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Au vrut să tenteze fiscul

in estul Germaniei, reprezentanții minori
tății sârbe s-au prezentat ieri la urne 
îmbrăcați în costume naționale. Duminică, 
nemții au fost chemați să-și aleagă reprezen
tanții în tar.lam.enL

■ Cauzele evaziunii fis
cale sunt fie necu
noașterea legii, fie 
reaua-credință.

Deva (C.P.) ■ Activitatea de 
control fiscal desfășurată de 
către DGFP Hunedoara . în 
semestrul I al anului a evi

dențiat, pe de o parte, men
ținerea unui nivel insuficient 
al cunoașterii de către con
tribuabili a legislației fiscale, 
mai ales în cazul persoanelor 
fizice și a asociațiilor fami
liale, iar pe de altă parte 
încercarea de a se sustrage de 
la calcularea și plata obliga
țiilor financiare către stat, cu

încălcarea legislației, de către 
societățile comerciale. în 64% 
din totalul acțiunilor de veri
ficare s-au descoperit cazuri 
de evaziune fiscală. Bugetul 
statului a fost „păgubit” de 
circa 367 de mid. lei. Din 
această sumă doar o treime o 
reprezintă debite curente, alte 
207 mid. lei fiind constituite

din dobânzi și penalități, cal
culate de inspectori acolo un
de „s-a uitat" plata la timp a 
datoriilor. Analizată pe tipuri 
de impozite, evaziunea cea 
mai ridicată se regăsește la 
capitolul TVA. Firmele nu-și 
plătesc impozitul pe profit, 
CAS sau contribuția la să
nătate. /p.3
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Un nou termen: 30 noiembrie
Deva (L.L.) - Cei care doresc să obțină 

retrocedarea terenurilor agricole sau fo
restiere mai pot depune cereri până pe 30 
noiembrie inclusiv. Termenul inițial era 22 
septembrie, însă datorită faptului că a fost 
prea scurt, mulți dintre cei care-și reven
dică dreptul nu au reușit să obțină, în ter
menul prevăzut de lege, toate documentele 
doveditoare de la Arhivele Statului. Pre
lungirea termenului este o măsură utilă.
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Jiul Petroșani a suferit sâm
bătă a treia înfrângere con
secutivă pe teren propriu, 
pierzând meciul disputat în 
compania formației FC Argeș 
din cadrul etapei a Vl-a a 
Diviziei A. /p.7

(Foto: Ciprian Marlnuț)
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Farmaciștii strâmbă din nas
■ Ieftinirea medica
mentelor nu rezolvă 
criza din sistemul de 
sănătate.

Tiberiu Stroia
tlberiu.s1rcla0informmedla.ro

Deva - Deși noul ministru 
al Sănătății, Eugen Nico- 
lăescu, ne asigură că criza

medicamentelor a luat sfârșit, 
lucrurile sunt încă neclare. în 
primul rând decizia de ief
tinire impusă de ministrul 
sănătății creează dezechilibre 
financiare. „Ieftinirea medica
mentelor aflate în stoc ne 
creează pierderi. Practic vom 
lucra câteva luni degeaba. Nu 
înțeleg de ce această reducere 
de prețuri se aplică retroac
tiv”, susține Ioana Radu, far

macist. De asemenea, este de 
așteptat ca o parte dintre far
maciile din județ să fie 
închise în următoarele zile. 
„Nu avem încă instalat soft
ul pentru noile prețuri, 
susține Anca Bota. în aceste 
condiții nu putem încă să 
deservim clienții. Oricum, 
după 1 octombrie vom intra 
din nou în criză”, este de 
părere Anca Bota, farmacist.

Călcată de tren
Deva (M.T.) - O femeie 

de 86 de ani din Uricani 
și-a pierdut viața, ieri 
dimineață, la trecerea de 
cale ferată de la Geoa- 
giu. Cornelia B., din Uri
cani, încerca să treacă de 
cealaltă parte a căii fe
rate și nu a observat 
trenul. A fost lovită și a 
decedat pe loc.

S-a săturat de viatăRata natalități în România
Numărul de nascuț-vii a atrns, în primul semestru al anului 
nivelul de 106.676.

■ Un hunedorean de 
76 de ani s-a aruncat 
în gol de la etajul 8 al 
blocului în care locuia.

Hunedoara (M.T.) - Un băr
bat în vârstă de 76 de ani și- 
a pierdut viața după ce s-a 
aruncat în gol de la etajul opt 
al blocului în care locuia. 
Zoltan S. era bolnav de mai 
multă vreme, suferea de mul
tiple pareze și boli cronice.

în urma unei puternice 
depresii, vineri dimineață, 
bărbatul a hotărât să-și „în-

A

cheie afacerile” cu viața și s- 
a aruncat pe geam.

Aceste metode de sinu
cidere simt tot mai frecvente 
în Hunedoara. Mulți dintre 
sinucigașii vârstnici au pro
bleme de sănătate. Accidentul 
survine după ce în urmă cu 
doar câteva zile un copil de 
doar un an și trei luni a căzut 
de la etajul nouă al unui bloc 
din localitate. Copilul a fost 
lăsat nesupravegheat câteva 
minute de bonă, timp în care 
micuțul a ieșit din casă și a 
căzut pe geamul de pe casa 
scării, murind pe loc.

Specialiștii pirotehnicieni din cadrul Inspectoratu
lui pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” au 
desfășurat o activitate de distrugere a muniției desco
perite pe teritoriul județului. /p.3 (Foto: loredana Leah)
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•înțâlnifb.- Premierul isrâelian, Ariel Sharon, 
se vă întâlni cu liderul palestinian, Mahmud 
Abbas, la începutul lunii octombrie. Ultima 
întâlnire dintre c-ei doi demnitari a avut loc 
la 21 iunie la Ierusalim.-la acea vreme, dis
cuțiile au fost întrerupte-din cauza continuă
rii violențelor. ' . ’

• Captyrați. .Doi responsabili ai organizației 
teroriste al-Qaida din Irak, între.care liderul 
filialei din Mosul,, âu fost arestați la începu
tul lunii septembrie în nordul țării, a anun
țat, sâmbătă, armata americană

--------------------------------- ---------------------|—:

în unanimita
București (MF) - Depu 5’ 

tatul Cozmin Gușă a fost -f 
ales, sâmbătă, "îii funcția

Scrutin parlamentar in Germania

de președinte al Partidm 
lui Inițiativa Națională 
(PIN), el . întrunind Una
nimitatea ■ celor. 368 de 
delegați pițf la Adu
narea Națională Genera
lă a acestui partid Adii- • 
narea Națională Genera
lă a PIN s-a întrunțt,' 
sâmbătă, pentru a de
semna președintele -‘sin
gura cândidatură depusă 
fiind cea a lui- Cozmin 
Gușă - și componența, i 
Comisiei naționale de . 
cenzori și a‘Comisiei na
ționale de ‘afbitraj, care 

-au fost alese tot cu una
nimitate de. voturi. îxiti 
nireâ Adunării Național. 
le Generale a PIN a echț 
valal practic, cu organi- ’ 
zărea primului cohgres . 
de la înființarea acestui 
partid.,
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Arnold Schwarze
negger (Foto: EPA) 

Vrea un 
-nou ’ 
mandat

■Loncta (MF) - Fostul 
actor, Arnold Sdiwâr- 

îfiegge i confir
mat, toiert. a va 
candida dbl nou, îh 
2006, pentru funcția 

,de guvernator al sta
tului California, rela
tează BBCNewson- 

' line. In timpul unei 
lanifi llorganiza- 

țe la SanDIego.ac- 
. tualul guvernator a 

precizat că va duce 
la bun sfârșit activita
tea pe care a înce- 
put-o și va candida 
din nou ca reprezen
tant al Partidului Re
publican. Următoare
le alegeri, pentru de
semnarea gu\lema- 
torului statului Cali
fornia vo avea loc “m 
-noiembrie 2006.
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Explozie puternică în Beiiut 
.Beirut (MF) - O' explozie puternică s-a 

pro îs, în .cur&ul nopțiî.de viheri spre sâm
bătă; într-un -cartier creștin din estul Beiru
tului, provocând moartea unei persoane și 
rănirea, altor 20, au- arjujițat serviciile de 
securitate libaneze .și :presa locală, infor
mează GNN.

Presa de la Beirut‘â precizat că explozia 
a fost produsă de un vehicul-capcană, iar 
autor' ațile studiază această ipoteză.

Imaginile de la fațâ ,locului au surprins 
câteva mașini' în flăcări,'parcate In apropie
re de un spital și o bandă, în estul capitalei 
libaneze. • •

■ Ultimele sondaje o 
anunțau ca favorită pe 
Angela Merkel în fața lui 
Gerhard Schroeder

Berlin (MF) - Secțiile de vot 
s-au deschis, ieri, la ora locală 
08.00 (09.00 ora României) 
pentru alegerile parlamentare 
din Germania, unde ultimele 
sondaje o anunțau ca favorită 
pe conservatoarea Angela 
Merkel în fața social-demo- 
cratului Gerhard Schroeder, 
relatează AFP.

în cazul victoriei, Angela 
Merkel va fi prima femeie 
cancelar din istoria Germa
niei.

Toate institutele de sondare 
a opiniei publice acordă un a- 
vans Uniunii Creștine (GDU- 
CSU), care beneficiază de 40 
la sută din voturi, în fața Par
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Piața din Nahrawan, cartierul șiit din sud-estul Bagdadului, unde a avut loc atentatul (Foto epa:

Atentat la
Bagdad (MF) - Cel puțin 30 

de irakieni au fost uciși și alți 
38 răniți într-un atentat cu 
mașină-capcană comis sâmbă
tă seară îrttr-un cartier șiit 
din Bagdad, au declarat surse 
din cadrul Ministerului ira
kian de Interne, citate de 
AFP.

Atentatul a avut loc într-o 
piață din Nahrawan, un carti
er șiit din sud-estul capitalei 
irakiene, sâmbătă, în jurul o- 
rei locale 19.00 (18.00 ora Ro
mâniei). 

tidului Social-Democrat, cre
ditat cu doar 32-34 la sută.
La Hanovra

Cancelarul german, Ger
hard Schroeder, a votat, ieri, 
la ora 12.00, ora României, la 
Hanovra, în nordul Germa
niei, în circumscripția în care 
figurează oficial.

Zâmbitor, alături de soția 
sa Doris Schroeder-Kopf, Ger
hard Schroeder a votat fără 
să facă declarații.
La Berlin

Liderul conservatorilor ger
mani și contracandidata lui 
Gerhard Schroeder la funcția 
de cancelar, Angela Merkel, a 
votat, ieri, la ora locală 12.15 
(13.15 ora României), într-un 
birou electoral din Berlin.

împreună cu soțul ei, Joa
chim Sauer, Merkel a votat în

Bagdad: 30 de morți
Victimele atentatului au 

fost transportate la spitalele 
Nahrawan și Al-Kindi de la 
Bagdad, potrivit sursei citate.

Un bilanț inițial arăta că în 
atentat și-au pierdut viața 
cinci persoane și au fost răni
te alte zece.

începând de miercuri, co
munitatea șiită a făcut obiec
tul unei serii de atentate la 
Bagdad, dar și în nordul țării, 
la Tuz Khurmatu.

Irakul traversează una din
tre cele mai sângeroase peri

Schroeder și soția (Foto: epa) Angela Merkel (Foto: epa)

mijlocul unei mulțimi de cam- 
eramani, fotografi și jur
naliști, la secția de votare de 
la Universitatea Humboldt, 

oade de la încheierea oficială 
a operațiunilor militare ame
ricane, în mai 2003, aproape 
200 de persoane, în majoritate 
șiiți, pierzându-și viața în a- 
tentatele sinucigașe din 
ultimele zile.

Campania de atentate are 
loc după ce liderul al-Qaida în 
Irak, Abu Musab al-Zarkawi, 
a declanșat un război total și 
fără milă împotriva șiiților 
din Irak, într-o înregistrare 
audio difuzată pe Internet 
miercuri. 

din centrul Berlinului.
Circa 61,9 milioane de ger

mani erau așteptați la vot 
pentru a-și alege deputății.

Consultări cu par
tidele la Cotroceni

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a decla
rat, sâmbătă, la întoarcerea 
din SUA, că, la sfârșitul săp
tămânii viitoare, va invita 
partidele parlamentare la con
sultări pentru organizarea 
unui referendum de modifica
re a Constituției în sensul ii. 
stituirii unui Parlament uni
cameral.

El a precizat că va începe 
consultările cu partidele încă 
de la sfârșitul săptămânii vii
toare.

El a spus că, personal, 
chiar crede în nevoia refor
mării Parlamentului român, 
pentru creșterea eficienței a- 
cesriia.

Băsescu susține că momen
tul reformării Parlamentuhr 
poate fi reprezentat de alege
rile din 2008. Șeful statului 
susține că acesta este un prim 
motiv pentru un Parlament 
unicameral, respectiv faptul 
că, de la 1 ianuarie 2007, pen
tru România se mai creează 
un Parlament, cel al UE.

El a afirmat că al doi c 
motiv pentru instituirea unui 
Parlament unicameral este 
legat de realitatea guvernelor 
din România, de după revo
luție. în opinia președintelui, 
un al treilea motiv pentru 
existența unui Parlament uni
cameral constă în necesitatea 
de a cheltui mai puțin decât 
se cheltuiește acum pentru un 
Parlament bicameral.

i - ' ■ • '

Ahmadinejad, pe poziții
New York (MF) Președintele iranian, 

Mahmud Ahmadinejad, a apărat cu fermi
tate programul nuclpărial. țării sale și a 

-criticat', administrația ameri
cană Și pe bei care u sprijină, 
într-un discurs susținut sâm
bătă la-Adunarea. Generală a 
Națiunilor Unite. •

•*  Ahmadinejad a declarat 
liderilor străini că țara sa are 
tot dreptul să dețină un pro
gram nuclear, civil și a*  acuzat

- j SUA că își încalcă obligațiile 
Ahmadinejad internaționale în ceea ce pri
vește- propria activitate nucleară.

Liderul iraniari a invitat națiuni și com- 
■ panii.private șă șe implice 'n programul 

nuclear ăi țări: saley. diA dorința de a dove- 
. di că acesta nu este destinat să dezvolte, 

arme nucleare.- ’ •
Mahmud Ahmadi ibjad a insistat că țară 

sa nu deține și nu lucrează ia dezvoltarea 
-de arme nucleare, șubliniind*că  acest lueru 
este interzis de islam.

Alegeri istorice în Afganistan
■ Națiunile Unite i-au 
îndemnat pe alegătorii 
afgani să se prezinte la 
urne.

Kabul (MF) - Alegătorii din 
Afganistan s-au prezentat la 
urne, ieri dimineață, pentru a 
desemna componența viitoru
lui Parlament și membrii con
siliilor celor 34 de provincii, 
după câteva săptămâni de vio
lențe comise de rebelii tali- 
bani, informează CNN.

Violențele nu au încetat 
nici măcar în ziua scrutinu
lui. Ieri dimineață; o rachetă 
a lovit un depozit al Oficiu
lui ONU1 pentru Coordonarea 
Activităților Umanitare și 
Asistență Economică, situat 
la periferia orașului Kabul.

Grupările talibane au anun
țat că intenționează să boico

teze scrutinul, dar nu vor ata
ca populația civilă care merge 
să voteze.

Secțiile de votare au înce
put să se închidă ieri, la ora 
locală 16.00 (14.30 ora Români
ei), votul continuând însă 
pentru persoanele aflate în în
târziere, a anunțat Comisia 
Electorală afgană.
Apelul ONU

Națiunile Unite au făcut a- 
pel la electoratul afgan să se 
prezinte la urne, duminică, în 
primele alegeri parlamentare 
organizate după 1969, pentru 
a scrie istoria și a întoarce 
definitiv pagina deceniilor de 
crize.

„Să scriem istoria! Să fa
cem din 18 septembrie o zi is
torică! Să alegem persoane ca
re manifestă respect pentru 
popor și tradiții”, a declarat

Femeie afgană votând în Jalalabad (Foto: epa)

Bismillah Bismil, președintele 
Comisiei Electorale afgane, 
coordonată de ONU.

„Asistăm în prezent la apa
riția în această țară a unei 
noi culturi politice și cred că 
afganii vor profita de această 
șansă”, a adăugat președinte
le Misiunii ONU în Afganis

tan (UNAMA), francezul Jean 
Arnault. „Au fost făcute mul
te eforturi pentru a elimina 
imperfecțiunile observate în 
cursul alegerilor prezidențial 
din octombrie 2004. Există 
totdeauna critici, dar cred Că 
am făcut o treabă foarte bu
nă”, a subliniat oficialul ONU.
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Ministerul Muncii are în vedere 
modificarea legislației privind indemnizația 
de șomaj, ce ar urma să fie calculată și în 
raport de salariul pe care l-a avut fostul 
angajat și pentru care s-au plătit contribuții 
la stat, a declarat Gheorghe Barbu, ministrul 

• Muncii. (C.P.)

AjlrtMTO Ilegale, Firmele care au primit 
ilegal ajutoare de la stat vor fi obligate să 

Wplătească o dobândă, calculată de la data la
care au beneficiat de această decizie și până 
în momentul în care sumele care fac obiec
tul ajutorului sunt recuperate. Nivelul 
dobânzii va fi stabilit anual. (T.S.)

• lam pentru inundații, Ministrul Mediului 
și Gospodăririi Apelor, Sulfina Barbu, a 
anunțat că ministerul va introduce o nouă 
reglementare în Legea Apelor: agenții eco
nomici vor avea obligația de a participa la 
acțiunile de apărare contra inundațiilor. 
Nerespectarea acestor norme vor atrage 
sancțiuni contravenționale. (T.S.)

Pentru că, imediat ce-a părăsit Cotroce- 
niul, Ion Iliescu a suflat în lampa lui 
Iliei, lăsându-ne fără „Luminița de la capătul 

tunelului", nou-venitul Traian Băsescu s-a 
arătat interesat de lumina de la licurici. Astfel, 
într-o discuție neoficială (care a făcut destulă 
vâlvă), președintele a explicat că nu e intere
sat să se coboare la nivelul șlițului unor 
licurici mici și că preferă să amușineze șlițuri 
purtate de licuricii ăia mari de la Londra și 
Washington.

