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Acțiunea «gura de

Prețurile articolelor de îmbrăcăminte 
înregistrează în ultima perioadă o creștere 
substanțială. Dacă în urmă cu câteva luni 
o cămașă de bumbac costa 600.000 de lei, 
acum prețul acesteia a crescut cu aproxi
mativ 80%. (Foto: Loredana Leah)

■ Un bărbat de 37 de 
ani, cu șase spargeri de 
locuințe „la activ", a 
fost prins în flagrant.

Deva (M.T.) - Un bărbat de 
37 de ani, din Dobra a fost 
prins de polițiștii hunedoreni 
după ce a spart, pe raza Devei,

șase locuințe într-un interval 
de șase luni. Iosif Lazăr a fost 
prins în flagrant vineri spre 
sâmbătă noaptea, în jurul orei 
4:45, când cu ajutorul unui 
clește numit „gură de lup”, a 
tăiat lacătul de la ușa de acces 
a unei societăți comerciale din 
Deva și a încercat să fure mai 
multe bunuri. Bărbatul este

recidivist și a scăpat de la 
„mititica” la începutul acestui 
an, în cursul lunii februarie, 
fiind condamnat la șapte ani 
de închisoare pentru tâlhărie. 
Nu i-a plăcut libertatea așa că 
a revenit la vechile obiceiuri, 
furtul din locuințe. Ziua opera 
în apartamente, iar noaptea în 
case și fura de obicei bijuterii,

bani și aparate electronice. 
Valoarea totală a prejudiciu
lui este de aproximativ 170 de 
milioane de lei, din care 60 la 
sută a fost recuperat de oame
nii legii. Lazăr a fost prezen
tat Judecătoriei Deva, care a 
emis pe numele acestuia man
dat de arestare preventivă pe 
29 de zile, /p.3

Avertizare meteorologica
Deva (C.P.) - Prefectura Hunedoara a fost 

avertizată, ieri, cu privire la riscul pro
ducerii unor inundații. Prognoza hidrolo
gică până miercuri seară face referire la 
posibilitatea formării unor scurgeri impor
tante pe versanți și torenți, precum și la 
creșteri de debite și niveluri, în special pe 
râurile mici. Ca urmare a precipitațiilor 
prognozate, sunt posibile depășiri ale cotelor 
de atenție și chiar a cotelor de inundație.

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen- 

- tru a fi rezolvate cât mai re- 
CUVA^}/> pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 
și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa danieLiancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

„Toamna Muzicală âfinedoreană” 
a prezentat publicului, prezent ieri 
seară la Castelul Corvineștilor, un 
recital de muzică și dansuri medie
vale susținut de Ansamblul istoric 
„Passamenzzo” din Cluj Napoca. Man
ifestarea continuă până în data de 23 
Septembrie. (Foto: Sanda Bocaniciu)

Transfer de elevi cu proteste

Infracțiuni soluționate de polițiștii hunedo- 
reni în trim. I al anului 2005
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■ Părinții elevilor apar
ținând Colegiului Tran
silvania sunt nemulțu
miți de „politica" școlii.

Tiberiu Stroia

Deva - Imeuiat ce Colegiul 
Transilvania a obținut sălile 
de clasă de la parterul Școlii

Generale Nr. 3 din Deva, con
ducerea a hotărât transferul 
elevilor claselor a IX-a și a X- 
a în noua locație. Potrivit Mă
riei Andrei, directoarea cafe
giului, noua schimbare va a- 
duce un plus de eficiență siste
mului de învățământ. „Numă
rul mic de săli de clasă obliga 
profesorii să lucreze în „trei 
schimburi. în plus, sălile de 
clasă din noua locație șunt

mult mai bune decât cele din 
incinta Colegiului”, susține di
rectoarea.

Părinții elevilor sunt însă 
de altă părere. „Trebuia să 
fim anunțați înainte de înce
perea școlii despre această 
mutare. în acest fel, probabil 
că mă gândeam de două ori 
spre ce liceu să-mi îndrept co
pilul”, susține mama unuia 
dintre elevii transferați.

Tren deraiat
t Vulcan (M.T.) - O loco
motivă care tracta zece 
Vagoane goale a deraiat 
vineri, pe linia uzinală a 
Gării Iscroni. Incidentul 
s-a produs după ce im
piegatul a dirijat-o pe o 
linie de evitare, care 
avea lipsă o componentă 
de cale ferată. Nu au fost 
înregistrate victime.

O
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Schimbare politică la spital?
■ Schimbarea directo
rului Spitalului Munici
pal Petroșani este o 
chestiune de zile.

Petroșani (I.J.) - Afirma
ția aparține prefectului Cris
tian Vladu. Potrivit acestuia, 
dr. Sidonia Faibiș, cea care 
ocupă în prezent acest post a 
direcționat intenționat paci- 
enții către Centrul Eurome- 
dica din incinta spitalului, a- 
colo unde analizele și inves
tigațiile se plătesc. „Așteptăm 
demisia directorului pentru o 
relație corectă cu Euromedi-

ca pentru ca așa apare ca o 
relație concurențială. Dacă 
analizele în spital sunt gratu
ite. la centru acestea șe plă
tesc”, susține Dan Magheru, 
directorul DSP Hunedoara. 
Schimbarea din funcție însă 
este considerată neloială de 
dr. Faibiș. „Am preluat spi
talul cu 71 mid. datorie, iar a- 
cum suntem pe plus. Mai 
mult, există medicamente 
pentru toți pacienții din spi
tal. Cred că vor să mă schim
be politic și trebuie făcut 
totul cu o glazură care să nu 
semene a politică”, conclu
zionează Sidonia Faibiș.

Păcii din municipiul Deva, este modernizat. Locuitorii 
din zonă sunt nemulțumiți, Primăria spune că nu a acor
dat autorizație de construcție, iar patronul afrimă că 
nici nu are nevoie de așa ceva, /p.3 (Foto: Daniei i. lancu)
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• Declarație. Cele șase țări care au partici
pat la tratativele referitoare la dosarul nucle
ar nord-coreean au adoptat, ieri, o declara
ție comună, în care Coreea de Nord și SUA 
au promis că vor acționa pentru normaliza
rea treptată a relațiilor lor.

• Avertisment: Opoziția islamistă din Iorda
nia a lansat un avertisment referitor la un 
posibil război civil în Irak, denunțând decre
tele religioase islamice care îndeamnă la vio
lențe împotriva șiiților, referindu-se la recen
tele apeluri ale lui Abu Mussab al-Zarqawi.

Scor strâns 
în Bundestag

Au felicitat 
poporul afgari

Washington (MF) - 
Președintele american, 

. George W. Bush, i-a feli- 
’ citșt pe afgani pentru 

prezența la urne,’ la ale- 
• gerile legislative de du

minică, pe care le-a cali
ficat drept un nou pas 
către democrație/ „Feli
cit poporul afgan și Gu
vernul pentru reușita a- 
legerilor parlamentare 
de’ duminică, ce repre
zintă un pas important 
către dezvoltarea Afga
nistanului ca stat demo
cratic, guvernat de le
ge”, a spus președintele 
Bush. Premierul brita
nic, Tony Blair, a salu
tat curajul de care au 
dat dovadă candidații la 
primele alegeri legisla
tive organizate in Afga
nistan în ultimii 30 de 
ani. „Felicit poporul af
gan pentru că ă partici
pat în număr mare la 
scrutin”, a afirmat Tony 
Blair.

(Foto: EPA) 

Putin, 
împăciuitor 
Washington (MF) - 
Președintele rus Vla
dimir Putin a apreciat 
că .Iranul cooperează 
suficient cu organi
zațiile internaționale 
în privința programu
lui său nuclear și că 
eventuale sancțiuni 
ONU ar cauza noi 
probleme. „în pre
zent, partea iraniană 
cooperează suficient 
cu AIEA. Să continu
ăm, aed, cu datele 
pe care le avem în 
prezent", a dedarat 
Putin duminică. Euro
penii și americanii au 
cerut Iranului să a- 
dopte o poziție mai 
flexibilă și să revină la 
masa negoderilor, 
după ce președintele 
Mahmoud Ahmadi
nejad a ținut, sâmbă
tă, la ONU, un dis
curs ce a suscitat 
îngrijorarea occiden
talilor în legătură cu 
programul nuclear 
iranian.

Nu s-au mai înghesuit la vot
. Kabul (MF) - Puțin peste jumătate din
tre alegători au votat la alegerile parlamen
tare de duminică din Afganistan, față de 76 
la sută la prezidențialele din octombrie 
2004, potrivit unei prime estimări a obser
vatorilor independenți afgani, care au sem
nalat și unele nereguli.

„Estimăm că 50 la sută sau puțin mai 
mult dintre alegătorii afgani au votat as
tăzi”, a’ declarat, duminică, președintele 

f Asociației pentru Alegeri Libere și Corecte 
(Free and Fair Elections in Afghanistan, 
FEFA), Nader Nadery.

. Asociația a trimis peste șapte mii de ob
servatori în aproape*  toate cele 34 de pro
vincii, afgane.

Scrisoaro-capcauă 0 explozie s-a 
produs ieri dimieață in camera de triere a 
corespondenței din ambasada britanică de 
la Zagreb, o persoană fiind ușor rănită. Po
trivit Sky Iwș, explozia a fost provocată 
de o scrisoare^apcană. (Foto: epa>

M Conservatorii lui Mer
kel au trei parlamentari 
în plus față de social- 
democrații lui Schroeder.

Berlin (MF) - Conservatorii 
din coaliția CDU/CSU. con
dusă de Angela Merkel, îi 
devansează cu trei locuri în 
Bundestag pe social-democra- 
ții cancelarului Gerhard 
Schroeder, în urma alegerilor 
legislative anticipate desfășu
rate duminică, a anunțat Co
misia Electorală.

Coaliția CDU/CSU va dis
pune de 225 de mandate în 
Bundestag, în timp ce SPD va 
avea 222 de locuri, Partidul 
Liberal (FDP) - 61 de Ioduri, 
Partidul Stângii - 54, iar Ver

Sub mandatul României
■ Dosarul iranian poate 
intra în discuția ONU în 
timpul președinției 
României.

București (MF) - Dosarul 
iranian ar putea fi adus în 
discuția Consiliului de Securi
tate ONU în perioada în care 
România va deține președin
ția prin rotație a acestui orga
nism, a declarat ministrul de 
Externe, Mihai-Răzvan Ungu- 
reanu, la revenirea de la sum- 
mitul Națiunilor Unite de la 
New York.

El a precizat că în luna oc
tombrie, când România va fi 
președinte al Consiliului de 
Securitate, nu este exclus ca 
pe agendă să figureze și difici
lul dosar al programului nu
clear iranian.

Iliescu, contra 
conducerii PSD

Bucureștii (MF) - Senatorul 
PSD Ion Iliescu nu agreează 
ideea unui Parlament cu o 
singură Cațără și înclină 
către un siswfenixt al votu
lui uninomSEBp cu votul pe 
liste pentru Mi’gerea membri
lor Legislatmfctai. Iliescu a 
participat, i^^pentru prima 
dată, la ședința Biroului Per
manent Național al PSD, în 
calitatea sa de lider al sena
torilor social-democrați, șefii 
de grupuri fiind membri ai 
BPN, potrivit Statutului parti
dului. Referitor la propuneri
le de instituire a Parlamentu
lui unicameral și de introdu
cere a votului uninominal, Ili
escu a apreciat că este necesa
ră analizarea ambelor aspecte 
din toate punctele de vedere, 
pledând pentru dezbatere.

Jurnalist irakian răpit și ucis la Basra
■ 66 de profesioniști 
media au fost uciși în 
Irak de la începutul răz
boiului, în martie 2003.

Basra (MF) - Un jurnalist 
irakian care lucra pentru in
stituții de presă străine, Fak- 
her Haydar al-Tamimi, a fost 
răpit și ucis de persoane nei
dentificate, ieri, la Basra, în 

zii - 51. O dată cu această 
repartizare, o coaliție guver
namentală CDU-FDP n-ar dis
pune de majoritate absolută 
în Parlament, la fel ca și actu
ala coaliție guvernamentală 
SPD-Verzi.

Numărul total al deputați- 
lor a crescut de la 598 la 613, 
majoritatea absolută fiind, 
prin urmare, de 307 voturi.
Vot complex

Această sporire a număru
lui de mandate în Bundestag 
se datorează complexului sis
tem electoral german, care 
combină votul uninominal cu 
cel proporțional.

CDU, dar mai ales SPD, au 
avut de profitat de pe urma a- 
cestei dispoziții a Codului

De asemenea, pe masa Con
siliului de Securitate se vor 
mai afla cu certitudine dosa
rele kosovar și irakian, mai 
precis adoptarea și implemen
tarea Constituției acestui stat, 
subiect de prim ordin pentru 
membrii Consiliului.
Bilanțul summit-ului

Pe de altă parte, ministrul, 
care a făcut un bilanț al vizi
tei la New York, a precizat că, 
din păcate, nu a fost găsită o 
definiție cuprinzătoare a tero
rismului, apreciind că, în mo
mentul de față, comunitatea 
internațională este „crispată 
și din cauza eșecului adoptă
rii unei rezoluții mulțumitoa
re asupra neproliferării arme
lor de distrugeșg jn masă, dar 
și din cauza r Si i lent, ne
concludent lactee a ajuns, 

L
întoarcerea acasă Locuitori ai orașului irakian Tal Afar (nord de Mosul), la în
toarcerea acasă. Ieri, trupele americane și irakiene au permis revenirea acestora în loca
litate, în urma operațiunii din zonă împotriva insurgenților. (Foto: epa)

sudul Irakului.
Jurnalistul a fost răpit ieri, 

în jurul orei locale 1:00 (dumi
nică, ora 0:00, ora României), 
de la domiciliul său din cen
trul orașului Basra, de patru 
bărbați îmbrăcați civil, înar
mați și purtând cagule, care 
l-au luat cu ei după ce i-au 
pus cătușe, a precizat soția 
jurnalistului.

Corpul neînsuflețit al jur

Angela Merkel vs Gerhard Schroeder (Foto: epa)

electoral.
Ca număr de voturi, CDU/ 

CSU a obținut 35,2 la sută din 
sufragii (în timp ce în 2002 
obținuse 38,5 la sută), potrivit 
rezultatelor oficiale provizorii 
publicate de Comisia Electo
rală.

Social-democrații din SPD 
au 34,3 la sută din voturi (față 

reforma internă, instituționa
lă”.

Tot cu ocazia summitultti 
ONU, Ungureanu a spus că 
România a participat la reu
niunea la înalt nivel a state
lor francofone, dar și la reu
niunea miniștrilor de Externe 
ai statelor UE.

Pe de altă parte, prezența 
delegației române la New 
York a permis progrese în 
realizarea unor proiecte bila
terale anunțate cu mai multă 
vreme în urmă.

Este vorba mai ales despre 
proiectul arab, al recon
strucției relațiilor bilaterale 
cu statele maghrebiene și cu 
țările arabe cu pondere eco
nomică și politică semnifica
tivă în afacerile regionale, 
Orientul Apropiat și Orientul 
Mijlociu.

nalistului, care colabora cu 
mai multe instituții de presă 
străine prezente la Bagdad, a 
fost găsit ulterior de poliție în 
cartierul al-Kibla, la trei kilo
metri de centrul orașului.

La 2 august, la Basra, oraș 
situat la 550 kilometri sud de 
Bagdad, a fost răpit jurnalis
tul american independent Ste
ven Vincent, în vârstă de 50 
ani. Cadavrul său, cu urme de 

de 38,5 la sută din voturi la 
precendentul scrutin legisla
tiv federal).

Pentru a cunoaște rezulta
tul final, trebuie așteptat 
scrutinul legislativ parțial 
dintr-o circumscripție din 
Dresda, amânat pentru 2 oc
tombrie, din cauza decesului 
unei candidate.

Cadavre găsite 
în Tigru

Bagdad (MF) - Corpu
rile neînsuflețite a 20 de 
bărbați, care, după toate 
probabilitățile, au făcut 
parte din forțele de secu
ritate irakiene, au fost 
găsite, duminică, în râul 
Tigru, în apropiere de 
Balad, la nord de Bag
dad.

Cei 20 de bărbați ale 
căror corpuri au fost 
găsite în apele Tigrului 
au fost executați și a- 
veau mâinile legate. 
Corpurile au fost găsite 
în jurul orei 19.00, iar 
pa coanele decedate ar fi 
aparținut forțelor de se
curitate irakiene, potri
vit Ministerului Apără
rii.

gloanțe, a fost găsit câteva ore 
mai târziu. Organizația de 
apărare a libertății presei 
„Reporters sans Frontieres” a 
anunțat, la sfârșitul lunii au
gust, că 66 de profesioniști 
media au fost uciși în Irak de 
la începutul războiului, în 
martie 2003. Organizația > 
subliniat că nici un alt con
flict nu a făcut atât de multe 
victime printre jurnaliști.
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• (fiunains. Consiliul Local Deva va discuta 
astăzi un proiect de hotărâre privind organi
zarea și desfășurarea concursului pentru ocu
parea postului vacant corespunzător funcției 
publice de conducere de șef serviciu al "Ser
viciului ordine publică, pază bunuri și valori", 
din cadrul "Direcției Poliția Comunitară" a 
aparatului propriu de specialitate. (D.l.)

.« • imtawrarihe |pe fpeâța Ministrul agricul- 
' r turii, Gherorghe Flutur a anunțat că Minis

terul Agriculturii ar putea interveni pe piață, 
din 2006, pentru a regla prețul unor pro
duse de bază în situații de criză sau de 
suprapro-ducție. (T.S.)

