reali
tatea de la 21 2145 Cifrele

• realității 2230 Realitatea de la
22 2330 Realitatea de la 23 ;

08.45 Farmecul zilelor 
obișnuite (dramă, 
SUA 2004)

1030 Eutanasie sau crimă? 
(dramă, Canada, 
1987)

12.15 Merlin
1400 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Cu inima deschisă 

(dramă, S(JA 2001, r)
16.30 Farmecul zilelqr 

obișnuite (dramă, 
SUA 2004, r)

18.15 Eutanasie sau crimă? 
(dramă, Canada, 
1987, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Shattered City
22.45 Jordan (s) 
2345 Eroare fatală (acțiune, 

coproducție, 1999)

13.00 Pericol!
14.00 Mumiile din deșertul 

peruan
15.00 Motoare masive
16.00 0 altă planetă "t- 
17.00 Curse.
18.00 Jafuri imposibile
19.00 Mașinării masive 
20.00 VânAtorii de mituri. 
21.00 Banca de Spermă a 

Geniilor
22.00 Mașini pe alese 
23.00 Mașini la superlativ 
00.00 Motociclete americane 
01.00 Poveștile de groază 
0400 Aventuri la pescuit cu

Rex Hunter
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• Fără discriminări. Toți asigurații, indiferent că lucrează în unități privatizate sau cu capital de stat ar trebui să aibă dreptul la bilete de odihnă finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, consideră Ovidiu Nicolescu, președintele CNIPMMR. (C.P.)
• Tarife mai mici. De la 1 octombrie tarifele convorbirilor interne se vor ieftini. Primul pas va fi făcut de Romtelecom care va reduce costul acestora cu circa 10 la sută, iar acestuia îi vor urma și operatorii de telefonie mobilă. (C.P.)
Scad taxele pe muncă

București (MF) - Contribuțiile pentru asigurările sociale vor fi reduse anul viitor cu două puncte procentuale, exclusiv din cota plătită de către angajatori. în prezent, totalul CAS reprezintă 49,5%, din care 32,5% din fondul de salarii în cazul firmelor și 17% pentru salariați. Ministrul Finanțelor a afirmat, recent, că diminuarea contribuțiilor pentru firme vizează Încurajarea introducerii în zona fiscală â unei cote cât mai mari din forța de muncă, după ce salariații au beneficiat deja de un supliment de venit, prin introducerea cotei unice de 16%, la începutul acestui an.

Un pahar de Cognac Frapin Guvee din anul 1888 este testat înainte de a fi servit la Hotelul Mandarin din , centrul Londrei, de către Beatrice Cointreau, CEO al companiei Cognac Frapin și descendentă directă a lui Pierre Frapin. Cognacul Frapin este unul dintrede coniac din lume. Prețul unei sticle de circa de euro.
(Foto. EPA)

înăsprirea normelor igienice
■ în funcție de peri
colul social al faptelor, 
amenzile merg până la 
100 milioane lei.

Loredana Leah
loredana.leah@infarmmedia.ro

Deva - Una dintre cele mai importante reglementări se referă la sancționarea severă a practicii, foarte des întâlnite, de a folosi la manipularea și producerea alimentelor personal neautorizat sau pregătit pentru alte activități. Pe lângă amenda aferentă care variază în funcție de gravitatea faptelor de la 50 milioane lei vechi la 100 mv lioane lei vechi, celor ce încalcă normele legale li se va

suspenda activitatea până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.
Unică folosințăCu amendă de la 25 lâ 30 milioane de lei vechi vor fi sancționați cei care refolosesc în unitățile de alimentație publică vesela, paharele și tacâmurile de unică folosință, utilizează ustensile și recipiente de lucru în stare deteriorată sau folosesc în sectorul alimentar apa provenită din surse neverificate sau care nu este conformă cu legislația specifică privind calitatea apei potabile. Amenda poate ajunge la 50 milioane de lei vechi, minimul fiind 30, pentru cei care refuză accesul în unități al inspectorilor Auto-

rității Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau le obstrucționează exercitarea competențelor stabilite prin lege. Cu 20 de milioane lei se va sancționa și punerea în contact cu gheața artificială sau naturală a produselor alimentare, cu excepția peștelui. Dacă se co-

- mercializează carne prin substituirea speciei de animale de la care provine sau se încearcă valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat și a celor retrase din consum de către autoritățile competente, amenzile sunt cuprinse între 20 și 30 milioane de lei vechi.

Unitățile alimentare au nevoie de personal specializat

Repararea acoperișului la bloc

Aceasta este viziunea futuristă a designerilor de la Toyota. în opinia lor modelul „I-Move” ar putea fi mașina viitorului. (Foto: EPA)

■ Toți proprietarii din- 
tr-un imobil sunt obli
gați să contribuie la 
aceste cheltuieli.

Agențiile imobiliare la control
Deva ( C.P.) - Un număr de 14 societăți comerciale prestatoare de activități imobiliare, din mai multe localități ale județului, au fost verificate de către inspectorii OJPC. Pentru abaterile de la legislația în vigoare în domeniul protecției consumatorilor au fost aplicate 25 de amenzi contravenționale în valoare totală de 9200 de lei noi. Principalele abateri constatate au fost: dezechilibru între drepturile și obligațiile părților, lipsa din contracte a unpr clauze cu importanță deosebită (dreptul de denunțare unilaterală a contractului), lipsa din contracte a mențiunilor referitoare la obligațiile intermediarilor, neafișarea în mod vizibil în spațiile agențiilor imobiliare a interdicției „Fumatul interzis!,, sau a semnului internațional care semnifică acest lucru.

Deva (C.P.) - „Locuiesc într- un bloc din Deva, la ultimul etaj. De ceva vreme acoperișul imobilului s-a deteriorat și îmi plouă în casă. Aș dori să știu dacă toți vecinii mei sunt obligați să plătească și ei reparația acoperișului și cum trebuie să se implice administratorul asociației de proprietari în rezolvarea problemei mele”, ne-a întrebat telefonic O.G., din Deva,

AAdministratorul are obligația de a informa comitetul executiv al asociației de proprietari despre necesitatea remedierii acoperișului, conform art. 22 din HG 400/2.04.2003, a declarat Lucreția Suciu, ferent de specialitate cadrul SPLAS Deva.
Obligațiile vecinilor„Cheltuielile pentru lucrări de întreținere, servicii, de reparații și, după caz, de consolidare la părțile de construcții și instalații aflate în proprietatea comună indiviză- astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcției

re-în

și în acordul de asociere ca: subsolul, conductele de distribuție și coloanele instalațiilor de apă, canalizare, ter- moficare, energie electrică, podul, casa scării, spălătoria, uscătoria, terasa, ascensorul, centrala termică proprie, crematoriul, tubulatura de evacuare a gunoiului menajer, structura de rezistență, fațadele, acoperișul și alte asemenea, se repartizează proporțional cu cota parte de proprietate indiviză a fiecărui proprietar, astfel cum este înscrisă în acordul de asociere sau care a fost recalcu-' lată”, se mai arată în lege.

Conferință 
medicalăDeva (C.P.) - La Cluj se va desfășura în perioada 5-7 octombrie prima conferință națională a persoanelor cu epilepsie. La acest eveniment se pot înscrie pentru a participa persoanele suferinde, aparținătorii lor, medici, profesori. Scopul acestui eveniment este de a aduce această boală în atenția opiniei publice, în condițiile în care în România trăiesc 186 de mii de persoane cu epilepsie.

Jtițuiu'

Agenția locală
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Calificare
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Număr locuri

iJ An a rzaJlaTj a a a aS a ai a'i

Data limită

Conflzo Prodcom vânzăto- 1 30 septembrie 2005

2.AL Deva ASAR Construct SRL zidar rosar-tencuitor 2 23 septembrie 2005

3.AL Deva A8D Prestai Construct zidar rosar-tencuitor 2< 24 septembrie 2005

4.AL Deva Alex Transconstruct zidar rosar-construct 4 30 septembrie 2005

5.S Deva Foricon Prest zidar rosar-tencuitor 3 5 octombrie 2»

6. AL Deva Nicu Global zidar restaurator 2 30 sepotembrie 2005

7. AL Dara MAR’Construct SRL fieraF betonist 2 23 sqgwnBrie 2005

. ±1 * a J -w V ■y-w-w-.Vwv-yv-ww-w-Sodetatea Preț Variație
Miere (lei/acț)(%)

1. SNP PETROM 0,4700 -0,21
2. SJF1 BANAT-G0ȘANA 1,6100 -3,59
3. TIV 0,9800 40,51
4. BRD 12,500 43,31
5. IMPACT 0,4320 +0,47
6. AZOMUREȘ 0,2800 0
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8600 -2,27
B. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,1110 +3,74

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5400 *1,89
11. DECEBAi 0,0106 +2,91
Rubrică realizați ie SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
HH Decebal, H. R, (lingi QHMNQ. tel.: 221277.

**********

Cursul de re
X

ă al Băncii NaționaleaRomâniei în data de 16 si 2005Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,4797 2,8474 5,1490

țjurșul valutar practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

C V e V C V
Banc Post 3,4700 3,5200 2,8300 2,8800 5,1550 5,2400
BRD 3,4695 3,5195 2,8270 2,8900 5,1370 5,2540
Banca Transilv. 3,4645 3,5145 2,8339 2,8839 5,1540 5,2275
Raiffeisen Bank 3,4500 3,5300 2,8100 2,9000 5,0900 5,2800
■Im /alutar oracțicat de casein ie schimo vaiutar din Deva

Star Exchanqe 3,4500 3,4800 2,8100 2,8500 4,9500 5,2000
Herdan Exchange 3,4500 3,4800 2,8100 2,8400

mailto:loredana.leah@infarmmedia.ro
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• Agricultori pentru Spania. Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă (OMFM) Țăranii, UE și... cota de laptedesfășoară marți o acțiune de selecție pentru lucrători în domeniul agricol, pentru 384 de locuri de muncă în Spania. Participă 800 de persoane, cu vârsta între 20 și 40 de ani, care au depus dosarul și sunt înscrise în banca de date a OMFM. (L.L)
• Noi subvenții. Producătorii agricoli vor primi 30 lei noi pentru fiecare 100 kg de cartofi obținuți din sămânță certificată. Vor primi bani de la stat și cei care folosesc semințe de calitate de orez, cânepă pentru fibră, pomi altoiți, zmeur, mur etc. Pentru suprafețele mai mari de 0,1 ha, cultivate cu viță nobilă sprijinul va fi de 150 lei noi. (L.L.)
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■ La o exploatație de 
20 de vaci, rezultă un 
beneficiu brut de 
140.000 euro.

Loredana Leah________________
loredana.leah@informmedia.ro

General Berthelot - Producția medie anuală la o exploatație de 20 de vaci ar trebui să fie de cel puțin 7000 1 lapte. Acest lucru poate fi realizat numai cu un efectiv de vaci de înaltă performanță. Efectivul actual de vaci (numeric și productiv) însă este în scădere. Din cele aproximativ 60.000 de capete de vaci, numărul celor certificate este încă nesemnificativ. Direcția Agricolă a făcut numeroase demersuri pefitru a evidenția importanța respectării normelor UE
Cursuri pentru profesorii de la sat
■ Circa 3200 de cadre 
didactice din -mediu 
rural vor fi școlarizate 
de către MEC.

Deva (R.I.) ■ Ministerul Educației și Cercetării a alocat aproximativ trei milioane dolari pentru plata școlarizării in scopul perfecționării profesionale.Candidații admiși vor semna un contract prin care se obligă că după absolvirea programului de formare să predea cel puțin 4 ani într-o școală din mediul rural. Programul de formare se rea

cu privire la adăposturile animalelor dar și avantajele achiziționării unor animale de valoare. Datorită prețului care poate ajunge până la 1500 euro/animal, foarte puțini fermieri au posibilitatea financiară de a le achiziționa.
Rentabilitate!Trebuie întocmit și realizat programul de modernizare a fermelor de vaci pentru că cei care vor obține cotele de lapte, vor deveni marii câștigători ai acestei competiții. De ce? în primul rând pentru faptul că, odată câștigată, cota asigură crescătorului, la încheierea activității, un câștig foarte mare.Cei care nu vor pune mâna pe nici o felie de cotă, vor muri. După reglementările din domeniu, cota de lapte 
lizează prin învățământ deschis și la distanță în șapte instituții de învățământ șupe- rior partenere: Universitatea București, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea „Babeș Bolyai”- Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” - Iași, Universitatea „Transilvania”- Brașov, Universitatea de Vest Timișoara și Universitatea Politehnică Timișoara.
înscrieriPentru a urma aceste programe de formare, cadrele didactice interesate se mai pot înscrie până la 25 sep

Un șeptel de calitate asigură succesul pe piața UE reprezintă un „bun”, ce poatefi transmis, închiriat, moștenit sau vândut. Cine nu are cotă de lapte nu va putea desfășura o activitate econo
tembrie a.c. Programele de formare pentru cadrele didactice care activează în mediul rural sunt structurate pe: învățământ primar (studii universitare de trei ani de zile), conversie profesională (studii postuniversitare de doi ani de zile pentru limba și literatura română, limba și literatura engleză, limba și literatura franceză, istorie, geografie, matematică, chimie, fizică, biologie, educație tehnologică, respectiv 1,5 ani pentru tehnologia informației) și formare psihopeda- gogică (studii postuniversitare de 1,5 ani).

_ J
A r

mică în domeniu, iar dacă dorește să-și înființeze o fermă de vaci pentru lapte va fi nevoit să cumpere de la alții cota de lapte.
Neutralizarea 
deșeurilor

Deva (L.L.) - Unitățile de creștere a animalelor și procesatorii au obligația să dețină instalații proprii de neutralizare a deșeurilor animale. în cazul în care nu dețin astfel de instalații, unitățile sunt obligate să încheie un contract cu unități de ecarisare autorizate și aprobate. Consiliile locale simt responsabile cu neutralizarea cadavrelor de, animale provenite din gospodării.
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SCMNEXFORs*

Soluția dv. în con
strucții , instalații ȘÎ 
achiziționare/ montare 
centrale termice!

AGENȚIA DE SELECTARE ȘI 
PLASARE A FORȚEI DE MUNCĂ 

„JOBS FOR YOU”

AZA oprimare in culori
Î7410259Tel./fax-

ca

în domeniul oftalmologiei la Euroclînica se 

efectuează consultații pentru afecțiuni ca: 
miopie, hipermetropie, astigmatism, al căror 
tratament Cu laserul excimer va fi efectuat în 
perioada 10-12.10.2005 de către Dr. Gemete 
Nlcola de la spitalul Ancona (Italia).