Așa se face că, odată ajuns în Statele Unite 
ale Americii, sub iluminarea licuriciului de la 
capătul Axei, Băsescu a susținut că Federația 
Rusă privește Marea Neagră ca și cum ar fi 
propriul său lac. Și a propus introducerea 
unor controale stricte așa cum se procedează 
în Marea Mediterană.

Acuma, e adevărat că intenția președin
telui Traian Băsescu e demnă de luat în 
seamă. Numai că a omis un lucru esențial. Și 

Federația Rusă e un licurici mare. Și dacă ne 
uităm la ce-a făcut licuriciul ucrainean în 
Delta Dunării și dacă ne gândim că nimeni 
nu a sărit să ne ajute, nu știu în ce măsură 
astfel de declarații sunt benefice pentru noi. 
Mai ales că și noi suntem doar un licurici 
minuscul, cu "prieteni mari", dar totuși până 
la urmă nebăgat în seamă de nimeni.

r >

DN 7 Devii - ÎHa~ Zam 

. DN ? Simaria - Slmeria Veche
•
In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul 22 

Decembrie - Calea Zarandului - Zona Sântuhalm

Caricaturi de Liviu Stănkâ

Evaziune de sute de miliarde
■ Persoanele juridice 
calculează greșit sau 
nu plătesc la timp 
obligațiile către buget.
Clara PAs
dara.pasginfomimedla.ro

Deva - Organele cu atribu
ții de control financiar și fis
cal ale Activității de Control 
Financiar Fiscal din cadrul 
DGFP Hunedoara cu sarcini 
pe linia verificării modului 
de îndeplinire a obligațiilor 
fiscale ale agenților econo
mici au efectuat în semestrul 
I al anului un număr de 3694 
de acțiuni de verificare, iden
tificând 2376 cazuri de evazi
une fiscală. în 659 de cazuri 
au fost implicate persoane fi

zice și asociații familiale, iar 
celelalte 1717 cazuri s-au 
regăsit în domeniul acti
vității persoanelor juridice.
367 miliarde - evaziune!

Măsurile adoptate de către 
organele cu atribuții de con
trol fiscal s-au concretizat în

stabilirea unor diferențe 
suplimentare de impozite și 
taxe, reprezentând evaziune 
fiscală în sumă totală de 
36.741.670 de lei noi. în ve
derea combaterii evaziunii 
fiscale, organele de control 
financiar fiscal au sancțio
nat contravențional pe cei

vinovați de încălcarea preve
derilor legale, aplicând 
amenzi de 2.773.850 de lei noi 
și au efectuat confiscări în 
valoare de 141.493 de lei noi.

. J- _____ ______________________

•TVA 5.856.168 lei RON
•Impozit pe profit 2.658.000 lei RON
•Impozit pe dividende 47.37S lei RON
• Impozit pe venit 1.129.045 lei RON
•CAS 1.181.495 lei RON
•CAS sănătate 8.874 lei RON
• Contribuție fond șomaj 
•Accize
•Alte impozite și taxe 
•Amenzi

281.904 lei RON
2.400 lei RON

1.892 695 lei RON
2.773.850 lei RON

•Dobânzi și penalități 
•Confiscări

20.768.371 lei RON
141.493 lei RON

Viorica Brănețiu, director DGFP

Sărbătoare 
la Ilia
■ llienii mai au un vis 
ce poate deveni reali
tate: comuna lor să 
devină oraș.
Ina Jurcone 
lna.jurcaneglnfarmmedla.ro

Ua - La sfârșitul săptămâ
nii trecute, Ilia și-a îmbrăcat 
straiele de sărbătoare. „Zilele 
Iliei”, organizate de Primărie 
marchează 739 de ani de la 
atestarea documentară. Eve
nimentele din prima zi de 
manifestări au avut loc în 
noul cămin cultural și s-au 
adresat celor 80 de 'Cupluri 
care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie.

„Am pregătit pentru local
nici și invitați un program 
bogat, pigmentat cu multă

Locuitorii Iliei sunt campioni la cupluri longevive (Foto: ina Jurcone)

muzică populară, expoziții 
etnografice, întreceri spor
tive, discotecă în aer liber și 
bal. De la cel mai mic până la 
cel mai bătrân s-au bucurat 
de programele artistice și 
întreceri. însă la rang de cin
ste au fost cuplurile de aur 
care au sărbătorit în acest an 
50 de ani de căsătorie, demon
strând încă o dată că ilienii 
sunt cei mai longevivi din

județ”, a declarat primarul 
comunei, Marius Gabriel 
Omotă.
Program bogat

Lansarea „Cronicii de la 
Ilia Muaeșană”,‘O monografie1 
semnată le nume reprezenta
tive ale comunei, a arătat 
încă o dată importanța loca1 
lității în peisajul județean. 
„Am ajutat la refacerea dru

murilor și vom pune umărul 
alături de autoritățile locale 
pentru ca Ilia să devină ceea 
ce își dorește mai mult: oraș”, 
a adăugat Mircea Moloț, 
președintele CJ Hunedoara, 
îr/re participanții la mani
festări s-au numărat Cristian 
Vladu, prefectul județului, 
directori ai unor instituții 
deconcentrate și viceprimarul 
Devei, loan Inișconi.

Distrugeri de muniție
Mintia (L.L.) - Vineri, în 

poligonul militar Mintia, spe
cialiștii pirotehnicieni din 
cadrul Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Iancu de 
Hunedoara” al Județului 
Hunedoara, lt. col. Câșiu Ion 
și mr. Draga Mircea au 
desfășurat o activitate de dis
trugere a muniției desco
perite pe teritoriul județului 
în ultima perioadă de timp și 
asanarea terenului din poli
gon. Elementele de muniție 
au constat în proiectile de 
artilerie, lovituri de arun

cător de diferite tipuri și cal
ibre, grenade defensive și car
tușe de război. Datorită pu
terii exploziilor produse în 
mod controlat, au fost luate 
măsuri speciale de siguranță, 
localnicii fiind avertizați și 
accesul în poligon fiind 
interzis. Prin acțiunile de 
informare a populației și pre
venirea acesteia cu privire la 
pericolul real pe care îl 
reprezintă asemenea elemente 
de muniții rămase din perioa
da războiului, au fost evitate 
pierderi de vieți omenești.

-------"----------------------------------------Wr------------------------------------------------

Arion protestează
Deva (T.S.) - Ca urmare 

a articolului „Parlamentari 
de carton”, apărut în CL, în 
care erau folosite informații 
provenite de la agenția de 
monitorizare Academia de 
Advocacy, senatorul PNL 
Viorel Arion a trimis re
dacției următoarele pre
cizări: „Nu am avut o sin
gură inițiativă legislativă, 
ci trei. în cele 8 luni de 
activitate, am acordat peste 
400 de audiențe, am făcut

șase declarații politice și o 
interpelare a Guvernului în 
Senat. Am participat la cel 
puțin 40 de acțiuni de in
teres local și am colectat 
pentru sinistrații din Mol
dova peste 20 de tone de 
îmbrăcăminte, electrocas- 
nice și mobilă și 150 de mi
lioane de lei, pe care le-am 
transportat în județul Ba
cău. Nu am avut nici o 
absență la Senat sau la 
comisia din care fac parte”.

Acum sunt parla
mentari, au salarii 

de zeci de milioane și 
nu-i mai interesează 
soarta celor care 
le-au acordat votul. 
Au promis rezolvarea 
multor probleme, dar 
ne dăm seama că de 
fapt nu-i interesează 
nimic altceva decât 
propria lor 
bunăstare și 
îndestulare.
Gheorghe Păuni, 
Deva

Da, sau cel puțin 
sunt mulțumit de 

activitatea parlamen
tară a unora dintre 
parlamentari. Mă 
refer aici la parlamen
tarii din partea PSD- 
ului care s-au dovedit 
a fi destul de activi în 
ultima perioadă, 
având numeroase 
interpelări. Dacă toți 
ar fi la fel, situația s- 
ar îmbunătăți.
Anonim, 
Deva

Nu. Având în 
vedere poziția pe 

care o ocupă și promi
siunile pe care le-au 
făcut în campania 
electorală, sigur ar 
putea face mult mai 
mult. Sunt complet 
dezinteresați de 
nevoile și problemele 
comunității care i-a 
ales, interesându-i 
doar rezolvarea pro
blemelor personale. 
Ioan Rob,
Deva

Nu sunt la curent 
cu activitatea pe 

care o desfășoară par
lamentarii de Hune
doara în Parlament. 
Oricum nu se vede că 
ar fi făcut ceva pen 
tru bunăstarea oame
nilor care i-au trimis 
acolo. Așa sunt 
parlamentarii, 
văzându-se la putere, 
uită de unde au 
plecat.
ANONIMă, 

Deva

Nu sunt mulțumit 
de activitatea par

lamentarilor în gene
ral, ce să mai vorbim 
de cei ai județului 
Hunedoara care sunt 
aproape invizibili în 
ceea ce privește 
inițiativele parla
mentare. Sunt intere
sați doar să-și aprobe 
cât mai multe 
facilități și nimic mai 
mult.
Ioan Ocolișan, 
Deva

dara.pasginfomimedla.ro
lna.jurcaneglnfarmmedla.ro
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Aparate ce dau dureri de cap
București (Rompres) - Potrivit unui 

raport al Health Protection Agency din 
Marea Britanie aparatele casnice precum 
uscătoarele de păr, televizoarele, cuptoarele 
cu microunde, telefoanele mobile și com
puterele pot provoca dureri de cap și de 
articulații, depresie și oboseală. Doctorii 
pun aceste simptome pe seama stresului 
acumulat la serviciu. Ei tratează sim- 
ptomele fără a mai acorda atenție cauzei.

Calendar religios
19 septembrie - Sf. Mucenici Trofim, 

Savatie și Dorimedont

Deva (S.B.) - Doi necunoscuți, Trofim și 
Savatie, bărbați drept-credincioși și în
chinători ai adevăratului Dumnezeu, po
posind în Antohia, în perioada anilor 276 - 
282, au fost profund îndurerați văzând 
orbirea și pierderea marii mulțimi de 
suflete ce se îndeletniceau cu aduceri de 
jertfe, beții, dănțuiri și toate lucrurile cele 
de dezmierdare. Au hotărât să-i scoată pe 
acei oameni din mâinile vrăjmașului. Au 
fost văzuți de închinătorii la idoli, care i-au 
dus la stăpânitorul și judecătorul lor. Aces
ta a poruncit să-i despartă. îl aruncară pe 
Sfântul Trofim în temniță, apoi aduseră la 
judecată pe fericitul Savatie. Amândoi au 
fost groaznic chinuiți. Dorimedont era tot 
un creștin bine-credincios. El mergea ade
seori în temniță în taină la Sfântul Mucenic 
Trofim, îi spăla sângele și îi îngrijea rănile. 
Sfinții mucenici Trofim și Dorimedont au 
murit uciși de sabie, Sfântul Sevatie 
săvârșindu-se ceva timp mai înainte.

Catedra 
început!

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz-metan_____ "
Nu sunt planificate întreruperi ta furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă_____________________
Se intFerupe furnizarea apei in D' 
08.00-12.00 Str. Livezilor

Soluția integramei din numărul 
precedent: V - D - FUS - PITICI - 
AC - TANARA - O - SERAI - VIS
- JAR - ZANA - MIM - MOTAN - 
U - UMIL - RZ - TARA - ARIE - 
LIGI - APA - El - INUMAN - CUC
- BATA - SER - C - U - IAR - 
COALA - OSII

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

21 mart.-20 apr. ___

Deși rutina vă calcă pe nervi, alegeți cu grijă preocuparea 
neobișnuită spre care vă îndreptați. Fiți atent, unii nu vă . 
vor binele.

21 apr.t20 mai Șj ■ ; ât < :. . p

Plouă cu noutăți în căminul dv și la serviciu. Știți să va
lorificați informațiile și faceți un pas hotărâtor la timp.

21 mai-20 iun. _ _______ £ J

Aveți tendința să vă iăsați dominat de sentimente, sunteți 
melancolic și taciturn. Poate și nervos, căci vă simțiți negli
jat.

21 iun.-20 iul.____________ __________ _________

Primiți un cadou, participați la o petrecere. împreună cu 
persoana iubită puteți lua o decizie ce vă va schimba viața.

21 iul.-2O aug.

La serviciu, doar un plan riguros vă ajută să faceți față 
avalanșei de probleme. Alegeți prioritățile și ocupați-vă de 
ele.

21 aug.-20 sept. ___ ____

Cu voință faceți față provocărilor. Vă mândriți cu faptul 
că primiți aprecieri pentru munca dv, că vă descurcați în 
situații presante.

11 sept.-2O oct.______ __
Nu vă lansați în afirmații tăioase și periculoase. Acum tre
buie să treceți neobservat, cât mai departe de agitație și 
stres.

21 oct.-20 nov.

Munciți mult și conștiincios ca să vă realizați visurile. Vă 
preocupă că la o întâlnire nu v-ați putut etala toa 
cunoștințele.

21 ROV.-20 dec.

Munca dv nu are strălucire, fiind „neutră", fără reușite , 
spectaculoase sau eșecuri umilitoare, deci nici capul nici ' 
coada listei.

21 dec.-20 ian.______ __________ ___________ ______

Motive de nemulțumire nu aveți, dar starea dv e tocmai 
contrară pentru că păreți că nimeni "nu vă poate ajunge 
la nas".

21 ian.-20 febr.__________  ._______ . J________ ______ *

Dovediți că nu sunteți insensibil, deși nimeni nu vă crede 
în stare de a compătimi. SK recăpătați pacea sufletească.

21 febr.-2O mart.

Oferte variate vă făc multe persoane pe care le simpati
zați. Dar se pare că vreți mai mult. Rămâneți cu persoana 
iubită.

7:00 Ju juI
TVi.

7:50 Eur -dispecer
8:00 Lecri
«3 panta tata
00 Sănătate 

pentru toți
9..’0 Teleshopping 

10:C; Surprize, 
urprize... 

(reluare) 
12:30 Telenddopedia 

(reluare) 
13:30 Desene animate: 

Madeleine 
14:00 Jurnalul

TVR. Sport. 
Meteo 

14:30 Teleshopping 
15:00 Televiziunea -

țgolume 
nebună (r) 

15:30 Kronika 
16:55 Expediție în 

necunoscut (r) 
17:30 Nocturne (r) 
18:30 Muza Clio 

și gentlemanul 
19:00 Jurnalul TVR

Sport 
Meteo

7:00 Știrile Pro TV Ce se 
întâmplă, doctore?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit 

10:15 Tu ești,
tu câștigi

11:15 De ce a dispărut Sher- 
q gar (dramă, Marea Bri

tanie, 1999, r)
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete Ihtr-o pastilă

14:15 în rol de
Q avocat (comedie, SUA 

1997, r)
16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

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

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Tm. Emisiune de 

divertisment. Teo se 
întoarce într-un decor 
total schimbat, cu 
subiecte interesante 
pentru toată lumea și 
cu un nou look

19:00 Știrile ProTv Sport Vre
mea

6:30 în gura presei
7:00 Observator. 

Sport
8:00 Canalul 

de știri 
10:00 în gura 

presei 
(reluare) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:00 Dădaca 
13:00 Observator Cu Simona 

Gherghe 
13:45 Revanșa starurilor.

Emisiune de divertis
ment prezentată de 
Pepe (r)

16:00 Observator Cu Andreea 
Beredeanu și Andrei 
Zaharescu

16:45 Anastasia Cu: Elena
EIKorikova, Petr Krasilov, 

Daniel Strakhov
17:45 9595-Te învață ce să 

iad
18:55 Sport
19:00 Observator

Cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. 
Meteo

6:00 Călătorie la Ottawa
> I (dramă, Canada, 2001) 

7:35 Atât de aproape de cer 
S3 (romantic, SUA, 1995) 

9:15 Eu sunt David (dramă, 
H SUA, 2003). Cu: James 

Caviezel, Ben Tibber, 
Joan Plowright, Hristo 
Șhopov, Silvia De San
tis. Regia: Paul Feig 

10:50 0 nouă viață (dramă,
H Mare Britanie, 2004). 