Animale cu „pretenții" de UE

FAPTOL DIVERS

danidJancufllnforrainedla.ro

Băsescu bagă 
sula-n coaste
Daniel I. Iancu

După ce-a lăsat-o mai moale cu antici
patele, pe care le folosea pe post de 
bau-bau la adresa lui Tăriceanu și a „soluției 

imorale", președintele Băsescu a fost izbit de- 
o revelație, în timp ce zbura cu capu' în norii 
de deasupra Atlanticului boreal. Și și-a găsit 
altă jucărie preferată pe care s-o răsucească 
în fața națiunii, ca să mai uite amărășteanu' 
de român de perioada lacustră prin care 
trece. Așa că a grăit dulce că visul lui din 
copilărie e Parlamentul unicameral, în care 
să doarmă liniștiți doar parlamentari aleși 
uninominal.

Trezit din letargia vârstei ingrate la care-a 
ajuns, Iliescu s-a pomenit năpădit de amintiri 
de pe vremea când unicamerală era și cea 
mai Mare dintre Adunările Naționale. Cu 
diferența că pe-atunci nu se dormea, ci se- 
aplauda!

■ In timp ce UE răs
față animalele, oamenii 
sunt lăsați în grija lui 
Doamne - Doamne.

Loredana Leah_______________
loredana.leahflinformmedia.ro

Deva - Uniunea Europeană 
acordă mai multe drepturi 
animalelor decât oamenilor, 
omul putând sta in frig, în 
întuneric, fără căldură iarna, 
cu gazul și energia electrică 
într-o continuă scumpire, dar 
animalele nu!
Viată de câine - un lux

Normele UE prevăd pentru 
animale lumină cel puțin 8 
ore pe zi și acces la o zonă de 
odihnă confortabilă pentru a- 
și putea stimula... curiozitatea. 
Totodată, UE interzice stresul 
datorat zgomotelor prea pu
ternice și dreptul de a nu fi 
privat de compania semenilor!

Spargeri „studiate"

Da' socoteala lui Băsescu din America 
nu s-a prea potrivit cu cea din Casa 
Poporului. Căci din ditamai Alianța, doar 

propria-i ogradă pedistă e dispusă să-l 
susțină. Cealaltă jumătate, mai liberală de 
felul ei, și-a luat libertatea să mai viseze o 
noapte-două, ce e rău și ce e bine. însă sur

priza a venit de unde se-aștepta cel mai 
puțin: cu excepția lui Iliescu, PSD-ul merge 
cu Băsescu. Și vrea și uninominal și unica
meral. Doar că nu prea-i surâde Referendu- 
m-ul. La fel și conservatorilor lui Voiculescu. 
în schimb, UDMR-ul a schimbat macazul și-a 
trecut (cred că sfârșitul lumii e pe-aproape) 
de partea PRM-ului.

Să vezi de-acum (ptui, drace) pupături și 
îmbrățișări între Marko și Vadim, care or face 
și sfaturi de taină, la Tg-Mureș și la Țebea, 
pentru dejucarea planurilor diabolico- 
băsesciene. Căci nu contează cu cine te faci 
frate până treci o amărâtă de punte!

■ Urmărea victima 
câteva zile, iar când nu 
mai rămânea nimeni în 
casă intra „în acțiune".

Mihaela Tămaș_______________
nilhaela.tamasfllnformmedia.ro

Deva - Un bărbat de 37 de 
ani a fost prins de polițiștii 
hunedoreni după ce în șase 
luni a spart și a furat bunuri 
din 6 locuințe din Deva. Iosif 
Lazăr, din Dobra, este cunos
cut cu antecedente penale, 
fiind condamnat până în fe
bruarie pentru tâlhărie. Băr
batul nu acționa decât după 
ce era convins că nu mai este

DN 68A Ilia - Dobra

In Deva aparatele radar vor li amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Calea Zarandului - Str. Horea

Tineri cu idei
Deva (R.I.) - Direcția 

Județeană pentru Tine
ret a organizat, ieri, o 
întâlnire cu organizațiile 
non-guvemamentale acti
ve în domeniul tineretu
lui. „Scopul întâlnirii a 
fost stabilirea unui pro
gram coerent în ceea ce 
privește problemele cu 
care se confruntă tinerii 
și a ideilor pe care le au 
cei din sectorul ONG- 
urilor”, precizează Lo- 
rincz Szell, directorul 
DJT Hunedoara. Progra
mul urmează să fie 
prezentat în cadrul „Ca
ravanei ANT”, care se va 
deplasa prin toată țara 
în perioada octombrie - 
noiembrie.

Patrupedele vor fi tratate mai... omenește decât stăpânii lor

„Dormitorul” animalelor tre
buie prevăzut cu paie, rume
guș sau turbă. Vițeilor trebuie 
să li se asigure spațiu sufi
cient pentru a se putea linge, 
să fie inspectați de proprietar 
de cel puțin două ori pe zi. în 

nimeni în casă și poate să 
fure în voie. Odată plecat pro
prietarul imobilului, infrac
torul rupea butucul yalei, 
forța ușa de acces și intra în 
casă.
Arsenalul de spargere

Din locuințe fura de obicei 
bijuterii, bani și aparatură 
electronică, dar în urma 
cercetărilor efectuate s-a con
statat că există mai multe 
societăți comerciale ale căror 
praguri au fost călcate de 
Lazăr. Casa uneia dintre „vic
timele” acestuia a fost jefuită 
de două ori în decurs de două 
săptămâni, iar prejudiciul a 
fost de 50 de milioane de lei.

Război "neautorizat" în Gojdu
■ Modernizarea unui 
teren de sport se face 
fără ca Primăria să fi 
dat autorizație.

Daniel I. Iancu_______________
danlel.lancuQinforramedla.ro

Deva - Mai mulți locuitori 
din blocul A3 de pe Aleea 
Păcii, din Deva, s-au arătat 
nemulțumiți de faptul că în 
spatele blocului lor, la circa 8 
m distanță, se construiește o 
adevărată bază sportivă. 
Terenul a fost cimentat din 
nou, gardul împrejmuitor se 
reface în totalitate, se trage 
curent electric pentru ilu
minare. Locuitorii sunt terori
zați de faptul că nu vor mai 
avea liniște nici noaptea. Am 

ceea ce privește alimentația, 
UE precizează că resturile ali
mentare nu mai sunt bune 
pentru hrănirea animalelor și 
dacă proprietarii nu respectă 
acest lucru sunt pasibili de 
amendă cu până la opt mili-

Iosif Lazăr, autorul a șase spargeri din locuințe

Polițiștii au găsit asupra 
infractorului mai multe 
„ustensile” cu ajutorul cărora 
dădea spargerile. Avea asupra 
lui o cheie reglabilă cil ăjti- 
torul căreia rupea butucul 
yalei, un levier, mănuși și un

Did cauza 
neatenției și 
a carosabilu
lui umed 
conducătorul 
autotrenului 
a pierdut 
controlul 
volanului, a 
părăsit 
partea caro
sabilă, 
riscând să 
cadă de pe 
podul de Ia 
ieșirea din 
Deva spre 
Sîntuhalm.

(Foto: Sanda 

Bocaniciu)

încercat să aflăm cine se 
ocupă de reamenajarea respec
tivului spațiu. Surpriza a fost 
destul de mare, deoarece cei 
din Primărie nu știau nimic. 
„Nu există nici o autorizație 
de construcție eliberată pentru 
terenul respectiv. Am trimis o 
echipă la fața locului, pentru 
a vedea exact care e situația”, 
ne-a spus viceprimarul loan 
Inișconi. în cele din urmă am 
reușit să luăm legătura și cu 
Iulian Muntean, unul dintre 
patronii ce au investit în tere
nul de sport, întrebându-1 dacă 
deține autorizație și care va 
fi orarul. „Ce orar vreți să vă 
spun dacă acum se constru
iește? Și de ce trebuie să 
știți?” ne-a întrebat patronul. 
„Nu avem autorizație de con
strucție pentru că acolo nu se 

(Foto: Loredana Leah)

oane de lei. Dacă nu suntem 
animale, UE ne privește cu 
silă și dispreț considerându-ne 
nedemni de a face parte din- 
tr-un spațiu al celor „aleși”. 
Oare românii nu merită 
atenție nici cât animalele?!

cuțit. Bărbatul a fost prezen
tat instanței de judecată, care 
a emis pe numele său mandat 
de arestare preventivă pentru 
29 de zile, iar dacă va fi găsit 
v_novat, acesta riscă să 
rămână ani grei după gratii.

Jaf în noapte
Vulcan (M.T.) - Un 

bărbat de 40 de ani, din 
Vulcan a fost jefuit, ieri 
noapte, în timp ce se 
întorcea acasă, de un 
grup de tineri. în jurul 
orei 01:00, Poliția Vulcan 
a fost sesizată de către 
Petru B., de 40 ani, din 
Vulcan, care, în zona 
Școlii Generale Nr. 6 din 
Vulcan, a fost acostat de 
un grup de tineri care, 
prin violență, l-au de
posedat de portmoneul în 
care avea 120 de lei 
(grei). S-a constituit o 
echipă operativă care 
acționează pentru identi
ficarea și prinderea auto
rilor acestui jaf.

Viceprimarul loan Inișconi

construiește nimic, ci doar se 
repară ceea ce există deja. 
Când o să construim ceva, o 
să obținem și autorizație”, a 
mai spus Iulian Muntean. Ce 
ni se pare ciudat e faptul că 
se execută lucrări de aseme
nea anvergură fără aprobarea 
edililor. Pentru că e, totuși, un 
loc public, iar legea o cere!

danidJancufllnforrainedla.ro
loredana.leahflinformmedia.ro
nilhaela.tamasfllnformmedia.ro
danlel.lancuQinforramedla.ro
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tembrie).
1842 - S-a născut fizicianul și chimistul englez Sir lames 
Dewar, cel care a inventat, ta 1898 - .vasul Dewar” (ter-

moșul), (m. Î923)
1934 - S-a născut Sophia Loren, una 
dintre cele mal cunoscute actrițe ita
liene ("Ciociara", "Căsătorie ta stil ita-

Calendar religios
20 septembrie - Sf. Mare Mc. Eustatie și 

soția sa Teopista cu cei doi fii

Deva (S.B.) - Acest sfânt mare Mucenic 
Eustatie, pe când se numea încă Placid, a 
fost general peste oști la Roma, pe vremea 
împăratului Traian. Deși era un păgân 
bogat, era foarte milostiv fată de săraci. 
Văzând Dumnezeu buna înclinare a sufle
tului lui, i s-a descoperit într-un chip 
asemănător celui în care s-a arătat Sfântu
lui Apostol Pavel. Prima sa apariție a fost 
pe când era la vânat. Gonind el un cerb și 
apropiindu-se a văzut între coarnele lui 
Crucea lui Hristos. Pe dânsa era chipul lui 
Hristos și a auzit și glasul Lui zicând: „O, 
Placide! pentru ce mă prigonești ? Eu simt 
Hristos, pe Care tu-L cinstești fără să știi 
prin lucrările tale cele bune”. Uimit și spe
riat, Placid a căzut de pe. cal și a rămas fără 
cunoștință mai multe ceasuri. Mântuitorul 
i-a apărut și a doua oară. După acestea 
Placide a început să creadă cu toată inima 
și s-a botezat, el și toată casa lui. Din botez 
el s-a numit Eustatie, iar sofia lui, Teopista.

UTILITĂȚI

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi:
08.00-14 00 Zona Vadu Dobrii: Negai, Valea Babii

Gaz metan
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.

Apă
Se întrerupe furnizarea apei în Deva
08.00-15.00 Cartier Oituz, Str. ?' Decembrie, inclusiv
Piața Victoriei și Hotel Sarmis

Miez dt 
ctoted

«pil
cuanro

Trunchi 
de -castani 

in acel

Ultime le 
la

la operă 

Campton

Coada de 
balenă!

21 maH.-ZO agr.

Ritmul alert impus de dv îi stresează pe cei din jur, așa că 
n-at fi rău să daji dovadă de mai multă răbdare.

21 apr.-20 mai _ __

Vă implicați în probleme delicate. Colaborări fructuoase au 
efect asupra dv. Renunțați la grăsimi și tutun.

21 mai-20 iun.__ .____ . ___ ;__ ;................ ....... ■

Sunteți încordat din cauza problemelor cu un coleg de ser- ‘ 
viciu. Ar fi bine să nu vă certați, că nu aveți nimic de 
câștigat.

21 iun.-20 iul._____

Nu acceptați că altcineva ar putea fi mai competent ca 
dv. Munca vă e motivată. E un prilej de afirmare.

21 iul.-20 aug.____ .____________ ._______ s-

Temperați-vă adMtatea de acasă. E mai bine să £1 mtrageți 
în umbră, lăsându-l pe partener să preia conducerea.

21 aug.-20 sept.

Prudență pe plan financiar, șansă în viața afectivă a celi
batarilor. Primiți oferte de afaceri. Totul e posibil - în bine, 
spre norocul dv.

21 sept.-20 oct. __

Consumul nervos exagerat vă dă eoulzare fizică. De aceea, 
organizați-vă mai bine viața, atenție la alimentație și somn.

21 oct.-20 nov.

Nu e momentul să vă impuneți autoritatea în familie, ca . 
nWX să du pierdeți unele avantaje. Bolnavii cronici simt o am''

I iorare.

CA fi

21 hov.-20 dec. _______ _

E posibil să vă certați cu partenerul. Aenție, să nu exagerați! 
Odihniți-vă șl încercați să fiți mai optimist.

21 dec.-20 ian.

Aveți nevoie de un împrumut, din cauza unor cheltuieli 
neprevăzute. Faceți ceva drumuri până vă rezolvați pro
blema.

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: F - P - PAR - PĂSĂRI

- AL - LT - ANCIE - CORBI - RAF

- SIC - SE - T - TIC - COACE - 

A - AMAR - AR - CP - ORGAN - 

APAȘ - CAP - INALTI - RU - ALE

- SEIF - USA - F - URSI - ARIAN

- IELE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica______929
Dispecerat gaz_______227091
Informații CFR_______ 212725
Urgențe_________________ 112
Pompieri_____________ 981
Jandarmerie _______  956
Poliție___________________955
0J.P.C. HD , 214971
Deranjamente lift 235090

21 ian.-20 febr.

Imprevizibil, vreți să vă evidential, dar cel mai tineri vă dau 
o lecție. Poate vă .certați cu c șdă, ori vă trebuie un împru
mut.

21 febr.-2O mart. ____________________ .

Adesea risipit în nimicuri, azi aveți o zi de excepție. Țintele 
mari vă sunt la îndemână, favorizat de conjuncturi favo
rabile.

740 Jl .. TVR
Spurt Meteo

7:50 Eu>-d;,\«cer
8:00 „I. ' ' pentru tata 
0 00 Săt; ,iate pentru

tiu (r)
30 Teleshopping

10. 1 Puiul (dramă, SUA, 
i 1994)

11:45 Agenda 
Festivalului $i Concursu
lui internațional 
.George EnesciT (r)

12:00 Euro- 
dispecer

12:10 Parteneri de weekend
(r)

1340 Doctor 
El Becker

1330 Desene 
animate

1440 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
1540 Televiziunea, o lume 

nebună (r)
1530 Pro Patria
1640 Kronica Emisiune în lim

ba maghiară
16:55 Nocturne (r) 
1840 Jurnal TVR

Sport Meteo

19:15 Festivalul și Concursul 
Internațional Georae 
tnescu, edpa 2005 
Închiderea Festivalului ‘ 
(live)

2130 Din culisele Cerbului 
Agende ^'■«•.•aiului 
kite ..aponal .Cerbul de i 
Aur*  Brașov, 2005

07:00 Via{a dimineața 09:00 
Verissimo 1040 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 11:45 
Povestea lui Hunter Tylo 11:50 
Calendar ecumenic 12:00 Emi
siune religioasă 1345 Un nou 
început (d) 1335 Fan X. Video- 
clipuri 1435 Euroblitz: Cinema 
15:00 Teleshopping 1535 
Euroblitz: Arta 16:00 Misiune 
imposibilă (r) 1630 Ne privește 
18:00 6! Vine presai 20:00 
Răpire de milioane (dramă, 
SUA 1994) 2240 Nașul 2345 
Știri 0040 Răpire de milioane 
(dramă, SUA 1994, r) 02:00 61 
Vine presai (r)

10:45 Ziarul realității 11:00 Re
alitatea de la 114011:15100% 
12:00 Realitatea de la 12:00 
1345 45 de ani de comunism 
1440 Realitatea de la 14:00 
15:15 Realitatea medicală 1640
Realitatea de la 16:00 17:15 
Documentareale realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:45 
Realitatea zilei Cu Răzvan 
Dumitrecu 19:15 Realitatea zilei 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 100% 21:00 Realitatea 
de la 21:00 2145 Cifrele 
realității 2240 Jurnal 2245 Fii-

22300 Jeremiah 
2330 Jurnalul TVR 
2330 Agenda Festivalului șl

Concursului Internațional * 
Georae Enescu*

2345 Apostolul (dramă, SUA
U1997) Cu: Todd Allen. 

Sonny e un predicator 
penticostal care trăiește 
fericit alături de soția sa, * 1 
fenny.