Persoanele cu diagnosticul de cataractă 
secundară pot beneficia în clinică de tratament 
cu laserul Yag. De asemenea se pot face pro
gramări pentru paclenții cu următoarele 
afecțiuni: hernie de disc, spondiloză cervicală, 
pinten calcanean, gonartroză, menise, cefalee, 
periartrită scaptilb-liumeraiă, boala dupujrtren, 
sd de tunel carpian șl tarslan.

Consultațiile și intervențiile ea laser vot fi 
efectuate de Dr. Francois Pinorl de ia spitalul 
Nisa (Franța) în perioada 01-04.10.2005.

Toate intervențiile sunt efectuate cu 
anestezie locală șt nu necesită internare. Pro-, 
gramăriie se fac la telefon 0256-308908, sau 
la sediul din Timișoara, str. Ioan Plavosin, nr. 
13.

(30106)

Contracte de muncă în străinătate numai prin, agenția de plasare și selectare a forței de muncă 
„JOBS FOR YOU’

' '»11 !< .11* . \

VÂAȘTEAPTÂLALNSCIUERE!
Toate doamnele p domnișoarele între 1ani, necăsitorii 
văduve, divorțate, serioase, prezentabile cu aspect fizic plicul, 

snnt așteptate la sediul principal din Hunedoara, B-dul Traian, nr. 1W
Tel/Fax.

ARAD 
TIMIȘOARA 

REȘIȚA 
ALBA 

CĂLĂRAȘI 
SUCEAVA

Sau la sediile din
- tei: 0257 247 813
- tei: 0256 293 450
- tel: 0255 227 684
-tel: 0258 813 925
-tel: 0242 318 929
- tel: 0230 524 684„

o
o
©

www.romedicenter.net
'■ ■ 'rid;...

mailto:loredana.leah@informmedia.ro
http://www.romedicenter.net
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• Alocații. CL Hunedoara anunță pe toți beneficiarii de alocații de susținere, care au copii de vârstă școlară, să se prezinte la Primărie până în data de 25.09.2005, cu o adeverință școlară din care să rezulte frecventarea cursurilor și dacă aceștia beneficiază sau nu de bursă. (S.B.)
• Retrocedări. Executivul a prelungit, ieri, intervalul de timp în care cultele religioase și cetățenii aparținând minorităților naționale pot solicita retrocedarea imobilelor naționa- izate.Termenul pentru depunerea cererilor de retrocedare va expira la 25 ianuarie 2006. (S.B.)

Sanda Bocaniciu____________
ianda.bocanlcluelnformmcdla.ro

Deviza actuală: 
Jos Cultura!

Fenomenul cultural în Deva va deveni o 
pasăre rară! Se profilează un viitor sum
bru al oamenilor de cultură care trag un sem

nal de alarmă în această privință. Acesta s-a 
născut ca urmare a transformărilor nefericite 
ale instituțiilor culturale ale municipiului 
reședință de județ, constatate zi de zi doar de 
cei cărora le pasă! Cine nu vede în cultură 
decât noi spații de acaparat susține doar o 
teză valabilă pentru ariviști, care, din păcate, 
sunt tot mai mulți și tot mai orange. Ce se 
întâmplă în plan cultural în Deva este incre
dibil, dar foarte ade-vărat. Toate instituțiile 
care deservesc acest domeniu - care în alte 
state sunt singura mândrie națională, fiind 
sprijinite intens de guvern - la noi sunt batjo
corite.

Teatrul devean este în renovare de 18 
ani, Biblioteca Județeană urmeză să fie 
mutată într-un spațiu impropriu, Muzeul se 

luptă tot de ații buni -cu •renovare#,-'artlștifor / 
plastici li se iau galeria și atelierefe, câsă de 
cultură nu are căldură și se distruge treptat, 
cinematograful, până la concesionare poate 
că se mai descurcă. Colac peste pupăză, ulti
ma bombă în curtea culturii hunedorene: Cer
cul Militar trebuie să se mute din clădirea 
Casinei Deva. Cârcotașii spun că totul se face 
cu bună știință. Și totuși ne întrebăm: DE CE 
se sacrifică cultura și nu alt domeniu?! 
Românul nu are nevoie de așa ceva?...

• r^llTKI VID il KXCLDSltFNlTK

Viorica Roman
vtar Ic* so man tlnfonnmedlB.ro

Traian Jurchela

să refuz invitațiile în anumite locuri.■ Abaterea de la fol
clorul autentic este un 
păcat și tinerii ar trebui 
avertizați în acest sens.

CUVÂNTUL LIBER: Când ați debu
tat?

Traian Jurchela: Anul acesta se împlinesc 34 de ani de când am urcat pe scenă.

CL: Deci respectul de 
sine cât și cel pentru 
public vi se pare 
important? >

TJ: Esențial. Dacă nu te respecți, nu vei fi respectat nici de oameni. Iar dacă nu- ți respecți publicul, el o simte și îi pierzi dragostea. începând de la ținuta pe scenă și continuând cu repertoriul totul trebuie să fie autentic. Cred chiar că nu e suficient doar atât ca să te bucuri de aprecierea oamenilor.
Ardeal și de ardeleni. De câncț mă știu am avut cu ei d comunicare de la suflet la suflet. Și cred că iubirea e reciprocă.

Traian Jurchela
; .- iii ■...........

CL: înseamnă că veți reveni 
pe meleagurile hunedorene?;

TJ: Cu toată dragostea, ori de câte ori voi fi chemat. Aco-; lo unde ești primit cu drag îți face plăcere întotdeauna să te întorci.

Data nașterii: 5 august 1949
Studii: liceul

Ocupație: referent artistic la Casa de Cul
tură „M. Eminescu" Oravița (jud. Caraș- 
Sevenn), de 20 de ani

Apreciat mesager al folclorului bănățean, 
Traian Jurcela a intrat în conștiința pu
blicului cu cântece de pe Valea Carașului 
dar și cu romanțe.

CL: Cum vă caracterizați 
viața de artist?TJ: Este foarte frumoasă. Frumusețea ei compensează toate greutățile pe care le-am întâmpinat. Eu mi-am împărțit întotdeauna în așa fel timpul încât să-mi rămână și pentru odihnă. Cred că știu și

CL: Ce părere aveți de pu
blicul hunedorean?

TJ: Sunt aici cam a șasea oară. Simt o prezență statornică și mă bucur să mă întâlnesc cu hunedorenii. Eu rămân cu sufletul aproape de

CL: Pe ce criterii?
TJ: Strict calitative. Sunt și locuri unde nu vreau să fiu prezent. Țin și la sănătatea mea și îmi doresc și să fiu cât mai mult timp printre oameni. M-aș bucura tare mult dacă dintre tinerii noștri s-ar desprinde un public care gustă cu . adevărat folclorul auten- / tic. Din păcate s-a per- / vertit gustul publicului f și asta se poate chema f. păcat.

S-a pervertit 
gustul publicului

BuImU iu «li
Hunedoara: Galeria de 
Arte găzduiește expoziția 
de grafică a artistului plas
tic hunedorean, Ovidiu 
Croitoru.

Deva: Galeria de Artă "For
ma". Expoziția de sculp
tură a artistului loan Șeu 
prezintă publicului intere
sat 65 de lucrări de mici 
dimensiuni executate în 
lemn, piatră și metal. •

Teatru

Petroșani. Teatrul "I.D.Sâr- 
bu" își deschide stagiunea 
sâmbătă, 17 septembrie, 
la ora 18.00, cu piesa 
"Față-n față"de Francis Jaf- 
o. Duminică, la ora 12.30 
a avea loc o nouă ediție 
recitărilor din "Poeții Văii 
ilui".

Ipectacale
ledoara. în perioada 18

• - la Biserica Romano-

Mică și la castelul 
Qieștilor se vor derula 

sRcole și recitaluri de 
de cameră și mu- 

ZIG veche-medievală. 
Acț sunt cuprinse în 
Pr^ji "Toamnei Muzi- 

ca*^edorene", mani- 
fesJAinsă la cea de-a 
XXvWie. în nrima ii 

prinde, la ora 18.00, la bi
serică, un recital de vioară 
și orgă susținut de Mirela 
Capătă și Ecaterina Botar 
din Cluj-Napoca.
Deva - Sarmizegetusa. 
Zilele dedicate împăratului 
Traian, "Dies Traiani"se vor 
derula în cele două 
localități, debutând la 
Deva, sâmbătă, ora 10.00, 
cu un simpozion (la 
Primărie). La ora 17.00 vor 
fi depuse coroane la Sta
tuia lui Traian. La Sarmi
zegetusa, în prima zi, la ora 
15.00, în Zpna Amfiteatru
lui se va deschide un Târg 
al meșterilor populari. 
Acesta va fi urmat de un 
spectacol folcloric, un con
cert de muzică contempo
rană susținut de Teatrul de 
Artă Dramatică Deva și o 
discotecă în aer liber. 
Duminică, manifestarea 
continuă doar la Sarmi
zegetusa, de la ora.9.00, 
debutând cu o slujbă la 
Biserica Ortodoxă din loca
litate.

Ilia. Festivalul "Mureș pe 
marginea ta". Vineri: lan
sarea monografiei comu
nei Ilia realizată de scriitorul 
Miron Țic va fi urmată de 
inaugurarea expoziției de 
artă populară a etnografu
lui Marcel Lapteș. Prima Zi 
a festivalului se va încheia 
cu un spectacol folcloric. 
Sâmbătă: concursuri spor-
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Carte
• Două noi cărți ale uno
ra dintre cei mai bine vân- 
duți scriitori .din lume - 
Paulo Coelho și Dan 
Brown - vor ajunge în 
librăriile din România con
comitent, la mijlocul lunii 
septembrie. Atât Editura 
Humanitas, care publică 
"Zahir" de Paulo Coelho, 
cât și Rao, editorul "Con
spirației" de Dan Brown, 
au anunțat 15 septembrie 
ca dată la care noile vo
lume vor fi disponibile în 
librăriile din întreaga țară. 
Se vor afla astfel în com
petiție un roman ce s-a 
vândut în peste trei sute 

de mii de 
exemplare 
doar în 
primele trei 
săptămâni în 

P.iuin Cuellx, 
io Zahir

Brazilia ("Zahir”), și unul ce 
s-a vândut în întreaga 
lume în peste șase mil
ioane de exemplare, de la 
apariție ("Conspirația"). în 
România, Coelho și Brown 
sunt în competiție de 
peste un an de zile, de 
când Rao a început să-l 
publice pe autorul ameri
can. în România, cărțile lui 

Coelho - "Alchimistul", 
"Veronika se hotărăște să 
moară", "Diavolul și dom
nișoara Prym", "Manualul 
războinicului luminii", "La 
râul Piedra am șezut și am 
plâns" etc - se mândresc 
cu vânzări de circa 
560.000 exemplare până 
în luna iulie inclusiv. 
Profitabil a fost și Dan 
Brown pentru editorul 
român. Rao a vândut din 
"Codul lui da Vinci" 
75.000 exemplare din luna

Magazinul „Clp Audio 
Video Film" Deva situat în 
Complexul Ulpia Shoping 
Center, et. I, deschis inclu
siv duminica până la ami
ază, oferă celor ce doresc 
să petreacă un week-end 
plăcut transferați "în lu
mea muzicii, alături de 
ultimele noutăți în materie 
de casete audio,video,DVD 
și CD-uri, apariții editoriale 
cu un cuprins interesant și 
atractiv.

Parcori
Deva. în Parcul „Cetății" 

puteți petrece clipe de 
destindere în mijlocul 
naturii și, dacă vremea 
permite, reprezintă un pre
ambul al unei drumeții 
până la ruinele Cetății, 
monument istoric. Pentru 
a vizita Cetatea Devei se 
poate urca cu telecabina 
de la poalele monumentu
lui istoric. Stația de plecare 
este lângă Stadionul 
"Cetate". Programul de 
funcționare este zilnic între 

40.000 de lei vechi, pen
tru pensionari biletul costă 
20.000 de lei, iar pentru 
copii, taxa este de 10.000 
de lei vechi. De la casa de 
bilete, vizitatorii pot 
cumpăra vederi și pliante 
ilustrate despre municipiu 
și obiectivele turistice care 
poț fi vizitate aici, (foto) - 
Simerla. Parcul Dendro- 
logic, cel mai vechi parc 
științific din țară este 
spațiul cel mai adecvat 
pentru o destindere totală. 
Parcul Simeriei oferă, 
splendoarea primăverii.

Hunedoara. Stadionul 
„Michael Klein": 
Sâmbătă, ora 11.00, Fot
bal:
Corvinul Hunedoara - 
F.C.Bihor
Petroșani. Stadionul „Jiul": 
Sâmbătă, ora 17.00, Fot
bal:
Jiul Petroșani - F.C.Argeș 
Deva. Baza sportivă „Real- 
sport", zona Stadion - 
Cetate Deva
-Terenuri de fotbal cu 
gazon artificial, instalație 
nocturnă, vestiare, dușuri, 
terasă și bar. Rezervări 
terenuri fotbal: tel. 0745/ 
051.547, 0722/ 210.134, 
0745/ 762.143 sau la baza 
sportivă.
Deva. Călărie, plimbări cu 
trăsura pentru copii și 
adulți: tel 0744/ 876.244

Mul

.Supreme Club", din Deva, 
B-dul N. Bălcescu, Bl. 12A 

fracție cu Ruleta Electroni
că, aer condiționat și ven
tilație, cea mai savuroasă 
cafea și satisfacție deplină! 
Rezervări: 0254/221220. . 
.Aristocrat" - club de 
noapte cu locații îh Deva, 
Str. Pescărușului, nr. 42 și 
Simeria, str. Gheorghe 
Doja, nr. 39. Tel. 004 
1723121382

Ranatani
Stațiunea Râușor. în 
masivul Retezat la 30 de 
km de Hațeg, unde se află 
și singura pârtie de schi 
din masiv există o cabană 
cu 2 terase, 2 dormitoare 
spațioase, living mare; 
bucătărie, baie. Dispune 
de încălzire și apă caldă! 