Cu: Brenda Blethyn, 
Rosemary Harris, Kevin 
Whately, Anna Massey, 
Peter Sallis, Jill Baker. 
Regia: Christopher 
Menaul 

12'30 Vedete la Hollywood: 
Anthony Hopkins 

12:55 Clockstoppers (aventuri,
a SUA, 2002) 

1430 Cum scăpăm de Coana
13 Mare7 (comedie, SUA, 

2004) 
16:15 Stăpânul Inelelor 

întoarcerea Regelui 
(fantastic, Noua Zeelan- 
da, 2003)

1930 Pe platourile de fil
mare. Episodul 38

0750 D'Ale Iu' Mitică (r) 08:00 
Teleshopping 08:35 CeZar și 
tipar (reluare) 09:00 Minorități 
sub trei dictaturi (reluare) 0930 
Poftă bună! (reluare) 10:00 
Atenție, se cântă! 11:15 Secrete 
regale 11:45 Pasiuni (serial) 
12:40 Farmece (serial) 13:30 
Teleshopping 14:00 Desene 
animate 14:30 încurcăturile lui 
Zack (serial) 15fi0 împreună în 
Europa 16:00 Zona de conflict 
1630 Volei feminin: România - 
Serbia (live) 18:00 Jurnalul 
Euronews 1830 Zestrea româ
nilor 19:00 Festivalul de Artă 
Populară, Otopeni 20:00 Trăs- 
niții din Queens (serial) 2030 
opozanță, desidenți, contes
tatari 2130 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Senatorul melcilor (come
die neagră. România, 1995) 
00:15 Agenția (serial)

0850 Sport cu Florentina 0835 
Dragoste și putere 09:25 Sun
set Beach (s, r) 10:30 Casa 
noastră 1150 Sport, dietă și o 
vedetă 1130 Tele RON 1235 
Teleshopping 13:00 Sunset * 
Beach (s) 14:00 Teleshopping 
1430 Garito (I) 1530 Dragoste 
și putere (s) 16:55 Garito (II) 
1730 Trăsniți în N.A.T.0.1850 
Focus. Sport. Meteo. Cu: Cristi
na Jopescu 18:45 Oamenii 
vorbesc 1950 Da sau nu. 20:00 
Poliția în acțiune 21:00 Trădați 
în dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 2230 Focus Plus 
23:15 Pro Sport Show

06:00 Al șaptelea cer (r) 06:45 
Acasă în bucătărie (r) 08:00 
Fetele C Imore 09:15 Corazon 
latino 11:00 Amazoana (s) 
12:00 'entina, grăsuța mea 
frumoasa (s) 1450 Legături de 
familie (s) 15:30 Micuțul Fijoli- 
to (si 1730 Poveștiri adevărate 
18:25 Vremea de Acasă 1830 
Inocență furată 19:30 Pariul 
iubirii (s) 2030 Lacimi de iubire. 
Primul episod 22:15 De trei ori 
femeie 00:00 Poveștiri adevă
rate. Cu: Dragoș Stănescu, Ioa
na Maria Moldovan (r) 01:00 
Lacimi de iubire (s, r) 02:30 De 
trei ori femeie (r)

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-1845 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

« - ...
* ** * A • r ,

*..**.4

20:00 lartă-mă. Cu Raluca 
Moianu

21_>u brașovul medieval
22 fiO Jeremiah
23:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
2330 Agende c^-alului și 

Conr „rsului Internațional 
, George Enescu*

23j45 A doua soție (comedie, 
13 italia, 1998) Cu: Maria 

Grazia Cucinotta, Lazar 
Ristovski, Giorgio Noe, 
Jessica Auriemma. Regia 
Ugo Chiti
Nocturne

255 Jurnalul TVR
(reluare)

355 Mic-dejunul 
q campionilor (comedie, 

SUA 1999). Cu: Bruce 
Willis, Nick Nolte, Albert 
Finney. Regia Alan 
Rudolph

550 Destine 
EJ secrete 

Talock/tnninn

20:15 Slab de inimă (come-
H die, SUA 1990) Cu: 

Bob Hoskins, Denzel 
Washington 

22:15 La Bloc Noul sezon al
EJ serialului debutează cu 

neașteptata decizie a 
familiei Curcă de a ple
ca în Spania la cules 
de căpșuni 

2350 Știrile Pro TV 
B45 Dispăruți fără urmă
g Cu: Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close

045 Icstrim tivi 
1:15 Omul care aduce 

cartea (r)
130 Știrile Pro TV (r) 
230 Slab de inimă (come- 
U die, SUA, 1990) (r) 
430 Chestiunea zilei (r) 
5:00 Zâmbete tatr-o pastilă 
530 Icstrim tivi (r) 

Tan (ri

2030 Hudson Hawk (aven- 
Hturi, SUA 1991) Cu: 

Bruce Willis, Danny 
Aiello, Andie MacDow- 
ell, James Cobum, 
David Caruso

2230 Observator 
2330 Dincolo de tăcere

13 (thriller, SUA 1993). Cu: 
Marlee Matlin, D.B. 
Sweeney, Martin 
iheen.John C. McGin
ley. Deși surdă, Jillian 
Shanahan e foarte 
căutată ca instructor 
particular. Unul dintre 
dienții ei intră în pos
esia unei monezii în val
oare de 1 milion de 
dolari

! 130 Concurs 
interactiv

230 Observator (r) 
330 Dădaca (r) 
430 Anastasia (r) 
530 9595-Te învață ce să 

fad (r)

2050 Sandalul Lany Flynt 
ra (biografic, Canada, 

1996). Cu: Woody Har
relson, Courtney Love, 
Edward Norton, Brett 
Harrelson, James 
Cromwell. Regia: Milos 
Forman

22:10 Carandlru (dramă,
13 Brazilia, 2003). Cu: Luis 

Carios Vasconcelos, Mil- 
ton Goncalves, Ailton 
Grața, Maria Luisa 
Mendonța. Regia: Hec
tor Babenco

035 Pe jumătate mort
13 (acțiune, SUA 2002). 

Cu: Steven Seagal 
2:15 Cel mai mare jaf (co
fă medie, Spania, 2002). 

Cu: Antonio Resines
455 Pe cont propriu
O (acțiune, SUA, 2003). 

Cu: Vin Diesel, Alice 
Amter, Jim Boeke, 
Javier Aller, Jaime Bar- 
natăn. Rosario Panto

06:00 Apropo TV 07:00 Rondul 
de dimineață 10:00 Teleshop
ing 10:15 Lumea Pro Cinema 
1150 Primăvara crimelor 1350 
Desene animate 14:00 Viața 
la Casa Albă 1550 Verdict: 
crimă! (s, r) 16:00Telefonul de 
la miezul nopții 17:00 Cheia 
1950 Surorile (s) 20:00 Xena: 
Prințesa războinică (s) 22:00 
Orașul celor blestemați 00:00 
Cristi Tabără cu ochii pe ei 
00:15 Orașul celor blestemați

10:00 Mai mult decât medic 
11:00 Mozaicul zilei 1155 Jur
nal parlamentar 1245 Diversi
tatea religiilor 1350 Ora de știri 
1450 Magazinul rromilor 1430 
Domovina 15:00 încântare 
16:00 Vară aventuroasă 1750 
Știri 18:00 12+ 1830 Știri 
1838 Știri regionale 18:50 Dis
cuții între generații 1930 
Povești 1955 Vecini 2030 Știri, 
meteo, sport 21:05 Girofarul 
albastru 22:05 Soldați-copii 
23:00 Luni seara 23:30 Casa 
mhiirii 2450 Dozhatere

0750 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Albumul național (r) 1350 Ochi 
negri (r) 1450 Jurnalul de prânz 

‘ 14:30 Detectivi în paradis (s)
1530 Ruth Rendell (miniserie) 
1630 Ochi negri (s) 17:30 
Naționala de bere 18:30 24 de 
ore Național TV 19:20 Sport 
Național TV 1945 Țara Iu1 

î Papură Vouă 2050 Paparazzi 
f (comedie, Franța, 1998).

Fotograful unei reviste reușește 
' să prindă în cadru un paznic 

care își părăsise postul 2250 
Prindeți vrăjitoarea 0050 Na
ționalul de la miezul nopții.

0630 Teleshoping 07:00 Viața 
dimineața 09:00 Verissimo. E- 
misiune de divertisment și va
rietăți 1050 Lumea cărților 10:15 
Euromaxx 1040 Jet set 10:50 
Calendar ecumenic 11:00 Eco
nomia în 60 de minute (r) 1250 
Fan X1230 Teleshoping 13:05 
Marș forțat 14:00 Teleshoping 
14:35 Showbiz (s) 15:00 
Teleshopping 1535 Cascada 
fermecată 16:30 Ne privește! 
18:00 6! Vine presa! 20:00 
2250 Nașul. Umor, jovialitate 
și detașare, câteva din carac
teristicile acestei emisiuni 2345 
Știri 00:00 61 Vine presai

07.00 Pe firul apei (western, 
SUA 1994)

08.45 Luptă pentru viață 
(dramă, SUA, 1997)

10.30 Franckie și Hazel 
(comedie, 
coproducție, 2000)

12.15 Domnișoarele de 
onoare (dramă, SUA, 
1989)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
1445 Pe firul apei (western, 

SUA-1994, r)
16.30 Luptă pentru viață 

(dramă, SUA, 1997, r)
18.15 Franckie și Hazel 

(comedie, 
coproducție, 2000, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Călătorie în Vest 
22.45 Jordan (s)

0750 Magellan. Călătorie știin
țifică în jurul Pământului 0725 

t Bună dimineața, Ungaria!
07:55 Mokka 1050 Sodă - joc 

* telefonic 11:00 Teleshop 12:25
Salome (s) 13:20 Joc telefonic 

> 14:20 Fetele sunt îngeri (f)
16:20 Cărările iubirii (s) 16:50 
Anita (s) 1725 Monk (s) 1825 
Al șaptelea cer (s) 1930 Știri, 
meteo 20:00 La bine și la rău 
(s) 2030 Activ 21:10 Multimil
ionar 2255 De-a mama și tata 
(comedie, Anglia, 2000). Cu: 

, Hugh Laurie 00:10 Hack. Cu: 
. David Morse 01:10 Dolce Vita

- magazinul bărbaților 01:45 
i Bună seara. Unaarial

06:00 Realitatea de la 06:00 
06:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:15 
Deschide România (reluare) j. 
13:15 45 de ani de comunism j 
(reluare) 14:00 Realitatea de 
la 14:0015:15 Realitatea medi
cală 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Audiența în direct 
18:45 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
100% 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:45 Cifrele Realității 
22:00 Jurnal 2245 Filiere 2350 
Realitatea de la 23:00 23:15 45 
de ani de comunism 00:00 
Realitatea de la 00:00

08.00 Invenții pierdute 
09.00 Motoare masive
10.00 Congo
11.00 Războaie la mulinetă,-?- 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Povestea adevărată n 

lui Robinson Crusoe
14.00 invenții pierdute 
15.00 Motoare masive 
16.00 Istorii neelucidate 
17.00 Curse
18.00 Natura dezlănțuită 
19.00 Mașinării masive 
20.00 Vânătorii de mituri.

Dovezi dramatice carț 
fac radiografii

22.00 Retușat cu bisturiul
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• Asigurări de sănătate. Ministrul Muncii, 
Gheorghe Barbu, a declarat că statul va plăti 
în cazul pensiilor mai mici de nouă milioane 
de lei o asigurare de sănătate reprezentând 
6,5 la sută din pensie. (C.P.)

• Impozit pe locuință. Introducerea 
impozitelor pe tranzacțiile imobiliare va afec
ta costurile pe care un asigurător le anga
jează pentru realizarea de investiții imobi
liare. Impozitele pe tranzacțiile imobiliare vor 
crește la 16% în 2006. (C.P.)

Norme mai dure la creditare

Ceapă__________ __________________ 10000 -12000 lei/kg
Cartofi_____________________________7000 - 10000 lei/kg
Morcovi_________________________________ 20000 lei/kg
Pătrunjel___________________________________35000 lei/kg
Păstârnac_____________  35000 lei/kg
Țelină_________________________________ 10000 lei/bucata
Usturoi________________________ 50000 lei/kg
Conopidă_______________ '_________________ 40000 lei/kg
Ardei gras_________________________________ 20000 lei/kg
Ardei iute_______ 2_________________________40000 lei/kg
Gogoșari_________________________30000 - 40000 lei/kg
Roșii ______________________ 20000 - 30000 lei/kg
Castraveți__________________________________ 15000 lei/kg
Vinete_____________________________________ 20000 lei/kg
Dovlecei_______________________________10000 lei/bucata
Spanac 30000 lei/kg

■ BNR a stabilit limita 
creditelor în valută la 
de trei ori fondurile 
proprii ale băncilor.
Clara PAS__________________
clara.pas@lnformmedla.ro

București - Băncile vor 
acorda împrumuturi în valută 
în limita a cel mult 300% din 
fondurile proprii sau capi
talul inițial deținute de 
fiecare instituție de credit, 
potrivit normelor BNR, care 
vor intra în vigoare la 26 sep
tembrie. Instituțiile de credit 
care la data intrării în vi
goare înregistrează depășiri 
ale procentului prevăzut se 
vor încadra în limită într-o 
perioadă ce va fi stabilită de

BNR, având în vedere sca
dențele stabilite în contractele 
de credit valabile la 26 sep
tembrie.
Raportarea creditelor

în termen de 30 de zile de 
la data aplicării normelor, 
instituțiile de credit vor 
transmite Direcției Suprave
ghere din BNR planul de 
acțiuni, care urmează să fie 
aprobat de banca centrală în 
vederea conformării eu noile 
prevederi. Instituțiile de cre
dit vor raporta, lunar, în ter
men de cel mult 17 zile calen
daristice de la finele perioa
dei pentru care se face rapor
tarea, nivelul expunerilor din 
credite în valută acordate, cu 
defalcare pe persoane fizice și 
persoane juridice. Totodată,

banca centrală a modificat 
regulamentul privind clasifi
carea creditelor, performanța 
financiară fiind împărțită în 
cinci categorii, notate de la 
A la E, în sens descrescător, 
•în cazul populației, per
soanele care nu au venituri 
exprimate în moneda în care 
este denominat împrumutul 
nu pot fi încadrate în prima 
categorie, a declarat Mugur 
Isărescu, guvernatorul BNR.
Credite puține

Din datele financiare pen
tru primul semestru, dintre 
primele cinci bănci în funcție 
de soldul împrumuturilor 
neguvernamentale, doar o 
singură bancă, BCR, mai poa
te acorda credite în valută. La 
un nivel de 250%, chiar și

Mugur Isărescu

BCR avea o marjă foarte 
redusă de manevră. CEC va fi 
cea mai avantajată instituție 
de credit, întrucât până acum 
statutul băncii nu-i permitea 
să realizeze plasamente în 
valută.

iii iviaueuuma a începui ucuesui suu- 
I gurilor. Regiunea Tivkes este una dintre
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Agenția locală Denumire Calificare Număr locuri Data limită

1. AL Deva ASAR Construct zugrav, vopsitor 23 septembrie 2005

2. AL Deva Alex Transconstruct zugrav, vopsitor 3 30 septembrie 2005

3. AL Deva ' ASD Prestai Construct ■ lăcătuș mecanic 2' 24 septembrie 2005

4.AL Orăștie Banca Transilvania șef serviciu marketing 1 17 septembrie 2005

Banca Transilvania analist Investiții 1 17 septembrie 2005

C0TMII VAlfOTUE ■ ' .

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 19 septembrie 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,4772 2,8337 5,1328

BuksuI valul» jwacîical Be Btncile din leva
Valută euro dolar liră sterlină

C V C V C V
Banc Post 3,4600 3,5200 2,8100 2,8600 5,1000 5,1900
BRD 3,4570 3,5070 2,8010 2,8630 5,0760 5,1910
Banca Transilv. 3,4515 3,5015 2,8082 2,8582 5,0907 5,1642
Raiffeisen Bank 3,4440 3,5200 2,7800 2,8700 5,0400 5,2200

I Cursul valutar nracticat de casele de schimb valutar din Deva' 1 ' ■A ‘ : *"  ’

Star Exchanqe 3,4500 3,4800 2,8000 2,8300 4,9500 5,2500
Herdan Exchange 3,4500 3,4700 2,8000 2,8300

I cele mai mari, producând anual 85 de mii 
I de tone de struguri. (Foto: epa)

Manifestări expoziționale
Deva (C.P.) - CCI Hunedoara organizează 

în perioada 7 - 9 octombrie - Târgul pentru 
întreprinderile Mici și Mijlocii - „TIMM”. 
Târgul are ca obiective promovarea spiri
tului antreprenorial, stimularea dezvoltării 
afacerilor din domeniul privat și ocuparea 
forței de muncă prin facilitarea contactelor 
între potențialii întreprinzători/IMM și 
agenții economici/instituții publice sau pri
vate care oferă servicii pentru sectorul IMM 
în scopul dezvoltării aptitudinilor antre- 
prenoriale, creșterii numărului între
prinzătorilor de succes, precum și îmbu-, 
nătățirii performanțelor economice și teh
nice ale IMM. în paralel cu această ma
nifestare se va desfășura și Târgul „Fabri
cat în Județul Hunedoara”, care își propune 
promovarea produselor și serviciilor din 
județul nostru, realizarea contactului dintre 
producători și beneficiari, cunoașterea 
potențialului economic al zonei.

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

I. SNP PETROM 0,4710 +0,21
2.SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,0000 -0,82____ î
3. TLV_________________ 0,8850 -1,67

_ 4. BRD 12,400 -0,83
5. IMPACT_____________ 0,4240 -1,85
6. AZOMUREȘ 0,2850 +1,79
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8300 +3,75
8. ROMPETROL 0,1120 +0,9

RAFINARE [RRQ ________________ _
9. HABER______________ oprit _________
10. BCCARPAT1CA 0,5250 -2,78 )
II. DECEBAL 0,0102 -3,77
Rubrică realizată de SVM IES FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebai, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel: 221277.

TVA la alimente
București (C.P.) - Pâinea, 

laptele, uleiul, zahărul și ia
urtul ar putea fi taxate cu o 
cotă a TVA de 9%. Propu
nerea Partidului Conservator 
a fost acceptată de ministrul 
Finanțelor, cu condiția ca 
acesta să găsească sursa ce ar 
acoperi eventualele pierderi 
create la buget. în termen de 
două săptămâni, conservatorii 
trebuie să identifice sursa ce 
ar acoperi eventualele pier
deri create la buget de redu
cerea TVA la produsele ali
mentare de bază. „Dacă reu
șim să demonstrăm aceasta, 
scăderea de TVA se va aplica 
de la 1 ianuarie 2006. în caz 
contrar, aceasta șe va face din 
iunie 2006”, a precizat Dan 
Voiculescu.

împotriva 
inundațiilor

București (C.P.) - Strategia 
Națională de Gestionare a 
Inundațiilor ar putea fi apro
bată de Guvern în luna 
octombrie, a declarat mi
nistrul Mediului și Gospo
dăririi Apelor, Sulfina Barbu. 
Aceasta va conține progra
mul de reactualizare a sche
melor de gospodărire a apelor 
existente și executarea lu
crărilor pentru refacerea con
strucțiilor hidrotehnice grav 
afectate de viiturile produse 
în perioada aprilie-august. 
Vicepremierul Pogea a de
clarat că Guvernul va susține 
financiar efortul de apărare 
împotriva inundațiilor, chiar 
dacă realizarea unor bazine 
hidrografice și amenajarea 
barajelor ar putea necesita 
un efort de ordinul miliarde
lor de euro.

MELINDA IMEEX^
GEBO
Pentru îmbinări perfecte!