245 Jurnalul TVR (r)
3:15 A doua soție (dramă, i 
ÎS Italia, 1998, r)

£20 Sănătate 
pentru toții ,

7:00 Știrile
Pro TV

9:10 Omul care 
aducea 
cartea

9:1. Tâi ărși
0 neliniștit (r) 

10:15 0 nouă viață
El (reluare) 

11:15 Dispăruți
g fără urmă (r) 

12:15 La Bloc
B (s, r)

13:00 Știrile 
Pro IV 

13:45 Zâmbete
Intr-o pastilă 

14:15 Misiune 
de salvare (dramă, 
SUA 1997) 

1640 Tânăr și
13 neliniștit Cu: Eric Brae- 

dr i, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter Berg
man, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1740 Știrile Pro TV 
17:45 Teo 
1940 Știrile Pro TV Sport 

Vremea

20:15 Autostrada exceselor
13 [thriller, coprod., 2004)

22.15 La Bloc 
23A) Știrile PRO TV Sport

Vremea 
2345 waior, polițist tex» 
050 Omul care aduta cartea ' 
I «9 Știrile PRO TV 
250 Autostrada exceselor 
13 (thriller, coprod., 2004, ’ 

r) Cu: Luke J. Wilkins, ! 
Alexandra Neldel, Hen- j 
riette Richter-Rohl,
Niels Bruno Schmidt. *

.Karl-Heinz (Luke i
Wilkins), un tânăr ofițer ! 
de poliție care Inves
tighează o serie de fur
turi spectaculoase ale 
mor mașini de lux 

descoperă din Intâm- J 
plate un circuit de 
curse Ilicit.

£90 Chestiunea zilei (r) 
£30 Zâmbite tatroptetili I

630 în gura presei
740 Observator
840 Canalul de știri 

10:00 în gura 
presei (r) 

1030 Concurs interactiv 
1240 Dădaca 
1340 Observator Cu 5imona 

Gherghe
13:45 Operațiunea .Mon-

13 strul' (comedie, Româ
nia, 1976) Cu: Toma 
Caragiu, Octavian 
Cotescu, Marin Moraru. 
Pentru a ieși din rutina 
zilnică patru funcționari 
pasionați de pescuit se t 
hotărăsc să-și petreacă 
un concediu în Deltă. 
Pentru a atinge mult 
râvnita performanță 
pescărească, iji impun 
un regim de viață foarte > 
strict. / l

16:00 Observator 
16:45 Anastasia 
17:45 9595-te învață 

ce să fed
18:55 Sport 
1940 Observator Sport 

Meteo

2330 Vitus (thriller, Canada,
(3 1 996) Cu: Brian 

Bosworth, Leah Pinsent, 
David Fox. 0 dstemă ce 
transporta produse 
‘jhlmlce periculoase se 
$ oan la câțiva kilo
metri de locul In care se 
desfășura un summit la 
care participa șl 
președintele Statelor 
Unite. Ken Fairchild, 
șeful securității 
președintelui, pornește 

‘ totr-o cursă nebună 
contracronometru pen
tru a-l salva pe 
președinte și pentru a 
opri tmprăștlerea sub
stanțelor

130 Concurs Interactiv 
230 Observator (r) 
330 Dki dragoste (r)

640 Regele Arthur (Acțiune, 
H SUA 2004) 

8:05 Fără lacrimi (Dramă,
Q Irlanda, 2002)

9:45 Ozzie (Aventuri, Noua 
O Zeelandă, 2001) 

11:15 0 boală necruțătoare
[3 (Dramă, Canada, 2002) 

Cu: Shawn Doyle
1245 Hollywood Necenzurat 

Leonardo Di Caprio 
13:10 Cavalerii Shaolin

13 (Acțiune, SUA 2003) 
Cu: Jackie Chan 

15:00 Peștele cel Mare
tă (Dramă, SUA 2003) Cu: 

Ewan Mcgregor, Albert 
Finney, Billy Crudup, 
Jessica Lange, Helena 
Bonham Carter 

17X15 Pinocchio (Comedie,
13 Italia, 2002) Cu: Rober

to Benigni, Nicoletta 
Braschi, Mino Bellei, 
Carlo GiuffrÂ, Peppe 
Barra

18:55 Regele Arthur (Acțiune,
Ol SUA 2004) Cu: loan 

Gruffudd, Clive Owen, 
Mads Mikkelsen, Joel 
Edgerton, Hugh Nancy

i 21:00 Sub pământ S.R.Lep. 
042 -Focul

; 2240 Deadwood Ep. 3:
- B Descoperirea 

/«n Carmen (Dramă,
: 13 Spania, 2003) Cu: Paz

Vega, Leonardo
i ’■ ■ Sbaraglia, Antonio 

Dechenf, Joan Dechent, 
Jay Benedict

055 Campionul (Dramă, 
; f3 SUA 2003) Cu: John 

Leguizamo, Clifton
’ Collins Jr., Adrian Mar-

: , tinez, Juan Carlos 
Hemăndez, Nestor Ser- 
tano, David Zayas

! 285 Satul (Suspans, SUA 
Gl 2004)

4.10 Academia de snow-
13 board (Comedie, SUA 

2005) Cu: Peter Jason, 
Traci Lords Viața tihnită 
a locuitorilor nu este 
decât o iluzie.
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740 Sărută-mă prostulel (s, r) 
0835 Cezar și Tipar 09:00 
COOLmea distracției 1040 în
toarcere în Paradis (s) 1145 
Pasiuni (s) 1240 Agenția (s, r) 
13:30 Teleshopping 1440 De
sene animate 1430 încurcătu
rile lui Zack (s) 1540 împre
ună în Europa 1640 Tribuna 
partidelor parlamentare 1635 
Jurnalul TVR 1740 Rebelii (s) 
1840 Jurnalul Euronews 1830 
Mărturii 1940 Moștenitoarea 
(s) 2040 Trăsni^ din Queens (s) 
2030 Mistere și mituri ale sec
olului al XX-lea 2140 Lumea 
de aproape 2130 Jurnalul TVR 
2240 Jurnalul Euronews 22:15
Blestemul lui Dracula (II) (hor- ' 
ror, Italia, 2002) 0040 Stargate , 
SG-1 (s) 00:55 Auto Club (r) 
0125 Trăsniții din Queens (s, r) J 
01:55 0 călătorie numită iubire 
(dragoste, Italia, 2002)

i
>

EEEESa

1040 Teleshopping 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1130 Cheia 
(dramă, SUA, 1958, r) 1330 
Desene animate 14:45 Xena, 
prințesa războinică (s, r) 1740 
Cheia (dramă, coprod., 1958) 
Ultima parte 1940 Surorile (s) 
20:00 Schimbul trei (s) 21:00 
Jack, agent secret (s) 22:00

Viata pe cont propriu 
(dramă, SUA 1994) 0040 Cristi 
pe Tabără pe ei 01:15 Viata pe 
cont propriu

1140 Mozaicul zilei 1340 Ora 
de știri 1440 Srpski ekran 1430 
Unser Blldschlrm 1540 încân
tare 16:00 Vară aventuroasă 
1740 Știri 1745 Casa ajutoru
lui 1720 Rămâi cu noii 1730 
Cronică catolică 1840121830 
Știri 1838 Știri regionale 18:50 
Discuții între generații 1935 
Povești 19:55 Vecini 2030 Știri, 
meteo, sport 2145 La cererea 
Dvs.l 22:05 Dr. Șefu' mare 
2340 Marii seara 2330 Casa

t

î

•I
0840 Sport cu Florentina 0845 
Teleshopping 0835 Dragoste și 
putere (s, r) 0925 Sunset Beach 
(s, r) 1030 Oamenii vorbesc (r) 
1130 Tele Ron 1235 Teleshop
ping 13:00 Sunset Beach (s) 
1440 Teleshopping 1430 Gar- 
ito (I) 1530 Dragoste și putere 
(s) 16:55 Garito (II) 1730 Trăz- 
niți în NATO (r) 18:00 Focus 
18:45 Oamenii vorbesc 1930 
Da sau nu Cu: Virgil lanțu 2040 
Johnny Băiat Frumos 22:00 
Trăsniți în NATO 2230 Focus 
Plus 23:15 Da sau nu (r) 0040 
în slujba legii 01:00 Focus 
0240 Johnny Băiat Frumos

1

B1TV

iii

0740 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere - Batalionul 
distracțîoner 12:00 Teleshop
ping 13:00 Ochi negri (s, r) 
1440 Jurnalul de prânz 1430 
Detectivi în Paradis (s) 15:30 
Ruth Rendell (miniserie) 1630 
Ochi negri (s) 1730 Naționala 
de bere - Batalionul distractio- 
nar 1830 24 de Ore National 
TV 1920 Sport la National TV 
19:45 Jara Iu1 Papură Vouă 
2040 Zâzania (comedie. Franța, 
1978) 22:00 în pom (comedie, 
coprod., 1971) 0040 Național 
la miezul nopții 0030 Zâzania

c

i
8
I

> 0740 Sfatul casei 0725 Bună 
[ dimineața, Ungarial 07:55
> Mokka 10:00 Sodă ■ joc tele- 
, fonic 10:55 Teleshop 12:15
> Fred șl Bamel (d. a.) 1245 Sa- 
! lome (s) 1340 Joc 1440 Va- 
i canță nebună (f) 1620 Cărările 
i iubirii (s) 16:50 Anita (s) 1725 
* Monk (s) 1825 Al șaptelea cer 
! (s) 1930 Știri, meteo 20:00 La 
[ bine șl la rău (s) 20:30 Activ 
t (magazin) 21:10 Multimilionar 
! 2240 Anthraxul pierdut (acțiu

ne, SUA 2000). Cu: Dean Caln,
‘ Jennifer Beals 2345 Fără urmă 

(s) 0045 Bună seara, Ungarial

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
08:00 Otro rollo vu Ninel Conde 
și Miquel Bose 09:15 De 3X 
femei*  11:00 Amazoana (s) 
12:10 v lentina, grăsuța mea 
frumos .a (s) 1440 Legături de 
familie (s) 1530 Micuțul Fri
jolito (s) 1720 Rețeta de Acasă 
1730 Poveștiri adevărate 1825 
Vremea de Acasă 18:30 
Inocență furată (s). 1930 Pari
ul iubirii (s) 2030 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Culoarea păcat
ului (s) 2230 De 3X femeie 
00:00 Poveștiri adevărate (r) 
01:00 Lacrimi de iubire (s, r) 
0240 De 3X femeie (r)

3

i

i 
t

)
I 
l
1

1

REALITATEA DISCOVERY

0630-07.00 Observator -

i

Deva (r)
1630-16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

10.30 Teritoriu interzis: în 
căutarea dr. Living
stone (aventuri, SUA 
1997)

12.15 Câmpul sălbatic 
(dramă, SUA 2000)

14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 întoarcerea la Gutter

Gup (dramă, SUA 
2001)

16.30 Păcatele trecutului 
(dramă, Canada, 
2004, r)

18.15 Câmpul sălbatic 
(dramă, SUA 2000, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Călătorie în Vest 

(aventuri, SUA 2001)
2245 Jordan (s) 
2345 Momeala (dramă,

Marea Britanie, 2003)

1

i 
î

08.00 Invenții pierdute
09.00 Motoare masive
0930 Motoare masive
1040 Congo <
1130 Războaie la muliner
12.00 Vânătorii de mituri "î
13.00 Gărzile Palatului Buck

ingham
14.00 Invenții pierdute
15.00 Motoare masive
16.00 Istorii neelucldate
17.00 Curse, Proiectul Black 

Ford
18.00 Curse asurzitoare 
193T ** ;ini extreme
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• Colaborare. Confederația Națională Sindi
cală „Cartel Alfa" și UGIR - 1903 au semnat, 
ieri, un protocol de colaborare, cei doi 
parteneri anunțând o listă de revendicări 
comune pe tema fiscalității: reducerea CAS, 
majorarea salariului minim, stabilirea cotei 
de TVA și a accizelor. (C.P.)

• „Stejărelul'*.  Ansamblurile „Stejărelul" și 
iL„Crișana" ale Căminelor Culturale din comu- 
Zrnele Luncoiu de Jos și Blăjeni vor pleca joi,

pentru trei zile, la Kniconin, într-un schimb 
cultural. Delegația va fi însoțită de primarii 
celor două comune și de directoarea ansam
blului „Stejărelul", Lidia Benea Matei. (IJ.)

Monografia - o nouă modă la sat

Prețuri eartanmți

Lukoil

. > x/.

Motorină Euro3 3,18 lei/l
Benzină Premium 3,50 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 3,47 lei/l

Mol
Benzină fără plumb (98) 3,89 lei/l
Benzină fără plumb (95) . 3,49 lei/l
Motorină 3,25 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 3,60 lei/l
Benzină Eco-Premium 3,62 lei/l
Benzină Super 100 4,01 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 3,48 lei/l
Benzină Eco 3,51 lei/l
Benzină Top Premium (99+) 3,81 lei/l

■ Monografia comu
nei, o lucrare de 
excepție, ce apare o 
dată la o sută de ani.

Iha Jurcohe__________________
ina.Jurcone@infortnmedla.ro

Ilia - „Cronica de la Ilia 
Mureșană” reprezintă mono
grafia satelor care compun 
comuna Ilia, la scrierea ei 
fiind însumată o cercetare de 
peste 30 de ani, după cum 
afirmă autorii ei.

Miron Țic, Petru Balaj și 
Verghelia Vasiu Partenie 
apreciază că lucrarea lor este 
o schiță, însă amploarea 
detaliilor, structurarea pe ele
mente de istorie, geografie, 
economie, etnografie și dina
mica locului încadrează lu
crarea într-una mai degrabă 
de specialitate.
Trei capitole

„Cartea este scrisă minu
țios, fără să abordeze un stil 
matematic, rigid O astfel de

Lucrarea este structurată în trei capitole distincte

carte apare o dată la 100 de 
ani. Cred că este scrisă cu 
sufletul”, afirmă Valeriu 
Bârgău, directorul editurii la 
care monografia a apărut.

Monografia are cursivitate 
și este structurată pe trei

capitole: partea I se referă la 
localitatea Ilia, urmată de 
partea a Il-a în care sunt 
prezentate satele comunei, iar 
ultima parte este destinată 
prezentării unor ample docu
mentare referitoare la locuri.

(Foto: Ina Jurcone)

„Cartea arată că locuitorii 
comunei Ilia se simt bine în 
vatra lor străbună, binecu
vântată de 739 de ani de 
atestare documentară”, pre
cizează MariuS Omotă, pri
marul comunei.

Concedieri la RAIL

Un muncitor pakistanez lucrează fără nici 
o uniformă de protecție pe câmpurile

■ Aproximativ 150 de 
salariați ai RAIL Hune
doara vor fi concediați 
în noiembrie.

Clara PAs
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva ■ Consiliul Local Hu
nedoara a aprobat concedie
rea colectivă a unei părți a 
personalului RAIL Hune
doara, ca parte a procesului 
de restructurare a acestei re
gii-

Motivele care determină 
concedierea simt datorate des
ființării locurilor de muncă 
ocupate de salariați ca urma

re a dificultăților economice 
și reorganizării activității, 
cauze reale ce nu țin de per
soana salariaților, dar care 
conduc la încetarea unor con
tracte individuale de muncă.
Probleme financiare

„Piața de desfacere a pres
tațiilor este în continuă scă
dere, determinată de redu
cerea activității industriale în 
zonă, în special la societățile 
mari de genul SC Mittal Steel 
Hunedoara S.A. (fostă Side
rurgica SA), Termorep SA, 
(în faliment) ICSH SA, IUG 
S.A., care au trecut prin am
ple procese de restructurare 
economico-financiară și socia

lă, cu impact negativ direct 
asupra cuantumului presta
țiilor ce le poate oferi R.A.I.L. 
Hunedoara”, susține primarul 
municipiului Hunedoara, Ni- 
colae Schiau.

Persoanele afectate de con
cediere și disponibilizare vor 
beneficia de prevederile Oor- 
donanție de Urgență Nr. 
8/2003. Din cauza datoriilor, 
A.V.A.B. și Ministerul Fi
nanțelor prin Direcția Gene
rală a Finanțelor Publice Hu
nedoara a poprit conturile 
Regia Autonomă de Interes 
Local Hunedoara și o serie de 
active (imobile) au fost se
chestrate și scoase la vânzare 
prin licitație publică.

Ajutor
Deva (I.J.) - Ministrul 

Muncii, Gheorghe Barbu, 
a anunțat că pregătește 
majorarea ajutorului de 
șomaj între 3 și 10 la sută 
din salariul mediu 
obținut anterior intrării 
în șomaj. Persoanele fără 
loc de muncă ar urma să 
primească în plus 3 la 
sută din salariul mediu 
pe care l-au avut, dacă 
au lucrat mai puțin de 3 
ani, și 5 la sută, dacă au 

echimF- în muncă sub 5 
ani. Ajutorul de șomaj 
reprezintă în prezent 75 
la sută din salariul min
im pe economie.

petroliere de la Karachi.
(Foto: EPA) I
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1 dolar

1 euro
1 liră

100 forinți

2,8674 lei

3,4797 lei

5,1654 lei

1,4143 lei

TRANZACȚII BOBSKBE

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acțX%)

1. SNPPETROM 0,4730 +0,42
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,6100 *0,63
3. TIV_______________ 0,9800 *0,51
4. BRD_______________ 12,700 +2,42
5. IMPACT____________0,4240__________0

-6. AZOMUREȘ_________________suspendat
7. ANTIBIOTICE IAȘI____________ suspendat
8. ROM PETROL 0,1150 +2,68

RAFINARE (RRC)______________________
9. HABER_____________________ suspendat
10. BCCARPATICA 0,5350 +1,90
11. DECEBAL 0,0106 +3,92
Rubrică realizată de SVM IFB FIRMEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Surori voluntare 
de Cruce Roșie

Deva (V.R.) - Subfiliala de 
Cruce Roșie Deva inau
gurează un nou curs de surori 
voluntare, la 3 octombrie 2005. 
Timp de un an cursantele vor 
studia, pe lângă anatomia și 
fiziologia omului, noțiuni de 
drept internațional, de supra
vegherea și îngrijirea bolna
vilor (după intervenții chirur
gicale sau traumatisme) la 
domiciliu, probleme de igienă, 
epidemiologie și boli infecți- 
oase. Un loc important îl va 
ocupa învățarea cunoștin
țelor teoretice și deprinde
rilor practice de prim-ajutor. 
înscrierile la curs se fac la 
Filiala de Cruce Roșie Deva 
(informații la telefon 231540).