Tel.0722-276838;0744- 
603329
Sarmizegetusa. Pensiunea 
ZAMOLXE este situată la 
poalele Munților Retezaț 
fiind un loc foarte liniștit, 
ideal pentru organizarea 
unor mese pentru mar
carea evenimentelor per
sonale. Cabana are șapte 
locuri de cazare. Dotări: 
baie proprie, bucătărie 
proprie cu toate dotările, 
TV și Internet, teren de 
sport, apă caldă și rece în 
permanență, încălzire cen
trală. Atracțiile turistice 
oferite sunt: Cetatea Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, 
Muzeul Cetatea Colț etc.

ianda.bocanlcluelnformmcdla.ro
tlnfonnmedlB.ro


ACTUALITATE /Ivineri, 16 septembrie 2005
• înșelăciune la Brad. Polițiștii Formațiunii de Investigare a Fraudelor Brad îl cercetează pe Ovidiu M., de 36 de ani din Deva pentru înșelăciune și încălcarea prevederilor Legii CEC-ului. Acesta, în calitate de administrator la o societate comercială din Brad a emis o filă CEC în valoare de 200 de milioane de lei vechi fără a avea acoperire în cont. (T.S.)

K. lumai ce se-ncruntă le trei ori1 președintele Băsescu și prețul benzinei a scăzut cu vreo 1.700 de lei vechi. E adevărat că, austriecii de la OMV, cei care fac legea pe piața carburanților în România au cam dat-o la întors și au precizat că, ieftinirea nu are nici o treabă cu încruntarea lui Băsescu. lată însă că, odată ajuns în America prietenului său Bush, președintele României aruncă o altă bombă. De-ăia de capitalist american care nu vrea să cadă în Ocean. Cică și-ar dori parlament unicameral. Ceea ce, bineînțeles că a aruncat în aer politichia românească. Mai ales că sute de parlamentari își văd, dintr-o dată amenințată poziția de frecător de mentă pe banii poporului. Rectific: poziția de frecător de mentă pe foarte mulți bani de la prostime.
Eadevărat că, imediat grizonatul Tăriceanu a ieșit la rampă și a susținut sus și tare că ideea lui Băsescu este greșită. Și că el nu va fi de acord cu ea. în aceste condiții Băsescu începe, din ce în ce mai mult să semene cu personajul care luptă singur împotriva tuturor. Și să vadă cum tot ceea ce el și-ji dorit este înghițit de grupuri de interese politice și economice. '

f-tKțunre fi Um >»•»•» 
strat» Leat _c*> «cmc țeranopan

QbkxneAn lemn 
lamele mobile sau «uue
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DMPVCff

r-02/202-2004

Timisoara: 
str. C. Brancoveanu, 

nr. 50-52, TEL: 
0256/221.592;

MOBIL:
0788/373.585

Mo lot se teme de valută
■ Președintele CJ nu 
vrea să încheie con
tracte a căror finanțare 
să fie în euro.

Băniei I. Iancu________________
daniel.iancu@informmedia.roDeva - Președintele Consiliului Județean, Mircea Mo- loț, declară că mai multe firme străine sunt interesate să investească sume importante pentru refacerea infrastructurii din județul Hunedoara. Astfel, diferite societăți din străinătate și-au exprimat disponibilitatea de a investi

aproximativ 30 de milioane de euro în județ, în primul rând pentru reabilitarea drumurilor.
Discuții„Am purtat o serie de discuții în acest sens cu reprezentanții firmelor. Este vorba ca noi să rambursăm suma respectivă în minim 15 ani, cu o anumită dobândă. Singura mea problemă, și dacă nu vom încheia contractul acesta va fi motivul, e aceea că îmi este frică să închei contractul în valută, din cauză că nu poți ști care va fi cursul peste 10-Î5 ani”,

a spus Mircea Moloț. El a mai precizat că, pe de altă parte, se încearcă și alte soluții: „Am contactat mai multe bănci și, pentru a rezolva problema infrastructurii, este posibil chiar să emitem o serie de obligațiuni, cu o valoare totală de 600 de miliarde de lei. Oricare va fi soluția aleasă, sper ca în lunile aprilie-mai anul viitor, să ne putem apuca de lucru. Am promis, nu cu mult timp în urmă, să fac din acest județ un adevărat șantier în lucru, în ceea ce privește drumurile județene, și vreau să mă țin de cuvânt”. Mircea Moloț

MBCMEA TA GMfSttlc Credeți că serviciile oferite pacienfilor de către spital sunt mulțumitoare?
,..................       /. .3............... .................................................................................................7'.'. 7.., J7.; .7'...

Nici serviciile oferite de spital nu simt mulțumitoare, dar modul în care pacienții sunt tratați de unele asistente lasă foarte mult de dorit. Nimeni nu e perfect, dar în cazul spitalelor mai este mult de lucru până când personalul medical va fi cu adevărat profesionist. . 
Sabina, 
Deva

■rn nici un caz. Am JLstat la rând de dimineața de la șapte și deși aveam bon de ordine am reușit să intru la consultații de- abia la ora 12.00. Dacă vrei să se ocupe cineva de tine ai nevoie de relații. La domnul doctor nu am ce să-i reproșez, dar asistentele lasă de dorit.
Adriana, 
Deva

Sunt catastrofale. Nimic nu s-a schimbat și parcă de pe o zi pe alta e tot mai rău. Este inacceptabil modul în care sunt tratați o anumită categorie de pacienți și mă refer la cei care nu dau șpagă. întreg sistemul este suferind și nu cred că lucrurile se vor schimba. 
Florian,
Deva

Serviciile sunt cum sunt, dar pentru că nu avem de ales, leacceptăm așa. Este foarte mult loc pentru îmbunătățiri. în toate secțiile spitalului există același dispreț față de pacient și dacă nu dai bani la doctori și asistente nimeni nu te ia în seamă și nu-ți face aWâftiBaante, 
VALERU<?Wr r" 
Deva -

Sunt dezastruoase.Nimeni nu te bagă în seamă atâta timp cât nu dai bani, iar banii trebuie să-i dai nu doar la doctor ci și la asistente. Iar serviciile nu sunt de cea mai bună calitate nici dacă dai șpagă. Nu cred că va reuși cineva să schimbe obi- ceiurile.sistemului. & 
Marta, * T
Deva

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

DESCHIS
luni - vineri 10,00 - 19,00

sâmbătă 10,00 - 14,00

CRIOS Ferestre și uși din pvc și aluminiu
Cu investiții de peste 250.000 euro, orientate în special spre 

achiziția de utilaje, firma CRIOS, este unul dintre producătorii 
de vârf în domeniul tâmplăriei din PVC ți aluminiu cu geam 
termolzolant.
ani în producerea ți montarea de tâmpUrie PVC ți aluminiuExperiența firmei de peste 11 i_,___  ___.

vă stă la dispoziție, fiind convinși că împreună putem găsi soluțiile cele mai bune pentru 
fiecare client.

La executarea tâmplăriei din PVC se utilizează sisteme de profile Rehau, cu preponderență 
seria Basie Design, precum șl seria BrHiant Design penteamerad.

Geamul termolzolant, furnizat de PikinglEin. cu materiale Kommerllng, se realizează în diverse 
componente: float, LOW-E, reflexiv, siguranță; pe linie modernă de fabricație.

De ia planificare șl până la montare, specialiștii noștri vă vor furniza sfaturile de care aveți 
nevoie.

Ne face plăcere să răspundem la toate întrebările tehnice sau organizatorice și să găsim 
soluțiile tehnice corespunzătoare pentru liniștea confortul șl siguranța dumneavoastră.

www.crios.ro vi este la «sporiție cu orice informație.
COMANDĂ ACUM Șl Al RABAT PĂNA LA 25% LA

PREȚ, NU LA CALITATEv

Aiud: 
(Media Paper) 

Str. luiiu 
Maniu, nr. 41, 

tel/fax: 
0258/864147

Alba-lulia:
B-dul Republicii,
nr. 117, parter, 

tel/fax: 
0258/818.953;

mobll:
0788/818.953

Sibiu:
Aleea Frații

Buzețti, bl. 1, 
parter, tel/fax: 
0258/440.335; 

mobil: 
0788/527.144

Deva:
Str. 22 Decem
brie, TEL/FAX: 

213.380;
mobil: 

0788/595.234

■ I
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pMtni mi aportomrat

Apel gratuit 
om «27 527

(28086

SC PRACTIC 
COLOSEUM SRL 

TÂMP ARIE PVC DE CALITATE ■ 
Ferestre, uși, fațade, terase 

-profile REHAU, GEALAN; -feronerie GU, 
WINKHAUS, SELVE; -sisteme antiefracție 
SECUSTIK; -sticlă LOW-E Hard cu Argon;

plase insecte cu balamale și rulou, 
jaluzele verticale, pervaze 

Tâmplăria este executată în fabrica APLAST, cea 
mal modernă din România. 

Montaj profesional, satisfacție garantată!

DISCOUNT 20%
GRATIS: plase insecte, pervaze, sisteme Secustik 

Consultanță de specialitate, transport ți montaj gratuit 

RATE 19 euro pe lună pentru un apartament

DEVA - Cuza Vodă, nr. 37, 219.420; 0723/805.913 
BRAD - 0747/046.724; > ;
CĂLAN - 0747/046.725;

HUNEDOARA - B-dul Traian, nr.6 (50 m până la ACR) \ ț 
t (29621)’

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
http://www.crios.ro


• Adversarii Jiului pe val. FC Argeș,adversara Jiului din partida de sâmbătă de la Petroșani, a învins, miercuri, pe Dunărea jfGiurgiu (B2), scor 6-2. Golurile au fost marcate de Marius Sava (2), Costescu, D. Radu, Cristi Tănâse și Cîrstea. Partida a marcat revenirea lui Sava după accidentarea suferită înaintea începerii campionatului. (C.M.)
• Cristina lonescu la B. Singura arbitră FIFA din județul Hunedoara, Cristina lonescu (Vulcan) va conduce, sâmbătă, la centru, partida din cadrul etapei a V-a, a Diviziei B, seria a ll-a, dintre Astra Ploiești și Minerul Motru. Hunedoreanca va fi asistată de alte două arbitre, respectiv Irina Mîrț (Botoșani) și Petruța lugulescu (Târgoviște). (C.M.)

Denisa Filip (Setate Deva), autoare a 10 
goluri (5 din 7 metri) în partida eu Rul
mentul Brașov, din piima etapa a Bigii 
Naționale, ocupă locul trei în clasamentul 
golgheterelor, la egalitate cu Oana Duca, 
altă jucătoare de la Cetate împrumutată 
însă ia GSM Sibiu. (Foto: arhivă)

a ‘

■w

V1

•r

Jiul nu renunță la Tameș
Petroșani (C.M.) - Antrenorul Ionuț Chirilă și-l dorește foarte mult în lot pe mijlocașul Iulian Tameș, jucător împrumutat de

Ionuț Chirilă

Chirilă cere sprijinul publicului

Dinamo la gruparea rusă Allania Vladikavkaz, motiv pentru care Jiul nu a renunțat la ideea aducerii sale la Petroșani. “Vom face tot posibilul să-l aducem la echipă în perioada de transferări din iarnă. Este cel mai valoros jucător de pasă decisivă din România, dar e și foarte scump.”, a afirmat Ionuț Chirilă, care a mai adăugat că ar mai avea nevoie de un vârf și de un fundaș, pentru completarea posturilor deficitare ale echipei.

■ "Sperăm ca suporterii 
sâ fie cu noi, nu împo
triva noastră", declara 
antrenorul Jiului.

ClPRIAN MaRINUȚ 
dprian.marinut@lnformmedla.ro

Petroșani - Antrenorul Jiului, Ionuț Chirilă, plusează la capitolul psihologic. Tânărul tehnician solicită publicului să ajute moral echipa, după ce a afirmat că a dat lovitura la Vaslui, unde a obținut prima victorie, pentru că “am scos presiunea de pe jucători, spunându-le că nu este o tragedie dacă pierdem”.Huiduit și somat să demisioneze după meciurile pierdute pe teren propriu cu Gloria Bistrița și Sportul Studențesc, Chirilă le cere acum suporterilor Jiului nu dpar răbdare, ci și încurajări.
Apel la suporteri“Doresc ca prin intermediul presei să fac un apel, către suporterii din Valea Jiului să vină și să ne sprijine moral la partida de sâmbătă cu FC Argeș. Fotbaliștii Jiului sunt tineri și fără experiență, iar când un stadion întreg îi apostrofează se pierd, și nu reușesc să joace la întregul
Cupa de vară „Măgura 2005
■ Ediția a 20-a a com
petiției a aliniat la start 
10 echipe din Pui și 
Baru Mare.

Ciprian Marinuț, Aurel Anca
; .. . . .... (Ș . u.i . .

Pui - Tradiționala competiție fotbalistică desfășurată pe perioada lunilor iulie, august și septembrie, între echipele din comunele Pui și Baru și-a desemnat câștigătoarea. Ajunsă la a 20-a ediție înterecerea, organizată în fiecare vară de Gonsiliul Local și Primăria Comunei Pui, a aliniat la start 10 echipe. Acestea s-au întrecut pe parcursul verii în cadrul a două grupe de câte cinci formații, în sistem campionat cu jocuri tur retur.Primele două clasate în cadrul grupelor s-au întâlnit

■*

Căpitanul echipei câștigătoare, primind trofeul de la primar

- - .rMHHUww TwiwWi * T * . . .