Fitingurile cu îmbinare rapidă GEBO ' sunt concepute penii u repararea conductelor deteriorate, 
ușurarea reparațiilor și efectuarea noilor branșări i n sisteme existente '
Fitingurile GEBO pot fi folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel, țevi din plumb, cupru 
și plastice), cu sau fără filet, respectiv cu dimensiuni diferite după standardsie uzuaie.
Argumente în favoarea folosirii fiți rigorilor GEBO':

1. Ușurarea lucrărilor în spații strâmte, pline cu conducte și cabluri
2. Repararea și detonslonareaconducteloi sparte în locuri sudate din cauza tensiunilor apărute din 

cauza diiatației.
3. Reparația simplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudură,fărăfHetare!.’!

Prețul fltingurllor GEBO*  nu se poate și nu trebuie luate in comparație cu fitingurile obișnuite, pentru 
că prețul produsele GEBO" includ nu numai htmgulci și o tehnologie de Instalației
Se gfisesc pe piață mai mult de 65 de ani. sunt ptoduse binecunoscute.sl adesea folosite în lucrări 
de instalații contemporane.

> Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
St;. ionescu de ia Btati hî. 29.. Tel: . 40C774, Fax: O256-4O:.77e mari: instaftrnSrnelinclB.!»

’ ORADEA

v , Șos Borșului nr. 14/A. Tel: 0259-407690. Fax: 0259407694.
X E-maih instolbh@meiinda.io

mailto:clara.pas@lnformmedla.ro
mailto:instolbh@meiinda.io
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UN JUDEȚ
MURDAR

• Gropi. Depozitarea incorectă a gunoaielor 
este una dintre principalele cauze ale 
poluării râurilor, inconștiența autorităților 
cauzând nu doar probleme de mediu, ci și 
costuri suplimentare la stat, luând în consi
derare că actualmente pentru curățarea 
apelor sunt necesare investiții de 18 miliarde 
de euro. (L.L.)

• Obligativitate. Legislația în vigoare 
prevede pentru cetățeni și agenții economici 
obligativitatea de a întreține și curăța și 
spațiile publice din fața sau din jurul 
locuințelor, respectiv a spațiilor comerciale, 
amenzile stabilite pentru nerespectarea legii 
fiind destul de ridicate. (D.l.)

Georgeta Gostian și Miana Minaiache 
consideră că, în municipiul Hunedoara, 
curățenia făcută nu e satisfăcătoare: „Și 
când mătură, nu prea adună tot gunoiul. 
Dar este adevărat că și noi suntem de vină, 
că aruncăm tot felul de hârtii și ambalaje 
peste tot”. (Foto: Mihaela Tamaș)

RAIL-ul e pe ducă
Hunedoara (D.I.) - Sumele alocate de 

Consiliul Local Hunedoara pentru între
ținerea curățeniei în municipiu se ridică la 
4,5 la sută din bugetul local. Astfel, pentru 
2005, aproximativ 25 de miliarde de lei 
vechi din fondurile publice au fost atribuite 
RAIL-ului, însă lucrurile nu sunt deloc 
mulțumitoare. Autoritățile locale doresc să 
concesioneze acest serviciu public de salu
britate unei firme private și să scoată în 
acest fel curățenia din municipiul Hune
doara de sub monopolul instituit în ultimii 
15 ani. „Deocamdată tot RAIL se ocupă de 
salubrizare și vedem cu toții în ce fel o face. 
Vrem să concesionăm respectivul serviciu 
și vom organiza o licitație în acest sens, 
în ultima ședință de Consiliu Local fiind 
reluate discuțiile asupra acestei probleme. 
Dorim ca ea să fie rezolvată cât mai repede 
și în cel mai benefic mod pentru comuni
tate”, ne-a declarat loan Nimu, șef Birou 
Investiții din cadrul Primăriei Municipiu
lui Hunedoara.

Lebădă și gunoaie Mai mult pe-afară...

Deva - un oraș între extreme5
■ Curățenia în munici
piu este asigurată, la 
ora actuală, de trei 
societăți de salubrizare.
Daniel I. Iancu
danlel.iancutln1ormmedia.ro

Deva - Curățenia este una 
dintre problemele pe care 
locuitorii municipiului Deva 
le reclamă cel mai des. Chiar 
dacă în centrul localității 
gunoaiele simt adunate zilnic, 
există alte zone, situate mai 
la periferie, unde salubrizarea1 
lasă de dorit. Și totuși, din 
impozitele plătite de fiecare 
locuitor s-au strâns cele 
aproximativ 22 de miliarde pe 
care Consiliul Local le-a 
prevăzut în acest an pentru 
asigurarea curățeniei. Dar în 
timp ce unele zone sunt îngri
jite, altele sunt sufocate de 
mizerii...... Salubrizarea este

încredințată în Deva la trei 
societăți, care și-au împărțit 
și localitatea pe zone. Este 
vorba despre Serviciul Public 
de întreținere și Gospodărire 
Municipală (SPIGM), Salubri
tate SA Deva și Evelin SRL 
Hunedoara, ultimele două 
societăți având, în acest sens, 
contracte de prestări servicii 
încheiate din 2001 și reactu
alizate prin acte adiționale 
anuale”, ne-a declarat loan 
Inișconi, viceprimarul Devei. 
Sumele prevăzute din bugetul 
local pentru întreținerea cu
rățeniei se ridică la 14 mili
arde de lei pentru SPIGM și 
încă opt miliarde de lei pen
tru celelalte două firme. Cu 
toate acestea, lucrurile nu 
sunt deloc mulțumitoare!
Spre normalitate

loan Inișconi ne-a mai spus 
că în continuare se așteaptă 
ca Serviciul Public de între-

Oraș cu oameni civilizați
Brad (L.L.) - Gradul de 

curățenie al unui oraș de
pinde în foarte mare măsură 
de gradul de civilizație al 
locuitorilor. Degeaba autori
tățile locale amplasează co
șuri de gunoi dacă oamenii 
nu le folosesc!

La Brad, eforturile autori
tăților locale de a schimba 
fața orașului au tot concursul 
locuitorilor pentru că, într- 
adevăr, Bradul arată altfel.
Oamenii sfințesc locul

Coșurile de gunoi sunt 
amplasate la o distanță foarte 
mică unul de celălalt și, aici, 
la Brad, chiar sunt folosite 
conform destinației.

„Municipalitatea cheltuie 
lunar 80 de milioane lei vechi 
pentru asigurarea curățeniei. 
Costul lunar pe care locuitorii 
orașului trebuie să-l achite 
pentru asigurarea curățeniei 
este de 13000 lei/persoană, 
agenții economici plătind 
16000 lei/mp.

în fiecare zi, dimineața și 
la orele amiezii, se efectuează 
stropirea carosabilului și de 
două ori pe an - primăvara și 
înainte de Zilele Municipiului 
Brad - se efectuează o cură
țenie generală care constă în 
măturare mecanică și spă
lare”, spune Aurel Circo, 
viceprimarul municipiului 
Brad.

Gunoiul este aruncat mai mult pe lângă container

ținere și Gospodărire Muni
cipală să se autorizeze la 
ANRSC, după care urmează 
ca o mare parte a activităților 
de salubritate să fie încre
dințate prin delegare de ges
tiune respectivului serviciu. 
„Noi muncim acum să rea
lizăm caietele de sarcini și 
studiile de oportunitate, ast
fel încât luna viitoare să le

putem trece pe ordinea de zi 
a ședinței de Consiliu Local. 
Legea ne obliga de mult să 
facem acest lucru, însă au 
existat contracte în vigoare 
care nu au putut fi anulate. 
Sperăm să intrăm cât mai 
repede în normalitate, pentru 
ca starea de lucruri să se 
îmbunătățească”, a mai afir
mat viceprimarul Devei.

Toaletele ecologice "miros"
Deva (L.L.) - în apro

pierea toaletelor ecologice 
din Deva aerul este ires
pirabil, mirosul neplăcut 
indicând că întreținerea 
acestora este necorespun
zătoare. Seara, pe o rază de 
câțiva metri depărtare de 
mult Vestitele toalete eco
logice, aerul este ires
pirabil. Dar poate că auto
ritățile cred că așa este mai 
bine pentru locuitorii ora
șului. „Nu poți să mergi la 
o terasă și să bei o bere sau 
un suc pentru că aerul este 
infect. Mi se pare o totală 
lipsă de respect față de 
clienți. Nu știu cum pot 
acei patroni de terasă să-i

trateze cu atâta dispreț pe 
consumatori”, spune Ioan 
Popa. Totuși, autoritățile 
susțin că starea de funcțio
nare a acestora este supra
vegheată și că din punctul 
lor de vedere nu există nici 
o problemă

Toalete "ecologice"?

Dovadă de civilizație? Paznic la... gunoi Voluntarii adună resturile turiștilor

danlel.iancutln1ormmedia.ro


Nu le priește aerul de-acasă

• Suporteri furioși. Un grup de aproxima
tiv 200 de suporteri ai Jiului a rămas la poar-

* ta stadionului, după înfrângerea cu FC 
•’Argeș, pentru a le cere socoteală jucătorilor 
și a solicita demisia antrenorului lonuț Chi- 
rilă. Nu s-au produs incidente, întrucât 
forțele de ordine au reușit să țină situația 
sub control. (C.M.)

• Simota amenință. Alin Simota, finan
țatorul Jiului, a avertizat că va lua măsuri 
dure împotriva antrenorului lonuț Chirilă și a 
jucătorilor. „Vom face o ședință de analiză a 
jocului și vom stabili sancțiunile. Nu înțeleg 
de ce Chirilă trimite în teren unii jucători 
care ar trebui să aducă bani de acasă, pen
tru a juca în A", a spus Simota. (C.M.)

■ Echipa pregătită de 
lonuț Chirilă a suferit a 
treia înfrângere conse
cutivă pe teren propriu.
Ciprian Marinuț
clprlan.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Suporterii Jiu
lui au venit la stadion pre
gătiți de sărbătoare, dar au 
plecat acasă supărați nevoie 
mare. Crezând că după victo
ria obținută etapa trecută la 
Vaslui, echipa lor va izbândi 
și acasă, cei 5.000 de specta
tori au răspuns pozitiv apelu
lui antrenorului lonuț Chi
rilă care le-a cerut sprijinul 
și i-au întâmpinat cu aplauze 
și urale pe jucători și tehni
cian. Din păcate, Jiul nu s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor,

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vl-a: FCM Bacău - Poli 
lași 0-1; Farul - FC Vaslui 2-1, Gloria - Oțelul 0-0; Sportul
- FC Național 0-1; Jiul Petroșani - FC Argeș 6-1; CFR Cluj

- Poli Timișoara 2-0; Rapid - Pandurii Tg. Jiu 3-0. Derby- 
ul Steaua - Dinamo s-a încheiat după închiderea ediției.

A marcat: Nî ăsie (48).
îkll: Mulțescu - BăUoiu, M. Gheorgha, Kalai, Mihart (cpt), Perenyi - C. Dinu 
(59 Iftimie), C. Petre, llin (77 Verzan), Pâdeșan - I. Marinică (74 Movilă). 
Antrenor - lonuț Chirilă.
FC Argeș: Vintilă - Chița, Rohat, M. Radu (cpt.l I. Poenaru - Prepeliță (78 
Bilașco), Negoiță. Murgan, Cr Tănase(55 Dobre) - Năstăsie, C. Tănasă (68 
Costescu). Antrenor - Sorin Cârțu.

Etapa VII (23-25 septembrie): FCM Bacău - Farul; Poli lași
- Steaua; Dinamo - Rapid; Pandurii Tg. Jiu - Gloria; Oțelul
- CFR Cluj; Poli Timișoara - Sportul; FC Național - Jiul 
Petroșani; FC Argeș - FC Vaslui.

Clasamentul
1. Steaua 5 4 1 0 11-1 13
2. Farul Constanța 6 4 1 1 9-7 13
3. Dinamo 5 4 0 1 15-2 12
4. CFR Cluj 6 3 3 0 12-3 12
5. FC Național 6 4 0 2 5-8 12
6. Sportul 6 2 3 1 11-7 9
7. Rapid 6 2 3 1 8-5 9
8. FC Arqeș 6 2 3 1 8-6 9
9. Poli lași 6 3 0 3 5-7 9
10. Poli Timișoara 6 2 2 2 7-3 8
8. FCM Bacău 6 2 1 2 2-8 7

*12. Otelul Galați 6 1 3 2 5-11 6
13. Gloria Bistrița 6 1 2 3 3-8 5
14. Jiul Petroșani 6 1 1 4 3-8 4
15. FC Vaslui 6 0 1 5 3-12 1
16. Pandurii 6 0 0 6 2-12 0

Pe primul loc... din coadă

Duș rece pentru FC CIP
Craiova (C.M.) — Vicecampioana naționa

lă n-a trecut cu bine primul examen serios 
de la debutul campionatului, 
pierzând (2-3) partida dispu
tată aseară în deplasare în 
fața formației Energocon- 
strucția Craiova. „Am jucat 
foarte bine în prima repriză, 
când am avut peste 10 ocazii 
clare, dar n-am înscris decât 
un gol. în schimb, gazdele,

din trei faze de atac, au punctat de două ori. 
După pauză, noi am atacat permanent, iar 
adversarii s-au apărat grupat, însă după ce 
am egalat am primit un gol pe contraatac 
și am pierdut jocul”, relata Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP. Golurile devenilor 
au fost marcate de Matei, aflat la debutul

Matei

■ Corvinul 2005 e la 
cea mai mare distanță 
posibilă de obiectivul 
propus de conducere.
Nicolae Gavrea, Ciprian Marinuț

Hunedoara - Antrenorul 
Ioan Petcu a mizat din nou pe 
jucătorii cu experiență, dar 
aceștia nu au readus Corvi
nul 2005 pe linia de plutire, 
hunedorenii pierzând meciul 
cu FC Bihor, mai clar decât o 
arată scorul. Corvinul s-a zbă
tut mult, dar pregătirea pre
cară din vară a trădat-o din 
nou, FC Bihor reușind să con
troleze partida și să înscrie de 
fiecare dată când a apăsat pe
dala de accelarație. înfrân
gerea duce formația hune-

„Am pierdut pe mâna noastră"

său oficial la FC CIP, și Gherman. „Poate 
prinde bine și un duș rece ca acesta și-i 
readuce pe jucători cu picioarele pe 
pământ”, comenta Paul Grecu.

Bodu București - Athletic București; Futsal Municipal Con
stanța - Silvanus Reșița; Clujana Cluj - ACS 3 București; FC 
CIP Deva - United Galați.

Rezultatele etapei a lll-a, 18-19 • rpUmOm: Energocon- 
ștracția Craiova - FC CIP Deva 3-2; MuhBaeh Sebeș - MGA 
Domnești 3-3; ACS Odorhelu Sec. - Poli Timișoara 11-2; 
Miletic București - Eurolines București Silvanus Reșița
- Pandurii Tg. Jiu 7-0; ACS 3 București - Futsal Municipal
Constanța 4-4; United Galati - Cluiana Cliii se dispută azi.
1. Silvanus Reșița 3 3 0 0 16-4 9
2). mhierir •ucurești 3 .3 0 0 13-7 9
Li. ACS 3 București 3 2 1 0 11 -6 . 7
II. A.C.S. Odorheiu 3 2 1 0 20-7 7
6. F.C. CIP Deva 3 2 0 1 17-6 6
6. Energo. Craiova 3 2 0 1 0-10 6
7. F.M. Constanta 3 1 2 0 16-12 S
B. United Galați 2 1 0 1 8-9 3

XD. M.G.A. Domnești 3 0 2 1 0-11 2
, .10. Clujana Cluj 2 0 1 1 7- 14 1
‘ 11. Muhlbach Sebeș 3 0 1 2:: 6- 14 1

12. Eurolines Buc 3 0 0 3 " 3-10 0
13. Pandurii Tg. Jiu 3 0 9 3 3-15 0
14. Mi G. Timișoara 3 0 0 3 7-22 D
Etapa a IV-a, 25-26 septembrie: MGA București - Energo- 
construcția Craiova; Poli Gomonth Timișoara - Muhlbach 
Sebeș; Eurolines București - ACS Otatieiu Secuiesc;

Rm. Vâlcea (C.M.) - Cetate 
Deva a pierdut (26-29) partida 
disputată sâmbătă la Rm. Vâl
cea împotriva Oltchimului, 
club care i-a „răpit” trei 
jucătoare, dar nu din cauza 
arbitrajului cum pronostica 
președintele Marian Muntean, 
ci din pricina propriilor 
slăbiciuni. „Nu am ce să le 
reproșez arbitrilor care poate 
de teama presei au fost destul 
de corecți, acordându-ne 13 
lovituri de la 7 metri. Vina a 
fost a jucătoarelor care au 
ratat din situații incredibile, 
inclusiv două dintre cele 13 
aruncări de la 7 metri. Cred 
că le-a lipsit încrederea, pen
tru că au intrat în teren cu 
ideea că fără Cartaș nu pot 
scoate un rezultat bun”, 

Rezuttatele etapei a ll-a, sâmbătă, 17 septembrie: Dunărea Brăila - Rapid 
CFR București 29-23; Astral - Oțelul 29-22; Silcotub - HCF Piatra Neamț 37- 
28; Univ. Jolidon Cluj - CSM Baia Mare 21-21; Rulmentul - CSM Sibiu 36- 
11; Oltchim Rm. Vâlcea - Cetate Deva 29-26; Tomis Constanța - HCM Roman . 
26-23.

Deva (C.M.) - Programul etapei a 5-a, sâmbătă, 17 septembrie: Liberty
Salonta - Olimpia S.M. 3-0; IsCTurzih- Gaz Metan Medias 0-0; Corvinul 

, 2005 - FC Bihor Oradea 1-2; UTA Arad - FCM Reșița 2-2: Apulum A.l. - 
*« Unirea Dej 4-1; Gloria II Bistrița - CFR Timișoara 1-1; U. Clu - Unirea Sân- 
. Meolau Mare 3-0. Min. Lupeni a stat pentru eă Armătura Zalău s-a retras.