Salariu minim de 
120 de euro

București (MF) Liderii 
Blocului Sindical au cerut 
ministrului Finanțelor Pu
blice, creșterea salariului mi
nim pe economie la cel puțin 
120 de euro. Ieri a avut loc o 
întâlnire între conducerea 
BNS și Sebastian Vlădescu, 
ministrul Finanțelor Publice, 
pentru a discuta despre poli
tica fiscală și salariul minim 
pe economie pentru anul 2006. 
Surse din cofederație au 
declarat că întâlnirea a durat 
o jumătate de oră, timp în 
care sindicaliștii au susținut 
ideea predictibilității politicii 
fiscale. Astăzi, reprezentanții 
sindicaliștilor se vor mai 
întâlni pentru discuții simi
lare, cu celelalte confederații _ 1 —

CREDINSTANT: CREDITUL PENTRU 
NEVOI PERSONALE DE LA UNICREDIT.
Nu renunța la visele tale. Se vor îndeplini.

Când vrei să-ți cumperi mașină, mobilă, vrei să-ți renovezi casa 
sau pur șl simplu vrei să-ți completezi o sumă deja existentă 
pentru o investiție, creditul pentru nevoi personale CREDINSTANT 
de la banca UniCredit este soluția cea mai simplă.

Pe lângă asistența oferită de propriul tău consultant bancar 
(Personal Banker) pe parcursul procesului de acordare a 
creditului și ulterior, precum și asigurarea de viață oferită gratuit 
clienților, la UniCredit te bucuri de multe alte avantaje!

Poți obține până la 8000 euro sau echivalent RON: fără girant, 
asigurare de viață gratuită, termen de rambursare de până la 5 
ani, sau, peste 8000 euro sau echivalent RON, cu asigurare de 
viață gratuită și dobândă foarte avantajoasă: 14%-RON și 
9%-EURO. Banca acceptă o varietate largă de venituri provenite 
din salariu, chirii, profesii liberate și drepturi de autor. Pentru a 
afla valoarea ratelor viitorului tău credit este de ajuns să folosești 
calculatorul de rate alăturat și vei afla imediat cifrele care te 
interesează.
Cu CREDINSTANT, creditul pentru nevoi personale de la banca 
UniCredit, visele ți se pot îndeplini mai repede decât te aștepți.

DOBÂNDĂ DEDUSĂ PENTRU CONTRACTELE ÎNCHEIATE PÂNĂ LA 15 NOIEMBRIE

PihihAW» >-i i.ivii pi nm
l Mai Viii-1 + •« iKi>pu«f

F-----------
€ 1,000 3.000 5,000 7,000

----------- 1
10,000

1 14% * | DAk 17,61%
IAN 88 265 442 619 8751

1 Mâl MICI Of S.GUGEURO

^10.99%’*|PAE  14,62% 2 ANI 47 140 233 327 457

dobăMla stmdard a băncii mm 2% 3 ANI 33 98 164 229 318

5 ANI
k__

X . X 109 152 208
J

credit până la
8.000& UniCredit Romania

fără documente justificative www.unicredit.ro

Vă așteptăm la sediul nostru din Deva, Bdul. Decebal Bloc F, Scările A-B, Parter, Tel: 234 501 
k Linie telefonică gratuită: 0800 110 101 (4308)>

mailto:ina.Jurcone@infortnmedla.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
http://www.unicredit.ro
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• Drumarii sancționați. Polițiștii au 
sancționat contravențional societatea comer
cială, care efectuează lucrări de reabilitare 
pe DN 66A, pe sectorul de drum Simeria 
Veche - Hațeg, pentru semnalizarea necores
punzătoare a lucrărilor din carosabil și exis
tența unor gropi, cu 500 lei grei. (M.T.)

• Pirații șoselelor. Vasile C., de 31 ani, 
Ionel F., de 33 ani, ambii din Teliuc și loan 
L, de 55 ani, din Cinciș, au fost depistați de 
polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor 
în timp ce efectuau transport de persoane, 
pe ruta Hunedoara - Teliuc, fără a avea 
licență de execuție. Riscă o pedeapsă cu 
închisoarea de la o lună la 1 an . (M.T.)

• Amenzi. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 403 amenzi la Legea 
circulației, din care 40 la regimul de viteză și 
s-au ridicat în vederea suspendării 22 per
mise de conducere, din care 19 pentru 
alcool. Valoarea totală a amenzilor aplicate a 
fost de 44.812 lei (grei). (M.T.)

BIMXOSnC: BALCANISM

cuvw

Peste 2700 de elevi la Palat

Ne-au făcut 
laptele praf!

Țiberiu Stroia______
tiberlu.stroia@in1ormmedla.ra

■ Palatul Copiilor își va 
deschide porțile celor 
21 de cercuri în 3 
octombrie, ora 17.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanlclu@lnfrommedla.ro

Deva - Palatul Copiilor din 
Deva are corespondente în 
toate orașele județului, Clubu
rile Copiilor. Toate aceste 
unități oferă celor interesați 
o mare diversitate de cercuri 
tehnico-aplicative, de dez
voltare a creativității și înde
mânării sau de perfecționare 
a calităților artistice. în 
fiecare an Palatul Copiilor 
Deva își deschide porțile în 
luna octombrie primind cir
ca 2700 de elevi care își petrec 
timpul liber în mod recreativ. 
Cele 21 de cercuri deschise la 
Palat au devenit tradiționale 
și chiar căutate pentru profe-

Cercul de dansuri populare intens solicitat (Foto: arhivă)

sionalismul cadrelor care 
predau aici. Mulți copii au 
ajuns să participe la mani
festări de talie națională și 
internațională. Ansamblul de 
dansuri populare „Pădurean

ca” este foarte apreciat în 
întreaga Europă. Tinerii cam
pioni ai cercului de aero- 
modelism, care participând, 
pe perioada verii la com
petiții, au obținut calificări

importante la Kiskun-Felegy- 
haza (Ungaria) și la Osiek 
(Croația). Cercurile foarte 
apreciate de elevi sunt și cele 
de cultura și civilizația fran
ceză și engleză și de pictură

Cere impozit mai mic primarului!

Nu știu ce-o fi fost în mintea premierului 
Tăriceanu când a pus un finanțist șef 
peste Sănătate. Și asta deoarece, în capul ma

relui ministru Nicolăescu, suntem niște cifre 
frumos aranjate pe care el le manevrează du
pă bunul plac. Ultima ispravă, a făcut-o când 
s-a apucat să calculeze cheltuielile pe care le 
are statul cu nou-născuții. Ei bine, văzând 
ministru că ăștia micii ne costă vreo 300 de 
miliarde de lei s-a hotărât să le smotocească 
puțin pe mamele lor. Astfel a stabilit ca ma
mele să-și facă datoria și să le dea copiilor 
lapte de la sân. Să nu mai umble pe la doc
tori după lapte praf și să ia exemplu de la 
mamele capitaliste care n-au nevoie de lapte 
praf gratuit. Mai ales că nimic nu se compară 
cu laptele de mamă susține ministrul 
Nicolăescu.

■ Reprezentantul unei 
firme cere consilierilor 
reducerea impozitului 
pe clădiri.

Hunedoara (D.I.) - Dănuț 
Vinău, reprezentantul unei 
societăți din Hunedoara, a 
adresat o scrisoare deschisă 
consilierilor locali prin care le 
solicită ca, în cazul impo
zitelor pe clădiri, calculat soci
etăților comerciale, să se

aplice o cotă de 0,5% asupra 
valorii de inventar a clădirii. 
„Noi am dori, deoarece Codul 
Fiscal permite, aplicarea unei 
cote de 0,5%, în loc de 1%. Am 
început dicuțiile cu unii din
tre consilieri pentru adoptarea 
unei hotărâri în acest sens. 
Sperăm să se constituie un 
grup de loby format din repre
zentanți ai societăților comer
ciale din oraș (și să adresăm 
un memoriu CL Hunedoara”, 
ne-a declarat Dănuț Vinău.

„Mediul local de afaceri nu s- 
a simțit sprijinit de către CL 
până în prezent”, se arată în 
scrisoarea deschisă. „Reduce
rea cotei ar însemna dimi
nuarea cu aproape 50% a ve
niturilor încasate la bugetul 
local, deoarece noi ne bazăm 
în principal pe impozitele 
încasate de la societățile co
merciale. Abia dacă am 
ajunge, în aceste condiții, la 
250 mid. lei buget pe 2006. 
Domnul Vinău este contabil la

Primarul Nicolae Schiau

o firmă care are datorii la 
bugetul local și ar fi bine să și 
le achite”, ne-a spus primarul 
Nicolae Schiau.

Ceea ce a uitat însă ministrul este faptul 
că mamele autohtone n-au condițiile de 
viață a femeilor din Occident. Iar pentru ca 

laptele să fie bun trebuie ca acestea să aibă o 
alimentație normală. Ceea ce la noi nu este 
cazul. în această situație este de așteptat ca în 

câțiva ani să devenim un popor crescut cu 
lapte de... tată!

Premierea elevilor 
Hunedoarei

Deva (S.B.) - Primăria Hunedoara a apro
bat alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul 
local pentru premierea elevilor din unitățile 
de învățământ de pe raza municipiului, cu 
rezultate deosebite la olimpiadele școlare 
pe specialități. Premiile, în valoare de 50 lei 
pentru Premiului I, 40 lei pentru Premiul 
II, 30 lei pentru Premiul III, 20 lei pentru 
Premiul Special sau mențiune și 10 lei pen
tru Premiul de participare, vor fi acordate 
unui număr de 172 de elevi. Dintre aceștia 
142 au participat la faza pe județ a 
olimpiadelor și 30 la faza națională. Cei mai 
mulți elevi participanți la faza națională a 
olimpiadelor au ales matematica sau geo
grafia (câte 4), fiind urmați numeric de chi- 
miști (3), apoi de adepții informaticii, 
englezei, germanei, românei, fizicii, 
mecanicii și religiei (2).

Cred că ar fi o 
măsură care i-ar 

bucura foarte mult pe 
pensionari. Cumpăr 
medicamente doar 
pentru strictul nece
sar pentru că, deo
camdată, nu am 
nevoie, dar știu cât 
sunt de scumpe. Este 
foarte greu să împărți 
pensia între 
întreținere, medica
mente și mâncare. 
Ecaterina,
Deva

Nu cumpăr medica
mente des, dar 

asta nu înseamnă că 
măsura nu m-ar bucu
ra. Pentru unele per
soane, îndeosebi pen
sionari, medica
mentele fac parte din 
categoria de produse 
absolut necesare. Pen
siile sunt mici și 
mulți renunță la mân
care pentru medica
mente.
Lenuța Ruptureanu, 
Deva

a r fi foarte bine 
/\dacă s-ar ieftini 
medicamentele. Eu 
cumpăr foarte des 
medicamente și le 
cumpăr pe bani, iar 
din pensiile care le 
primim este foarte 
greu să facem față la 
toate cheltuielile. în 
fiecare lună cumpăr 
medicamente de 
aproape 600000 lei.

Elena, 
Deva

La furat din casa "popii"

Prefectura Județului Hunedoara:
Dan Pricăjan, subprefect

Consiliul Județean Hunedoara:

10D0-13.00

Dana Dan, secretar general

Inspectoratul de Jandarmi Județean:

09.00-12.00

Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ

Primăria Municipiului Deva

12.00-14.00

Florin Oancea, vlceprimar

/
t-rimăiia Municipiului Orăstie

09.00-12 00

Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

Hunedoara (M.T.) - Doi ti
neri minori, din Lupeni au 
dat mai multe spargeri de 
locuințe, printre care și casa 
parohială din localitate. Flo
rin Dănuț B., de 15 ani, elev 
în clasa a șaptea la o școală 
generală din Lupeni și Cipri- 
an Nicolae C., de 13 ani, 
neșcolarizat, ambii din Lu
peni, au pătruns, în noaptea 
de 14 spre 15 septembrie, în 
incinta Casei Parohiale Lu
peni, de unde au sustras mai 
multe bunuri în valoare de 
250 lei (grei).

Nu a fost suficient pentru 
cei doi și s-au gândit că, 
noaptea fiind lungă, ar fi bine 
să mai dea o spargere și au 
ajuns în locuința Evei B., din 
Lupeni, de unde au furat 
bunuri în valoare de 150 lei 
(grei). Ambele cauze figurau 
în evidența celor cu autori

necunoscuți. La scurt timp 
după aceste lovituri cei doi 
tineri au fost prinși de 
polițiști, iar din prejudiciul 
total s-a recuperat 85 la sută.
Elevi la furat

în noaptea următoare, în 
Petrila se anunță o altă spar
gere, a cărei protagoniști sunt 
alți trei minori. Gabriel P; de 
15 ani, George P., de 14 ani, 
ambii aflați în abandon școlar 
și Marius Sorin A., de 12 ani, 
elev în clasa a cincea, toți din 
Petrila, despre care polițiștii 
din localitate au stabilit că, în 
noaptea de 15 spre 16 sep
tembrie, au sustras băuturi 
alcoolice și răcoritoare, dintr- 
o ladă frigorifică, din incinta 
unei societăți comerciale. 
Tinerii sunt acum cercetați în 
stare de libertate pentru furt 
calificat.

Aș fi încântată.
Lunar îmi sunt 

necesare destul de 
multe medicamente 
fără de care nu aș 
putea suporta dure
rea. Am reumatism 
și lunar cheltuiesc 
peste două milioane 
de lei pentru 
achiziționarea medica
mentelor, iar acum 
sunt în șomaj. Ne des
curcăm foarte greu. 
Elena,
Deva

A r fi o măsură care 
XTLÎ-ar bucura foarte 
mult pe pensionari. 
Sunt cei care au cea 
mai mare nevoie de 
medicamente, dar care 
din cauza veniturilor 
nu și le permit. 
Eu nu am nevoie 
de medicamente decât 
ocazional și nu mă 
afectează foarte 
mult prețul 
acestora.
Chiș, 
Deva

MV EUT SEED SRL C1UMEȘT1, JUDEȚUL SATU MARE, DISTRIBUITOR UNIC ÎN 
ROMÂNIA A SOIURILOR DE GRÂU AMELIORATOARE, APARȚINÂND, INSTITUȚIEI DE 
CERCETĂRI AGRICOLE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE UNGARE DIN MARTONVASAR, VĂ 
OFERĂ SEMINȚE DE GRÂU DE TOAMNĂ CU URMĂTORII INDICI DE CALITATE
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■ Experimentatul 
tehnician va fi director 
tehnic pentru a-l "diri
ja" pe Ionuț Chirilă.

Marcu preia "cârma" Jiului

• Arbitrii în Cupă. Partida dintre FC Bihor 
(B3) și Jiul Petroșani, programată miercuri, 
ora 16.00, în cadrul 16-imilor Cupei Româ
niei va fi condusă de o brigadă de arbitri 
formată din Orlahdo Trandu - centru. Ionel 
Popa și Traian Marchlș (asistenți). (C.M.)

• Falemi la Vaslui. Fundașul camerunez 
Falemi a semnat, ieri, un contract cu FC 
Vaslui, nou promovată în Divizia A. Tehni
cianul vasluienilor, Mircea Rednic, a declarat 
că Falemi va fi folosit ca mijlocaș. (C.M.)

ClPRIAN MARINUȚ
clpr1an.marinut@informmedla.ro

Petroșani - înfrângerea cu 
FC Argeș l-a trezit la realitate 
pe Alin Simota, patronul 
clubului Jiul Petroșani. Fi- 
,5...... ..............................
Trebuia să luăm 
o decizie și h 
nivelul băncii 
tehnice, după 
trei irfââng?’-' 
consecutive
Alin Simota, 
patron Jiul

Handbaliste de la Cetate
în topul marcatoarelor

Deva (C.M.) - Două dintre handbalistele 
de la Cetate Deva ocupă poziții fruntașe în 
clasamentul golgheterelor Ligii Naționale,

nanțatorul echipei din Valea 
Jiului a înțeles că dacă merge 
în continuare pe mâna tână
rului antrenor Ionuț Chirilă 
pe care l-a susținut total în

primele etape, Jiul va retro
grada, astfel că l-a numit, ieri, 
pe Dumitru Marcu în funcția 
de director tehnic al echipei. 
Experimentatul tehnician se 
va ocupa de pregătirea și 
alcătuirea echipei alături de 
antrenorul Ionuț Chirilă, ur
mând ca împreună cu acesta 
să răspundă direct de rezulta
te. “Sperăm să fie decizia cea 
mai bună. Trebuia să luăm o 
decizie și la nivelul băncii 
tehnice. Nu puteam merge la 
infinit din înfrângere în în
frângere”, a afirmat Simota. 
Enervat de cea de a treia în
frângere consecutivă pe teren 
propriu, patronul Jiului a ră
bufnit afirmând că s-a săturat 
de justificările lui Chirilă. 
“Nu mai accept declarații de 
genul că am jucat foarte bine, 
dar că atât poate echipa a- 
cum. Nici vrăjelile aruncate 
după fiecare eșec, cum că am 
întâlnit cea mai bună echipă. 
Ce va spune Chirliă când vom 
juca cu Steaua, Rapid și Di-

Noua conducere tehnică a echipei din Valea Jiului (Foto: c. Marinuț)

namo”, comenta Simota. Du
mitru Marcu a fost prezent la 
meciul cu FC Argeș și a mai 
deținut funcția de director

tehnic al echipei Jiul și în ur
mă cu două sezoane, când 
gruparea din Petroșani a ra
tat promovarea în Divizia A.