Etapa 1, 25 septemrie, ora 16.00 Streiul Baru Mare- Gloria Bretea Română
AS Sântămăria Orlea - Cerna Toplița AS Boșorod - Cerna Toplița
Viitorul Păclișa - AS Boșorod Etapa a VIII -a, duminică, 13 noiembrie, ora 15.00
Cerna Lunca Cernii - Streiul Baru Mare Unirea G-l Berthelot - Cerna Toplița
Știința lancu de Hd. - Minerul Teliuc Gloria Bretea Română - AS Boșorod
Gloria Bretea Română - Unirea G-l Berthelot AS Sântămăria Orlea - Streiul Baru Mare
Etapa a II -a, duminică 2 octombrie, ora 16.00 Viitorul Păclișa - Minerul Teliuc
Unirea G-l Berthelot - Minerul Teliuc Cerna Ludea Cernii - Știința lancu de Hd.
Streiul Baru Mare - Știința lancu de Hd. Etapa a IX -a, duminică, 20 noiembrie, ora 15.00
AS Boșorod - Cerna Lunca Cernii Știința lancu de Hd. - Unirea G-l Berthelot
Cerna Toplița - Viitorul Păclișa Minerul Teliuc - Cerna Lunca Cernii
Gloria Bretea Română - AS Sântămăria Orlea Streiul Baru Mare- Viitorul Păclișa
Etapa a III -a, duminică, 9 octombrie, ora 16.00 AS Boșorod - AS Sântămăria Orlea
AS Sântămăria Orlea - Unirea G-l Berthelot Cerna Toplița - Gloria Bretea Română
Viitorul Păclișa - Gloria Bretea Română ■ Echipa Știința lancu de Hunedoara ioacă sâmbătă după-masă pe stadionul
Cerna Lunca Cernii - Cerna Toplița Contructorul Hunedoara.
Știința lancu de Hd. - AS Boșorod Echipele Cerna Toplița și Cerha Lunca Cernit ioacă meciurile pe stadionul
Minerul Teliuc - Streiul Baru Mare Constructorul Hunedoara.
Etapa a IV - a, duminică, 16 octombrie, ora 16.00 Echipa Unirea G-l Berthelot joacă pe terenul din satul Tuștea.
Unirea G-l Berthelot - Streiul Baru Mare Echipa Streiul Baru Mare joacă pe terenul din comuna PUI.
AS Boșorod - Minerul Teliuc ____________
Cernă Toplița - Știința lancu de Hd,__________________
Gloria Bretea Română - Cerna Lunca Cernii
AS Sântămăria Orlea - Viitorul Păclișa________________
Etapa a V-a, duminică, 23 octombrie, ora 15.00
Viitorul Păclișa - Unirea G-l Berthelot_______
Cerna Lunca Cernii - AS Sântămăria Orlea
Știința lancu de Hd. - Gloria Bretea Română
Minerul Teliuc - Cerna Toplița_______________
Streiul Baru Mare- AS Boșorod__________ ______________
Etapa a VI -a, duminică, 30 octombrie, ora 15.00

Suporterii Jiului nu au fost, în primele etape, prea îngăduitori cu echipa (Foto: arhivă)potențial. Pentru că nu au maturitatea necesară jocurilor din prima divizie, jucătorii au nevoie de suportul moral al publicului”, afirma Ionuț Chirilă, în cadrul unei conferințe de presă, desfășurată la Petroșani.“Spectatorii trebuie șă observe că în meciurile din deplasare Jiul a reușit să cucerească patru puncte, iar 
în semifinale, la finalul săptămânii trecute, în fața unui numeros public.
Premii de milioaneîn prima semifinală echipa satului Râu Bărbat a dispus cu 2-1? de formația satului Șerel, iar în a doua semifinală echipa din Baru a învis-o pe cea din Ponor cu scorul de 2- 0. în finala pentru locurile 1- 2, Râu Bărbat s-a impus cu 2- 

acasă nu a luat nici un punct, din cauza presiunii publicului și a rezultatului. Suntem o echipă în formare, care crește valoric de la meci la meci» dar dacă suporterii nu ne susțin ne va fi foarte greu să ne impunem în jocurile de pe teren propriu”, preciza antrenorul Jiului. Tânărul antrenor al Jiului a ținut să mai precizeze că Jiul nu este
H

1 (după prelungiri) în fața celor de la Baru, iar în meciul pentru locurile 3-4, echipa din șerel a trecut cu 3-1 de cea din Ponor. Cele mai bune 4 formații au fost recompensate de Consiliul Local și primarul Comunei Pui, Victor Stoica, cu diplome cupe și premii în bani, în va je de cinei milioane - locui I, patru milioane - locul II, trei milioane - locul III și două milioane locul IV. 

o formație care să-și permită transferarea unor jucători de valoare, ci va miza în continuare pe tineri și pe forța echipei.“Toate adversarele noastre s-au întărit. Noi nu ne permitem acest lucru. Ne bazam mai mult pe forța colectivă și pe unitatea de grup”, a conchis antrenorul echipei Jiul, Ionuț Chirilă.
Arbitri și observatori: 
Vineri, U septembrie 
FCM Bacău - Poli iași
Arbitri: Orlando Țrandu - Nlco- 
lae Marodin, Iulian Radu. 
Observatori: Mircea , Cezar 
lonescU, Aron Huzu.
FC Farul - FC Vaslui
Arbjțriș Sorin Esrpradean - Florin 

toăcu, Elsrejcu. ,
Observatori: Octavian Goga, 
Patrițlu Abrudan.
Sâmbătă, 17 sepetembrie 
Gloria Bistrița - Oțelul Galați 
Arbitri: Robert Dumimu - Traian ■ 
Mărehiș, CosBn Flore'scu. 
Observatori: Viorel Bolț, Mlrcea 
Salomir
Sportul Stud. - K Național 
Arbitri: Marian Salomir - Cris
tian Nica, Adrian Vidan, 
Observatori: Gheorghe Nede- 
lescu, Ion Mureșan 
Jiul Petroșani - FC Argeș 
Arbitri: Hartoi Martiș (Focșani) 
Cornel Fecioru, Eduard Unqu- 
reanu (ambii București). 
Observatori: Ion Turculeanu 
(Craiova), Tudor Constantinescu 
(București).

Arbitrii și observatorii, etapei II, 18-19 septembrie
Univ. Petroșani - CFR Marmosim: Florin Anca (Deva) - cen
tru, Florentin Văcaru și Robert Roșea (ambii Hunedoara) - 
asistenți. Observator - Zoltan Gergely (Hunedoara). 
Metalul Crișcior - Minerul Ahioasa: Victor Cojocari (Hune
doara) - centru, Ion Mândru (Simeria) și Marius Necșules- 
cu (Deva) - asistenți. Observator - Adrian Radu (Deva). 
Constructorul Hunedoara - Dacia Orăștie: Daniel Thirt 
(Călan) - centru, Radu Filipaș și Nicolae Albulescu (ambii 

uiBrad) - asistenți, Observator - Doru Toma (Deva).
^Gloria Geoagiu - Aurul Brad: Vlad Biriș - centru, Cristian 

Măluțan (ambii Deva) și Adrian Costea (Simeria) - asistenți. 
Observator - Petru Sperios (Hunedoara).
Retezatul Hațeg - Victoria Călan: Claudiu Kremer - cen
tru, Sergiu Perța (ambii Lupeni) și Cristian Lazăr (Petroșani) 
- asistenți. Observator - Cornel Cărare (Petroșani).
Ponorul Vața - CS Deva Certej: Daniel Marinescu - cen
tru, Cornel Damian (ambii Hunedoara) și Stelian Chiriță 
(Brad) - asistenți. Observator - Stan Hanzi (Deva).

Unirea G-l Berthelot - AS Boșorod
Cerna Toplița - Streiul Baru Mare______________________
Gloria Bretea Română - Minerul Teliuc________________
AS Sântămăria Orlea - Știința lancu de Hd.____________
Viitorul Păclișa - Cerna Lunca Cernii_____________ __
Etapa a VII -a, duminica, 6 noiembrie, ora 15.00
Cerna Lunca.Cernii - Unirea G-l Berthelot____________ _
Știința lancu de Hd. - Viitorul Păclișa__________ _
Minerul Teliuc - AS Sântămăria Orlea

Campionatul Județean de Fotbal aliniază la start 6 noi echipe

0
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• Remiză. Echipa Al-Ittihad, pregătită de antrenorul Anghel lordănescu a remizat în deplasare, scor 1 - 1, cu formația chineză Shandong Luneng, la care evoluează atacantul Ionel Dănciulescu, în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Camoionilor Asiei.(MF)
Semifinală românească?București (D.N.) - Perechea Ion Moldo- van/Gabriel Moraru s-a calificat în semifinalele competiției de dublu a turneului BCR Open România, după ce a învins, cu scorul de 6 - 5, 6 - 4, cuplul Davide Sanguinetti/- Tom Vanhoudt (Italia/Belgia). Tot miercuri, perechea Victor Hănescu/Andrei Pavel s-a calificat în sferturile de finală, după ce a învins, cu scorul de 6 - 4, 6 - 5 (7 - 3), cuplul ceh Petr Pala/David Skocn. Moldovan și Moraru vor juca în semifinale cu învingătorii meciului Hănescu/Pavel - Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski (Polonia), într-un alt meci din sferturile competiției de dublu, argentinienii Jose Acasuso și Sebastian Prieto s-au impus în fața perechii Florian Mayer/Rogier Wassen (Germania/ Olanda), cu scorul de 6 -1, 6 - 2. Singura finală românească din circuitul ATP s-a înregistrat în 1998, când Pavel și Trifu i-au învins pe Cosac și Pescariu.

Regretul lui Cosmin Contra

J

Victorie meritataLondra (MF) - Antrenorul francez Arsene Wenger susține că echipa sa, Arsenal Londra, a meritat să câștige partida pe care a disputat-o miercuri seară pe teren propriu cu formația elvețiană FC Thun (2 - 1), în cadrul grupei B a Ligii Campionilor, informează ediția online a cotidianului L'Equipe. „Am obținut ceea ce ne am *ț dorit și cred că am meritat această victorie. Dar și dacă am fi făcut egal nu ar fi fost o tragedie. Elvețienii s-au apărat foarte bine șî ne-a fost greu să ne descurcam în inferioritate numerică. Cred că eliminarea lui Robin Van Persie a fost eronată, pentru că a dorit să joace mingea. în opinia mea, la astfel de faze nu trebuie acordat niciodată cartonaș roșu, însă, chiar dacă aveau cu un jucător mai mult pe teren, adversarii au continuat să se apere și înțeleg de ce, pentru că noi eram favoriți. Puteau însă să realizeze o mare surpriză”, a declarat Wenger.
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Roberto Baggio 

Robbi 
Baggio, 
antrenor 
Roma (MF) - Fostul 
mare jucător italian 
Roberto Baggio a 
anunțat că esțe posi
bil să revină în fotbal 
Ga antrenor, a anunțat agenția Tgcom... „Acum sunt în afara 
fotbalului pentru că așa am ales eu, dar 
aș putea reveni. Am 
mai multe propuneri 
pe care vreau să le 
analizez și la momen
tul potrivit voi face o 
alegere", a declarat 
Baggio, aflat în Japo
nia ca ambasador al 
.oganizației Fao. De 
când s-a retras, în 
2004, Baggio,țiu a 
lăsat niciodată să se 
înșeleagă că ar putea 
da curs vreunei ofer
te, dar de data aceas
ta a precizat că este 
interesat de funcția 
de antrenor.

î

■ Timișoreanul crede că 
a greșit atunci când s-a 
decis să joace pentru 
clubul Atletico Madrid.

Madrid (MF) - Jucătorul echipei Getafe, Cosmin Contra, a declarat într-un interviu apărut în cotidianul El Correo Digital că trăiește in prezent un început de sezon cum nu a mai avut de aproape trei ani și.a precizat că cea mai mare greșeală a vieții sale de fotbalist a fost transferul la Atletipo Mad^d. Formația Getafe, la care Contra este coechipier cu Gheorghe Craioveanu, a întregi’strat în primele două etape ale campionatului Spaniei o victorie (2 - 0, cu Espanol Barcelona, în deplasare) și un rezultat de egalitate (1 - J, cu Athletic Bil

I

Suporteri 
condamnați

Sofia (MF) - Treizeci și opt de suporteri ai echipelor ȚSKA Sofia și Levski Sofia au fost condamnați la plata unor amenzi sau la închisoare ca urmare a incidentelor ce au avut loc, duminică, la meciul dintre cele două formații. Dintre aceștia, 14 suporteri au fost condamnați la plata unor amenzi cuprinse între 102 și 255 de euro, iar în cazul altor opt suporteri s-a decis o condamnare de până la 15 zile de închisoare. Alți 27 de suporteri bulgari implicați în altercații au fost puși în libertate.
„Nu este
■ Daniela Sofronie a 
spus adio gimnasticii, 
înaintea Mondialelor de 
la Melbourne.

București (MF) - Sportiva Daniela Sofronie a declarat că nu este nimeni vinovat pentru decizia pe care a luat-o, de a se retrage din activitatea competițională, înainte de a participa la ediția din acest an a Campionatele Mondiale de gimnastică de la Melbourne. „Eu am hotărât că este mai bine așa, să mă retrag înainte de Mondiale. Simt că pregătirea la lot nu merge așa cum trebuie. Este o hotărâre bună, nu cred că este cineva vinovat de decizia pe care am liiat-n Pnr si simDlu. aici la 

bao, pe teren propriu). „Am fi putut obține șase puncte din șase posibile în primele două etape ale campionatului Spaniei, dacă ne gândim la ocaziile pe care le-am avut în meciul cu Athletic Bilbao. Suntem mulțumiți pentru că am avut un început bun de sezon, în ceea ce mă privește, eu trăiesc un început de sezon cum nu am mai avut de aproape trei ani”, a spus Contra. Timișoreanul a evoluat în turul sezonului 2004/2005 la West Bromwich Albion, iar în retur la Poli Timișoară. în perioada 2002-2004 el a jucat la Atletico Madrid, fiind transferat la această echipă de la AC Milan. Fotbalistul român a mai evoluat în Spania la De- portivo Alaves, în perioada 1999-2001. „Echipa Getafe îmi

75 de ani pentru halterele noastre
■ România vrea să or
ganizeze Campionatul 
Mondial după JO de la 
Beijing din 2008.

București (MF) - Federația Română de Haltere a sărbătorit la Clubul Diplomaților, împlinirea a 75 de ani de la înființare, la eveniment fiind prezenți președintele forului internațional de specialitate, ungurul Tamas Ajan, și președintele federației europene, polonezul Waldemar Basza- nowski. Cu această ocazie, Romfilatelia a lansat un plic poștal de corespondență și un timbru, care au fost prezentate de directoarea Cristina Popescu. Printre invitați s-au numărat, de asemenea, preșe
nimeni vinovat"club nu sunt condiții. Oricum, eu am mai avut momente când am vrut să mă retrag, dar acum este finalul. M-am retras și acum mă gândesc la școală”, a spus Daniela Sofronie, care se pregătea la Constanța de două săptămâni, după ce Federația Română de Gimnastică a decis desființarea lotului olimpic.Mama sportivei, Mariana Sofronie, a precizat că respectă decizia fiicei sale și consideră că Daniela a făcut bine că a hotărât Să renunțe la gimnastică înainte de a participa la CM din acest an.