Clasamentul  

T

Clasamentul
1. Rulmentul Brașov 2 2 0 0 60-33 4 ’
2. Astral P. Câlnău 2 2 0 0 69-51 4
3. Silcotub Zalău 2 2 0 0 64-52 4
4. Tomis Constanta 2 2 0 0 57-46 4
5. U.'Jolidon Clui 2 1 1 0 56-47 3
6. Oltchim Rm. V. 2 1 0 1 52-51 2
7. HCM Roman 2 1 0 1 48-49 2 1; ‘-J»'
8. Dunărea Brăila 2 1 0 1 52-54 2 .
9. Oțelul Galați 2 1 0 1 49-52 2
10. CSM B. Mare 2 0 1 1 45-48 1
11. Cetate Deva 2 0 0 2 48-53 0
12. Rapid CFR 2 0 0 2 46-56 0
13. HCF P. Neamț 2 0 0 2 57-77 0

-

|. ®az Metan ș 3 ' 2 0 7-1 11
■ 2- U. Cluj 4 3 1 0 8-1 10
. 3. FC Bihor 5 B 0 2 10-4 9
- 4. Eiberty Salonta . ■S.: 2 2 1 5-3 8

■5. ISC Turzii 5 : 1 •- 4 0 5-4 7
- 6. Minerul Lupeni 4 2 1 1 4-3 7

7. CFR Timișoara 5 2 1 2 4-8 7
B. FCM Reșița 5 1 3 1 5-4 6
9. U.T. Arad - ' 5 1 3 1 5-6 6
10. Unirea Dej 5 1 2 2 7-6 ■5.
11. Unirea A.l. Î 4 1 1 2 4-5 4

. 12. Olimpia S.M. 5 1 1 3 6-10 4
13. Gloria, II .4 0 3 t 1 1-5 3
14. U. Sânnicolau .4 1 0 3 5-11 3
15. Corvinul 5 0 2 3 6-11 2

motiv pentru care cam din 
minutul 70 lui Chirilă i s-a 
cerut din nou demisia, iar la 
final majoritatea jucătorilor 
au fost huiduiți.
Ca-n deplasare

Recunoscut ca adept al jocu
lui ultradefensiv, Sorin Cârțu, 
antrenorul pitește-nilor, a 
realizat că doar cu apărarea 
nu se obțin victorii, așa că a 
trimis în teren o formulă 
neașteptat de ofensivă, cu trei 
atacanți. în schimb, Chirilă, 
care la precedentele meciuri 
acasă s-a „ars”, mizând pe 
cartea atacului, a schimbat 
registrul tactic, cerându-le 
jucătorilor să joace defensiv 
ca în deplasările de la Cluj și 
Vaslui, de unde au scos patru 
puncte. Construit pe acest sce
nariu, jocul a fost sărac în 

Hunedorenii au pierdut aproape toate duelurile pentru minge

doreană pe ultimul loc al 
clasamentului, poziție radical 
opusă față de obiectivul visat 
la startul sezonului. „Am pier
dut din nou din cauza unor 
greșeli monumentale ale apă
rătorilor. L-am înlocuit la 
pauză pe Mitrică, deoarece nu 
a dat randamentul pe care eu 
îl doream. Iacob s-a acciden

comenta oficialul devean. 
înfrângerea a fost analizată, 
ieri, în cadrul unei ședințe cu 
jucătoarele, ocazie cu care s-a 
stabilit și strategia de redre
sare a echipei. „Au trecut 
două etape și nu avem nici un 
punct, pentru că am jucat con
tra unor echipe în fața cărora 
oricine din Ligă ar avea prob
leme. Dacă la aceste meciuri 
jucătoarele puteau câștiga 
prime în caz de victorie, pen
tru etapele următoare vor 
apărea penalizări dacă nu 
învingem, întrucât vom întâl
ni adversari abordabili”, pre
ciza Muntean. Cetate va juca 
miercuri, acasă, cu Tomis 
Constanța, echipă care în 
primele două etape a acumu
lat maximum de puncte.

Ciprian Petre (alb-negru) s-a zbătut mult, dar fără folos

faze de poartă. în prima 
repriză, Jiul n-a reușit- să fie 
cu adevărat periculoasă, iar 
oaspeții și-au trecut în cont 
doar trei ocazii, prin Năstăsie 
(min. 6 - șut în transversală) 
și Tănasă ale cărui torpile din 
min. 20 și 37 au fost parate de 
Mulțescu.

După pauză, argeșenii au 
deschis scorul, după o lovitură 
de colț. Din acest moment, 
Jiul n-a mai avut ce să apere 
și a încercat să atace. S-a 
dovedit însă că elevii lui Chi

tat, iar cel care l-a înlocuit nu 
a reușit să facă față jocului. 
Trebuie să tragem un semnal 
de alarmă. Așa nu se poate. 
Vreau să recuperăm pierde
rile din perioada de pregătire, 
cu un minicantonament, astfel 
încât să ne revenim și să 
obținem și victoriile de care 
avem nevoie”, afirma Petcu. 

i

Absența golgheterei Carmen Cartaș le-a costat mult pe devence

rilă nu stăpânesc încă lecția 
ofensivei, în timp ce trupa lui 
Cârțu știe pe de rost jocul de 
conservare a rezultatului. 
Minerii au avut trei semio- 
cazii prin llin (62), Vezan (80) 
și Movilă (82) și una destul de 
clară prin Pâcleșan (min. 90), 
dar portarul Bogdan Vintilă s- 
a opus salvator la toate aces
te încercări.

Jiul rămâne astfel cu un 
complex de inferioritate în 
meciurile de acasă, unde a 
fost învinsă de fiecare dată.

FC Corvinul 2005 - FC Bihor 1-2 
(0-1)
Stadion: „Michael Klein"; Spec
tatori: 2000.
0-1, min. 12: Miculescu profită 
de marcajul larg al defensivei 
hunedorene și șutează de la 7-8 
metri în stânga lui Opric.
1-1, min. 54: Pepenar înscrie cu 
un șut plasat de la 11 metri, 
speculând o respingere greșită a 
apărătorilor adverși la lovitura' 
liberă executată de Ceaușu.
1-2, min. 71: Miculescu șutează 
din careu după o greșeală a 
defensivei hunedorene.
C'winul 2005: Opric - Ambruș, 
-fcub (46 Mâcnea), Hațegan - 
Ceaușu, Vișan, Marta, Vala- 
sutean (65 Ciorea), Pisoiu - Pepe
nar, Mitrică (46 Furdean).
FC Bihor: Vâtcă - Ciobanu, 
Lupuț, Bumb, Mihuț - Tudor (60 
Lupașcu), Munteanu, Gado, Lun
gan - Miculescu (73 Feli), Nea
ga (28 Lukacs).

mailto:clprlan.marinut@informmedia.ro
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• Transfer: Fotbalistul Mario 
Jârdel (foto) a renunțat la. 
ide 3 de a ajunge la un club 
european; semnând un con
tract valabil până pe 31 
decembrie cu gruparea Goias,

i

I

ocupanta locului trei în. clasamentul campio
natului Braziliei.(MF)

: * • ? ■ I! • ■ ; •

• WTA- Jucătoarea americană de tenis Lind
say Davenport a câștigat ieri turneul de tenis 
de la Bali, dotât ju;premii în valoare de 

.225.000 de: dolari: în fii i, Davenport a 
îi)vins-p cu scorEil de 6 - 2, 6 - 4,pe italian
ca Francesca Schiavone.(MF)

■

. . ' ■ ** . . ■ i..

O victorie ș o înfrângere
Zagreb (MF) , Echipa feminină de. volei 

a României a învins, .cu scorul de 3 -1 (26- 
24, 25-18, 20-25, 27-25), naționala Croației, în 
primul mecRdin cadrul grupei I a Campio
natului Europenii din Croația. „Primul și 
ultimul set au*  fost minunate, iar cele din 
mijloc doar cu puțin în urma, celorlalte, din 
puhct.de vedere al calității jocului, iar în 
oele din urmă româncele nu avut nervii mai 
tari și au câștigat meciul. Croatele nu au 
dezamăgit, ele jucând foarte bine, însă cali
tatea și experiența le-a- adus româncelor o 
victorie meritată”, se mențipnează-pe site-ul 
competiției. Din grupa. 11 tai nc parte, ală
turi de România și' Croația, Polonia, Germa
nia, Azerbaidjan șiS i ia-Muntenegru. For
mația antrenată, de'Florin Grapă și Aurel 
Cazacu â pierdut aseară fin. fața reprezenta
tivei statului'Azerbaidjan cu scorul de-1 - 3 
(24-26, 25-23,-17-2$ 19-25). Astăzi, tricolorele VOT 
juca în compania - Serbiei. Ropjânia este o 
prezență obișnuită a turneelor finale, ;din 
cele 23 de ediții care au avut Joc până acum, 
lipșind numai de.două ori (1951 și 1995). Cea 
mai bună performanță a reprezentativei noas- 

,‘tre la un.turrifeu final european este locul 3, 
obținut în 1963.

Rome cele au învins Croația, la debut

f> , . ’ . : •
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Locul 33 feminin
Geneva (MF) j Echipa națională de fot

bal feminin a României ocupă loțul 33 în 
clasamentul FIFA, dat publicității vineri, in
formează site-ul oficial ăl forului.interna
țional. Reprezentativa' României a acumu
lat 1.632 de puncte, cu șase mai puține decât 
în luna iunie, când ocupa același loc în cla
sament. Pe primul Iod în ■ clasamentul dat 
publicității de. FJFA se află în continuare 
campioană mondială și-europeană, Germa
nia, urmată de-SU^ și.Norvegia.

Wffll

Mister KO a 
lovit din nou
■ Boxerul Lucian Bute 
a înregistrat a 14-a vic
torie înainte de limită 
la profesionism.

Montreal (MF) - Pugilistul 
român Lucian Bute l-a învins, 
sâmbătă, prin KO tehnic la 
finalul rundei a opta, pe egip
teanul Kabary Salem, într-un 
meci la categoria super-mijlo- 
cie, disputat în cadrul unei 
gale ce s-a desfășurat la Beli 
Center, în Montreal. în urma 
acestei victorii, a 14-a obținu
tă prin KO din tot atâtea me
ciuri disputate la profesio
nism, Bute și-a păstrat titlu
rile de campion NABF și pe 
cel al Americii Continentale, 
versiunea WBC. Meciul din
tre Bute și Salem era progra
mat să se desfășoare pe dura
ta a 12 reprize. „Bute, care își 
crease un avantaj clar în pri
mele șapte runde, și-a întețit 
combinațiile de lovituri încă 
din debutul rundei a opta. Cu 
o lovitură de stânga l-a trimis 
pe Salem în corzi, forțându-1 
să pună un genunchi pe po
dea. Runda s-a încheiat cu un 
schimb îndrăcit de lovituri 
între cei doi pugiliști, dar, în 
timpul pauzei, în ciuda efor
turilor staff-ului său, Salem 
nil a reușit șă se regăsească

Piți e cu picioarele pe pământ
■ Selecționerul crede 
că România are un cam
pionat.slab în ciuda evo
luțiilor din Cupa UEFA.

București (MF) - Selecțione
rul Victor Pițurcă a declarat, 
sâmbătă, că deși echipele ro
mânești participante în Cupa 
UEFA, Steaua, Dinamo și Ra
pid, au obținut „o performant 
ță extraordinară” în competi
ția europeană, campionatul 
României continuă să fie unul 
„foarte slab”. „Am și spus, 
înainte de disputarea acestor 
meciuri, că echipele noastre

Noi dezvăluiri în cazul Mutu
■ Testul antidoping a 
fost comandat de 
reprezentanții clubului 
Chelsea Londra.

Londra (MF) - Publicația 
Sunday Mirror a făcut, în edi
ția de duminică, o serie de noi 
dezvăluiri privind cele două 
teste antidoping ce au dus la 
•suspendarea, pentru șapte luni, 
a fostului atacant al echipei 
Chelsea, Adrian Mutu, în pre
zent component al formației 
Juventus Torino. Potrivit pu
blicației citate, directorul exe- 

iar arbitrul a decis să opreas
că meciul”, scrie site-ul cana- 
da.com. înaintea acestui meci, 
Salem avea în palmares 23 de 
Victorii (12 prin KO) și patru 
înfrângeri, dar nici una prin KO. 
Diaconu e in grafic

într-o altă gală desfășurată 
la Montreal, Adrian Diaconu 
și-a păstrat titlul de campion 
al Canadei la categoria semi
grea, după ce l-a învins prin 
KO in repriza a doua, pe ca
nadianul Conal MacPhee, 
sportiv în fața căruia obținu
se centura la începutul lunii 
iunie. Meciul dintre Diaconu 
și MacPhee s-a încheiat după 
două minute scurse din a do
ua repriză. Diaconu, care are 
acum în palmares 20 de vic
torii (13 prin KO), fără a fi 
suferit vreo înfrângere, și-a 
trimis adversarul la podea 
pentru prima oară în runda 
întâi, cu o lovitură de stân
ga. în runda a doua, istoria s-a 
repetat, dar MacPhee s-a ridi
cat rapid, profitând de faptul 
că arbitrul nu a intervenit. 
După numai câteva secunde 
însă, Diaconu avea să-l mai 
trimită o dată la podea, de 
această dată cu o lovitură de 
dreapta, care i-a adus și vic
toria românului în vârstă de 
27 de ani.

au șanse la calificare. S-a exa
gerat însă, campionatul nos
tru este foarte slab. Nu se 
poate vorbi despre o revenire 
a fotbalului românesc”, a de
clarat Pițurcă, după partida 
Sportul Studențesc - FC Na
țional, scor 0 - 1, din etapa a 
Vl-a a Diviziei A. Selecțione
rul a menționat că nu se aș
tepta ca Dinamo să învingă la 
o diferență de patru goluri pe 
Everton. „Nu mă așteptam la 
diferența de scor înregistrată 
în Ștefan cel Mare. Dinamo a 
câștigat de o manieră extra
ordinară. A bătut cu 5 - 1 o 

comandat testul antidoping 
din iulie 2004. Sunday Mirror 
menționează că reporterii săi 
au văzut copii ale documen
telor prezentate de Neil Fraz
er, fostul medic al clubului, și 
de managerul grupării, Jose 
Mourinho, în fața Comisiei de 
Apel a Premier League.
La comandă

„în aceste documente se 
arată că, în iulie 2004, Ke
nyon, directorul executiv al 
clubului, a discutat cu Fra
zer despre îngrijorarea sa pri-
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Bute nu i-a lăsat nici o șansă adversarului său.

echipă din Premier League. 
Rapid, de asemenea, a obținut 
un rezultat mare, cu o echipă 
foarte bine cotată în Europa. 
Și Steaua a făcut un rezultat 
bun. Șansele de calificare 
sunt mari pentru toate echi
pele noastre. Cel mai greu 
meci îl va avea, cu siguranță, 
Rapid. Dar totuși au prima 
șansă, chiar dacă adversarul 
se numește Feyenoord”, a ex
plicat Pițurcă.
Declarații

întrebat dacă a fost deza
măgit de evoluța atacantului

de 1? Sportul, Ionuț Mazilu, în 
partida cu FC Național, selec
ționerul a răspuns: ,,Nu sunt' 
dezamăgit, de ce să fiu? De 
fapt toți jucătorii Sportului 
au prins un meci mai slab. 
Nu au înscris, dar ăsta e fot
balul. Naționalul a reușit o 
partidă bună”.

în ceea ce privește eventua
la convocare a atacantv^Â 
stelist Victoraș Iacob la un..a- 
toarea acțiune a echipei na
ționale, tehnicianul echipei 
naționale a României, Victor 
Pițurcă, a lăsat să se înțelea
gă că orice este posibil.

KOOerTO Heras 
s-a impus pentru 
a patra oară în 
Turul ciclist al 
Spaniei, stabilind 
un nou record de 
victorii în această 
competiție. Iber
icul a fost urmat 
în clasamentul 
ediției din acest 
an de rusul Denis 
Menchov și spa
niolul Carlos Sas- 
tre.(L.G.)

tu și despre zvonurile venite 
din România, potrivit cărora 
atacantul de 8 milioane de li
re sterline ar fi consumat co
caină”, scrie publicația engle
ză. Potrivit documentelor pre
zentate de Neil Frazer, într-o 
tentativă de a demonstra că 
Mutu a consumat cocaină, Ke
nyon a cerut ca întreaga echi
pă Chelsea să fie supusă unui 
control antidoping inopinat. 
După ce Adrian Mutu a fost 
depistat pozitiv, Chelsea i-a 
reziliat contractul, iar fotbalis
tul român a fost suspendat, ul-

Lokal Kombat
Cluj-Napoca (MF) - Luptă

torul român Ionuț Iftimoaie a 
terminat la egalitate meciul 
disputat, vineri seara, în com
pania bielorusului Alexandr 
Ustinov, în cadrul Galei Local 
Kombat „Liga Campionilor” 
desfășurate la Cluj-Napoca. 
La finalul luptei, Iftimoaie a 
declarat că meciul cu Ustinov 
a fost unul util, indiferent de 
rezultat, și a apreciat drept 
corectă decizia arbitrilor ju
decători de a dicta egalitate, 
într-o altă luptă desfășurată 
în cadrul evenimentului de la 
Cluj-Napoca, Daniel Ghiță l-a 
învins, prin decizie de 2-1, pe 
helgi nul Brecht Wallis.

Croatul Josip Bodrozich j|-a 
învins, prin KO tehnic, dijpă 
prelungiri, pe românul Ararel 
Bococi, care a încheiat lupta 
din cauza unei accidentărjla 
piciorul drept. Timișoreaftul 
Florin Golopența nu a reKș» 
tat nici măcar o reprizâT^i 
fața lui Milan Malkovici, un 
vreme ce Florin Ghiță s-a 
impus, (prin KO în repriza a 
doua, în compania sârbului 
Micha Nikolici.

în fine, Ștefan Dediu l-a în
vins, prin decizie de 2 - 1, pe 
Florin Pintescu, ambii luptă
tori fiind debutanți în circui-
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Vând garsoniere (19)
• confort 1, camere decomandate, bucătărie, 
baie, balcon închis, contorizări, ocupabilă 
imediat, Deva, Bdul Decebal. Tel. 0741/154401, 
0254/227542 se<
• dea Deva, ultracentral, etaj 1, 37
mp, parchet, balcon închis, termopane, instalații 
sanitare noi, ușă metalică, contorizări, mobilată, 
preț 840 milioane lei. Tel, 0726/7109C8.
• țwa, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 
coâtorizări, balcon, ocupabilă imediat, preț 
64.900 ron. Tel. 224296,0745/367893.