Renata Tătăran

deși echipa deveană a 
înregistrat doar în
frângeri în primele 
două etape. Cele mai 
eficiente jucătoare ale 
echipei pregătite de 
Liviu Jurcă și loan 
Mătăsaru, în acest 
start de campionat, s- 
au dovedit a fi Rena
ta Tătăran și Denisa 
Filip. Tătăran a mar
cat 11 goluri în jocul 
din runda secundă cu
Oltchim și a acumulat 

17 reușite cu care ocupă locurile 4-5 la ega
litate cu Anca Lipan (U. Jolidon Cluj). Fil
ip care ocupa locul III după etapa I cu 11 
goluri n-a reușit decât cinci goluri în 
deplasarea de la Oltchim și cu 16 reușite 
ocupă locurile 6-9 la egalitate cu Anca Lipan 
(Astral) și Iulia Pușcașu (HCF P. Neamț). 
Bine ar fi ca cele două golghetere să-și 
dovedească eficiența și în jocul de mâine'de 
pe teren propriu cu Tomis Constanța și să 
aducă prima victorie din acest sezon a 
echipei Cetate Deva.

Damian
Militam, antrenorul 
secund al Jiului, a 
extras dintr-o urnă 
tichetele care i- au 
desemnat pe cei trei 
spectatori 
câștigători ai 
tombolei organizate ■■ 
de clubul 
petroșănean în 
pauza meciului cu 
FC Argeș. Departa
jarea celor trei noro
coși s-a făcut printr- 
un concurs de lovi
turi de la 11 metri 
împotriva portarului 
de rezervă a Jiului.

(Foto: Ciprian Marinuț)

Penalizări la Jiul Petroșani
Petroșani (C.M.) - Finan

țatorul Jiului, Alin Simota, a 
ajuns la limita răbdării. Ener
vat de a treia înfrângere con
secutivă a echipei sale pe te
ren propriu și, mai ales, de 
declarațiile și scuzele antre
norului Ionuț Chirilă care 
afirma că echipa a jucat foar
te bine cu FC Argeș, patronul 
Jiului a luat măsuri drastice. 
Simota a convocat, duminică, 
conducerea clubului într-o șe
dință de analiză și a hotărât 
penalizarea antrenorului Io
nuț Chirilă și a jucătorilor cu 
10 la sută din contracte. “A- 
ceste penalități trebuie privite 
mai mult ca un ultim aver

tisment, întrucât vor mai fi 
schimbări pe viitor”, a aver
tizat boșul Jiului. Penalizările 
dictate de Simota l-au revol
tat pe tânărul tehnician Ionuț 
Chirilă, care s-a plâns de va
loarea scăzută a jucătorilor pe 
care-i are la dispoziție, de par
că nu el i-ar fi ales. “Cu FC 
Argeș echipa a făcut cel mai 
bun joc de la începutul cam
pionatului. Problema e că 
mulți jucători sunt sub nive
lul Diviziei A. Sunt echipe ca
re au investit milioane de eu
ro în transferuri și stau mai 
prost decât noi, iar Jiul cu ju
cători ieftini a acumulat patru 
puncte”, s-a apărat Chirilă.

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a ll-a, 18 septembrie: 
Univ. Petroșani - CFR Marmoslm 1-1; Metalul Crișcior - 
Minerul Aninoasa 4-1; Constructorul Hd. - Dacia Orăștie 
1-1; Gloria Geoagiu - Aurul Brad 3-3; Retezatul Hațeg - 
Victoria Călan 1-2; Ponorul Vața - CS Deva Certe] S-D. 
Clasamentul
1. Victoria Călan 2 2 0 0_________ 6-1 6

Retezatul Hațeg; Dacia Orăștie - Gloria Geoagiu; Minerul 
Aninoasa - Constructorul HD; CFR Simerla - Metalul 
Crișcior; Ponorul Vața - Universitatea Petroșani; Victoria 
Călan - CS Deva Certe],

2. Ponorul Vața 2 1 1 0 6-1 4
3. Dacia Orăștie 2 110 4-14
4. Retezatul Hațeg 2 1 0 1 3-2 3
5. Metalul Crișcior 2 1 0 1 4-4 3
6. Aurul Brad 2 0 2 0 5-5 2
7. Constructorul 2 0 2 0 3-3 2
8-9. U. Petroșani 2 0 2 0 2-2 2
CFR Marmosim 2 0 2 0 2-2 2
10. Min. Aninoasa 2 0 1 1 2-5 1
11. Gloria Geoaqiu 2 0 1 1 3-7 1
10. CS Deva Certei 2 0 0 2 0-7 0
Programul etapei a lll-a 25 septembrie: Aurul Brad -

Aeromodeliștii la înălțime
Foarte bine s-au prezentat și■ Juniorii deveni s-au 

remarcat la concursul, 
internațional dotat cu 
„Cupa Szeged".

Ciprian Marinuț 
clprian.marinu1@infarnimedia.ro

Deva - Trei aeromodeliști 
deveni, cu dublă legitimare la 
AS Balladis și Palatul Copi
ilor, s-au aflat în prim-planul 
concursului internațional de 
aeromodele radiocomandate 
F3J desfășurat la finalul săp
tămânii, în Ungaria. Aflați 
doar la vârsta junioratului, 
Norbert Scarlat, Andrei 
Nemeș și Cristian Nemeș, 
pregătiți de Ladislau Balo și 
Dorin Scarlat, au reușit rezul
tate foarte bune la „Cupa 
Szeged”, deși au concurat în 
competiția seniorilor. Norbert 
Scarlat a cucerit admirația 
tuturor, clasându-se pe locul 
I, după șapte runde de zbor 
bine dirijat, completate cu 
aterizări aproape perfecte.

Andrei și Cristian Nemeși: dar 
în ul ^ele runde ei au avut 
ghiniswd de a li se strica pla
norul și au ieșit practic din 
cursa pentru podium. „Mulțu
mim pentru sprijin Primăriei 
și Consiliului Local și dom
nului Valentin Țăruș care ne-

au ajutat să participăm în 
acest an la Campionatul Eu
ropean, unde am ocupat locul 
VII, din 18 țări. Sperăm să 
fim ajutați să ne prezentăm și 
anul viitor la Campionatul 
Mondial din Slovacia”, pre
ciza Ladislau Balo, președin
tele AS Balladis Deva.

Antrenorul L. Balo și câștigătorul trofeului, Norbert Scarlat

înfrângere la 
volei

Belgrad (C.M.) ■ Echi
pa națională de volei fe
minin a României a fost 
învinsă, ieri, cu scorul de 
3-2 (25-15, 19-25, 25-14, 24- 
26, 15-13), de reprezenta
tiva Serbiei Muntenegru, 
în al treilea meci dispu
tat în cadrul grupei I a 
Campionatului European 
din Croația, informează 
site-ul oficial al com
petiției. Antrenorul 
României, Florin Grapă, 
a început partida cu 
următoarele jucătoare: 
Florentina Nedelcu, Ele
na Butnaru, Carmen 
Marcovici, Mihaela 
Pachițariu, Mirela Cor- 
jeuțanu și Mihaela Truță. 
Au mai jucat Ramona 
Elisei și Crina Hosu. în 
următoarele partide din 
grupă, România va întâl
ni Polonia (miercuri) și 
Germania (joi).

53% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani
CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi) v

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești

JURNAL cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

se

ce-

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

Abonamente
1 lună 
3 liini 
6 luni 
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Prenumele

Strada

Numele

lealitatea

Telefon (opțional)

Adresa la Care doresc să primesc abonamentul:

mailto:clpr1an.marinut@informmedla.ro
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• Demisie. Didier Deschamps 
(foto) și-a anunțât ieri demi
sia din funcția de antrenor al 
echipei AS Monaco, ca 
urmare a eșecului suferit în 
ultima etapă de campionat,

0 - 2 pe.teren propiru, în fața formației 
Rennes, antrenată de Ladislau Bolâni.(MF)

• Schimbări. Ediția din 2006 a turneului de 
la Roland-Garros Va debuta duminică, pe 28 
mai, și va dura 15 zile, a anunțat Federația 
Franceză de Tenis, ÎTbtodată, premiile 

. învingătorilor vor.fi, pentru prima oară,
egale atât la feminin, cât și la masculin.(MF)

Hănescu, locul 31 ATP

Colin McRae a adus echipei Skoda cea mai bună clasare din acest sezon. (Foto: epa)

Revenire trista pentru McRae
Monte Carlo (MF) - Tenismanul Victor 

Hănescu ocupă locul 31, cu 161 de puncte, 
în clasamentul îndesit ATP 2005 Race, reac- 

, tualizat ieri. Hănescu a urcat trei poziții 
față de ierarhia precedentă. Tot o urcare, 
dar de 11 locuri, a înregistrat și Andrei Pa
vel, care se află pe poziția a 62-a, cu 89 de 
puncte, la egalitate cu cehul Tomas Zib.
, în clasamentul îndesit ATP Entry Ran
king, Victor Hănescu a urcat cinci poziții 
șl se află pe locul 40, cu 868 de puncte, iar 
Andrei Pavel a urcat șase poziții, ocupând 
în prezent locul 50, cu 745 de puncte. Răzvan 
Sabău a urcat trei locuri și se află pe poziția 
a 76-a, cu 493 puncte.
Clasamentul ATP:
1. (1) Roger Federer (Elveția)_____________________ 1.21 Op

■ 2. (2) Rafael Nadal (Spania)________________________ 853p
3. (3) Andy Roddick (SUA)__________________________548p
4. (4) Lleyton Hewitt (Australia) ._________________490p
5. (5) Andre Agassi (SUA) _____________________ 455p
6. (6) Guillermo Corla (Argentina) :________________ 422p
7. (7) Nikolai Davidenko (Rusia)____________________ 378p
8. - (8) Marat Safin (Rusia)__________________________346p
9. (9) Gaston Gaudio (Argentina)___________________344p
10. (10) Mariano Puerta (Argentina)_______________ 308p

■ Raliul Marii Britanii a 
marcat revenirea în 
competiție a fostului 
campion mondial.

Liviu Gordea_________________
llvlu.gordeaeliiformmedla.ro

Cardiff - După 18 luni de 
absență, primul campion mon
dial britanic de raliuri s-a în
tors în competiția care l-a 
cpnsacrat. Colin McRae a ales 
să-și facă revenirea în WRC 
într-o etapă pe care, în trecut, 
și-a adjudecat-o în repetate

Spectacol total sub panou
62. (73) Andrei Pavel 89p62. (73) Andrei Pavel 89p

31. (34) Victor Hjnescu____________________________ 161p

Hănescu a jucat semifinala la BCR Open.

Grupa A ,
Rezultate: Germania - Italia 82-84, Rusia - Ucraina 86- 
74, Italia - Rusia 61-87, Ucraina - Germania 58-84, Italia 
- Uraina 99-62, Rusia - Germania 50-51.
Clasament:
T. Rusia 3 2/1 223-186 5p
2. Germania 3 2/1. 217-192 5p
3. Italia 3 2/1 244-231 5p
4. Ucraina . 3 0/3 194-269 3P

Grupâ B
Rezultate: Croația - Bulgaria 88-84, Turcia - Lituania 75- 
87,iLituania i Croația 85-67, Bulgaria - Turcia 89-94, Litu
ania - Bulgaria 92-79, Croația - Turcia 80-67.

. Clasament:
1. Lituania 3 3/0 264-221 6p
2. Croatia 3 2/1 235-236 5p
3, Turcia 3 1/2 236-256 4p
4. Bulgaria 3 0/3 252-274 3p

■ Vedetele NBA s-au 
dezlănțuit la Campiona
tul European de 
baschet din Serbia.

Liviu Gordea_________________
llvlu.gordeiginforniniedia.FO

Belgrad - Prima fază a Cam
pionatului European de bas
chet masculin din Serbia și 
Muntenegru s-a încheiat și 
numai două echipe au părăsit 
grupele neînvinse. în ciuda 
absenței din lot a celui mai 
bun jucător european al mo
mentului, capriciosul Sarunas 
Jasikevicius, campioana en- 
titre, Lituania, s-a impus fără 
probleme în grupa B, câști
gând toate întâlnirile. Balticii 
așteaptă acum partida dintre 
Serbia și Franța pentru a afla 
cu cine va juca în sferturi. 
Gazdele turneului s-au împie
dicat de Spania în grupa D, în 
vreme ce „cocoșii” conduși de 
Toni Parker, vedeta lui San 
Antonio Spurs, au înregistrat 
singura înfrângere în compa
nia Sloveniei. Ex-iugoslavii 
au avut un parcurs fără gre
șeală până acum, fiind consi

• Grupa O
Rezultate: Letonia - Israel 65-74, Serbia & Muntenegru - 
Spania 70-89, Spania - Letonia 114-109, Israel - Serbia 
77-93, Spania - Israel 77.-85, Letonia - Serbia 67-82. 
Clasament:
1. Spania 3 2/1 280-264 5p
2. Serbia 3 2/1 245-233 5p
3. Israel 3 2/1 236-235 5p
4. Letonia 3 0/3 241-270 3p

Astăzi: 
Germania - Turcia (ora 17)
Croatia - Italia (ora 17)
Grecia - Israel (ora 19:30)
Serbia - Franța (ora 19:30)

Sferturi de finală: 
Rusia - Grecia/lsrael
Lituania - Serbla/Franța
Slovenia - GermaniaZTurcia
Snania - Croatia/ltalia

Grupa C
Rezultate: Slovenia - Bosnia & Herțețjovina 74-65, Franța 
- Grecia* 50-64, Bosnia - Franța 62-79, Grecia - Slovenia 

56-68, Slovenia - Franța 68-58, Grecia - Bosnia 67-50.
Clasament:
1. Slovenia 3 3/0 210-179 6p
2. Grecia 3 2/1 187-168 5p
3. Franța 3 1/2 187-194 4p
4. Bgșnia 3 0/3 177-220 3p

i

rânduri. La volanul unei Sko
da Fabia WRC 05, scoțianul 
și-a propus în Țara Galilor 
doar o clasare în Top 10, reu
șind în final cea mai bună per
formanță pentru echipa cehă 
în sezonul 2005: locul șapte. 
Coechipierul său, germanul 
Armin Schwarz, a terminat 
competiția pe poziția a 14-a. 
în ciuda rezultatelor modeste 
din acest an, Fabia WRC s-a 
dovedit a fi o mașină fiabilă 
pe toată dilata Raliului Marii 
Britanii, ajutându-1 pe Colin 
McRae să demonstreze că în
că poate fi competitiv chiar 

derați deja revelația competi
ției. Cu trei jucători din NBA, 
echipa pregătită de Ales Pi- 
pan și-a asigurat calificarea 
în sferturile de finală ale între
cerii, unde ar putea întâlni 
naționala Germaniei, al cărei 
lider e Dirk Nowitzki, de la 
Dallas Mavericks, sau Turcia.
Meciuri tari

Rusia, cu americanul natu
ralizat Jon Robert Holden și 
cu superstarul Andrei Kir
ilenko (Utah Jazz) și-a asigu
rat și ea un loc între primele 
opt teamuri ale continentului 
și e cu ochii pe disputa din
tre Israel și Grecia pentru a 
afla numele următorului ad
versar. Vicecampioana Euro
pei, Spania va avea poate cea 
mai grea misiune în sferturi, 
unde va înfrunta câștigătoa
rea meciului Italia - Croația. 
Potrivit sistemului de desfă
șurare al turneului, primele 
patru echipe clasate din fieca
re grupă și-au asigurat în 
mod direct prezența în faza 
sferturilor de finală, progra
mată joi, adversarele acesto
ra fiind decise astăzi, în urma 
meciurilor eliminatorii.

Maldini doboară recordurile
■ Fundașul milanez a 
disputat duminică me
ciul cu numărul 800 în 
tricoul „rosso-nerro".

Milano (MF) - Fundașul Pa
olo Maldini a intrat, dumini
că, la vârsta de 37 de ani, în 
istoria fotbalului italian, ju
când meciul 570 în campiona
tul Italiei și partida cu numă
rul 800 pentru AC Milan în 
toate competițiile. Cu 570 de 
meciuri disputate în Serie A, 
Maldini l-a egalat pe fostul 
portar al echipei Juventus și 
al naționalei Italiei, Dino Zoff. 
Paolo Maldini, cu 800 de me
ciuri jucate pentru gruparea 

dacă a părăsit această compe
tiție de aproape doi ani.
Declarații

„în linii mari am făcut ceea 
ce ne-am propus. Ar fi fost 
frumos să ne clasăm mai sus 
însă a trebuit să fim realiști 
după ce am văzut condițiile 
în care a debutat raliul. Ma
șina s-a comportat bine și am 
putut vedea ce trebuie făcut 
pentru viitor. Mi-a plăcut mult 
raliul și asta îmi dovedește 
cât de mult îmi doresc să re
vin în acest sport. Desigur, 
am avut cu toții parte de un 

Slovenia e revelația turneului european.

formației AC Milan, depășin- 
du-i pe Franco Baresi (719 
meciuri) sau Gianni Rivera 
(658). „Este foarte probabil că 
îmi voi încheia cariera la AC 
Milan”, a anunțat Maldini, în 
2002, anul retragerii din echi
pa națională.