Nu este surprizăPrima antrenoare a Danielei Sofronie, Mirela Szemer- iai. a declarat că nu este sur

amintește mult de acea formație Alaves la care am jucat eu cu câțiva ani în urmă, încă din prima zi am fost primit ca și cum aș fi jucat aici mai mulți ani. Această primire îți dă puțină siguranță și te face să te simți foarte bine ca persoană și ca fotbalist. M-am adaptat foarte repede”, a menționat Contra.
AmintiriInternaționalul român a menționat că a avut probleme în ceea ce privește încrederea de sine după o accidentare suferită la Atletico Madrid.„Acea accidentare m-a ținut . tratați jucătorii. M-am simțitdeparte de teren un an întreg. Apoi, când m-am recuperat, antrenorul nu a măi avut încredere în mine și nu am mai avut susținerea clubului.

dintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Morariu, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Florian Gheorghe, care au primit plachete din partea oficialilor FRH, președintele FR de Box, Rudei Obreja, fosta canotoare Elisabeta Lipă și fostul pugilist Mihai Leu. Au fost premiați, de asemenea, foști antrenori, precum Ștefan Achim și Gheorghe Gospodinov, mentorii actualului președinte al FR de Haltere, Nicu Vlad, și foști halterofili.
IdeeNicu Vlad a declarat că România va fi capabilă să organizeze un Campionat European de haltere în 2007 sau 2008. „Avem multe săli în care am 
prinsă de decizia elevei sale, „Sinceră să fiu, nu mi se pare o surpriză, având în vedere că în zece zile Dana nu a reușit să slăbească. Aceasta era principala problemă, ea trebuia să revină la greutatea optimă, iar din punctul meu de vedere am făcut tot ce a fost posibil. Statul acasă, în sânul familiei, nu i-a priit. Nu a mai avut aceeași tragere de inimă să vină în sală să se antreneze. Două ore de antrenament nu au fost suficiente pentru a reveni la nivelul performanței. Poate a speriat-o pregătirea fizică. Mi-a declarat că vrea să-și facă școala și că gimnastica nu o mai atrage”, a menționat antrenoarea de la CSS 1 Farul Constanța, Mirela Szemerjai.

A fost foarte dificil. Mi-am recăpătat încrederea de sine abia după ce am revenit în România, unde am jucat șase luni”, a adăugat internaționalul român. Cosmin Contra consideră că cea mai mare greșeală din viața sa de fotbalist a fost transferul la tico Madrid. „Plecând de la AC Milan am renunțat la o șansă foarte mare de a câștiga titluri, deși la acea echipă nu eram titular în toate meciurile. Din punctul meu de vedere, Milan este pe primul loc în lume în ceea ce privește organizarea și modul cum sunt important acolo și puțini jucători pot spune că au fost la un astfel de club. însă eu îmi doream să revin în Spania și m-am grăbit”, a spus Contra.

putea organiza un Campionat European saU Mondial, mai bune decât în alte țări în car" 
îl’........................Avem multe săli în care am putea 

organiza un Campionat European 
sau Mondial, mai bune decât în 

alte țări In care am lest.Nicu Vlad ....................................................................n am fost. O ediție a CM am putea găzdui după Jocurile Olimpiei de la Beijing”, a spus Nicu Vlad, care a adăugat că a avut emoții, deoarece nu se aștepta ca la ceremonie să participe atâtea personalități. Președintele FRH a recunoscut că este îngrijorat de scăderea numărului de sportivi, dar a menționat că acest fenomen se întâlnește și la alte discipline sportive.

Moment greu pentru Daniela
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Vând garsoniere (19)

• 2 camere, etaj 1, bl. 4, Dacia, bine amenajată, 
contorizări, preț negociabil, la vedere. Tel. 
228109, zilnic după ora 16.
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon Închis, contorizări, ocupabilă imediat TeL 
0741/154401.
• ocaziei ugent, camere decomandate, balcon, 
etaj 2 din 4, Mărăști, preț 653)00 ron, negociabil. 
Tel. 0743/384022,0745/888619.
• Slmeria, parter, mobilată, zonă ultracentrală 
bloc sediul Poliției, cu posibilități amenajare 
firmă Tel. 0721/067352,261641.
•zona Progresii, dea, et 2, balcon, bloc căra- 
rreoă bi ne întreținută mobilată tel. 0723/660160, 

_ î«7. (Evrika)
• ZKna Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zomMfrMH Nou, dea, contorizări, proiect 
gaz 2 focuri, preț 72.000 RON, tel. 0723-251498, 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)

lț.000
de eufo nu-ti pică din cer'

• zona MărăstU Nou, zonă liniștită etaj 2, deco
mandată 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702, (Fiesta Nora)
• zonă uUncentratt, 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 Dorobanți, 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)
• zona Hflorița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată 
foarte bine întreținută preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Dada, fără gaz, dec., baie, parchet în 
cameră preț 45000 ron, tel. 224.296,0788-361.782. 
(Garant Consulting)
•conferi 1, dea, suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)

• semidec, bucătărie, balcon, etaj intermediar, 
zona Kogălniceanu, preț 64.000 ron, tel. 0741- 
154.401,227542, seara. (Garant Consulting) 
•zona Zamfireecu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dea, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dea, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măriși dea, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Măriși vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• et 3, dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camere, semidec,, parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor- 
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mit tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
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• zona robanțl, dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dea, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mil, tel. 235208; 0724620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii., tel. 235208 0724620358 (Rocan 3000)
• stare bulă în Deva, preț 450.000 mit tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• str. M. 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 Dada, parter, contorizată gresie, faianță 
lamelar, ptr. locuit și sp. corn, preț 390 mii, tel. 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)
•ot 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et ă garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0720/169303. (Casa 
Betania)
• et 1, dea, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania) 
•etă zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
Imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg., tel. 223400, 

. 0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• Deva, MCRO15, str. Mihai Eminescu, parter, 27 
mp. Preț 430000000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• Deva, str. M. Eminescu, baia, cu gresie și 
faianță apometre. S.T. 33 mp. Preț 470000000 
ROL negociabil. Tel. 0746/225726; 0254-213 050. 
(Casa Majestic)

Cumpăr garsoniere (20)

•In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662 (Evrika) 
• agent, to Deva, tel. 0741-154401,227542 seara. 
(Garant Consulting)

Vând ap. 2 camere (03)

• bucătărie man, baie, beci, cu posibilitate de 
transformare, curte, în zonă frumoasă Hune
doara. Tel. 0744/643602.
• central Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2 balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• decomandate, bloc cărămidă modificări inte
rioare, contorizări complete, etaj 4 Minerului, 
preț78000 ron, negociabil, vedere spre oraș. Tel. 
0723/427929,0722/857606,0766/763615.
• decomandate, Deva, Bdul Decebal, bl. 22 sa 
C, ap. 49, gresie, faianță lavabil, ușă metalică 
instalații sanitare noi, vedere spre para preț 
120.000 ron. Tel. 0723/992790,213837 seara.

Advertising)

Una pentru trei!

i

De astăzi suntem mult mai generoși cu clienții noștri! Pentru 3 luni contractate, primești încă UNA...gratuit!

• decomandate, alai 2 57 mp, Bdul 22 Decem
brie, zona spital, preț negociabil. Tel. 
0745/888619.
• Deva, zona Miorița, bl. M2 etaj 1, preț 1,150 
mid. lei, Tel. 0254/223336.
• toarte 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.

Line up

Telefon: 0254 223526
Mobil: 0746 031020
E-mall: lnfo®codelines.ro
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AGENJ1Ă DE TURISM 

$1 BILETE DE AVION

Mobft0744/249.348

DEVA, B-DUL DECEBAL, NR. **
Tel/Fax 0254/214543,0254/234247

E-mail: neoanliaroiOicWiiik.ro

NE CAD 
PREȚURILE!

Str. N. Bălcescu (vis-a-vis de biserica din Ceangăi)
Tel. 0254/220313. (29606)

Toată gama. 
materiale de construcții 

- amenajări interioare,

Agrement tehnic nr. 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stratificat, umiditate 10-12%

- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie roto

- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de apă rezistente la intemperii și ultraviolete

EXECUTAAZA

Obloane din lemn cu lamele 
mobile sau fixe

lnfo%25c2%25aecodelines.ro
http://www.axteftnes.ro
neoanliaroiOicWiiik.ro
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• decomandate, parter, centrală termică, 
parchet brad lăcuit, scurgere separată, gresie, 
faianță, bun pentru privatizare, Deva, zona gării. 
Tel. 220211,9-13,217888,19 - 21.
• urgent, Deva, Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, 
contorizări, unele îmbunătățiri (cărămidă, 
circuit), prețul pieței. Tel. 215526, orele 17-20.
• urgent, Deva, Kogălniceanu, etaj 1, vedere la 
stradă, ocupabil, contorizat apă, gaz, reparti
toare, preț 920 milioane lei. tel. 211962, 
0722/765725.
• urgent, oaqsabl imediat, Bârcea Mare, gaz 
metan la scara blocului, preț negociabil. Tel. 
0254/231750.
o zont ceM Hunedoara, etaj 1, centrală nouă, 

. gresie, faianță, parchet instalații noi, interfon, 
ușă metalica, balcon închis, 720 milioane lei, 
negociabil, accept credit bancar. Tel. 
0722/972981.
• Dada, el 3, amenajat modern, ocupabil 
imediat preț 630 mii, neg, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• urgent contorizări, balcon închis, zonă 
liniștită, tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• LMankt dec., balcon închis, parchet 
amenajat, contorizări, preț 880 mH., neg., tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• dec, central, contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat preț 120.000 RON, neg, tel. 
0740/210780 (Prima-lnvest)
• zona Bd. 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizat 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)

• zona KogăHceanu, 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)
• urgent LEaadul dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată, balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Morița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324 (Mimason)
• Miorița idee, 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 
28.000 euro, tel. 0723/251498,232808,0788/165702 
(Fiesta Nora)
• zona Bătacu,etaj intermediar, decomandate, 
balcon mare, contorizat total, parchet faianță 
ușă metalică preț 100000 RON, tel 0723/251498, 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică 
balcon închis, mobilat preț 76.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788165701 (Fiesta Nora)
• zonă act i, 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 
metalică parchet gresie, faianță 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 KogăHcoant 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)
• urgent LX dec., fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii., neg., tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Miorița, 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 mil. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. TelL 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonăc Umpăral Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

COMUNICAT
Vă facem cunoscut că în perioada 5-6 octombrie 2005, la 

sediul Corislllului local ai municipiului Deva se va desfășura 
concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante 
de Șef serviciu al „Serviciului administrație publică, registrul 
agricol” din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 
local al municipiului Deva.

Concursul se va desfășura după următorul program :

5 octombrie 2005 - ora IO - proba scrisă
6 octombrie 2005 - interviul

Condiții de participare la concurs
Condiții generale:
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei 

funcții publice persoana care:
- are cetățenia română și domiciliul în România ;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 

are capacitatea deplină de exercițiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care 

candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate ;
- îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru 

funcția publică;
- îndeplinește condițiile specifice pentu ocuparea funcției 

publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu său în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției {Biblice, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituită dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum 

este definită prin lege

Condiții specifice de participare :

Au dreptul de a participa la concursul organizat în vederea 
ocupării funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu 
persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

- studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice - minim 2 ani

cunoștințe operare calculator, nivel mediu 
cunoștințe limba engleză, nivel mediu

Actele necesare pentru participarea la concurs:
" Copia actului de identitate
" Formularul de înscriere
■’ Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efec

tuarea unor specializări
" Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să 

ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate
" Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
' Cazierul judiciar
" Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individ

uale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă

Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să 
ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu ori
ginalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii lega
lizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziție de către instituția 
organizatoare a concursului.
- Depunerea dosarelor se face la «Compartimentul resurse 

umane, salarizare» al aparatului propriu de specialitate al Consili
ului local al municipiului Deva în perioada 19 - 26 octombrie 2005 
între orele IO - 15 (vineri între orele IO - 13). Informații supli
mentare la telefoanele: 21.34.35, 21.85.79 / int.112.

(30533)

•ocazia, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
w a Mkro 15, etaj intermediar, parchet bale, 
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 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă canto*, l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
■ zonă canto* dec., et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară bale, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
e zonă canto* semidec, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80.000 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• zona Scărișoara, semidec, contorizări, reparti
toare, Instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianța, parchet bale cu cabină de duș, 
preț 82/000 ron, tel. 224296,0788-361,782. (Garant 
Consulting)
•zamidecomandate, zona Minerului, et 3,75.000 
ron, tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• doc, cu balcon, et 2, zona pieței, preț 110.000 
ron, tel. 224296, 0745-367293. (Garant 
Consulting)
• doc, balcon, et 2, zona luliu Maniu, preț 
108000 ron, tel. 224.296, 0745-367293. (Garant 
Consulting)
• dec, balcon, superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224298 0745-367293. (Garant 
Consulting)
•zona l Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 12 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zaninraocu, decomandate, et 1,52 mp, 

multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei. negociabil, 
tel. 0723/660160,211587, (Evrlka)
• docomondoto, cărim , gresie, faianță par
chet lavabll, balcon mare, vedere In 2 părți, preț 
870 mil. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zona bibi D< bal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•Ocaziei Zona Al. Straiului, 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 Mkro, semidec, modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț520mil. 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, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ana bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et. 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• zona M6, Hunedoara, et 3, preț 350 mii, neg, 
tel. 0721/839624 (Partener Hunedoara)

• doc, >tr. Eminescu, et 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)

• zona EmtooKu, dec., ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mil. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
•doc Mr. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• M Mmocu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere In 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit, 
lavabll, 46 mp, preț 830 mil, tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)
• zona BMctedi etaj Intermediar, gresie, faianță 
parchet merită văzut preț 800 mil. neg, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona UtacuM, dec, amenajat recent, 
contorizări, parchet, gresie, faianță modificat, 
ocupabil Imediat, preț 1 mid. neg, tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571. (Mondial Casa)
• zona AL Straiului, parchet gresie, faianță ușă 
metalică totul nou, ocupabil Imediat preț 530 
mil. neg, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• doc, a?raf* mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, aupraftță mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• ell, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al, Neptun, ultracentral, preț 120,000 lei, tel, 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• al tatennedtar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat, Bălcescu, prețaaooo lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622. 0724/169303. (CasaBetania)
o ct 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil Imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79400 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet gresie șl 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59,000 lei neg, tel, 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• ou, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil Imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)
• doc, ratto* termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 8 decomandate. 
Preț 1100000000 ROI negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254-213 050. (Casa Majestic)
• Deva, lAraontral decomandate, superame
najat dotat cu aer condiționat, balcon închis. 
Preț 32.500 EURO negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254-213 050. (Casa Majestic)
• Den, zona Gării, hol central, centrală termică 
amenajat bun pentru privatizare. Preț 
1230.000.000, lei vechi, sau 123.000 Ron. nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254-213 050. (Casa 
Majestic)
• Den, dr. M. Viteazul, decomandate, ame
najat ușă de stejar la Intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separat balcon 
închis S.T. 69 mp. Preț 40.000 EURO negociabil. 
Tel. 0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

■ zonăbină în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata Imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent In zonă liniștită decomandate, etaj 
intermediar, în zona Progresul, Mărăștlul Nou, 
cu plata imediată tel. 0745/302200, 232808. 
(fiesta Nora)
• iigent br Deva, zonă bună plata imediat. Tel. 
215212 (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomanoata, contorizări, vedere în 2 părți, 2 
balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă centrală preț 1300 
mid. lei, ușor negociabil. Tel. 228615.
• ii, decomandate, 2 băl, centrală termică 
etaj 3, Bdul Decebal, preț 1,350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0745/888619.