• Seneria, parter, mobilată, zonă ultracentrală, 
bloc sediul Poliției, cu posibilități amenajare

X&fmă Tel. 0721/067352,261641.

jna Progresul dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută mobilată, tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)

• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Mărăstkd Nou, zonă liniștită, etaj 2, deco
mandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/31498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Worița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită, ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută, preț 78.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora) 
•zona Zamfrascu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 milJei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zo M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•an MMști, dec. 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)
• ut 3, dec, balcon, contorizări, tară 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• 2 camere, semidec, parchet, baie cu 
gresietfaianță bloc de cărămidă totul contor- 
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
■ zona Dorobanți, dec, modificată 
(cameră+livlng), repartitoare, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)

zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mil, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare buri, în Deva, preț 450.000 mii, 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, conto
rizată amenajată preț 700 mii. neg. tel, 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
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• zona Dada, parter, contorizată gresie, faianță 
lamelar, ptr. locuit și sp. corn, preț 390 mii, tel. 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)
• et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• «t 3, 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, dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou preț68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania) 
•et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg., teL 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• iigenț zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)

• zona Wcro 15, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54500 ron, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
• confort 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara 
(Garant Consulting)
• urgent Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• zonă Dada, cu două camere, termopan, ușă 
metalică gresie, faianță parchet apometre, gaz 
conzorizat, repartitoare, preț 60.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Wial Viteazul, semidec, balcon, contor
izată gaz 2 focuri, parchet ușă nouă sau 
schimb cu 2 camere în zona pi eței centrale, preț 
74.000 RON, tel. 0723/251498,232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
•zona Don nți, dec, etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă parchet laminat gresie, faianță apometre, 
liberă preț 74.000 RON, tel. 0723/251498 232808 
0788/165702 (Fiesta Nora)

Cumpăr garsoniere (20)
• ganonM sau apartament 2 camere. Tel. 
0741/154401 sau 0254/227542 seara.
• In Den, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri. 
Ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•dec, contorizări, et intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând ap. 2 camere (03)
• cenM Mțag, T. Vladimirescu, etaj 2 balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tei. 0744/899225.
• draț Srt îmbunătățiri, balcon închis, toate 
corrtorizările, preț negociabil, etaj 1, Dacia Tel. 
0740/178252
• drcuft, pvsie, faianță balcon, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, preț 830 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0723/619177.

• decomandate, btoc cărămidă modificări inte
rioare, contorizări complete, etaj 4, Minerului, 
preț 78000 ron, negociabil, vedere spre oraș. Tel. 
0723/427929,0722/857608 0766/763615.
• decomandate, etaj 2, 57 mp, Bdul 22 Decem
brie, zona spital, preț negociabil. Tel. 
0745/888619.

• decomandate, parter, centrală termică 
pardoseală brad, lăcuit scurgere separată 
gresie, faianță bun privatizare, birouri, cabinete, 
sedii. Tel. 220211,9 -13 și 217888,18 ■ 21.
• decomandate, zona Lido, 3 balcoane, centrală 
termică etaj intermediar, contorizări, preț 1,100 
mid. lei, negociabil. Tel. 0721/708708
• Deva, Dada, bl. P10, contorizări. Tel. 
0721/552239.
• Deva, Gojdu, gresie, faianță parchet 
termopane, bine întreținut preț 1 mid. lei, nego
ciabil, fără intermediari. Tel. 0254/211926.
• Deva, I. Maniu, etaj intermediar, vedere la 
stradă contorizări, preț 1300 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0721/708708
• foarte convenaM, etaj 1, Hunedoara, zonă 
centrală confort sporit centrală interfon etc, 
accept credit bancar. Tel. 0727/850568

• foarte logent 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.
• Hunedoara, zori centrală etaj 1, centrală 
termică nouă gresie, faianță parchet, interfon, 
ușă metalică balcon închis, preț foarte conve
nabil. Tel. 0722/972981.
• iec • Deva, Al. Teilor, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat, preț 58000 
ron. Tel. 224296,0745/367893.
• semldecomandate, aj intermediar, Deva, 
zona Gojdu, contorizări, balcon, preț 900 
milioane lei, negociabil. Tel. 0721/708708

• de< te, repartitoare, gaz conto
rizat 2 focuri, apometre, etaj 2, zona Dacia, preț 
negociabil. Tel. 0740/317313.
• semidecomandat!, repartitoare, gaz contor
izat gresie, faianță parchet etaj intermediar, 
zona Dacia, preț negociabil. Tel. 0722/722112
• urgent, Deva, Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, 
contorizări, unele îmbunătățiri (cărămidă 
circuit), prețul pieței. Tel. 215526, orele 17 - 20.
• lagent, Deva, Kogălniceanu, etaj 1, vedere la 
stradă ocupabil, contorizat apă gaz, reparti
toare, preț 920 milioane lei. Tel. 211962, 
0722/765725.
• urgent, Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, preț 
1.150 mid. lei. Tel. 223338

• zona Bd. 1 Decembrie, sdec., et 3, contorizat 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)
• zona KogăNceanj, et 3, circuit parchet stejar, 
balcon mare, 2 holuri, ușă iemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)
• urgent LfaaiU, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Worița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg. tel. 206003,230324 (Mimason)
• Miorița idea, balcon mare închis, zonă 
liniștită bucătărie modificată parchet contor
izat total, ocupabil imediat preț 95.000 RON, tel 
0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28000 euro, tel. 0723/251498 232808 0788/165702 
(Fiesta Nora)
• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică 
balcon închis, mobilat preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788165703. (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 Kogăkdcnarau 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 Hacului, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii., neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Worița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizări, 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324. (Mimason) 

•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. TelL 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centndălmpăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Wcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)

•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrată, I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zamfirescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662, 
(Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

• Ocaziei Zona Al. Streiului, dec., et intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat, tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)

• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et. 2, ocupabil imediat, preț 150.000 RON, 
neg, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Micro, semidec, modificat, faianță 
gresie, centrală termică rojete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona Lido, dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Ua Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, țel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dac, str. Eminescu, et 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)

• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec, pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Eminescu, dec, ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 

•dea sir- Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 miL lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Eminescu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit, 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)

• zonaBălcescu, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet merită văzut preț 800 mii. neg, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona UTiacuhă dec, amenajat recent 
contorizări, parchet, gresie, faianță modificat 
ocupabil imediat, preț 1 mid. neg, tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571. (Mondial Casa),
• zona AL Streiului, parchet gresie, faianță ușă 
metalică totul nou. ocupabil imediat preț 530 
mii. neg, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• dea, stforafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228. 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dea, suprafață mar-?, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasă preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 3, dea, 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)
• et intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț88000 lei neg. Tel. 223400, 

0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3,bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• parter, bine întreținut, parchet gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)

• etl, parchet, balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat, Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)

• dea, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet, Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dea, 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)

• zona Gojdu, sdec, contorizări. gresie, faianță 
parchet, lavabil, inst. sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)
• zona L Creangă dec, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• dea, bua, baie, balcon, contorizări, et. inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833. 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, ztrt bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)

• urgent, dec, zona Ulpia, et. intermediar, 
ne(mobilat), ușă lemn masiv, capitonată 
parchet, balcon închis, 55 mp, contorizări, preț 
1,2 mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, zona Gojdu, contorizări, preț 770 mii, 
tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• L Maniu, dec, balcon închis, parchet, 
amenajat, contorizări. 54 mp, preț 880 mii, neg, 
tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• dea central contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat, 55 mp, preț 1,2 mid, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest).'

• zona Dorobaiți, urgent, et. intermediar, 60 mp, 
contorizări, ocupabil imediat preț 28.500 euro, 
tel. 0721/81578K Prima-lnvest)

• urgent l Maniu, dec, 52 mp, parchet, balcon 
închis, centrală preț 880.mil, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• zona Uzo Balcan, vedere la stradă, etaj 4, 
semidec, balcon, parchet, fără modificări, tip 
standard, preț 50.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona M. Viteazul etaj 3, dec, 60 mp, balcon 
închis, contorizări, parchet, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498, 232809, 0749/302200. (Fiesta 
Nora)

| Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zonă buiă în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat, 0745/253662.211587. (Evrika)
• urgent, în Deva, zonă bună plata imediat. Tel. 
215212. (Prima Invest)
• urgent decomandate, etaj intermediar, în zona 
Decebal, Dorobanți, 22 Decembrie, cu plata 
imediată tel. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• 80 mp, confort sporit, boxă Ultracentral 
Kogălniceanu, centrală termică, termopan, 

Tapet, parchet stajtoWtă! 4, aMpteRȘ-tablă, arer
1,8 mid.,lei, negociabil. Tel. 216180, după ora 15.

• Deva, I. Creangă, centrală termică etaj bun, 
gresie, faianță parchet, 2 băl balcon, amenajat 
superb, preț 155.000 ron., Tel. 224296, 
0745/367893.

• Orăștie, central, parter înalt, 75 mp, 2 băi, bun 
și ca spațiu comercial. Tel. 0720/670305, 
0740/850728.

• Sii M- central, etaj 3 din 4. decomandate, 
centrală termică contorizări. 70 mp. preț 110.000 
ron. Tel. 261013.

• urgent, decomandate, 2 bă, 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 Deva, zona Bejan, decomandate, 
contorizări, centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță amenajat deosebit, preț 
110.000 ron. Tel. 224296,0745/367893.

•zonaLManiu,în L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică, ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587.0723/660160. (Evrika)

• zona bduL N. Bălcescu, et. 3. cărămidă, 
centrală parchet, ocupabil in 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. (Evrika)

• zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp. preț 1,5 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 G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Minerului, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,07H8/165702) 
(Fiesta Nora)
• zonă centrală I, Creangă, amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona 1 Creangă. 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296.0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)

• Zamfirescu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 1,5 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dea Al Viitorului, centrală termică parchet, 
vedere în 2 părți, preț 1,35 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• Mineralul etaj intermediar, centrală termică 
lamelar, gresie, faianță balcon închis, preț 830 
mii. neg., tel. 211075, 0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• zona, L Creangă dec., contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)

• Gojdu, CT, sdec.. gresie, faianță parchet, 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON. tel. 224.296, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• sdec, buc, baie, contorizări. et. intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON. neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)
• dea, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, contorizări totale, preț 42.000 euro, neg., 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• dea, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă, ocupabil imediat, preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dea, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, preț 39.500 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)

• dea L Maniu, hol central, bloc cărămidă, 
vedere bilaterală, preț de ocazie: 39.900 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Decebal dec., vedere deosebită etaj 
intermediar, apometre, gaz 2 focuri, 4 balcoane, 
bucătărie modificată parchet, 2 băi, preț 145.000 
RON, tel. 0745/ 302200, 232809, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• urgent, în zona Dorobanți, împăratul Traian, cu 
plata imediată tel. 0723/251498,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona 22 Decembrie, etaj intermediar, dec., 
vedere în 2 părți, 2 balcoane mari, 2 băi, parchet, 
preț 150.000 RON, tel. 0723/251498, 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

md ap. 4 camere (07)
• Deva, zona Poliția județ, decomandate, 110 
mp, 2 băi, 2 balcoane, amenajări interioare, 
centrală termică negociabil. Tel. 0720/670305, 
0740/850728
• zona Liliacului, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță, bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)

CC>£HELJNES
Line up

Telefon: 0254 223526 
Mobil: 0746 031020 
E-mail: info@codelines.ro

- SERWC8PE PROGRAMARE Șt OEZVOt.Mffi 
smE-wfttwB

• SOLUPTE-CMUffiRCE® CONSULTANȚĂ IT
- PROGRAME EtabfKSWCt TEHNICE

ww.codehnes.ro
PREȚURI COHVENAKLE CU MAXIM PE EHCfEXțĂ

O

mailto:info@codelines.ro
ww.codehnes.ro


luni, 19 septembrie 2005 OJVA® MICĂ PUBLICITATE /1O

• zona Goiau, aec., centrală termică, parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă lătracentrab, et 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică, 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Ion Creangă, decomandate, cu garaj, 
centrală termică, modificat, ușă metal, 
termopan, parchet, gresie, faianță, baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică, preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băi, 2 baleoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet loc rezervat pt mașină, preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• regent art centrală, et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică, ter
mopan, etc.), preț 46500 euro. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• zona Udo, urgent, dec, et. 1, parchet, 2 băi, 
centrală termică, 100 mp, preț 1,5 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona ucu, dec, 100 mp, etaj 1. centrală 
termică, 2 balcoane, 2 băi, parchet, preț 170.000 
RON, neg, tel. 0723/251498,0745/302200, 232809. 
(Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)
• 3 camere, garaj, preț 1,65 mid. lei, Simeria și 
Ford Siera TD 1,8 1991, stare foarte bună, preț 
3700 euro. Tel. 261026.
• 4 camere, bucătărie, baie. Deva. Str. 22 Decem
brie, st 700 mp. preț 230.000 ron. Tel. 224296, 
0788/361782.
• casă construcție 2004, zona 22 Decembrie, 
P+M, 4 camere, 2 băi, bucătărie, garaj, centrală 
termică, curte 600 mp, preț 110.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0788/497615.
• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică, grădină, preț 22 mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728.
• Deva, central, amenajată occidental, 
sufragerie, bucătărie, 3 dormitoare, 3 băi, spațiu 
comercial, hală depozitare 70 mp sau schimb cu 
diverse imobile în Deva, 430.000 ron. Tel. 
0723/335189.
• vând/Khknb casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
grădină cu apartament 3 camere Deva plus 
diferență și butoaie de fag de 150 și 300 litri. Tel. 
219588
• str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Huria, 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)

• In nrt centrală, 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă, canalizare, curte, grădină, 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona Oăkigâreni, 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 Bntoescu, construcție renovată, living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț neg, tel. 206003,230324. 
(Mimason)
• zona Viile Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 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 ztrt centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)

• zona i - iL 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg, tel. 
0740/173103,206003 (Mimason)

• zona Eminescu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț 3,5 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)

• zona VHe Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimaso-
• 3 cam, baie, buc., CT nouă SuK. afr,}ă 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasa, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• 2 cam. mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)
• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, SIMERIA, PREȚ: 
1.700.000.000 ROL NEGOCIABIL. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Filiala „Bradmin"
S.A. Brad

organizează licitație în data de 
23.09.2005 pentru închirierea 

spațiului „Bază sportivă și 
tribună pentru spectatori" situat 

în comuna CRIȘCIOR.
Licitația va avea loc în fiecare 

zi de vineri până la închirierea 
spațiului.

(30572)

S.C. GULER COM
IMPEX SRL
angajează:

- conducători auto 

profesioniști (cat. C+E), 
vizită medicală la zi 

Relații la telefoanele" 

0254-213141, 219751 

CV-urile se depun la 

secretariatul societății,

• P+l, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină, DEVA. 
PREȚ: 2.500.000.000 ROL NEGOCIABIL. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• ABf'JD, Jud. Alba, ultracentral, 8 camere, Sc = 
130 mp, teren 1009 mp. Poate fi folosită ca spațiu 
comercial. PREȚ: 50.000 EURO NEGOCIABIL. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

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

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

Vând case de vacanță (15)
• construcție 2002, stațiunea montană Straja 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• «gent, 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva 
preț 600 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)
• 2 camere șl anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.

• in Homorod, 8 km Geoagiu-Băi, mulți 
pomi fructiferi, curte mare, pretabll casă de 
vacanță 40.000 ron, negociabil. Tel. 
0254/248539 sau 0788/720353.

• vândrichM casă recent renovată sat Batiz, 3 
camere, baie, bucătărie, garaj, sobe teracotă 
lemne, apă curentă ST 5400 mp cu apartament 2 
■ 3 camere Deva, preferabil zona Eminescu, 
Bălcescu, Dorobanți, preț 43.000 euro, tel. 228788

• 5 camere. anexe gospodărești, curte 
mare, ipătlnă 30 ari, ii Geoagiu, Str. IMor, 
nr. 37. 1H 232105,0723/134102.

• în Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115,000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• sat Boz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat ST 2 
800 mp. Preț: 1000 500 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• 3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 
mp, corn. Crișcior, jud. Hunedoara, Preț: 
1.000.000.000 ROL NEGOCIABIL. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând teren (21)
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement casă vacanță Tel. 227242.
• 7900 mp teren intravilan în Hărău, cu casă de 
vacanță pomi, vie, fântână cu pompă electrică 
beci, curent electric. Tel. 260358, Simeria

• Intravilan 90 ari, hii an de parcelare, 
loc de casă casă de văcării agrement 
orice poslbi lângă râul Sibiul, locali
tatea mă lea, preț negociabil șl 
2J0 ha teren extravBan arabil In Traian. TeL 

777826,0722^99834

• hrtravBan Băda cu toate facilitățile; apă gaz. 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. TeL 0724/388452.
• intravilan Cindș, facilități, 1500 mp, fs 20 m, 
negociabil; intravilan Șoimuș 1,6 ha, fs 240 m, 
facilități, la asfalt și 1300 mp cu fundație și 
proiect vilă, 220 milioane negociabil, 
0720/670305,0740/850728.

Camera de Comerț și IrHv-irie 
a județului Hunedoara 

organizează Tn luna septembrie următoarele cursuri:
• CONTABIL - curs de inițiere, durata cursului: 120 ore.
• OPERATOR INTRODUCERE, PRELUCRARE Șl VALIDARE DATE - curs de 

inițiere, durata cursului: 126 ore.
• COMUNICARE IN UMBA ENGLEZĂ - curs de inițiere, durata cursului: 60 

ore.
• COMUNICARE ÎN UMBA GERMANĂ - curs de inițiere, durata cursului: 60 

ore.
• COMUNICARE ÎN LIMBA ITALIANĂ - curs de inițiere, durata cursului: 60 

ore.
• AGENȚI IMOBILIARI - curs de inițiere, durata cursului: 150 ore.
• LUCRĂTOR ÎN COMERȚ - curs de inițiere, durata cursului: 360 ore.
• NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ - curs autorizat de Ministerul 

Sănătății și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, durata cursului: IO 
ore.