El a adăugat atunci un nou 
record colecției sale: cel al nu
mărului de selecții în „squa- 
dra azzurra”, 126, depășindu-1 
pe Dino Zoff, cu 112,
„Afacere” de familie

Paolo a prelungit povestea 
familiei, după ce și tatăl său, 
Cesare Maldini, a fost fundaș 
la AC Milan. Paolo, grație sti
lului său elegant, inteligenței - -— — 1 — ^.2 xkîlo 

final tragic după moartea lui 
Michael Park”, a declarat Co
lin McRae. Ultima zi a raliu
lui a fost oprită cu două pro
be înainte de final datorită 
accidentului tragic în care a 
fost implicat echipajul Mar- 
kko Martin/Michael Park. în 
urma impactului deosebit de 
violent cu un copac, naviga
torul Michael Park a fost ac
cidentat mortal. Este primul 
accident mortal în WRC din 
ultimii 12 ani. Următoarea e- 
tapă a CMde Raliuri este pro
gramată în Japonia, între 30 
septembrie și 2 octombrie.

tigat admirația și respectul tu
turor. în mod regulat, la apro
pierea iernii, există voci, nu 
doar din Italia, care cer ca 
trofeul Balonul de Aur să-i fie 
decernat, pentru a recompen
sa o carieră exemplară. în za
dar. însă, palmaresul său ră
mâne strălucitor. Patru trofee 
Liga Campionilor (1989, 1990,
1994 și 2003), de șapte ori cam
pion al Italiei, de două ori 
câștigător al Cupei Interconti
nentale. El-a pierdut trei fina
le ale Ligii Campionilor (1993,
1995 și 2005). Ultima împotri
va echipei Liverpool, într-o 
manieră dramatică, după ce 
AC Milan.a condus cu 3 - 0 
la pauză, înainte de a pierde, 
nmcf nhinsi la nenaltiuri.

llvlu.gordeaeliiformmedla.ro
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Felicitări (67)

• „La multi ani" pentru Florina și Paul Moldovan 
cu ocazia imolinirii a 2 ani de la căsătorie. Nașii

Vând ap. 2 camere (03)

• central Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• decomandate, 56 mp, balcon, etaj intermediar, 
Deva, Bdul Decebal, zona Pati-Bar (Quasar), preț 
100.000 ron. Tel. 0745/888619,227661.
• decomandate, 60 mp, Deva, M. Eminescu, 
zonă bună, preț 860 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/985256.
• decomandate, balcon închis, contorizări, 
Deva, zonă centrală Tel. 0740/210780.
• decomandate, centrală termică, ușă metalică 
termopan, geam la baie, gresie, faianță parchet, 
balcon mare, vedere la stradă preț 140.000 ron, 
negociabil. Tel. 0724/348193.
• decomandate, Deva, ultracentral, bloc de 4 
etaje, etaj intermediar, balcon închis, gresie, 
faianță preț 1,150 mid. lei. Tel. 0726/710903.
• decomandate, zona Bălcescu Nou, bl. 1, 
contorizări, 60 mp, parchet, bloc de cărămidă 
preț 880 milioane lei, negociabil. Tel. 
0747/779751.
• Deva, Gojdu, gresie, faianță parchet, 
termopane, bine întreținut, preț 1 mid. lei, nego
ciabil, fără intermediari. Tel. 0254/211926.
• Deva, luliu Maniu, decomandate, parchet, 
balcon închis, 52 mp., centrală termică preț 880 
milioane lei. Tel. 0722/564004.
• Deva, Kogălniceanu, etaj 1, parchet, reparti
toare, balcon închis, contorizări, preț 920 
milioane lei. Tel. 0726/710902.
• Hunedoara, zonă centrală etaj 1, centrală 
nouă parchet, gresie, faianță instalații noi, 
interfon, ușă metalică balcon închis, confort 
sporit, 720 milioane lei, accept credit bancar. Tel. 
0722/972981.
• renovat recent, centrală termică ușă 
metalică etaj 3, Deva, Dacia preț negociabil. Tel. 
0743/154310.
• semidecomandate Deva, Al. Teilor, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat, preț 56.000 
ron. Tel. 224296,0745/367893.
• Soneria, preț 550 milioane lei, sau schimb cu 
garsonieră plus diferență foarte mică Tel. 
0723/686162,0720/505771.
• urgent, 48 mp, în Bărcea Mare, preț negociabil, 
gaz metan, la bloc. Tel. 231750.
• urgent, Bdul Dacia Deva circuit, parchet 
lamelar, gresie, faianță balcon închis, bloc de 
cărămidă preț 730 milioane lei. Tel. 0740/232043, 
0726/130557.
• regent decomandate, Deva l. Maniu, 50 mp, 
centrală termică balcon închia parchet, preț 900 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/710903.
• urgent, Deva Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, 
contorizări, unele îmbunătățiri (cărămidă 
circuit), prețul pieței. Tel. 215526, orele 17 - 20.
• regent Deva zona Miorița bl. M3, etaj 1, preț 
1,150 mid. lei. Tel. 223336.
• zona Bd. 1 Decembrie, sdec., et 3, contorizat 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat, preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)
• zona Kogălniceanu, et 3, circuit parchet 
stejar, balcon mara 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)
• urgent LHaculuL dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Mtorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324 (Mimason)
• Miorița sdec, balcon mare închis, zonă 
liniștită bucătărie modificată parchet contor
izat total, ocupabil imediat preț 95.000 RON, tel 
0723/251498,232808,0788/165702.  (Fiesta Nora)
• zona Goțdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28DOO euro, tel. 0723/251498,232808,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică 
balcon închis, mobilat preț 76.000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788165703. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică parchet, gresie, faianță apometre, gaz 
2 focuri, preț 794)00 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 Kogălniceanu, et 3, circuit parchet 
stejar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interion, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

Xț.OOO

Ac euro nu-ti pica din ccrf

• regent UBaadul dec., fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii, neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Mtorița, parter cu balcon construit bed, 
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 centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie^ zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona Mtoro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
■zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
■zonă centrală l. Creangă et L 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 12 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfireecu, 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 bdiă Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• Ocaziei Zona Al. Straiului, dec, et intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• regent 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 rotate exterioare, bine 
întreținut hidroizolație Itafiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan iOOO)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 14)50 mid, tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• zona Udă dec, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona acidă et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, str. Eminescu, et 1, balcon Mils, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. tai, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Go|dă Al. Păcii, parter, sdec, pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Emtoescu, dec, ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• doc, str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 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)
• zona Bălcescu, etaj Intermediar, gresie, 
faianță parchet merită văzut preț800 mii. neg, 
tel. 211075.0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona llandiă dec, amenajat recent 
contorizări, parchet gresie, faianță modificat 
ocupabil imediat preț 1 mid. neg, tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571. (Mondial Casa)
• zona AL Straiului, parchet gresie, faianță ușă 
metalică totul nou, ocupabil imediat preț 530 
mii. neg, tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  
(Mondial Casa)

• dac, suprafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, sizxafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 3, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• et Intennedkr, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• el 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0746/914688 (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, Mie 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)
• det, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 tai neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec,, btoc 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)
• zone Goțdu, 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, 0745/367893. 
(Garant Consulting).
• dec,, buc, 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, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 miL 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 
12 mld„ neg„ tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• ugenl zona Gojdu, contorizări, preț 770 mii., 
tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• L Maniu, dec., balcon închis, parchet 
amenajat contorizări, 54 mp, preț 880 mit neg„ 
tei. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec centrat contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat 55 mp, preț 1,2 mid., neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți urgent et intermediar, 60 mp, 
contorizări, ocupabil imediat preț 28500 euro, 
tel. 0721/8Î578K Prima-lnvest)

• legeiă L Maniu, dec, 52 mp, parchet balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• zona llzo 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, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• Dera, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, idtracentral decomandate, superame
najat dotat cu aer condiționat, balcon închis. 
Preț 32.500 euro, negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254-213060. (Casa Majestic)

• Deva, zona Gării, hol central, centrală termică 
amenajat bun pentru privatizare. Preț 
1230.000.000, lei vechi, sau 123.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Deva, str. M. Viteazul, decomandate, 
amenajat ușă de stejar la intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separat balcon 
închis, st 69 mp. Preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

•zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
• wgent to Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima invest)
•wgeni decomandate, etaj intermediar, în zona 
Decebal, Dorobanți, 22 Decembrie, cu plata 
imediată tel. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

•zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Propesd, dec., ușă metalică apometre, 
gaze tor t,repartitoare,balcon, 1 baie,bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona <L 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 WnanM, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498 232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zonă centrală, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224296,0788-361.782. (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 15 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dec, AL Viitorului, centrală termică parchet 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• Mtoerahă etaj intermediar, centrală termică 
lamelar, gresie, faianță balcon închis, preț 830 
mii. neg., tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• rana, 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. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• dec,, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, contorizări totale, preț 42.000 euro, neg., 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec,, zona I. Maniu, et 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, preț 39.500 euro, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Mantă 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)
• Deva, DACU, Aleea Romanilor, et 4, amenajat 
Preț 820.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, GtMDU, Aleea Păcii, et 2, amenajat 70 
mp. Preț: 1350.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• regent to zona Dorobanți, împăratul Traian, cu 
plata imediat tel. 0723/251498 232808 (Fiesta 
Nora)
• zona & 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)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent decomandate, Deva etaj 1,2 băi, 2 
balcoane, parchet centrală termică 102 mp, 
zonă bună preț 1,6 mid. lei. Tel. 0726/710903.
• zona UfiaaM, dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zona Gofrki, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă ultracentrală 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,, yesie + 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 bH, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg, tel. 221001,0742/375994 (Casa 
Blanca)
• regent zonă centrală et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări modeme (centrală termică ter
mopan, etc.), preț 46500 euro. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)

• zona Udo, urgent, dec, et 1, parchet 2 băi, 
centrală termică 100 mp, preț 13 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Eminescu, 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)

• 4 camera, bucătărie, baie, Deva, Str. 22 Decem
brie, st 700 mp, preț 230.000 ron. Tel. 224296, 
0788/361782.
• cată 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.
• Deva, zonă centrală vad comercial, casă 
curte și grădină 500 mp, preț 150.000 euro. Tel. 
0721/978548
• vănd/schimb 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
• zonă centrală 3 camere, bucătărie mare, piv
niță baie, mansardă garaj, centrală termică 
gradină cu gazon, preț neg. Tel 0726/826624
• 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 Hoiia, 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 Ion da 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)
• to zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona CălugărenL 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg., 
tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ama Eminescu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct 
beci, curte, 365 mp, preț neg, tel. 206003,230324 
(Mimason)
• zona Wle 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)
• to zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona Căhigărenl 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 Emtoescu, construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct 
beci, curte, 365 mp, preț 35 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• zona Vile Noi, 3 cameră ucltărie, tiaie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, Curte, 
garaj, scl30mp,stl25mp,preț75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimason),
• 3 caro, baie, buc., CT nouă suprafață 750-mf. 
curte, posibilitate, garaj, terasa, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367593. (Garant Consulting)
• 2 caro mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367.893. 
(Garant Consulting)

Cu Național FM 
câștigi bani la greu!

Pe 19 septembrie, Național FM lansează noua grilă de toamnă, prilej cu 
care oferă ascultătorilor săi o sumedenie de surprize, premii și sume consis
tente de bani. Cu stații locale în 22 de orașe ale tării, cum ar fi: Deva, 
Timișoara, Oradea, Constanta, Craiova, Pitești sau București, National FM 
oferă șansa de a câștiga unui număr de peste 6 milioane de români. Intrând 
în campania „Bani cu frecventă", lansată de National FM în toată țara, 
ascultătorii au șansa să câștige în lei noi frecventa P® care emite radioul în 
orașul lor. Campania National FM „Bani cu frecventă", care va fi lansată pe 
19 septembrie, odată cu noua grilă de programe, oferă premii zilnice, de luni 
până duminică. Ascultătorii trebuie să sune la 021/404.24.60 sau să trimită 
un SMS la 1265 cu 20 cenfi/sms, să își spună numele, numărul de telefon și 
să indice frecventa National FM din orașul lor. La fiecare oră, unul dintre 
ascultătorii înscriși în concurs este sunat și, dacă spune frecventa P® car® 
ascultă National FM primește o sumă de bani în RON egală cu frecventa din 
orașul respectiv. Din 19 septembrie, între orele 7.00 și 18.00, de luni până 
vineri, și între orele 8.00 - 12.00, sâmbătă și duminică, Național FMacordă 
ascultătorilor săi între 87,8 și 107,5 lei grei pe oră! (28658)

Cumpăr case (14)

• legeni 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.
• urgent 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva, 
preț 600 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

• 2 camera și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 2 camere, bucătărie, anexe, casă de cărămidă 
preț 400 milioane, negociabil. Tel. 0744/387019, 
0741/182284.

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

• casă/vBă P+M, nouă Șoimuș, apă gaz, 4 
camere, bucătărie, living, terasă 2 băi, 2 beciuri, 
garaj, curte, grădină anexe, preț negociabil. Tel. 
225046,0727/934959.
• SAntandrel 2 camere, bucătărie, hol, anexe, 
teren 700 mp, preț 1 mid. lei. Tel. 0740/210780.
• vând/schknb 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
• In Bohott, 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)
• satul Hărău, 2 camere, ST 5500 mp. Preț 
850.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• satul Bretefin, corn. Vețel, formată din 2 
corpuri a câte 3 camere+ anexe gospodărești, 
st 3200 mp. Preț: 800.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)

• confort 1, camere decomandate, bucătărie, 
baie, balcon închis, contorizări, ocupabilă 
imediat. Deva, Bdul Decebal. Tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara.
• Deva, zona Gojdu, 2 camere, baie, bucătărie, 
gresie, faianță modificată parter, contorizări, 30 
mp, preț 530 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/666447,211075.
• Deva, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 
contorizări, balcon, ocupabilă imediat, preț 
64.000 ron. Tel. 224296,0745/367893.
• urgent Deva, Dacia, parter, gresie, faianță 
apometre, repartitor, instalație sanitară nouă 
preț 390 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/779543.
• regent zona luliu Maniu, Deva, etaj. «tei/ne- 
diar, gaz contorizat, fără îmbunătățiri, preț 580 
milioane lei, negociabil. Tel. 0720/354453, 
0726/826624.
• zonă foarte bună bucătărie modificată 
balcon închis, parchet, acoperiș țiglă gai 
contorizat, Simeria, preț negociabil. Tel 
0721/446708,0744/861809.
• zona Progresul det, et 2, balcon, bloc căra 
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/66016C 
211587. (Evrika)

/

• Deva, Bdul Decebal, etaj intermediar, 2 băi, 
decomandate, vedere în 2 părți, zona Lido, preț 
negociabil. Tel. 0744/235542.

• Deva, Emtoescu, cărămidă semideco
mandate, etaj 3, parchet gresie, faianță 
contorizări, instalație pentru centrală preț 
1820 mid. lei. Tel. 0721/850920.

• Deva, L Creangă centrală termică etaj bun, 
gresie, faianță parchet 2 băi, balcon, amenajat 
superb, preț 155.000 ron. Tel. 224296, 
0745/367893.
• regent decomandate, Deva, centrală termică 
termopan, 2 balcoane, parchet, zonă liniștită 
preț 12 mid. lei. Tel. 0726/710903
• 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.
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală teimică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona b<U N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)

AQUILA & SECA GRUP 
angajează agenți comerciali, șoferi livratori, 

gestionari pentru județul Hunedoara.

Cerințe:
- experiență în domeniu;
- permis de conducere.
Cei interesați sunt rugați să trimită un CV pe adresa: 
deva@aquila.ro sau la fax 0254/233420. (30650)

SC Construcții Feroviare SA
- Sucursala 34 CF Deva 

anunța intenția de obținere a 
autorizației de mediu pentru activi
tatea: Lucrări de construcții de căi 
ferate - cod CAEN 4523.13, 
desfășurată în localitatea Aurel 
Vlaicu, nr. 291, orașul Geoagiu, jud. 
Hunedoara. i30645j
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• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• zona MârișUul Nou, zonă liniștită, etaj 2, 
decomandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,078a/165702. (fiesta Nora)
• zona Mtorița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită, ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută, preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora) 
ozona Zamflraacu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 milJei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona 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, contor!- 
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Miriști, dec, mobilată balcon închis, et 
1, 700 mii. lei. Telefoane 235208,0721/744514. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• it ă dec., balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betanla)
• 2 camera, semldec, parchet, baie cu gresie+ 
faianță bloc de cărămidă totul contorizat zona 
Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată (cameră + 
living), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(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 
mil., tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• rtara bună tn Deva, preț 450.000 mil., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
•air. M. Eminescu, et 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mil. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
•dac, zona Dorobanți, etaj intermediar, conto
rizată amenajata, preț 700 mii. neg. tel., 211075, 
0745/666447,072^13(657. (Mondial Casa)
• zona Dada, parter, contorizată gresie, faianță 
lamelar, ptr. locuit și sp. corn., preț 390 mii., tel. 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)
•at 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• et ă garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
• et 1, dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68.000 lei neg., 
telefoane 223400, 0720/387896, 0742/005228. 
(Casa Betania)

Cumpăr garsoniere (20)

• garaonlerâ uu apartament 2 camere. Tel. 
0741/154401 sau 0254/227542 seara.
• urgent ataj 1- 2, Progresului, bdul Decebal, M. 
Viteazul, Pescarilor, Kogălniceanu, Zamfirescu, 
ofer 700 milioane lei. Tel. 0740/232043,211075.
•In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• dec, contorizări, et intermediar, neamenajata, 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvesri

Vând terenuri (21)

• Intravlan ta Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preț 65 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• ugant 5 hectare teren intravilan la șosea Deva 
sau împrejurimi. Plata Imediat. Tel. 215212. 
(Prima Invest)

Vând locuri de veci (23)