• urgent decomandate, 2 băi, centrală termică 
garaj, ultracentral Deva, preț 57.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/888619.
• urgent ion ico ate. Minerului, etaj 2, 
centrală termică balcon închis, Instalații 
sanitare noi, preț 810 milioane lei, Tel. 
0726/710903.
•zona L Maniu, în L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil Imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrlka)
• 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 Dorobarți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrlka)
• zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + 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 CI Enoscu, bloc de'cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel 235208; 0721-985256 (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2.băl 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808,0745-3O2MO. (Fiesta Nora)
• zona MlnoruM, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona THu Malorescu, etaj 2, vedere în față 
apometre, gaz contorizat repartitoare, parchet 
preț 100.000 RON, tel. 0723/251496, 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Zamfirescu, decomandate, apometre, 
gaz contorizat bucătărie modificată parchet, 
preț 145.000 RON, tel. 0745/302200, 232809, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă cento* I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț45000 euro, tel. 
224296,0788-361.782. (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).
• wgent Bălcescu, 110 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizat gresie, faianță preț 135 mid, neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• doc, 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 Buc* Hunedoara, et 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii., neg., tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• Zamfirescu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 1,5 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Doc, AL Viitorului, centrală termică parchet 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• Mlnendul etaj Intermediar, centrală termică 
lamelar, gresie, faianță balcon închis, preț 830 
mii. neg., tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Deva, DACIA, Str. Aleea Romanilor, et. 4 
amenajat. Preț 820 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GOJDU, Str. Aleea Păcii, et 2, amenajat 
70 mp. Preț: 1 350 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent In zona Dorobanți, împăratul Traian, cu 
plata Imediată, tel. 0723/251498,232808. (fiesta 
Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona Plătii centrale, bloc cărămidă, parchet 
balcon închis, lavabll, aer condiționat centrală 
termică, zonă liniștită, preț 140.000 ron. Tel. 
233473,0723/712380.
• decomandate, Deva, zonă centrală, etaj 1,2 
băl, 2 balcoane, contorizări complete, 100 mp, 
parchet, preț 1,5 mid. lei, negociabil. Tel. 
0726/710903.
• decomandate, Deva, zona Poliția județ, 
amenajări Interioare, centrală termică, preț 
avantajos, urgent. Tel. 0720/670305,0740/850728

• decomandate, etaj 1, parchet centrală 
termică, 2 băi, 2 balcoane, unul închis, bucătărie 
modificată, 112 mp, hol mare central. Tel. 
0788/495895.

centrale, bloc cărămidă, parchet, 
balcon încnis, lavabil, aer condiționat centrală 
termică, zonă liniștită, preț 140.000 ron. Tel. 
233473,0723/712381
• zona 'Iul dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut et 2,

>2000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan

• zona Gojdu, dec., centrală termică, parchet tn 
camere, 2 băl, contorizări, balcon, et 1 preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 3000)
• zonă centrată, semidec., contorizări, ct faianță, 
parchet, garaj sub blbc, preț 186000 ron, tel. 
224296,0788-361.782. (Garant Consulting) 
•decomandate, cm* termică, gresie, faianță, 
marmură, 2 balcoane, et intermediar, zona M5, 
Hunedoara, preț 950 mii., neg., tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• zonă tetra 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 ton 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. 
0723-25149& 232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• dec, gresie * faianță In bale, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băl, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină, preț 
1X00 mid., neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

Vând case, vile (13)

• 4 cunm, bucătărie, baie. Deva, Str. 22 Decem
brie, st 700 mp, preț 230.000 ron. Tel. 224296, 
0788/361782.
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băl, 2 
bucătării, centrală termică, grădină, preț 22 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728
•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. (Evrlka)
• 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; 0724-620358 (Rocan 3000)
• 4 cam , Deva, bucătărie, baie, garaj+700 mp 
teren, apă, gaz, canalizare, preț 80.000 euro, neg, 
tel, 0722/564004 (Prima-lnvest)
• tn zonă centrală, 2 camere, bucătărie, bale, 
gaz, apă, canalizare, curte, grădină, 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona' jgărent 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 EMmocu, construcție renovată, living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct 
beci, curte, 365 mp, preț neg, tel. 206003,230324. 
(Mimason)
• zona VBI» Noi, 3 camere, bucătărie, bale, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725. (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)
• In zorii centrală, 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona Căkigărenl 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 ridnoKu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, bale, bucătărie, termopane, ct 
beci, curte, 365 mp, preț 35 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• zona VHo Noi, 3 camere, bucătărie, bale, 
parchet laminat gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimason)
• umnt Deva sau Simerla, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212.. (Prima Invest).

Vând case de vacanțâ (15)

) CURSURI BABY SISTTER Șl ÎNGRIJITORI 
BĂTRÂNI LA DOMICILIU

Fundafia Conexiuni organizează cursuri de calificare pentru meseriile: 
bcdsy silter și îngrijitori bâlrfini la domiciliu Diploma se acordă de Ministerul 

Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și de Ministerul Educației și este 
recunoscută pe plan national și international Formarea are o durată de 360 ore, 

iar optional, cursanfii pot beneficia de cursuri intensive de limba engleză, 
franceză și germană.

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

Tot turi
Prăjituri asortate 

Saleuri
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D / a « o m p U» * Mî or (f ft

• concbucțle 2002, stațiunea montană Straja 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

• wgent 4 camere, bucătărie, bale, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva, 
preț 600 mil, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vând case la țara (17)

• 2 aram și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4omero,50 ari grădină cabană curte, anexe, 
35 km de Deva, 30 km de Făget preț 900 milioane 
lei. Tel. 0723/886568
• 4 carnen, bucătărie, coridor, pivniță curte,
grădină 1500 mp cu pomi fructiferi în Dobra.Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. Tel. 21M* 
283132. ș '
• casă cu grădină și anexe gospodărești în 
Pricaz, str, Pri ndpală nr. 15L Tel. 211670.
• casă Ungă Slmeria (Urol), renovată 2003, cca 
1500 mp teren, anexe, posibilități gaz. Relații la 
tel. 262941 după ora 18
• S camere, anexe gomdăra* curte mere, 
grtM 30 ari, ta GoMpfa,* Mar, nr. 37. IkL 

3005,0723/134112
• Urol 3 camere, recent renovată gresie, 
faianță instalații sanitare noi, bucătărie, bale, 
cămara, garaj, anexe, grădină 1500 mp, preț 
negociabil Tel. 0722/361394 0722/244579,262941.

• vândtehknb cm 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
• 2 camere șl anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 amaro, 50 ari grădină cabană curte, anexe, 
35 km de Deva, 30 km de Făget preț 900 milioane 
lei. Tel. 0723/885568
• 4 camera, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp cu pomi fructiferi In Dobra, Str. 
Gării, nr. 8 preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283132.
• cest ca grădină șl anexe gospodărești în 
Pricaz, str. Principală nr. 151. Tel. 211670.
• artl A Slmeria (Urol), renovată 2003, cca 
1500 mp teren, anexe, posibilități gaz. Relații la 
tel. 262941 după ora 18
• casă ut în Bârsău, la șosea, curte, teren 
1700 mp, fântână curent electric, fs 20 m, preț 
350 milioane lei. Tel 229034,0724/355166.
• ca** Mă nouă Șoimuș, apă gaze, 4 
camere, bucătărie, living, scări interioare, 
terasă 2 băi (nefinisate), 2 beciuri, garaj, curte, 
grădină anexe, negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959.
• compuși n 2 corpuri, anexe șl grădină/ 
localitatea Săntămarie Orlea. Tel. 7778a” 
0724/007527.
• Urol 3 camere, recent renovată gresie, 
faianță, instalații sanitare noi bucătării, baie, 
cămară garaj, anexe, grădină 1500 mp, preț 
negociabil. Tei. 0722/361394 0722/244579,262941,
• vând/MMmi casă recent renovată sat Batiz, 3 
camere, bale, bucătărie, garaj, sobe teracotă 
lemne, apă curentă ST 5400 mp cu apartament 2
• 3 camere Deva, preferabil zona Eminescu, 
Bălcescu, Dorobanți, preț43.000 euro, tel. 22873a
• In Boholt construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• p+L Șoimuș camere, 2 băl bucătărie, gaz, 
încălzire centrală sc 100 mp, grădină 1500 mp, 
preț 2 mid, neg, tel. 0726/710903 (Prima-lnvest)
• sat HMte 2 earn., ST 5 500 mp. Preț 850 000 000 
ROL negociabil. Tel. 0746/225726; 0254-213 050.*^ 
(Casa Majestic)
• set Bratefln, corn. Vețel, formată din 2 corpuri 
a câte 3 cam, + anexe gospodărești, ST 3 200 mp. 
Preh 800 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând teren (21)

• 1779 mp teren Intre Deva ■ sântuhalm. Tel.
210869, .l"Ca
• 2 raiuri intravilan, loc pentru casă 16001... 
fs 28 m și 900 mp, fs 18 m, localitatea Bretea 
Strei, nr. 31, preț 3 euro mp. Tel. 0727/343928
• 2300 mp teren intravilan tn Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement casă vacanță Tel. 227242.

• Intravlan 90 ari, posMttțl de parcelara, 
loc de casă casă de vaca* agrement 
oria Xltogă râul SMșel loc* 
fetea ’ I Orlea, preț negociat il 
230 ha teren oxtravlan arai» In IMlan. Ta. 
777826,0722/SMBM.

• 24700 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construct i sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CF. Tel. 212272,0723/732560.
• Intravfcm Hde cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• kitrariian Deva, pentru cosrrtrucție case, vile, 
cu toate facilitățile, zona Zarandulul, mai multe 
parcele de 1200 mp livadă preț 15 euro mp, 
negociabil. TeL 0743/011772.
• kitravlan penta 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.
• fntravlan penfru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Relații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 după 
ora 16.

Avantaj
cofetărie - patiserie
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• Intravlan Stowrta, str. Cuza Vodă, 1400 mp, fs 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• Intravilan, la ieșire din Deva, 1200 mp, mai 
multe parcele, (livadă), toate facilitățile, bun 
pentru construcție casă, preț 15 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 0743/011772.
• loc de casă, 3516 mp, fa 22 m, apă. gaz, curent 
loc drept, zonă liniștită, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

• teren kitravRan Deva, 715 mp, fs 9,5 m, V. 
Babeș. Tel. 0740/526688.
• urgent term zona 22 Decembrie, preț nego
ciabil. Tel. 0788/361782.
• vând 10 parcele teren a 500 mp In zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• In Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe și

* .» prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• Skmtta, zona Pepinieră pare, st 447 mp, fs 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Cristur, 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073. (Partener Hunedoara)
• Clndș, 979 mp, preț 18 euro/mp, neg., cu Ieșire 
la stradă șl la lac, tel. 0721/839624. (Partener 
Hunedoara)
• Intravilan, zona Zfaroi, st 9000, parcelat, apă, 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială, docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• IntiMta, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă, 
gaz, curent, canalizare, Ideal pentru construcție 
de casă, preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• IntnMan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
62(058. (Rocan 3000)
• i avi 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună, 
apă, curent, canalizare, Ideal pentru construcție 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
■ Mnvllan, zonă de vile, 500 mp, toate 
facilitățile, teren plan, tel. 0721/815781(Prlma- 
Invest)
• Mmlan In Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preț 65 
euro/mp, tel. 0740/210780 (Prlma-lnvest)
• 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 (Prlma-lnvest)
• Intravlan te Băcla, 3605 mp, apă, gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• Mmlan, Simeria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• Mmlan, zona Zăvoi, 3 parcele în suprafață 
de 2000 mp, 1500mp șl 400 mp, fs 20 -30 m, preț 
20-25 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• Intravlan, Zăvoi, st 3700, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Mmlan, zona 22 Decembrie, st 3300 mp, fs 
60 m, toate facilitățile, acces la 2 drumuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130657. 
(Mondial Casa)
• Mmlan kt zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp, flecare, zonă rezidențială, plan de 
urbanism șl de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400 ''-4 1742/005228.
(CasaBetania)
• Mmlan ta DN 7 st 5700 mp, front strâdal 35 
metri, situat între Stntandrel și Sîntuhaim în zonă 
industrială, preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400, 
0720/387896, i2/D05228-(Casa Betanla)

Cumpăr teren (22)

•cunpâr teren în Săcărămb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• regent 6 hectare teren intravilan la șosea Deva 
sau împrejurimi. Plata imediat Tel. 215212. 
(Prima Invest).

Vând locuri de veci (23)

• loc de veci în Cimitirul Catolic Deva Relații la 
tel. 0254/213963.

Vând spații comerciale (25)

• central, amenalat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

• ofer spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mll/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)
• oier pentru închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, Duillu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentnr 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)
• urgenți 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, 0745-367893. (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. 224.296,0745-367.893. (Garant 
Consulting)
■ zona Caragtale, e.t 1, mobilat utilat ct 320 
$/lună + menajeră tel. 224.296, 0745-367893. 
(Garant Consulting).
• doc, bucătăria mobilată parter, pt locuit sau 
birouri, 1.000 euro/lună tel. 224.296,0745-367393. 
(Garant Consulting)
•zona Dullu Zamflrescu, dec., mobilat parter, 
400 euro/lună cu cheltuieli incluse+menajeră 
tel. 224.296,0745-367391 (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)
•oferap.2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
■oterganonfaril dea, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vlă mobilată garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
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 cernerii 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 hală-depozlt, în Orăștie, 80 mp, preț 350 
euro/lună neg., tel 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer spriiu comercial, în Deva, 70 mp, preț 550 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer dsporitplatformă în Deva (2 hale indus
triale + platformă betonată), 2500 mp, preț 1300 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740130413. 
(Partener Hunedoara)
• isgent, ipțlii comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro, 
neg., tel. 718833 0740-130413. (Partener Hune
doara)
• ofer casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 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 sprtlu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Daciă preț 15 
mll/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 modem, st 100 
mp, 4încăperi, 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 mll/lună tel. 
0745/640725 (Mimason)
• garaonhri dac, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, bale modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(CasaBetania)
• ap. * camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă, bale modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)

Schimburi imobile (30)

• schimb apartament 3 camere Deva, zona 
Decebal cu garsonieră zonele Zamflrescu, 
Mărăști, Bălcescu Nou plus diferență negociabil. 
Tel. 0723/769608,0720/918238, orele 18 - 21.
• schimb apartament o cameră în Deva, similar 
Timișoara, plus diferență Tel. 0740/526688.