• REGLEMENTĂRI PRIVIND PROIECȚIA MEDIULUI ÎN VEDEREA INTEGRĂRII 
ROMĂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ - curs de perfecționare, durata cursului: 
30 ore.

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să vă adresați Depar
tamentului RELAȚII al C.C.I. Hunedoara, tel. 212924, 216792, 214798. 
Persoană de contact: Camelia BLĂJAN.

(20076)

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
TeL; 0745-659 522,0788-659 522. Fax: 0259413 «7

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

www.marsiliatranscom.ro

TRANSPQRTGRATUtf^—-..
LA DOmTcILIUlkcLlENrnrtlUIlÎNirOATĂffAI '

Căutăm oradudtori de materiale 

de construcții in vederea realizări 

unui partenenat reciproc avantajos

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

PREIA COMENZI pentru toată gama de autoturisme DACIA. 
IMPORTANT:

ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și pentru DACIA 
LOGAN DIESEL

INFORMAȚII:
Deva, Sb. I Becsnteie, nr. 259261, tel. 0254/225905; 0724/255 î 27.

Hunedoara: bdal Dacia, nr. 19 bis, t& 0254/717477; 0742/982526; DZ21/470002. . :

• Intravftai 'ântuh DN 7,2200 mp, fs 26 m, 
facilități, 12 euro mp și Mintia 8500 mp, fs 60 m, 
poarcelabil, facilități, la DN7, 7 euro mp. Tel. 
0720/670305,0740/850728.
• Intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană 510 mp, preț 100 milioane lei, 
negociabil. Informații Leșnic, nr. 122, tel. 
0744/568995.

• IntravBan, Prelingiea Vulcan, 5000 mp, fs 30 
m, preț 8 euro mp. Tel. 0726/130557.
• Intravilan. zona Zăvoi, 3700 mp, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 26 euro mp. Tel. 211075, 
0745/666447.
• locde casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită. Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.

• teren IntravBan Deva 715 mp, fs 9,5 m, V. 
Babeș. Tel. 0740/526688
• teren Intravilan, zpna Prelungirea Vulcan, 500 
mp, fs 12 m, facilități, preț 19 euro mp. Tel. 
0721/708708
• teren zona Zăvoi, 1100 mp, fs 13 m, preț 50.000 
euro negociabil. Tel. 0740/317313.
• urgent, teren zona 22 Decembrie, preț nego
ciabil. Tel. 0788/361782.

• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124
• UDO mp teren intravilan, gaz, curent, apă 
acces din șosea Ideal pentru casă de vacanță 
zona Șoimuș, tel. 0742/290024
• 2300 mp teren intravilan în Deva Str. Alunului, 
zonă agrement, casă vacanță Tel. 227242.

• 34700 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 2700 mp teren intravilan, fs 17 m, îngrădit, 
pomi fructiferi, acces auto, preț 8 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0722/777707.
• 5200 mp teren între Sântuhalm și cristur, fs 20 
m, posibilități de extindere până la 2 ha Tel. 

210900,0744/611145.
• 5900 mp teren intravilan cu pomi, vie, fântână 
beci, curent electric în comuna Hărău. Tel. 
260358
• 800 mp teren, fs 18 m, zona Cârjiți, preț nego
ciabil. Tel. 0722/722112.

• extravBan, 6200 mp, acces din DN 7, Simeria 
preț 1 eurc mp. Tel. 0742/290024.

• Intravilan 1200 mp. 1250 mp, 840 mp, pentru 
construcții case, cu toate facilitățile, la ieșire din 
Deva ■ Sântuhalm, pe 22 Decembrie, preț 15 euro 
mp, negociabil. Tel. 0743/011772.
• krtravBar Ida cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, rară Interme
diari. Tel. 0724/388452.

• IntravBan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta 
Relații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 după 
orală
• IntravSan, zona Zăvoi, 3700 mp, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro mp. Tel. 211075, 
0745/666447.
■ loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz. curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• urgent teren zona 22 Decembrie, preț nego
ciabil. TeL 0788/361782.

• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124

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

• Simeria zona Pepinieră parc, st 447 mp, fs 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)

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

• Intravilan, zona Zăvoi, st 12Q0 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)

• HravBan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
df <w’ - -eț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
mocan 3000)
• intravilan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu- 
. . .antație la zi, preț 15 eura/mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)

EST SUD VEST
Paul Ciobănită 
Manager Originare

0744 514 395 Florin Vlaicu 
Manager Originare

0742 109 873 Sorin Stana 
Manager Originare

0742 010 228

Cătălin Sințeanu 0744 506032 Dragoș Nedeku 0742109 874 daudiu Morar 0741080 043

Cristian Brânzilă 0745417 591 Lucian lancu 0742109655 Stan Jean Rapa 0742109 871

Doru Leonte 0742108 298 Sorin Vălușcă 0744396570 Tibor Dallos 0741 278407

George Avram 0744630976

Cătălin Bogdanov 0744 506064

Constantin Vasile 0745 077 017

Dorin Cazacu 0745528 075

Cristian Lungu 0745 002 011

De asemenea, Bunge România furnizează cîientilor săi:
■ prestări servicii de siloz*  (recepție, curățare, uscare, depozitare, livrare) - persoană de contact: 
Bogdan Lăpuște (lași, telefon mobil 0744 568 157);
- comercializare srot de floarea-soarelui, srot de soia și cereale ■ persoane de contact Adriana 
Szvercsak (Oradea, telefon mobil 0741 237 002) și Rodica Meiu (lași, telefon mobil 0743 339 800).

* Lista silozurilor Bunge și a bazelor partenerilor noștri se poate obține prin intermediul persoanelor 
de contact din fiecare zonă (EST, SUD, VEST).

• Țiglă Marsilia 
Porotherm • Fier beton, 

var, ciment • Adezivi • Polistiren 
l’ Gresie-faianță • Rigips, ipsos construcții

• intravl , st 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)
• krtr. In Băcia, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• Intravilan, Simeria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• krtravlan, zona Zăvoi, 3 parcele in suprafață 
de 2000 mp, 1500mp și 400 mp, fs 20 -30 m, preț 
20-25 euro/mp, tel. 211075. 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• IntravBan, Zăvoi, st 3700, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Intravilan, zona 22 Decembrie, st. 3300 mp, fs 
60 m, toate facilități I e, acces la 2 drumuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

Intravilan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp„ fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• Intravilan la DN 7 st 5700 mp., front stradal 35 
metri, situat între Sîntand rei și Sîntuhalmîn zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228 (Casa Betania)

• zona 22 Dec, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bre*'  i Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg., tel. 
224296,0788/36182. (Garant Consulting)
• zona Clndș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

Condiții: studii superioare (marketing - avantaj), experiență min 1 an în domeniu,
aptitudini în grafică, cunoștințe avansate PC:Mîcrosoft Office, Corel Draw. 

Se oferă: perspective de dezvoltare profesională, beneficii atractive.

MERCHANDISER!
Condiții: preferabil studii superioare, foarte bune abilități de corni îicare, simț estetic, 

capacitate de organizare, dinamism.

Se oferă: perspective de dezvoltare profesională, beneficii atractive.

AGENT! VÂNZĂRI
Condiții: experiență în domeniu min 2 ani, permis conducere categoria B; posesor autoturism; 

Se oferă: perspective de dezvoltare profesionale, beneficii atractive.

Așteptăm C.V.-urile la fax: 0254/218.963 
sau e-mail boromirdeva@rdslink.ro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

BCINGE
Numărul 1 mondial în procesarea semințelor oleaginoase, 

numărul 1 în România în achiziția semințelor de floarea-soarelui 
www.bunge.com

prin Bunge România SRL

Achiziționează și comercializează 
semințe oleaginoase și cereale. 

Plata se face în maxim 48 de ore.
Persoane de contact:

Robert Arsene Eugenia Zorită Mertlik
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR COMERCIAL

• Intra in ki Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• Deva, ST 5 000 mp, gaz, apa, curent electric; 
ideal pentru construit casă Preț: 30 Eur/mp. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Intravilan, LEȘNIC, parcela 1: 2700 mp, 
parcela 2: 6000 mp. Rr*t:  5 EURO/ mp. Tel. 
0746/225726; 0254-213056. (Casa Majestic)

• situat krtre Herepeia și Bretelin, S.T. 7400 mp, 
îngrădit pr’t: 7 EURO /mp. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• 2000 mp pe DN 7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)

< • Intravilan In Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preț 6.5 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)
• cunpâr pădure stejar, tei, condiții de 
exploatare sau buștean, d 25 ■ 40 cm, din 
județele Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș Severin, 
ofer preț bun, sau lemn foc în contrapartidă 
nelimitat. Tel. 0720/670305,0740/850728

• ainpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• iigent, 5 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)
• Hunedoara, termopan, gaz 2 focuri, parchȘt 
lamelar, preț 330 milioane lei, negociabil. Tâl. 
0727/374811.
• Orășfle, central la DN7, preț 13 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0720/670305,0740/850728.
• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
■ spațiu comercial de inchiriat sau de vânzare, 
DEVA, parter, alee de acces la bloc, zona DACIA. 
PREȚ ÎNCHIRIERE: 90 euro/luna NEGOCIABIL, 
PREȚ VÂNZARE = NEGOCIABIL. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
■ ifgent, L Manhi, pretabil orice tip de acti vitag» 
46 mp, preț de ocazie: 49.900 euro, 
0721815781. (Prima-lnvest)

Alte imobile (27)
• vând 2 uscătorii la parter, zona magazinul 
Tineretului Deva. Tel. 0723/514133.
• l nă la Hărău. sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Chirii imobile (29)
• caut uigent garsonieră sau apartament de 
închiriat, ne/mobilat, of r 50 ■ 70 euro. Tel. 
0727/199825,0746/929944,0746/703001.

• închiriez apartament 2 camere, Deva, zona 
Eminescu, mobilat, utilat, preț negociabil. Tel. 
0726/752968.
• h» - garsoniera - apartament 2 camere în 
Cluj. Tel. 0723/335189.

http://www.marsiliatranscom.ro
mailto:boromirdeva@rdslink.ro
http://www.bunge.com
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• eter pentru închiriat apartament 2 camere,
mobilat, Progresul și apartament nemobilat, 
decomandate, stare foarte bună, Dorobanți. Tel. 
0745/582117,0727/066092.  .
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, dotat, centrală termică, 
Deva, M. Viteazul, preț 900 ron/lună plus 
garanție. Tel. 0745/367893,224296.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, complet mobilat, utilat, tv color, 
amenajat modern, preț 150 euro. Tel. 
07217464850.
a ofer spre închiriere garsonieră mobilată, 
contorizări, ultracentral, unei persoane serioase, 
plata anticipat 3 luni, preț 85 euro/lună garanție 

- ^100 euro, fără intermediari. Tel. 221647.
• ofer spre închiriere garsonieră, zona I. 

T^Creangă, mobilată, utilată, preț 100 euro/lună.
' Tel. 0721/708708.

o pasoonă Agu*  primesc în gazdă elevi sau 
eleve, la apartament, contorizări. Tel. 215868, 
212242 seara.

• SC Reftaceram SRL Baru, str. Principală 
nr. 314, comuna Bani, angajează urgent 
manevrant Rotații teL 0254/778001, 
0744/569461. w

• primesc 2 eleve în gazdă. Deva, zonă centrală. 
Tel. 219662, zilnic.
• primesc In gazdă o elevă, Deva, Aurel Vlaicu, 
nr. 48, (lângă Liceul Pedagogic). Tel. 212865.

• sodetate comentați W*tad  Hă 
Industrială 550 mp, torte fedMMo, pe 
Cetea ZaranduM, nr, 95, ML 0721/2X1M9.

o central, ameni|al contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• sp^lcomercMepeStr. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

o caut legeni ap. in blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer ori 2 camere, zona Banca Românească, 
preț 200 euro/lună, tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• ofer spațiu commercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. De orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună, tel. 0740173103. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
m I lyi unâ, 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 sp^lu 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 mil/lună, tel. 
0745/640725. (Mimason)

• ofer pentrii închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• oier pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat, centralătermică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună, preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă cenbA 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 
0724^20358 (Rocan 3000)

•caut ganoferă sau ap. 2 camere, (ne) mobilat» 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună, tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)

S.C. OLIDAN TRANI SRL
cu endlul In localitatea Hațeg, str. Tudor Vladlmlraicu, nr. 7, ap. 
li. |uM Hunedoara nrarafi tfepunaaoa rallnlilrtl nunti» allbe-

Barau ■utorizațial du mediu pu

■felie. !.

Informațll ra pad obțină la audkd I.ILH. UraraHnara, 
alinia Intra orala l-lf.

Eventualele ■■■izări gl reclamațll pul II Itapora Iu termen 
de 1D iile InoStaura de ta data anonpital.
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HYPERMARKET TRIDENT
angajează. in vecleiaa exlincleii- ictivifcifii ii' !’<-v'i

maistru sau inginer constructor cu exponenta in execuiai *';  i i(.'!'.’isciîIc iot 
Oferim pachet solaria! deosebit

zidari, oferim 7 000.000 lei si bănui i do nici >a
- faiantari oferim 7.000 OOO lei si bonuri de tir.n-u .

muncitori recalificați cu experiența în construcții
Oferim 4 500 OOO lei si bonuii dc masă
CV-urile se trimit prin fax la 0269/21 9338 sau e-niail ru@tridenttranstex.ro .
Informații suplimentare la telefon 0269/24131 1

•ofer ap.2 camere, gresie, faianță, podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer gsnonieri dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună, tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vlâ mobilată, garaj, piscină, preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)

• ofer ih< mobilată, zonă centrală, 
complet mobilată, zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată, zonă 
centrală, preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)

• ofer cameră în zonă bună, Deva, preț 100 
euro/lună + avanst cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• ofer casă 2 camere, zona Banca Românească, 
preț 200 euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)

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

• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
miiytună 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, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsilva-ITM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer sp^lu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mil/lună tel. 
0745/640725 (Mimason)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modem, 
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 
(Casa Betania)
• ap. 4 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)
• garsoniera dac, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303, 
(Casa Betania)
• ap. 3 cam., nemobllat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centralătermică 
1000 RON/lună tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• ap, 2 cam., Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367893, 
(Garant Consulting)
• ap. 1 cam, mobilat deosebit, ct, zona Lido, 450 
euro/lună tel. 0745/367893. (Garant Consulting) 
garsonieră zona Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări, preț 90 euro/lună Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• olar spațiu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• ofer dapozlt (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orășție, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hală depozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833, 0720/542223,0745/695473.  
(Partener-Hunedoara)

• ofer pi închiriere în regim hotelier, cameră 
mobilată în Deva, cu baie și TV, preț 700.000/zi. 
(Prima-lnvest)

Garaje (43)
• închiriez In zona Cuza Vodă amplasat la 
parter de bloc, încălzit, apă curentă preț 80 
euro/lună tel. 0745/253413 (Mimason)

• închiria In zona Pieței centrale, amplasat la 
parter de bloc, 20 mp, curent, apă preț 80 
euro/lună tel. 6745/640725 (Mimason)

imobile schimb (30)
• schimb apartament o cameră în Deva, similar 
Timișoara, plus diferență Tel. 0740/526688

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 1986,61.000 km la bord, 
stare perfectă 1000 euro, negociabil și Oltcit Tel. 
0722/453165.
• vând Dada Laureat, 8000 km, culoare perla, 
preț 7300 euro, negociabil. Tel. 0745/873243, 
248748.
• vând toarte urgent Dacia NovaT, af 1997, stare 
foarte bună unic proprietar, preț negociabil, la 
vedere, acte la zl. Tel. 0254/232442 Deva.
• vând Oltcit 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 A4TDI limuzină verde metalizat, 112.000 
km, adus recent, cllmatronic, full electric, 4 roți 
iarnă noi, impecabil, cu factură preț 11.100 euro, 
negociabil. Tel. 241412.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând macara pe pneuri KS 436116 tone, 
macara phrot de 51 macara portal 10 tx 12 
m, ciocan de tortă 1M> kgL mașină de găurit 
G40, potior dublu d 500, aparate de sudură 

TH 0721/292669.

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

Piese, accesorii (42)
• vând far nou, complet pentru Opel Vectra, preț 
50 euro, cârlig remorcare pentru Peugeot 60S, 
preț 50 euro. Tel. 214664,0723/227569.
• vând rulmenți diferiți, curele trapezoidale, 
pânze circular a 400 și a 450, piese motor Sloda 
120 L, 2 genți tip Dacia, 2 bazine de fontă pentru 
wc, piese tractor, Deva Tel. 0723/673644, 
0720/056909.

Garaje (43)
• ofer spre închiriere garaj, zona piață - gară 
toate.condițille. preț rezonabil; caut de închiriat 
garsonieră sau apartament 2 camere, 60 ■ 80 
euro. Tel. 0720/670305,0740/850728

Mobilier și interioare (47)
• vând «fotolii, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 2,50/3,50 m, 
culoare bordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.
• vând birou din lemn pentru copil, preț 700.000 
lei. Tel. 233084.

• vând bufet culoarea lemnului, vitrină rafturi, 
corp sertare mari, masă bucătărie cu dulăpior 
pentru vase, preț 3 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/214028.
• vând canapea extensibilă 150/055, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin șl un drier de 
hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună preț 55 milioane 
lei. Tel. 221060.

• vând canapea 2 persoane, nouă coltar 
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 mobU sufragerie, 600 ron, chiuvetă inox 
60 ron, ladă frigorifică 300 ron, antenă parabolică 
100 euro. Tel. 0723/965590, orele 17 - 21.
• vând o ușă și o fereastră noi. Tel. 0254/215795.
• vând uigent mobilă dormitor culoare fag, 
dulap 3 uși, pat, mobilă bucătărie, bibliotecă, 
toate noi, prețuri negociabile. Tel. 0743/099981, 
230206 după ora 20.
• vând iaâ bloc interior, calorifer electric nou și 
haină de Plană damă Tel. 235223.