• et ă zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• irgent, zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț TE 000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Micro 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)
• corint 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• lagenb 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 Mhd Viteazul, semidec, balcon, contor- 
izată gaz 2 focuri, parchet, ușă nouă sau 
schimb cu 2 camere în zona pieței centrale, preț 
74.000 RON, tel. 0723/251498 232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
•zona Dorobanți, 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)
• Deva, MICRO 15, str. Mihai Eminescu, parter, 
27 mp. Preț 430.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213050.. a Majestic)
• Deva, air. M Eminescu, baie tu gresie și 
faianță apometre, st 33 mp. Preț 470.000.000 
ROL. negociabil. Tel. 0746/225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 1000 mp teren, zona Deva. Tel. 0726/158688.
• 1U0O mp teren lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement casă vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lăngă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• Intravlan Uda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• tatravlin ta Vețel, 2600 mp, fs 20 m, preț 65 
euro mp. Tel. 0740/210780.
• intravlan, 2000 mp, construlbil, preț nego
ciabil, în Hărău. Tel. 221811.
• In Zăvoi, intravilan, gaz, apă curent în 
apropiere, 2000 mp, fs 175 m, preț 26 euro mp. 
Tel. 0740/232043,211075.
• toc da casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștita, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Teî 0723/005657.
• urgent taron zona Poștei, Eminescu, teren 
Intravilan, fs 18 m, construcție sediu firmă 
imobil duplex, bloc etc., preț 110 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0726/826624.
• vănd 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• ta Dm și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• Stawria, zona Pepinieră parc, st 447 mp, fs 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• tatravlan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tatravlan, it 20KM mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, Ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravlan ta Băcia, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14500 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• tatravlan, Shnaria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• tatravlan, zona Zăvoi, 3 parcele în 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)
• tatravlan, Zml, st 3700, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• tatravlan, zona 22 Decembrie, st. 3300 mp, fs 
60 m, toate facilitățile, acces la 2 drumuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211078 0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• tatravlan ta zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp, fiecare, zonă rezidențiala, plan rto 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• intravlan la DN 7 st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în 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, 224296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg, tel. 
224.298 0788/36182. (Garant Consulting)
• zona Cindț, 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)
• tatravlan ta Deva zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp pe DN 7, Deva te mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)

• loc <te veci în Cimitirul Catolic Deva. Relații tel. 
213963,0742/996658

Vând spații comerciale (25)
• situat Io stradă 100 mp, centrală termică 
alarmă 2 Intrări, ocupabil imediat, preț 42.000 
euro. Tel. 0721/985256.
• Orițtfe, contrai la DN7, preț 13 mid. lei, nego- 
ciabiLiel. 0720/670308 0740/850728
• contrai, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• urgant L Manta, pretabil orice tip de activitate, 
46 mp, preț de ocazie: 49.900 euro, tel. 
0721815781. (Prima-lnvest)

Vând alte imobile (27)

• asocial unic dispun de spațiu pentru bar, 
marmură mozaic, utilaje; caut asociat pentru 
începerea activităților, Hunedoara. Tel. 
0740/814451.
• vând 2 uscătorii la parter, zona magazinul 
Tineretului Deva. Tel. 0723/514133.
• formă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

• caut urgent garsonieră sau apartament de 
închiriat, ne/mobilat, ofer 50 ■ 70 euro. Tel, 
0727/199825,0746/929944,0746/703001.
• închiriez garaontari ■ apartament 2 camere în 
Cluj. Tel. 0723/335189.
• Inchbtez una cameră mobilată la bloc, 
contoare apă repartitoare, acces bucătărie, 
Deva, N. Bălcescu, bl. 1, sc. D, ap. 51. Tel. 
0254/2203380723/917751.
• fnchirtez legeni, în Simeria, garsonieră ofer 
150 ron pe lună Tel. 0721/446708 0254/261433, 
după ora 18
• oier pentru închiriat apartament 2 camere, 
mobilat complet, frigider, aragaz, tv, contorizări, 
gresie, faianță, parchet Deva, zona Gojdu, preț 
140 euro, negociabil. Tel. 0726/130557.
• afe m închiriere apartament 2 camere, 
mobilat și utilat, etaj intermediar, preț 120 
euro/lună Deva. Tel. 0727/885561.
• oier spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat dotat centrală termică 
Deva, M. Viteazul, preț 900 ron/lună plus 
garanție. Tel. 0745/367893,224296.
• oier spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, complet mobilat, utilat tv color, 
amenajat modern, preț 150 euro. Tel. 
0721/464850.
■ oier spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilați utilat, etaj intermediar, foarte frumos 
amenajat, Deva, preț 180 euro/lună Tel. 
0727/885561.
• oier spre închiriere garsonieră mobilată 
contorizări, ultracentral, unei persoane serioase, 
plata anticipat 3 luni, preț 85 euro/lună garanție 
100 euro, fără intermediari. Tel. 221647.
• oier spreînchiriere, în Cluj, cartierul Mănăstur, 
o cameră din apartament, pentru un student, 
condiții deosebite, preț 100 euro, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• persoană (tagmă primesc în gazdă elevi sau 
eleve, la apartament contorizări. Tel. 215868 
212242 seara.
• nrir“--î eleve în gazdă Deva, zonă centrală 
,el. 219662, zilnic.
• primesc elev (eleve) în gazdă în condiții bune, 
Deva, zonă centrală Bdul Decebal, în spatele 
sediului Banca Românească tel. 212369.

• societate comercială închiriază hală in
dustrială 550 mp, toate fadlltătle, pe Colea 
Zarandutal, nr. 55, teL ui21/292669.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara
scoate la CONCURS, în vederea încadrării, următoarele posturi:

-1 (un) post da ofițer la comp. Administram Patrimoniu Imobiliar
- 5 (clnd) funcții de jandarmi angriațl pe bază de contract
Condiții de participare:
• pentru funcția de ofițer

- să fie absolvenți ai Facultății de construcții - specializarea construcții civile, cu diplomă de licență;
- să posede autorizație de diriginte de șantier.

Dosarele pentru înscrierea la concurase depun, până în data de 30.09,2005, ora 12.00, la reședința Inspectoratului de 
Jandamii Județean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 10 (lângă Morile Boromir),
Pentru relații suplimentare referitoare la bibliografie și documentele solicitate pentru dosarul de înscriere vă puteți adresa la 
reședința Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, sau la te. 0254/228.910, int 126, zilnic, de luni până vineri, între 
orele 09.00-14.00. (30647)

Camera de Comerț și Industrie 
a județului Hunedoara 

organizează în 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 ÎN LIMBA ENGLEZĂ- curs de inițiere, durata cursului: 60 

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

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

ore.
• AGENȚ1 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 PROTECȚIA MEDIULUI ÎN VEDEREA INTEGRĂRII 
ROMĂNIEIIN 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)

• prin,». a<uaa o elevă Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 48 lângă Liceul pedagogic, tel. 0254/212865.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

• «poți comerdale pe Str. Depozitelor, pretab i I e 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut lagent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• ofer spațiu commercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. De orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103. (Mimason)

• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mil/lună tel. 0745/159573,206003. (Mimason)
• ofer hală cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
80 mii. neg/lună tel. 206003,230324. (Mimason)

■ ofer spațiu comercial amenajat modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsilva-ITM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretaDil birouri, preț 6 mil/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

în conformitate cu H.C.L nr. 
96/2005, Primăria 

> Municipiului Orăștle 
organizează, in data de 

N 20.10.2005, ora 1O.OO, la 
sediul din Piața A. Vlaicu, nr. 

|| 3, licitație publică deschisă 
privind vânzarea imobilului 

|| din str. M. Eminescu, nr. 8.

Informații suplimentare se 
J pot obține la Direcția tehnică 

sau la telefonul 0254-
24 1 0 1 9. (30635)

• zonă CMtrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
•caut garaorieri sau ap. 2 camere, (ne)mobl lat 
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)
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•ofergaraonferidec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vU mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garaonteril mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garionteri mobilată șl utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer comori în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer cari 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună, tel. 206003,230324 (Mimason)
• olar ipothi comercial, 33 mp, pretabil ABC, 
mag. de orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103 (Mimason)
• ofer apatlu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mil/lună tel. 0745/159573,206003 (Mimason)
• ofer hali 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 apațhi comercial amena|at modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsllva-ITM, preț 300 
euro/lună, tel. 206003,230324 (Mimason)
• olar apoțlu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț. 6 mll/lună tel. 
0745/640725 (Mimason)
• garaonlari dac, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automata, Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• garaonlari dac, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)
• ofer apaHu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mll/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• olar dogori (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cd gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lel/lună tel. 718833,0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+blrou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hală dogori, 80 mp, Oriștie, preț 13 
mll/lună tel. 718838 0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

• ap. 3 cam., nemobilat parter, amenajat 
deosebit bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367393. (Garant 
Consulting)
• ag.2 cam., Aleea Transilvaniei, et. 2, mobilat 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• ap. 3 cam., mobilat deosebit Ct zona Lido, 450 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting)
• garaonleri, zona Gojdu, mobilată șl utilată 
contorizări, preț90 euro/lună Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ofer gt închiriere în regim hotelier, cameră 
mobilată în Deva, cu baie și TV, preț 700.000/zi. 
(Prima-lnvest)

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

Moto-velo (41)

• vând bidetete nemțești, olandeze, piese noi și 
second, ceasuri de mână originale/neoriginale, 
Atlantic, Citizen, Casio, Swatch, Fossil, Doxa, 
Daniel K, Giovanni. Tel. 0742/421988

Piese, accesorii (42)

Imobile schimb (30)

• acNmb cari în Rapolt nr. 109, curte comună 
dependințe, grădină livadă cu pruni cu 
garsoniera, parter, în Deva. Tel. 264183, 
0720/027587.

• vând 3 bucăți anvelope victoria, cu jantă și 
cameră dimensiuni 975/18 cutie viteze 4 trepte 
și electromotor, ambele Dacia. Tel221431, seara.
• vând diferite piese Lada originale, bloc motor, 
vibrochen, ax came, aripi față parbrize noi. Tel. 
770687.

Garaje (43)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300 avariată cu multe compo
nente noi, Deva. Tel. 214497.
• vând Dada 1310, recarosată 1999, stare foarte 
bună Tel. 0744/565516.
• vând Dada Laureat 8000 km, culoare perla, 
preț 7300 euro, negociabil. Tel. 0745/873243, 
248748
• vând Dada papuc, în garanție, af 2004, pe 
motorină preț 23.000 ron. Tel. 738598, 
0740/814451.
• vând foarte urgent Dacia Nova T, af 1997, stare 
foarte bună unic proprietar, preț negociabil, la 
vedere, acte la zl. Tel. 0254/232442 Deva
• vând OHdt Club, af 1992, motor și scaune VW 
Golf II, 5 viteze, stare perfectă preț negociabil. 
Tel. 0726/170218 0724/560870.

• vând (au închiriez garaj situat pe teren propri; 
etate, Deva, Str. Cernei, preț 25.000 ron, nego; 
ciabil (respectiv 100 ron/lună), pe termen lung. 
Tel. 0744/603581.

Mobilier și interioare (47)

Auto strâine (37)

• vând A4TDI limuzină verde metalizat, 112.000 
km, adus recent climatronlc, foii electric, 4 roți 
iarnă noi, Impecabil, cu factură preț 11.100 euro, 
negociabil. Tel. 241412.
• rind Opal Astra Elegance, 1,7 TDI, af 2001, fol I, 
abs, servo, climă geamuri, oglinzi electrice, 4 
airbag, cd, janta aluminiu, stare ireproșabilă Tel. 
0721/251652

Camioane, remorci (39)

• vând camton Mercedes LP 80 iesel, înma
triculat preț 3500 euro, negociabil. Tel. 214502, 
0726/743878

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motor tăiat lemne, 15 CP, pe motorină 
plug 3 brazde nemțesc, pompă verifipat injec- 
toare cu manometru, 600 atm., pompă tras apă 
cu hidrofor manuală butuc roata Aro BV, sobă 
ornamentală din fonta tip turn, tel. 0254/218127.

• vând 2 geamuri duble în 3 canate, de 135/165 
cm, un geam dublu în 2 canate de 135/84 cm, în 
stare foarte bună preț negociabil. Tel. 
0254/215326.
• vând 6 fotolii, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică, masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță centru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, cc. or persan 2,50/350 m, 
culoare bordo, negocia ;. Tel. 218597, după ora 
21.
• vând canapea ex. șibilă 1,50/055, cu 
deschidere 2 m, culoare.. aumarin și un cuier de 
hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
încălțăminte, star» foarte bună preț55 milioane 
lei. Tel. 221060.
• vând cuier hoi > 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună 110/35/200 cm, 
preț 15 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448
• vând didap cu 3 uși, canapea extensibilă sobă 
de încălzit pe gaz sau lemne, prețuri negociabile. 
Tel. 211244.
• vând geamuri cu sticlă în stare foarte bună. 
Tel. 0726/158688
• vând mobU sufragerie, 600 ron, chiuvetă inox 
60 ron, ladă frigorifică 300 ron, antenă parabolică 
100 euro. Tel. 0723/965590, orele 17 - 21.
• vând mobilă suspendată 8 corpuri, masă 
colțar, 2 scaune, bibliotecă din țeavă și lemn 
natur, cu fixare prin extensie tavan și podea, 
cuier cu oglindă masă telefon din fier forjat, tel. 
21'537.
• indoușășiofereastrănoi.Tel.0254/215795.
• ,lnd sobă teracotă simplă și cizmă ușițe, 
plita, piese rezervă stare foarte bună preț 600 
ron, negociabil. Tel. 262041.
• vând urgent mobilă dormitor, culoare fag, 
dulap 3 uși, pat, mobilă de bucătărie, bibliotecă 
toate noi, preț negociabil. Tel. 0743/099981, 
230206, seara.

CG&GC
Soluții integrat» (T»C

• vând macara pa pneuri KS 4361 u tone, 
macara pivot de 51 macara portal 101 x 12 
m,docan defaji IM k| tgăuH
GdăpoIzvdaUuemi dawdteă
T«LS721/292St8

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând convenabil video Panasonic, preț 4,2 
milioane lei, negociabil. Tel. 221431,seara.

CObNEX

Pâsțreazâ-ți cuvintele pentru căt&aȘtiapfâ:
C fl de minute gratuite

Vz in rețea*

1000x1000
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4 luni

abonament gratuit

fY dp minu"' natinnalr' 
£1 \Z grdtuitE. tunat, pe viață

1

de minute

, '-T« f ■

•3d
'•sl

LA ATĂIEA MINUTE... ANEVOIE SE UN. 1REFON SĂ TB ȚINĂ!
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Decese (75)

Cu durere în suflet fiica Pușa, nora Sanda și nepoții 
Ruxandra și Mihai anunță trecerea în neființă, la vârsta 
de 77 de ani, a celei care a fost

POPESCU DOINA MARIA
Corpul neînsuflețit este depus la domiciliul din satul Foit, 
nr. 77, comuna Rapolt. înmormântarea are loc astăzi 20 
septembrie, ora 13, la Cimitirul din satul Foit. Dumnezeu s- 
o odihnească în pace.

Un ultim și pios omagiu celui care a fost
IULIUS BORZA

cel mai mare doinitor de pe Valea Geoagiului, un mare 
talent, un prieten adevărat care toată viața lui a umplut 
inimile tuturor de bucuria cântecului popular prin glasul 
lui duios, iar acum, la plecare, va lăsa un gol imens în 
sufletul celor care l-au cunoscut, iubit și respectat. 
Dumnezeu să-l odihnească.

Cu adâncă durere în suflet, 
colegii din Primăria Orașului Geoagiu 

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet trecerea în 
neființă a celui care a fost

NEGRILĂIOAN
82 de ani, din Ilia, un soț, părinte și bunic deosebit. înmor
mântarea va avea loc miercuri 21 septembrie, ora 13, de la 
capela Bisericii Ortodoxe din Ilia. Dumnezeu să-I odih
nească în pace.

Cadrele didactice și salariații Colegiului Tehnic Agricol 
„Alexandru Borza” Geoagiu deplâng dispariția prematură a 
directorului Casei de Cultură „loan Budai Deleanu" 
Geoagiu, domnul

IULIUS BORZA
și sunt alături de familia îndoliată in această grea încer
care. .

• sodetata comerclalâ vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550 ran, un an 
garanție, recepționează programe 
românești șl străine, cu abonament (Digi, 
Max tv, Focus) șl fără abonament, 
montarea șl deplasarea incluse în preț. 
Informații tel. 0723/481776 sau 0745/840474.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Alcotal 311,701, Motorola C 330, Nokia de 
la 5110 - 35101, Siemens A 50, Sagem MC 922, 
Philips Savy, huse, display, încărcătoare, cartele 
etc. Tel. 0742/421988.

CORPIIL cXPERȚILOR CONTABILI $1

IM ROMÂNIA (C.E.C.CJK.R.) - FILIALA
HUNEDOARA Wf

Administrația Piețelor 
din municipiul Hunedoara 

cu sediul în strada Bicaz, nr. 2, 
organizează, în data de 06.10.2005, ora 9.00, 

LICITAȚIE PUBLICĂ pentru:
1. închirierea a 5 amplasamente comer
cializare mititei, situate în Piața Obor.
Documentația de licitație se poate procura, începând 
cu data de 30.09.2005, de la sediul Administrației 
Piețelor.
Plicurile cu oferte se pot depune, până în data de 
05.10.2005, ora 13.OO, la sediul Administrației Piețelor 
Hunedoara.
La licitație pot participa agenți economici autorizați să 
efectueze acte de comerț și care nu au datorii față de 
bugetul local al municipiului Hunedoara.
Informații suplimentare la telefonul 712779. (3064ij

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 _______ 

E4FORMAJ1I
Deva. Sir. 22 Decembrie, n.2S9-26ÎJrf. 0254/225905; £ff24/2H!27.
.Bbr&kk bdui Dacia, nr. IS Ila, tri. 02 54/71747 7; (#42083526; !S2I/470(M2.

• vând Nokta 62301, preț 9 milioane lei, stare 
perfectă, garanție șl Nokia 6630, garanție, preț 
12 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/891884, 
0746/150512

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând haină blană iepure, nouă, mărimea 48, 
mierlușcă cu căciulă neagră, mărimea 46, preț 
avantajos. Tel. 219013,0723/938028.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică, stare excelentă, 
și fustă piele, nouă, nr. 38 - 40, negociabil. Tel. 
2122720723/732560.