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)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
complet utilat șl mobilat, preț 180 euro nego
ciabil. Tel. 0721/034571,211075.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat, frigider, aragaz, Deva, 
zona Carpați, pe termen lung, preț 110 euro. Tel. 
0745/888619.
• ofer spro închiriere garsonieră mobilată 
contorizări, ultracentral, unei persoane serioase, 
plata anticipat 3 luni, preț 85 euro/lună garanție 
100 euro, fără intermediari. Tel. 221647.
• ofer sproînchiriere garsonieră mobilată preț 
70 euro plus garanție. Tel. 211075,0721/034571.
• penoană aktguâ primesc în gazdă elevi sau 
eleve, la apartament, contorizări. Tel. 215868, 
212242 seara.
• primesc! eleve în gazdă Deva, zonă centrală 
Tel. 219662, zilnic.
p primesc In gazdă o elevă Deva, Aurel Vlaicu, 
nr.48 (lângăLiceul Pedagogic).Tel.212865.

Auto românești (36)

• vând Ara 244 cu remorcă înscrisă preț 2300 
euro, negociabil. Tel. 0720/791650, Hațeg.
• vând Deda papuc, af 2004, pe motorină preț 
230 milioane lei. Tel. 738598 0740/814451.
• vând foarte urgent Dacia Nova T, af 1997, stare 
foarte bună unic proprietar, preț negociabil, la 
vedere, acte lăzi. Tel. 0254/232442 Deva.
• vând foarte urgent Dacia Super Nova, Cljfnă 
af noiembrie 2002, 3LOOO km la bord, stare 
impecabilă foarte bine întreținută 5.000 euro, 
negociabil. Tel. 0745/772688
• vând OMt Club, af 1992, motor și scaune VW 
Golf II, 5 viteze, stare perfectă preț negociabil. 
Tel. 0726/170218 0724/560870.
• vând legeni Dacia Nova T,af 1997, stare foarte 
bună unic proprietar, preț negociabil, la vedere. 
Tel. 0254/232442, Deva.

Auto străine (37)

• vând Daewoo Matiz, af2003, consum 4 lltrl/100 
km, stare perfectă de funcționare, foarte bine 
întreținută, preț 3750 euro, negociabil. Tel. 
0726/321278 210867.
• vând Daewoo Matiz, af 2003, unic proprietar, 
29.000 km, garanție, vopsea originală metalizat, 
ireproșabil. Tel. 0745/789789.
• vând GoW II, 1989, D, 1,6, servo direcție, turelă 
cârlig, CD, genți magneziu, alb, 2 uși, stare bună 
de funcționare, preț 3500 euro, negociabil, tel. 
0254/241412.

• 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 lltrl/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 dteiâ WLT 35, noiembrie 2003; preluare 
leasing. Tel. 0722/450977.

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând motor electric de: 11,5 Kw la 1400 
rot/mln; 114 Kw la 1500 rot/mln,'114 Kw la 1750 
rot/mln șl strung pentru prelucrat marmură 
1W/fex 613610, mobil 0745/356948

• vând tractor nemțesc Hanomag, motor defect, 
cumpăr motor Flat în 3 pistoane. Tel. 
0726/022417.

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă dimensiuni 975/18 cutie viteze și electro
motor, ambele de Dacia. Tel. 221431 seara.
• vând curate de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.
• vând far nou, complet pentru Opel Vectra, preț 
50 euro, cârlig remorcare pentru Peugeot 605, 
preț 50 euro. Tel. 214664,0723/227569.

Mobilier și interioare (47)

• vând 6fotolii, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă rpică, masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolII, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 2,50/340 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 canapea extensibilă 1,50/045, 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 masă panel furniruită 0,7 x 0,7 m șl 4 
tabureți rotunzi, toate în stare perfectă preț 
negociabil. Tel. 220025.
• vând moblă bucătărie suspendată 8 corpuri, 
masă colțar, culoare galben orange, 4 milioane 
lei, bibliotecă din țeavă metal șl lemn, fixare 
tavan șl podea, 1 milion lei, aragaz 3 ochiuri, 
800.000 lei. Tel. 216537.
• vând moNâ sufragerie, 600 ron, chiuvetă inox 
60 ron, ladă frigorifică300 ron, antenă parabolică 
100 euro. Tel. 0723/965598 orele 17-21.
• vând moMă stare bună furnir nuc preț avan
tajos, biblioteaă mare; bibliotecă mică, recamler, 
masă, scaune, toaletă, dulap, cuiere fler forjat, 
teasc mare, storcător.Tel. 221328
• vând o ușă și o fereastră noi. Tel. 0254/215795.
• vând îngâni mobilă dormitor culoare fag, 
dulap 3 uși, pat, mobilă de bucătărie, bibliotecă 
toate noi, prețuri negociabile. Tel. 0743/099981, 
230206 seara.
• vând urgent și foarte convenabil dulap cu 2 uși 
și o canapea extensibilă preț2 milioane bucata, 
negociabil. Tel '’727/592599.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Alcatol 311 șl Sagem, cu încărcătoare, în 
rețele Connex, Orange, preț negociabil. Tel. 
0740/850728.
• vând aparat foto digital HP, memorie CIP, 64 
MB, preț 300 ron. Tel. 0740/855349.
• vând telefon LG 3 G, cameră Hand Free, 
baterie rezervă nou, ecran dublu color, preț 250 
euro. Tel. 0788/103831.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• conwcWt vindt intone di
satett dfaftafe, focspând ai 5M ron, un an 
9irarț>*« nctpționMzâ propmm 
românqH șl străin» w abanamsnfțDIgl, 
Max tv, rocus) șl ttrâ uMnaiMm montana 
șl dugheana Mm te praț. taforaOltel 
0723/48177» SAU 0746/I4M74.

• vând ndtecasetofon Trident, stereo, radio Vef 
etc, sigilate, geantă Diplomat cu cifru, ceas 
Atlantic nou, mecanic, tv Sport alb ■ negru șl 
Sirius alb-negru. Tel. 0723/065318

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222 
072.4-354.991 B a
Str. Primăriei Nr.26 V ’ W

ORADRA

ACUM
SI numai /XC'LJM

ULTRA PROMOȚII
Nurnai trier j>asesti: 

Cele mai mici ptetiirl: 
MONITOAPE15' de ia 450.000 lei 
MONITOARE 17'de la 850.000 lei 

Distribuitor computere, 
second-hand 
produse noi 

E-niail: calculatoarei rdslink. ro

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cănidor sport pentru copil. Tel. 212180.
• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă nouă maro, nr. 38 ■ 40, prețuri negocia
bile. Tel. 212272,0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• vând 5 mc botțarl, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• vând dletaițieri pentru fier beton (pureci), 
diferite dimensiuni. Tel. 214664,0723/227569.

4-L-- i» ,WllA «Xl MW!. »

ANUNȚ PUBUCITAR
Primăria orașului Simeria organizează UCITAȚIE PUBLICĂ 

DESCHISĂ în vederea vânzării unui TEREN INTRAVILAN, în 

suprafața totală de 9.725 m.p., situat în Simeria, Str. 

Atelierului, identificat prin C.F. nr. 613 - Colonia Simeria, în 

vederea realizării obiectivului: „Magazin supermarket".

Prețul de pornire a licitației este de 11,9 euro/m.p./an.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului Simeria în 

data Se 22.09.2005.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând 20 numere Național Geografic, (lirr 
engleză) 2003 ■ 2004, preț 1,5 dolari/bucata. 1 
220025.

Electrocasnice (56)

• vând caMfatabro de cristal Boemia, periei 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 2122 
0723/732560.
• vând congelator 5 sertare, preț avantajos. 1 
770735,770367.
• vând conwnabl congelator Arctic 5 seria 
stare foarte bună Tel. 221431 seara.
• vând frigider Arctic, stare bună preț 
milioane lei.Tel. 0740/855349.
• vând lustră plafon 3 brațe completă șioapli 
de perete, toate 800.000 lei. Tel. 220025.
• vând mașină de spălat manuală fabrica 
rusească cuvă plastic 150 litri și suport metal 
preț 34 milioane lei, negociabil. Tel. 220025.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• donez câine maidanez, castrat, unei fam 
iubitoare de animale. Tel. 218B21, după ora 16
• vând 2 vaci gestante, vârstă 4, respectiv 6 < 
și o junincă gestantă în luna a IV-a, sat Bârst 
nr.274.
• vând diferiți pești exotici, foarte frumo 
prețuri foarte avantajoase. Tel. 0727/592599.
• vând poid mari 80 -180 kg și purcei de 4 lui 
Tel.210900,0744/611145.
• vând srot soia și srot floarea soarelui, preț 1 
ron kg și 0,65 ron kg. Tel. 214540,0743/0118! 
0720/400038.

Instrumente muzicale (60)

• vând plan cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.
• vând plan Wirth, coadă scurtă placă bron 
clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 sear

Pierderi (62)-

• dtepânit geantă de piele maro cu aci 
personate și de firmă din autoturism parcat 
spatele Ulpiei, Deva, ofer 1 milion lei (făi 
întrebări). Tel. 0722/486147.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe nume! 
Adăscăliței Constantin. Se declară nul.
■ pfardut carnet asigurări sănătate pe numel 
Lazăr Dumitru. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numel 
Moisli Irina. Se declară nul.
• pferttat carnet asigurări sănătate pe numel 
Șeroni Marius. Se declară nul.
• pierdut carnet șomaj pe numele Dubar 
Comei. Se declară nul.

Altele (61)

• vând cântar platformă fabricat de Balanț 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plai 
formei 040/040 mp, stare Ireproșabilă pre 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Alte imobile (27)

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

Chirii imobile (29)

• central, amenalat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații comoftWa pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp In 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 idtacentraUcontonzată, mobilată, 
aragaz, frigider, preț 90 euro/lună, tel, 
0740/126029 (Prlma-lnvest)
• ofer 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)
• ofe aatl iomercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală înzări, 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 sprțlu 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)

InfoBCR:
0801 0801 227
Informații
în timp real

CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA 
DISTANȚĂ DEVA

AL UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET BUCUREȘTI 
Cu sediul Ih 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 Splru Haret, pe tot par
cursul lunii septembrie 2005, după următorul 
program:
- de luni până vineri, între orele 8,00-16,00.

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
Tel; 0745-659 522.0788-659 522, Fax: 025M13 467

Transport intern ;i internațional 3,5-201
CU PLATA UNUI SINGUR SENS

Căutăm producători de materiale www.marsiliatranscom.ro 
de construcții în wderea realizării 
unui partere rial reciproc avantajos > Țiglă Marsilia 

Porotherm • Fier beton, 
var. ciment • Adezivi • Polistiren 

j- Grcsie-faianță • Rigips, ipsos construcții

ANUNȚ
Primăria Comunei

Bretea «L «a, 
pedoto«fa03/ÎO/2i

Sg BR BANCA COMERCIALA ROMANA
(29596)

TRANSPORTJjRATUI?
LADOMICILIUL^CUENTULUIllN tTOATĂSȚARA!j

***** UNIUNEA EUROPEANĂ

* * Program finanțat prin PHARE

CURSURI GRATUITE
SC INTERLOG COM SRL Brad

Organizează în perioada septembrie - octombrie 2005 următoarele cursuri de perfecționare: 
■Telecomunicații modeme; ■ Informație șl comunicare - utilizarea serviciilor Internat; ■ Proiectarea 

pagnuorweo
Cursurile sunt gratuite și se desfășoară In cadrul proiectului >Microcentru zonal de perfecționare a 

adulților- in cadrul programului PHARE - Dezvoltarea Resurselor Umane.
Cursurile se adresează angajator din unități economice din zona Brad.

Informații la tel. 0254-606040. (29205)

http://www.marsiliatranscom.ro
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• cumpărwu paJețf. Tel. 0726/379220.
• Moctet unic dispun de spațiu pentru bar, 
spațiu prelucrat marmură, mozaic, utilaje, caut 
asociată care să dispună financiar pentru 
începerea activităților, Hunedoara Tel. 
0740/814451.

• Cursuri Inspector resurse uman* SC 
Oretna Management SRL Deva, societate 
acredtaU MMSSF șl MEET, orgăitaoă 
cunuri ds faporbi Urare ponțru InSpSCtori 
resurse uman* Infontuti la tel 
0722/534697, 0744/UUM, 6W207872.

Comemorări (76)

Matrimoniale (69)
• ăgtrtte nartimNă româno-ltallană SC 
ROMpfcEJiTEI SRL vă așteaptă la înscriere. 
Tdate uoamnele și domnișoarele înte 18 - 45 ani, 
necăsătorite, divorțate, serioase,
prezentabile 
la sediul din 
tel/fax 0354/401678, 0254/745866,0742/301068, 
0744/801015. Webiwww.romedicenter.net.

• ofer consultară credite în condiții foarte 
avantajoase, la domiciliul clientului. Tel. 
0726/182024, pentru zona Brad și împrejurimi și 
0724/309754 pentru Deva și împrejurimi.

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

Prestări servicii (72)

• confecționez huse pentru Logan, Solenza 
Cielo, Peugeot 307, Opel Astra 17 DTI, Renault, 
Clio, Scenic. Megan, Twlngo, Golf 4, canapele, 
colțare, fotolii, Deva Str. Florilor, nr. 1, tel. 
0727/756681.
• crottonasă cu o bogată experiență execut 
croitorie femei, posed numeroase reviste de 
modă, fac retușuri sau reparații, prețuri accesi
bile. Tel. 0721/034571.
• execut garihil din piatră naturală de carieră, 
lucrări amenajări Interioare, rigips, tencuieli, etc, 
calitate garantată. Tel. 0743/265796.
• noull acum vopsim cojoace blană, Alain Delon, 
piele, calitate ireproșabilă, Deva Tel. 
0745/300352,0254/221875 seara

• efectuez săptămânal transport de 
penoene te talia, Fraria șl Spâni* CondM 
și pretori foarte avantajos»* Ratați tetei 
0746/222170.