Audio-video, antene și 
instalați: satelit i49)

- • - -
• societate comrtHâ vtnd» antene de 
satett Agitate, Inceirtnd ta 550 ron, un an 
ganuțle, receptleneata programe 
---.*■-7"  și străine, oi abonament (Dlgl, 

Max tv, recuri fi Uri abonamei^ montarea 
șl deplasarea Induse te pnt Infemutfi teL 
0723/481776 sau 0745/840474,

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Nolda iO I, preț 9 milioane lei, stare 
perfectă garanție și Nokia 6630, garanție, preț 
12 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/891884, 
0746/150512.

Calculatoare și accesorii 
(51)

DELCxIS SERVICE SRL
TEI : ((W) W222 
(>72Jl-A<4.«<> 1
Str. Primăriei Mr.26
ORADIiA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti. 

Cele mai mici pietud
MONITOARE 1 fi' de la 450.000 tei 
MONTOARE 17'de la - 850.000 tel 

Distribuitor computere 
second-hand 
croduse noi

E-uisil: caicu,at,'tirt’(a rdslink. m

Materiale de construcții (53)
• confecționez șl vând gard de beton, asigur 
transport și montaj. Tel. 0723/659753.
• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• vând dtoteițleri pentru fier beton (pureci), 
diferite dimensiuni. Tel. 214664,0723/227569.

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic 120 litri și ladă frigorificăS 
sertare. Relații la tel. 219582.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• donez câine maidanez, castrat, unei familii 
iubitoare de-animaie. Tel. 218621, după ora 16.
• Vând 2 vaci gestanfe, vârstă 4, respectiv 6 ani 
și o junincă gestantă în luna a IV-a, sat Bârsău, 
nr.274
• vând paid mari 90 -180 kg și purcei de 4 luni. 
Tel. 210900,0744/61145.

• vând urgent vacă gestantă luna VI, rasa 
Bălțata românească 7 ani, localitatea Zam, preț 
16 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/280509, 
0745/385960.

Comemorări (76)

Cu aceeași nemărginită durere și veșnică neuitare, 
amintim că astăzi 19 septembrie se împlinesc 7 ani de când 
cea mai bună și generoasă flintă,

dr. MIRCEA CĂLUGĂRU
a plecat în eternitate pe calea spre lumina veșnică. 
Dumnezeu să te odihnească în pace suflet bun.

Familia

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.

Altele (61)
• cumpăr europaleți. Tel. 0726/379220.
• ampăr lăzi plastic deșeu, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând cânidor sport pentru copii. Tel. 212180.

Pierderi (62)
• dfapânit geantă de piele maro cu acte 
personale și de firmă din autoturism parcat în 
spatele Ulpiel, Deva, ofer 1 milion lei (fără 
întrebări). Tel. 0722/486147.

• SC Grup Media SA Hunedoara, cu sediul în 
municipiul Hunedoara, Bdul 1848, nr. 1, este 
citată la Judecătoria Deva, dosar 2498/2005, cu 
termen 11.10.2005 de către SC Cepromin SA 
Deva, pentru suma de 6.760.635 lei reprezentând 
chirie, aceeași sumă penalități, plus cheltuieli de 
judecată și este rugată să se prezinte în proces 
sau să răspundă la acțiune.

umanitare (66)
• caut femeie pentru îngrijire copil 1 an plus 
menaj, rog șl ofer seriozitate. Tel. 0742/269063, 
0743/630124, ofer 300- 350 ron.

• caut femeie pentru îngrijit persoană imobi
lizată la pat (picior gipsat), cer și ofer seriozitate 
și punctualitate, prefer doamna peste 40 de ani. 
Tel. 0745/217948,224914.

Matrimoniale (69)
• Agenția matrimonială româno-italiană SC 
ROMEDICENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele între 18 - 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678, 0254/745866, 0742/301068, 
0744/801015. Web.-www.romedicenter.net

Solicitări servicii (71)
• caut învățătoare pensionară pentru meditații 
copil 11 am, cu probleme neuromotorii, 2 ■ 3 
ore/săptămână, la domiciliul dânsei. Tel. 237651.

Prestări servicii (72)

• efectuez săptămânal transport de 
penoane te Italia, Harța șl Spania. Condiții 
și prețuri foarte avantajoase. Rr VllateL 
6740/222170.

• SC Emil Prost SRL execută lucrări de 
zidărie, fencuieR exterioare șl Interioare 
dulgherii, gresie, hdarțâ, parchet, teat, ta 
preturi avantajoase. TeL 0724/492920, 
074^977869.

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

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

• Ikmâ autortzalâ execut lucrări: tencuieli 
interioare șl exterioare, zugrăveli, vopsi
torii, cu materialul clientului. Tel. 
0254/232052,0744/174341.

• confedlonez huse pentru Logan, Solenza, 
Renault, Cl io, Scenic, Megan, Twingo, Golf 4, Opel 
Astra 17 TDI, Peugeot 307, canapele, colțare, 
fotolii, uși capitonate, Deva, Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr.l, tel. 0727/756681.

• noul! acum vopsim cojoace blană Alain Delon, 
piele, calitate ireproșabilă Deva. Tel. 
0745/300352,0254/221875 seara.

• ofer servicii de menaj și alte munci 
gospodărești la familii foarte serioase, 
pretind seriozitate. TH. 218597, după ora 2J.

Oferte locuri de muncă (74)

• Asoctala Artiștilor Plastici București 
angajează colaboratori. Condiții: liceul 
terminat; fete Intre 18 ■ 25 am și șofer, 
vârsta 19-30 ani. Retail la tel 0254/213504 
sau 0721/939504,

• societate comercâlă angajează agent de 
turism absolvent 2005, studii superioare, 
Bmba engleză. TeL 232105,0723/134162.

■ societate comercială, operator ERe, zona 
de vest, angajează cu salariu atractiv, ope
rator comercial, automate cafea. Cerințe: 
domiciliu Deva, carnet conducere cat B, 
studH minim liceu, CV se trimit la tel/fax 
0254/231455,

• societate comeidalâ angajează bucătar 
specialist, vechime minim 5 ani Informații 
la teL 234057 sau 0722 238726.

• societate comercială angajează director 
execuție, experieițâ In domeniu, abilitate 
managerială; jurist cu jumătate de normă, 
experieiță hi domeniu. CV și informații se 
obțin la tel/fax 0254/221424

• angajez pe-.-,~. muncitor (bărbați) 
pentru Iu' u in legumicultori Informații 
ckr‘ .u 22 la teL 230427,0727/886438.

• angajăm șofer distribuitor. CV-uri la fax 
0254/446206.

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

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

VARIANTE

EURO GSM

EURO-GSM este cel mai important dealer național Orange, 
cu peste 80 de magazine în 40 de localități și peste 300 de angajați. 
Fiind o companie în continuă dezvoltare,avem nevoie de 
persoane inteligente, ambițioase, harnice care doresc 
să-și dezvolte cariera într-o echipă puternică.

SHOP MANAGER
PERSONAL VÂNZĂRI

(pentru Hunedoara)

Condiții obligatorii:
- studii superioare (ref. 1, 2)
- experiență în vânzări (ref. 1,2)
- experiență în conducerea unui magazin (ref. 1)
- permis categoria B (ref. 1, 2)
- cunoștințe de operare PC și contabilitate primară (ref. 1, 2)

CV-uâie se trimit la:

oe e-mail: hr@eurogsm.ro sau pe fax: 0264-431.791

LOCAȚII CUTII POȘTALE

• chioșcul de ziare de lângă
i Comtim:
: • chioșcul de ziare. 'Un stația
i dc autobuz Onz! .,: Micro 15;
• chioșcul .are de lângă

1 Galeriile <' Artă Forma:
i • chior- .a dc ziare de lângă
Alir ,-ntara Dacia;

: < chioșcul de ziare intersecția ! 
i Zamfirescu B-dul Decebal.

■BHHm Rima

2 3 4
1 apariție-40.000 lei leperițlev 50.000 tei 1 «parities MO.OOO lei

(4WkH)
5 apariții*  160.000 ta

|6teMh lioteMt)
«apariții» 200.000ta 5 apariții - 400.000 lei

llSMKt) <40WMi)

PRIMA APARIȚIE ...,.y.

CRIB Anunțurile se preiau zHnlc, între orele 8 șl 14 la sediul redacției șl se vor publica în pagina de 
mică pubHdtat*  a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:ru@tridenttranstex.ro
http://www.romedicenter.net
mailto:hr@eurogsm.ro
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„Tsotsi", premiul publicului
• Fără victime. Un seism cu magnitudinea 
de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs 
duminică la prânz în nord-estul Indiei și în 
Bangladesh, însă pentru moment nu s-au 
înregistrat victime și pagube materiale majore.

• Metode barbare. Poliția din Ohio a salvat 
opt copii ai căror părinți îi țineau închiși în 
cuști, susținând că astfel le asigură protecția 
necesară. Micuții fuseseră adoptați sau erau 
dați în îngrijirea acestei familii.

In carantină o lună. Ei fuseseră poluați, cu <' 
petrol pe plaja Derdesteen. (Fotw^AÎ

■ O co-producție Africa 
de Sud - Marea Britanie 
a câștigat premiul pu
blicului la Toronto.

Toronto (MF) - Fimul lui 
Gavin Hood, „Tsotsi”, o co
producție Africa de Sud - 
Marea Britanie, a câștigat 
sâmbătă premiul cel mai 
prestigios al Festivalului In
ternațional de Film de la To
ronto, cel al publicului. Bazat 
pe un roman de Athol Fuga
rd, filmul descrie șase zile din 
existența, marcată de singu
rătate și violență, a unui tâ
năr șef de bandă de răufă
cători de pe stradă.

Vizibil mișcat, regizorul 
Gavin Hood a declarat că este 
uimit de această victorie, în 
timp ce unul dintre apropiații 
săi striga în telefonul său 
mobil: „Am câștigat! Am câș
tigat! Nu, nu sunt beat, chiar 
am câștigat!”.

Circa 335 de filme de scurt 
și lung metraj, incluzând 109 
premiere mondiale și 78 de 
premiere nord-americane, au

Dezvăluiri
Londra (MF) - Sharon 

Osbourne, soția lui Ozzy 
Osbourne, a povestit, în 
cadrul unei emisiuni de 
televiziune, că soțul ei 
a încercat să o omoare 
în 1989, când era depen
dent de droguri și al
cool. „îmi pare foarte 
rău, dar trebuie să mori. 
Nu există nici o altă op
țiune”, a zis Ozzy. Sha
ron a reușit să acționeze 
alarma, dar soțul ei deja 
a reușit să fugă. Ozzy a 
fost arestat, dar Sharon 
și-a retras acuzațiile, iar 
el a fost trimis la dezal- 
coolizare.

Campionat
Neuss - în acest sfâr

șit de săptămână, la Ne
uss, în Germania, s-a 
desfășurat campionatul 
european de frisbee pen
tru câini. Timp 
de două zile, 
câinii s-au în
trecut la mai 
multe discipli
ne: freestyle, 
mini-distanță,

Va fi anulat
Londra (MF) - Un 
musical de pe Broad
way, despre viața 
fostului membru al 
formației Beaties 
John Lennon, va fi 
retras la doar șase 
săptămâni de la pre
mieră, după ce a 
primit numai recenzii 
negative. Producătorii 
săi au declarat că 
shovy-ul, care s-a 
deschis la 14 august, 
la Broadhurst Theatre 
din New York, va 
avea ultima repre
zentație pe 24 sep
tembrie.

Album nou
Paris (MF) - Cunos
cută în străinătate ca 
una dintre princi
palele ambasadoare 
ale muzicii franceze, 
Mireille Mathieu, 
care a cântat în fața 
unor personalități 
precum George 
Bush, Ronald Reagan 
sau Vladimir Putin, 
va sărbători 40 de 
ani de carieră în 
noiembrie, cu un al 
38-lea album și o 
serie de recitaluri.

Bond va avea o nouă imagine
Londra (MF) - Imaginea lui 

James Bond va fi schimbată: 
în următorul film din serie, 
celebrul personaj va fi mult 
mai tânăr și nu va avea la 
îndemână nici un gadget.

Unul dintre scenariști a 
declarat că încearcă să-l rein- 
venteze pe Bona. în „Casino 
Royale”, acesta „va fi. un tâ
năr de 28 de ani, fără calități 
speciale și fără dispozitivele 
binecunoscute”, a spus Paul 
Haggis. Producătorii nu s-au 
hotărât în privința actorului 
care va interpreta rolul spi

Amprentele lui Johnny Depp

distanță mare 
Și

■ Actorul în vârstă de 
42 de ani și-a lăsat 
amprentele în ciment pe 
Hollywood Boulevard

Los Angeles (MF) - Actorul 
american Johnny Depp a avut 
onoarea de a-și lăsa ampren
tele în ciment pe Hollywood 
Boulevard, așa cum au făcut 
înaintea lui vedete precum 
Humphrey Bogart și Bette 
Davis, relatează AFP.

Cu cioc, ochelari de soare 
negri și pălărie, îmbrăcat în- 
tr-un costum deschis la cu
loare și o cămașă albă, ac
torul în vârstă de 42 de ani 
și-a lăsat urmele mâinilor și 
pantofilor în fața Teatrului 
Chinezesc Grauman. „Este 
straniu”, a declarat Depp în

Ultimele zile ale lui loan Paul al ll-lea

Noi incendii de pădure
Lisabona (MF) - Pompierii portughezi 

încercau ieri să stingă șase incendii de 
pădure izbucnite în centrul și nordul țării, 
în condițiile în care unele localități erau 
amenințate de flăcări, iar numeroase dru
muri au fost închise.

Circa 400 de pompieri și o sută de vehicule 
au fost mobilizate pentru a stinge incendiile 
agravate de vânt, în șase districte portugheze 
situate în nordul și centrul țării. Incendiul 
cel mai mare este cel din apropierea orașului 
Agueda, în districtul Aveiro, unde au fost 
mobilizați 150 de pompieri.

■ Vaticanul va publica 
povestea oficială a 
ultimelor zile și ore ale 
fostului Suveran Pontif.

Roma (MF) - Vaticanul va 
publica în curând povestea 
oficială a ultimelor zile și ore 
din viața Papei loan Paul al 
II-lea, de la spitalizarea la spi
talul Gemelli până la moartea 
sa, la 2 aprilie. Textul va

Gavin Hood (Foto: fan)

fost proiectate în timpul fes
tivalului. Presa canadiană a 
salutat performanțele acto
rilor Philip Seymour Hoffman 
în „Capote”, Reese Wither
spoon în „Walk the Line” și 
Charlize Theron în „North 
Country”, în timp ce regizorii 
Guy Ritchie cu filmul „Re
volver” și Terry Gilliam cu 
„Tideland” au primit critici 
dure. Pentru filmul „Sa-Kwa”, 
sud-coreeanul Kang Yi-Kwan 
a obținut titlul de cel mai bun 
regizor tânăr, în timp ce pro
ducția „C.R.A.Z.Y” a lui Jean- 
Marc Vallâe a primit premi
ul pentru cel mai bun film 
canadian.

onului în filmul ce urmează 
să fie gata anul viitor. Prin
cipalii candidați sunt Daniel 
Craig, Clive Owen și Dougray 
Scott. Pierce Brosnan, care a 
jucat acest rol în alte patru 
filme, are 52 de ani.

Filmul poartă numele pri
mului roman Bond, scris de 
Ian Fleming în 1953. în carte, 
spionul este un personaj mai 
tânăr, mai realist și cu mai 
mult sânge rece decât cel din 
filme. „Casino Royale” va fi fil
mul Bond numărul 21 și va fi 
regizat de Martin Campbell.

Depp și-a lăsat urmele mâinilor și pantofilor. (Foto: fan)

timpul ceremoniei, la care au 
asistat câteva sute de admi
ratori ai săi. „Ce pot spune 

apărea în publicațiile oficiale 
ale Vaticanului, Acta Aposto- 
licae Sedis. Potrivit unor pa
saje din material, în ziua 
morții sale, Papa loan Paul al 
II-lea a rămas conștient până 
la ora 19. în jurul orei 15:30, 
cu o voce foarte slabă, se pare 
că a pronunțat în limba polo
neză ultimele sale cuvinte: 
„Lăsați-mă să merg la casa 
Tatălui”. La ora 20 a fost 
organizată o slujbă în timpul

este că acest lucru este impre 
sionant. Mă simt onorat”, a 
adăugat el înainte de a sem

căreia cardinalul Javorski 
l-a uns cu mirul sfânt. La 30 
martie, deși bolnav și foarte 
slăbit, Papa loan Paul al II-lea 
nu ajunsese încă la un punct 
critic, dar în ziua următoare 
infecția a devenit fatală. Atunci 
„a făcut febră puternică, 39 de 
grade cu 6, care a fost urmată 
de un șoc septic foarte grav și 
de un colaps cardio-circulator, 
din cauza unei infecții uri
nare”, potrivit documentului. 

na autografe. Actorul, care 
trăiește acum la Paris, a fost 
însoțit la Hollywood de par
tenera sa, cântăreața Vaness- 
Paradis. cu care are doi copii.

Johnny Depp s-a remarcat 
la finalul anilor '80 în serialul 
de televiziune „21, Jump 
street”, înainte de a obține 
roluri în filme pentru marele 
ecran. „Edward, omul foar
fecă” al lui Tim Burton, „Ari
zona Dream” al lui Emir Kus
turica și „Dead Man” al lui 
Jim Jarmusch au însemnat 
roluri de referință pentru el. 
Actorul a interpretat de cu
rând rolul lui Willy Wonka în 
„Charlie și fabrica de cioco
lată” și și-a împrumutat vo
cea unuia dintre personajele 
principale din filmul de ani
mație „Corpse Bride”.

3- «Kerfest Cel mai
I mare festival al berii, 
j s-a deschis duminică, te :

Munchen, și va dura pâ-
i nă în 3 octombrie.
I (Foto; EPA)
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