Materiale de construcții (53)

Universitatea Spiru Haret, Centrul ID Deva, anunță cu 
adâncă durere încetarea fulgerătoare din viață a studen
tului

BORZA IULIUS
Facultatea de Muzică, anul IV. Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate.

Comemorări (76) i- 
e 
a 
i- 
i- 
a

• confecționez șl vând gard de beton, asigur 
transport șl montaj. Tel. 0723/659753.
• vând S mc bolțarl, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• vând șl produc plasă de sârmă zlncată, la preț 
foarte avantalos, orice dimensiune, Băcla. Tel. 
0744/277430.

Electrocasnice (56)
• vând boiler electric, sobă emailată, frigider 
Arctic, cântar 160 kg. Tel. 247291;
• vând holer Instant Bosch W 275, tiraj natural, 
stare perfectă, preț negociabil.Tel. 0254/215326.
• vând candelahru 3 brațe, butoi 60 litri, 
mochetă persană, prețuri negociabile. Tel. 
0744/116494.
• vând candelabra de cristal de Boemla, stare
perfectă, 3 brațe, preț negociabili Tel. 212272, 
0723/732560. v
• vând congotator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună. Tel 221431, seara.
• vândM0dar Arctic 120litri și ladăfrigorificăs 
sertare. Relații latei. 219582.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• donez un pisoi adult, castrat, curat și foarte 
educat unor Iubitori de animale; are culoarea 
care anihilează energiile negative din casă, nu 
veți regreta. Tel. 0723/973283,222441, după ora 
21.
• vând 2 vaci gestante, vârsta 4, respectiv 6 ani 
și o junincă gestantă în luna a IV-a, sat Bârsău, 
nr.274.
• vând 4 tone porumb, 5.000 lei/kg. Tel. 213163, 
Deva, str. Eminescu, nr. 15.
• vând cățelușă Foxterier. Tel. 226521.
• vând vacă și vrțelușă Holstein, Bârcea Mică, 
nr. 52. Tel. 236960.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă, vechi. Tel. 025V215795.
• vând pian vlenez Wirth, coadă scurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Altele (61)

• cumpăr «npaloȘL Tel. 0726/379220.
■ cumpăr IH plastic deșeu, paleți. Tel. 
0723/301857.
• vând cântar-platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030 x 030 mp, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând cântar 500 kg, moară pe piatră cu 
ciocane, țeavă neagră 6 m, 1/2, negociabil. Tel. 
775703.
• vând cărucior sport pentru copii. Tel. 212180.
• vând geamantan mare, marca Travelon, nou, 
adus din Anglia, dimensiuni 80/50/30 cm, bun 
pentru excursii. oreț 400 ron. Tel. 218492.

Pierderi (62)

• dbpânit geantă de piele maro cu acte 
personale și de firmă din autoturism parcat în 
spatele Ulpiei, Deva, ofer 1 milion lei (fără 
întrebări). Tel. 0722/486147.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Constantinescu Laurențiu Constantin. Se 
declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Jura Corina. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sas Ana Octavia Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Sllinc Felicia Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vasiu loan Dorin. Se declară nul.
• plantat poiță asigurare RCA 2005 nr. 2456843 
pe numele Meteț Elena Se declară nulă

Umanitare (66)

Soția Terezia împreună cu familia anunță cu durere in 
suflet împlinirea a 6 luni de lacrimi și durere de la trecerea 
în neființă a celui care a fost soț, tată, frate și bunic

tipograf KOSZTA ARPAD (ARPI)
Odihnească-se în pace.

• caut femele pentru îngrijire copil 1 an plus 
menaj, rog șl ofer seriozitate. Tel. 0742/269063, 
0743/630124, Ofer 300-350 ron.
• oier gratuit spre administrare unei persoane 
(familii) nevoiașe, dar serioase, gospodărie 
mare, grădină, pomi, pădure, finețe 10 ha, 
curent, apă, drum greu accesibil, zonă deal, 
posibilități creștere animale. Tel. 219013, 
0721/552289.

Matrimoniale (69)

• Agenda matrimonială româno-ltallanâ SC 
ROMEDICENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele șl domnișoarele înte 18 ■ 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile șl aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, Bdul Traian, nr. 18/60, 
teL/feX 0354/401678,025V745866,0742/301068, 
0744/801015. Web:www.romedlcenter.net

Prestări servicii (72)

• aâaMde tapițerie dki Deva. Micul Oaks, Al. 
Florilor, nr. 1, efectuează o gamă largă de huse 
pentru Logan, Solenza, Remărit, Peugeot, Skoda, 
prețuri excelente. Tel. 0727/756681.
• confecȘMtnarifcota din mase plastice și din 
tablă ștanțată, la comandă, numai cantități 
angro. Tel. 0723/301857.

• (tauri Inspector resursa umana, SC 
Orama Management SRL Don, societate 
amdHata MMSSF și MECT, oraaniNazâ 
cursuri de spadaflnra pentru Inspectori 
rezum umana. Informat! la taL 
«nz/sMw, «nwua, mvamaz

• efoctueztsrnport 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.

• execut amenajări interioare: glet, lavabil, 
gresie, riglps, parchet laminat, avantajos, nego
ciabil. Tel. 733657,0724/893891,0746/466977.
• noul! Acum vopsim cojoace blană, Alain 
Delon, piele, calitate ireproșabilă, Deva. Tel. 
0745/300352,0254/221875  seara.
• ofer servldl de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

MV DIRECȚIA SILVICA DEVA
JL * Organizează

• efectuez săptămânal transport de 
petsoanelnRaia,hani I Sporit CondM 
al pretai foari ■» its Mia taL 
040/222171

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ”
producția anului 2005

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, ni.10, în data de 28.09.2005, 
ora 10.00, pentru masă lemnoasă fasonată și prestări servicii de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 8113 mc aparținând Următoarelor grupe de specii:

■ Cireș - 396 mc; ■ Fag - 1.656 mc; ■ Gorun - 208 mc; ■ Tei - 15 mc; ■ Molid - 852 mc;
■ Pin - 20 rht; ■ Larice - 100 mc; ■ Brad - 190 mc; ■ Salcâm - 10 mc; ■ Paltin - 2 mc;
■ Carpen - 5 mc; ■ Mesteacăn -15 mc; ■ D.T. - 4.640 mc.
TOTAL 8.113 mc

Licitația se va desfășura conform .Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier 
proprietate publică, către agenții economici", aprobat prin HG nr. 85/2004.
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și comercializarea 
lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.
Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat poate fi consultată la sediul 
Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe Internet la adresele: http://www.silvahd.ro și 
http://www.rosilva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din 
subordine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA.
Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în data de 23.09.2005, ora 10.00.
Taxa de participare va fi achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contractuale 
vor fi achitate în avans în contul R046RNCB3000000000160001 deschis la BCR Deva sau R017RZBR0000060001246149 
deschis la Raiffeisen Bank Deva.
Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zl lucrătoare anterior datei apurKate penftu 
ținerea licitației. T
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 0254/222,481 șîia ocoalele 
Silvice. [30637)

■ oier senricU de menaj șl alte munci 
godpodâreștl la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.

• SC Emu Prost SRL execută lucrări de 
zktărfo, tencuM exterioare șl Interioare, 
dutfdwriL grade, Hanță, parchet, toate la 
prețuri avantajoase. T«L 072V4K920,

• profesor, meritat matematică (și la domiciliul 
elevului). Tel. 0722/211235.
• transport mobU. electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,21 șl 14 mc, la cerere asigur 
demontarea acestora. Tel. 225578,0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

•caut învățătoare pensionară pentru medi
tații copil li ani, cu probleme neuromotorli, 2 
■ 3 ore/săptăfnâhă, la domiciliul dânsei. Tel. 
237651.
• sudor electrie, autogen, argon, plasmart, caut 
de lucru Tel, 0722/277298.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

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

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

Anunțurile de mici * 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

Oferte locuri de muncă (74)

• locuri de muncă în Portugalia, în toate 
domeniile. Pentru relații trimite pilc timbrat la 
OP 1, CP 237 Deva.

• angajăm muncitori nocalhlcațl. depozit 
maximum 25 de art TeL W22/2BC1.

• Asociația Artiștilor Piastld Bucurași! 
angajează colaboratori. Condiții: liceul 
tamiinati Iota Mire 18 ■ 25 ani șl șofer, 
vârsta II ■ 30 ari. RetațS la taL UM/21J504 
sau 0721/0904.

• societate comercială angajează director 
exvcu a, experiență In domeniu, abUtate 

st cu Jumătate de normă, 
experiență In domeniu. CV șl Informații se 
obțlnlatal/ 54/221424.

V

Web:www.romedlcenter.net
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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Mii de americani revin acasă
• Crește numărul. Bilanțul provizoriu al vic
timelor uraganului Katrina a ajuns duminică 
la 880 de morți, dintre care 646 numai în 
Louisiana.

• Licitație. O sticlă de Brunello di Montalci- 
no, un vin toscan din 1964, a fost adjude
cată pentru 4.200 de euro, în cadrul unei 
licitații la Spoleto, în Italia, au anunțat orga
nizatorii evenimentului „Vinul lumii".

medievale. (Foto: EPA)

Medieval La sfârșit de săptămână, în 
orașul lida (la 150 kilometri de Minsk) a 
avut loc un festival dedicat culturii

Împreună, 
într-un film

Los Angeles (MF) - 
Jennifer Lopez va juca 
într-o nouă producție, 
„Who Killed Hector 
Lavoe”, alături de cel de
al treilea sot al său, 
Marc Anthony.

Cu toate că a avut un 
enorm insucces cu „Gigli”, 
în care a jucat alături de 
logodnicul ei de atunci, 
Ben Affleck, Jennifer 
Lopez vrea acum să 
joace și alături de Marc 
Anthony. „Este povestea 
unui cântăreț, iar eu voi 
fi soția sa”, a declarat 
Lopez, care este și pro
ducătoarea filmului.

A început
Montreal (MF) - Fil

mul „Les poupâes russ- 
es”, al regizorului fran
cez Cedric Klapisch, a 
deschis duminică seara, 
la St. Denis Theatre, 
Festivalul International 
de Film de la Montreal, 
nou venit pe scena eve
nimentelor dedicate ce
lei de-a șaptea arte. 
Circa 40 de filme de 
lungmetraj și șapte de 
scurtmetraj sunt în con
curs pentru „Irisul de 
aur”.

Rupert Grint
(Foto: EPA)

Hărțuit
Landa (MF) - Prietenii 
de școală ai starului 
Rupert Grint care joa
că în seria Harry Pot
ter, au primit interdic
ția de a-i mai cere 
acestuia autografe 
Rupert (17 ani), care 
interpretează rolul lui 
Ron Weasley, a fost 
hărțuit de colegii lui 
de la Richard Hale 
School, din Hertford. 
Elevii riscă acum să fie 
pedepsiți doar pentru 
că îi cer autografe. 
„Toți copii erau foarte 
mândri de el și 1 între
bau detail despre fit 
mul său. Conducerea 
școi a organizat o 
ședință "n care le-a 
cerut etei/ilor să nu il 
mai deranjeze pe 
Rupert Oridne încalcă 
această regulă va primi 
ca pedeapsă o peri
oadă h care trebuie să 
stea la școală după 
ore", a dedarat o arsă 
din interiorul școli.

■ Șeful forțelor de in
tervenție nu recomandă, 
datorită pericolului, re
venirea la New Orleans.

New QpLmjib (MF) - Vicea
miralul Thiad Allen, coman
dantul operațiunilor federale 
de intervenție după uraganul 
Katrina, i&î&erut, dumiqică, 
primarului ’ orașului New 
Orleans „sW tecetinească” în
toarcerea locuitorilor în oraș, 
considerat fencă periculos. 
Thad Allen- a acordat un in
terviu rețelei americane de 
televiziune Fox News.

Thad Allen a precizat că va 
avea o întâlnire cu primarul 
Ray Nagirt'pentru a discuta 
despre acest subiect. „Sarcina 
mea este să-i dau recoman
dări”, a spus el, recunoscând 
totuși că nu poate interzice 
locuitorilor orașului New

Manuale pentru
■ Sunt instrumente in
dispensabile pentru a 
supraviețui la Sărbătoa
rea berii din Munchen.

Munchen (MF) - Două ma
nuale pentru turiștii străini 
care participă la cea de-a 172- 
a ediție a Sărbătorii berii din 
Munchen, Oktoberfest, sunt 
instrumente indispensabile 
pentru a supraviețui de-a lun
gul celor 17 zile de petrecere 
și pentru a înțelege dialectul 
bavarez, de neînțeles pentru 
multi.

„Lexiconul din Wiesn” este 
un dicționar multilingual, 
care explică dialectul bavarez 
și expresiile sale. Disponibil în

Câștigători la premiile Emmy
■ „Lost" și „Dragul de 
Raymond" au suflat pre
miile importante serialu
lui „Neveste disperate".

Los Angeles (MF) - Aflată 
la cea de-a 57-a ediție, 
decernarea de la Los Angeles 
a prestigioaselor premii pen
tru cele mai bune perfor
mante în televiziune a uimit, 
duminică seara, publicul care 
se aștepta ca serialul „Neves
te disperate” să primească 
cele mai multe distincții 
Emmy. Acest film fusese 
nominalizat la 15 categorii.

Premiul pentru cel mai bun 
serial dramatic a fost primit 
de „Lost”, iar „Dragul de 
Raymond” a fost declarat cel 
mai bun serial de comedie. 

După trei luni de tăcere
Dubai (MF) - Cântărețul Michael Jackson 

a încheiat perioada de trei luni de tăcere, 
după ce a fost achitat în cazul de agresiune 
sexuală contra unui minor, declarând pre
sei: „Mă simt bine”, relatează The Sun. 
Jackson a descris procesul din California 
drept „cel mai greu lucru” prin cafe a avut 
de trecut în toată viata sa. ț

El a declarat că „odihna și Recuperarea” 
ca musafir al fiului regelui din Bahrain, 
Prințul Abdullah, îi priesc. Superstarul a 
declarat despre prinț: „Este cel mai bun, 
este minunat și foarte amabil”.

Courtney Love (Foto: epa)

Los Angeles (MF) - Cântă
reața Courtney Love, cunos
cută pentru trecutul ei mai 
mult decât agitat, a fost con
damnată să petreacă încă șase 
luni la dezintoxicare, ca 
pedeapsă pentru violarea 
perioadei sale de probă.

Vineri, un judecător din 
Los Angeles, care a trimis-o 
pe cântăreață de curând la 28 
de zile de dezintoxicare, a

Orleans să revină acasă, dacă 
primarul își menține decizia.

La trei săptămâni de la tre
cerea uraganului Katrina, la 
29 august, Ray Nagin a decis 
să permită, începând de ieri, 
unui număr de circa 180.000 
de locuitori să revină la New 
Orleans. Populația orașului 
era, înainte de uragan, de 
485.000 de locuitori.

începând de la sfârșitul săp
tămânii trecute, proprietarii 
magazinelor din centrul ora
șului și-au reînceput activi
tatea.

Acasă, dezastru (Foto: epa>

turiștii străini
cinci limbi - engleză, italiană, 
suedeză, olandeză și japoneză
- pe site-ul oficial ăl Oktober
fest, www.oktoberfest.de, acest 
lexicon retranscrie dele mai 
cunoscute expresii bavareze.

Astfel, turiștii pot afla că 
„guadnamd” este echivalentul 
lui „guten abend” (bună seara
- n.r.), iar „Harrgoddsa” nu se
mnifică altceva decât un 
bavarez furios pe ceva.

Cea de-a doua lucrare, 
„Abecedarul parcului Wiesn”, 
marele parc ce găzduiește Ok
toberfest, este un dicționar 
satirico-literar de expresii tra
diționale ale sărbătorii din 
Munchen, strânse de doi local
nici, Werner Gerl și Walter 
Zinkl.

„Neveste disperate (Foto: epa) William Shatner (Foto: epa)

Premiul pentru cea mai 
bună actriță într-un serial 
dramatic a fost luat de Patri
cia Arquette („Medium”). Pre
miul Emmy pentru cel mai 
bun actor dintr-un serial dra-

Stă încă șase luni

matic a fost obținut de James 
Spader („Boston Legal”),

Premiul pentru cea mai 
bună actriță de comedie a fost 
obținut de Felicity Huffman 
(„Neveste disperate”), iar pre- 

decis că Love are nevoie de 
mai mult timp într-un astfel 
de centru.

Love a încălcat perioada de 
probă la 21 iulie, atunci când 
în urma unui incident legat 
de droguri a fost spitalizată. 
Judecătorul Rând Rubin i-a 
spus că a avut în intenție să 
o trimită la închisoare, dar a 
decis că tratamentul ar fi o 
soluție mai bună pentru ea. 

miul pentru cel mai bun actor 
dintr-un serial de comedie a 
fost obținut de Tony Shalhoub 
(„Monk”).

Cea mai bună actriță în rol 
secundar într-un serial dra
matic a fost aleasă Blythe 
Danner („Huff”), iar la come
die Doris Roberts („Dragul de 
Raymond”). Premiul pentru 
un rol secundar într-un seri
al dramatic a fost obținut de 
William Shatner („Boston 
Legal”), iar la comedie l-a 
câștigat Brad Garrett („Drag
ul de Raymond”).

Premiul pentru cel mai bun 
regizor al unui serial dra
matic a fost obținut de J.J. 
Abrams, pentru „Lost”, iar 
cel pentru comedie, Charles 
McDougall, pentru „Neveste 
disperate”.

fost •găsite 19 păsări' 
infectate cu virusul gri
pei aviare. (Foto: epa)

http://www.oktoberfest.de