• efectuez transport marfă, local sl 
Intenirtm» cu camion acoperit de 34tuâ, 
36 mc, tfamnriunl da încărcare 600 x 240 x 
240. T«L 229611,0740/9532J7.

• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.
• ofer servicii de menaj și alte munci 
go >ti la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. .'18597 după ora 21.

gratuit

Anunțurile de mied pu- 
licitate pentru Cuvântul 

Liber pot B depuse ta cutiile 
speciale instalate iii7următoa
rele puncte din Deva: 

L Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
1. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfîrescu ? B 
dul Decebal.

Anunțul

Anunțările de mică 
publicitate sunt gratuite 
■pentru persoanele ttrtce.

PRIMĂRIA TOPLIȚA
Vinde masă lemnoasă pe picior - FAG și STEJAR. Oferta de vânzare 

este prin licitație deschisă și va avea loc la sediul Primăriei Toplița în data 
de 27.09.2005, ora 12.00. Agenții economici care sunt atestați pentru 
exploatarea lemnului pot depune dosarele cu documentele eligibile pentru 
înscrierea la licitație, până în data de 26.09.2005, ora 16.00, la sediul 
primăriei. Garanția și taxa de participare la licitație se primesc până în ziua 
licitației, ora 11.30.

Dacă masa lemnoasă nu este adjudecată la data sus menționată, 
licitația se repetă după șapte zile calendaristice.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0254-735314 fax 735310 
sau la sediul primăriei.

(30543)

EURO “ GSM

EURO-GSM este cel mai important aeaiei național Orange, 
cu peste 80 de magazine în 40 de iacaiități și peste 300 de angajați. 
Fiind o companie în continuă dezvoltare,avăm' nevoie de 
persoane inteligente, ambițioase, harnice oare doresc 
să-și dezvolte cariera într-o echipă țwitemigiă

SHOP MANAGER
PERSONAL VÂNZĂRI

(pentru Hunedoara)

. Condiții obligatorii:
- studii superioare (ref. 1,2)
- experiență în vânzări (ref. 1,2)
- experiență î." conducerea unui magazin (ref. 1) *

- permis categoria B (ref. 1, 2)
- cunoștințe'de operare PC și contabilitate primară (ref. 1,2)

qM-uriie se trait la

e-maii; lir@eurogsm.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

, J LOGAN DIESEL

Deva, Stf.i ffeesÂrie, nr. 259-261, tel. 0254/225905; 0724/255127. £
Hunedoara’ Nfifl Dfcfe, rit. 19 bis. tel 0254/717477; 0742/982526, SW/WOOl
■ '■ ‘V.... _■ —

Astăzi, 16 septembrie se împlinesc 20 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna scumpa noastră
VINȚAN FLORICA > Tristă aducere aminte o au soțul Victor, nepoții Victorița, Romul, Cornel, Eugenia, strănepoții Diana, Victor, Alin, Andreia, verișoarele Rozalia, Florica precum și cele 16 perechi cununați și 28 copii botezați. Lacrimi și flori pe mormântul tău.

» firmă autortzafe «x«oit luoărt tencutețl

074V17434L

• exteut lucrări dt amtnaj&ri IntcrioAre, 
gips carton, mocMe dtOMbfti, cei mal bun 
raport caâtete-preț W. 0721/267912.

• angajăm șofer diitribultor. CVurl la fax 
0264/446206.

• loctetete comorctaA operator EM* zona 
<fe imț angajează cu oaiariu a&Mtta ope
rator cornercteL automate cafe* CorirțK 
domiciliu Deva, carnet conduceți est B, 
jfudfl mHm Hccu, CV M trimit te teVfax 
0254 231486.-

• societate comeraae angajeaza agent oe 
turism absolvent 7005. sbxfll superioare, 
Bmba engleză. TU 232105,0723/134162.

* t ~ -1»ă»t- _-.-i n - .riali  ------- ♦---» hnrăln• societate comefCna angajează ouanar 
spectanst, vecrwme nwwn □ am. enonnsii 
te tel 234057 »au 0722/238726.

Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara,situat în Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 25 vinde la lig^ie publică în data de .04.10.2005StȘfra 12.00, conform HG nr.țin,aaiito- .............. .............,,.Wn Ambiente 1,6 MPI avariat și incendiat (partea electronică), an fabricație 2004.,Condiții de participare:- copie după certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului și Codul Fiscal pentru persoane juridice române; *- copie după actul de identitate - persoană fizică;- chitanță de achitare a cotei de cheltuieli la licitație, eliberată de casieria parchetului.înscrierile și depunerea documentelor la licitație se pot face până la data de 30.09.2005, ora 15.00.Cota de cheltuieli pentru participare este de 20 lei RON.Preț pornire licitație - 3.168,8 euro.Informații suplimentare se primesc la telefoanele: 212646 și 217198.

(30475)

Durere^ este mai adâncă și mai grea la împlinirea a 6 săptămâni de când ne-am despărțit de cel ce ne-a fost totul în viață, suflet nobil, onest și generos, soț, tată și bunic iubitor, dragul nostru
VIOREL JIANUParastasul va avea loc sâmbătă 17 septembrie, ora 12 la Cimitirul din str. M. Eminescu Deva. Cei ce nu ne pot fi alături la comemorare îi rugăm să aprindă o lumânare și să-i înalțe un gând pios. Dumnezeu să-l odihnească.

Pios omagiu aducem regretatului nostru cuscru
ing. GIURCĂ EMILla împlinirea a 7 ani de la trecerea în eternitate. Dumnezeu să-l odihnească. Familia Nicula.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni

Informația te privește

familiei 
tale!

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, i Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Ca raș* Seve rin, 
Hunedoara și Satu Mare caută pe.ifru colaborare

1 eî®pentru pun

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: 0724-22-03-65.

■■1 j | fh m |»| m s j ași fw | Daca vreî cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat 

|m 1/1 |jCi n|T| A < A Eb i înc sarea variantele speciale contra cost. 
taVlIrhalTII I Im e ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

LOCAȚII CUTII POȘTALE

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

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

Rpri auk

Webiwww.romedicenter.net
mailto:lir@eurogsm.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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• Dezlănțuit. Uraganul Ophelia, însoțit de • precipitații abundente și rafale de vânt cu o viteză de 140 de kilometri pe oră, a lovit coasta de est a Statelor Unite.
Britney Spears are un băiețel
■ Cântăreața a născut 
miercuri seară, prin 
cezariană, la spitalul din 
Santa Monica.

Susține că s-a maturizat
Londra (MF) - Prințul Prințul a declarat despre Camilla, cu ocazia celei de-a 21-a aniversări, că nu este „mama vitregă cea rea” și că ea îl face pe prințul Charles „foarte, foarte fericit”. El a mai declarat că alegerea pentru costumul nazist la o petrecere, la începutul anului, a fost una foarte proastă.Prințul va merge în continuare la petreceri, dar când va trebui să fie serios nu vafi nici o problemă. „Este adevărat că am crescut, toată lumea crește, dar am ceva în interiorul meu care o să mă facă să fiu probabil mereu o persoană copilăroasă”, a adăugat Harry. ,

Los Angeles (MF) - Purtătorul de cuvânt al lui Spears a declarat că nu poate oferi încă prea multe detalii. „Aș vrea să vă dau detalii în ceea ce privește greutatea copilului și momentul când s-a năs

Britney (Foto: EPA)

Va fi al doilea
Are statuie

Los Angeles (MF) - Fanii lui Bruce Lee, simbolul artelor marțiale, au ales modelul unei statui a acestuia, care va fi expusă la Hong Kong în noiembrie. Mai mult de 57.000 de fani au votat pe Internet pentru acest proiect. Modelul câștigător îl reprezintă pe Lee la bustul gol, într-o ipostază din filmul său din anul 1972, „Fists of Fury”.
A decedatLos Angeles (MF) - Regizorul și producătorul american Robert Wise a decedat miercuri, la Los Angeles, la vârsta de 91 de ani. Robert Wise a regizat împreună cu Jerome Robbins celebra producție muzicală „West Side Story”, în anul 1961, care a luat zece premii Oscar.

McCartney (Foto: epa)

își susține 

fratele
Londta (MF) - Fostul 
membru al formației 
Beatles, Paul McCart
ney, și-a anunțat 
miercuri sprijinul pen
tru fratele său, 
acuzat de atentat la 
pudoare contra Unei 
chelnerițe. Mike 
McCartney, un fo
tograf în vârstă de 
61 de ani, a fost 
acuzat de atentat la 
pudoare, In urma 
unui incident dintr-un 
bar din Wirral, din 
nord-veștul Angliei. El 
va trebui să apară în 
fața unui tribunal în 
luna octombrie.

Los Angeles (MF) - Studiourile de film Deramworks vor produce o continuare a filmului de animație „Madagascar”, unul dintre succesele mondiale ale verii 2005.„Madagascar 2” ar trebui să fie lansat în anul 2008, a precizat un responsabil al DreamWorks Animation, Jeffrey Katzenberg, în timpul u- nei conferințe de presă din Pasadena.„Madagascar”, lansat la sfârșitul lunii mai în Statele Unite, povestește aventurile unui leu, ale unei girafe și ale unui hipopotam scăpați de la o grădină zoologică new-yor- keză, care ajung în Madagas-

Tenrec este un mamifer din Madagascar care se hrănește cu broaște, crustacee, larve de insecte șl pește. (Foto: fan>

■ Brad Pitt va fi un om 
divorțat luna viitoare și 
se va putea căsători cu 
Angelina Jolie.

Los Angeles (MF) - Actorul Brad Pitt s-ar putea căsători cu Angelina Jolie la vila lui George Clooney din Italia, relatează site-ul Ananova.Divorțul lui Brad Pitt de actrița Jennifer Aniston se va finaliza luna viitoare, astfel că actorul va fi liber să facă planuri de nuntă cu fermecătoarea Angelina. Dar cum el filmează momentan în Canada, nu este prea posibil ca cei doi să se căsătorească până anul viitor. Presa italiană scrie despre faptul că actorul

Temperament exploziv
Los Angeles (MF) - Actorul neozeelandez Russel Crowe a declarat că este tentat să părăsească lumea filmului de la Hollywood, din cauza procesului său pentru atacarea unui pdrtar de la un hotel din New York. Procesul a fost amânat pentru noiembrie, iar actorul a jurat că nu își va schimba temperamentul exploziv.Dacă va fi condamnat, poate primi până la șapte ani de închisoare și ar primi interdicție de a mai lucra în Statele Unite.„Poate că este mai bine dacă nu lucrez în Statele Unite, Poate este mai bine dacă nu lucrez într-o zonă care atrage atât de multe muște”, a declarat Crowe. ,;Toți vor să mă duc să mă examineze un psiholog. Eu vin dintr-o cultură diferită. Dacă mă preocupă ceva, voi spune”, a mai adăugat el.

Mariah Carey (Foto: epa)

cut, dar nu am încă aceste informații”, a declarat acesta. „Este băiat. Britney este foarte fericită”, a declarat o sursă din interiorul spitalului. Acesta este primul copil al celebrei cântărețe în vârstă de 23 de ani. Soțul ei, Kevin Federline, în vârstă de 27 de ani, mai are doi copii dintr-o relație anterioară.Britney Spears a angajat, cu săptămâni înainte de naștere, doi dintre cei mai buni specialiști de design interior pentru a o ajuta să aranjeze camera copilului, Cheltuind sume de ordinul zecilor de mii de dolari pentru aceasta.Cântăreața a devenit un fenomen al muzicii pop la vârsta de 16 ani și a vândut până acum peste 60 de milioane de albume. Nu a făcut un secret din faptul că vrea să-și amâne turneele și aparițiile publice după căsătorie.
„Madagascar" car în compania pinguinilor, unde trebuie să învețe ce în. seamnă viața în libertate.Filmul, care a confirmat poziția de lider al companiei DreamWorks în ceea ce privește. desenele animate realizate pe calculator, a avut până acum 500 milioane de dolari încasări.

împreună, atât pe marele ecran cât și în viață (Foto: fan)George Clooney le-a sugerat „așezată într-un loc discret, celor doi să facă nunta la vila departe de ochii lumii”, sa din Italia, pentru că este George Clooney â' fost unul
Vrea să se mute în Anglia

Los Angeles (MF) - Mariah Carey se gândește să se mute în Anglia, ea angajând trei agenți imobiliari de top pentru a-i găsi o casă până anul viitor. „Mariah a fost tot timpul îndrăgostită de Marea Brîtanie, dar de când și-a relansat cariera nu a mai vizitat acest loc decât de câteva ori. Și de fiecare dată când s-a întors în Statele Unite era tristă”, a declarat o bună prietenă a cântăreței. •

Alexar draAre 16 ani, îi plac muzica, dansul și limbile străine.

„Mariah este îndrăgostită de istoria Marii Britanii și i >e pare că, toată lumea este atât de politicoasă. Crede că zonele rurale ale Angliei sunt uluitoare, în special în regiunea Oxfordshire. Aici a cerut agenților imobiliari sâ-i găsească o casă”, a adăugat aceasta. Prietena cântăreței a mai spus că Mariah Carey nu-și va lăsa cu siguranță în urmă câinele, un terier Jack Russell pe care 11 ia peste tot.
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dintre primii prieteni ai lui Pitt care a vorbit deschis cu presa despre relația acestuia cu Angelina Jolie. „Am întâi- I nit-o de câteva ori. Este o femeie foarte frumoasă și cu capul pe umeri. Sunt fericit dacă el este fericit. îi văd împreună și par foarte fericiți”, a declarat starul.in ciuda sfaturilor pe care le-a primit de lă părinții lui, Brad Pitt vrea să facăwMfc Părinții i-au atras atșnția asupra căsniciilor ratate ale Angelinei. Bill și Jane Pitt, care au rămas în continuare în legătură cu fosta soție a lui Brad, Jennifer Aniston, i-au spus actorului să ia distanță de Angelina, de două ori divorțată.

61-a ediție a Internatip-nai Motor Show de Ia Frankfurt pe Main a reunit 1.0® de expozanți din 44 de țări, care își prezintă până pe 25 septembrie ultimele produse din lumea automobilismului. (Foto: EPA)


