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Vremea rămâne rece, cu cer variabil

dimineața la prânî seara

Vestul ne fură asistentele

man Wiesenthal, a murit ieri ta Viena. ia 96 de ani. Și-ă dedicat Viata aducerii criminalilor de război naziști în fața instanței.

■ Zeci de cadre sa
nitare medii au luat 
calea Occidentului pen
tru salarii mai mari.

Deva (I.J.) - Zeci de cadre medicale au plecat să muncească In străinătate. Fenomenul e Îngrijorător. Pe postu-

rile rămase neacoperite nu se pot face angajări.Cele mai afectate sunt șase spitale din Valea Jiului care se confruntă cu o lipsă acută de personal în urma migrărilor asistentelor. „De la noi au plecat 20 de asistente anul trecut și șapte anul acesta. Sunt mai multe secții afec-

tate”, precizează dr. Sîdonia Faibiș, directorul Spitalului Municipal Petroșani. De la Deva au plecat anul trecut doar 10 asistente, iar anul acesta trei. Majoritatea „emigrantelor” au vârste cuprinse între 25 și 32 de ani. „Ar fl plecat mai multe specialiste, însă nu au fost selectate de

străini, Știm asta în urma adeverințelor de muncă pe care le eliberăm pentru dosar”, spunea Emilia Crăciunescu, șef RUNOS din Spitalul Județean Deva. Alte zeci de asistente și- au cerut concediu fără plată pentru trei luni, atât cât durează contractul, după care s- au întors la serviciu.

(Foto: EPA)

Director nou la 
Spitalul Municipal Brad

Brad (I.J.) - Noul director al Spitalului Municipal Brad este, de astăzi, dr. Viorel Toma Bold și este medic ginecolog, informea- 
ză Magheru, directorul DSP Hupe-doșjHjBBold îl înlocuiește pe medicul ORLr iștf'Wviu Uțescu. Discuțiile purtate între .directorul DSP și primarul Bradului, Florin CaZăcu, de ieri, au stabilit relațiile de sprijin pentru modernizarea spitalului:
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Scumpiri .. de iarna
Românii vor suportă în această iarnă scumpiri importan
te la întreținere șt energie termică. .

ANUNȚ IMPORTANT
Conducerea Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliara Hunedoara 

anunța schimbarea adresei Biroului de 
Carte Funciara.

Noua locație se afla la adresa: DEVA, 
Str. Viitorului (în incinta Creșei Gojdu).

Totodată facem cunoscut că în perioa- 
da2£.09.2005 - 30.09.2005 activitatea 
depublicitate imobiliară se va suspenda.

' j - (30707)
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Concedierile colective vor J ngroșa nujhărul șomerilor din ju leț cu încă 600 de persoane numâi în septembrie și octombrie. Cei ră [mași fără serviciu din cauza [restructurărilor din marile sec- oare economice însumează 4000 [numai în acest an. /p.3 (Foto: arhivă) .
Unu încarcă, doi descarcă
■ Guvernul subvențio
nează sistemul centrali
zat de încălzire, dar dă 
bani și pentru centrale.

Clara Pâs
dar a.pasginforin media jo

Deva - Aproximativ 50% din locuințele din Deva au fost debranșate de la sistemul de

încălzire. Proprietarii acestora au decis montarea de centrale de apartamente, pe gaz. „Ceea ce mă intrigă este faptul că Guvernul acordă subvenții de zece milioane de lei pentru cei care vor să achiziționeze centrale, în vreme ce aprobă și sume importante pentru reabilitarea sistemului de încălzire. Se fac investiții de miliarde pentru a constata

că imobilele cărora le-au fost destinate mai au doar câțiva locatari nedebranșați. în ambele situații vorbim de bani publici. Folosiți în scopuri cu finalitate contradictorie. Fie dăm bani pentru reabilitarea sistemului, fie dăm subvenții ca să avem 22 de mii de centrale în Deva și apoi plătim gazul la ruși”, spune loan Cristea, directorul Calor Deva.

Avocatul 
Poporului
; Deva (D.I.) - Instituția „Avocatului Poporului”, filiala teritorială Alba Iulia organizează în data de 22 septembrie a.c., începând cu ora 09,00, audiențe în Sala Mare a Primăriei Municipiului Deva.

Atenție, vine Poliția șpăgii!
■ Noii polițiști fac 
parte din Direcția Anti- 
corupție și au rolul de 
a „execută" flagrante.

Deva (T.S.) - O ordonanță de urgență, aprobată de curând de executiv, a creat un nou departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Sunt vizați funcționarii dîn primării, polițiștii, jandarmii, funcționarii din prefecturi și în general toate persoanele care fac parte din aparatul birocratic. Practic, noua ordonanță introduce o serie de

norme prin care funcționarul prins cu „mâța-n sac” va putea fi arestat imediat. Până acum persoanele prinse în urma acestor teste anti-șpagă primeau sancțiuni administrative. Mai mult, majoritatea știau să se apere susținând că șpaga a fost provocată. Și așta deoarece Codul de Procedură Penală interzicea determinarea unei persoane pentru comiterea unei fapte penale, în scopul obținerii de probe, însă, de acum înainte, aceste teste vor fi autorizate de către un procuror, la fel ca și în cazul unui flagrant, /p.3

a lovit ieri coastele continentului american în Florida. 
/p.12 (Foto: EPA)
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• Tayssir Allounî, jurnalistul vedetă de la Al-Jazeera, rămâne în detenție, fiind judecat pentru apartenență la celula al-Qaida din Spania. Allouni, care a realizat primul interviucu ben Laden după 11 septembrie 2001, neagă c-ar face parte din al-Qaida.• Tabără de antrenament. O companie a- mericană specializată în protecția personalităților și dezamorsarea explozibilor conduce o tabără de antrenament în Honduras pentru formarea de agenți de securitate pentru Irak, conform unei dezvăluiri de presă.
Și-ar putea 
ceda locul

Berlin (MF) - Cancelarul german în exercițiu, social-democratul Gerhard Schroeder, ar fi dispus să cedeze locul u- nui lider conservator, dacă Angela Merkel s-ar retrage. SPD, care dispune de 222 de mandate parlamentare față de 225, cât are CDU/CSU, s-ar mulțumi cu rolul de partener minoritar, dacă membrii CDU ar prezenta un alt candidat decât Merkel pentru conducerea Guvernului. Cancelarul a declarat de mai multe ori, după alegeri, că dorește să formeze Guvernul pentru a continua politica sa de reforme, iar SPD a afirmat, luni, că „o amplăcoaliție” cu conservatorii ar fi posibilă doar sub conducerea lui Schroeder.

Plângere împotriva lui Năstase

Ayman al-Zawa- 
hiri (Foto: EPA) >

■ Deputății PNL îl acuză 
pe șeful Camerei de 
abuz în serviciu contra 
intereselor publice.

București (MF) - Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților a depus, ieri, la Parchetul ICCJ, o plângere, penală împotriva președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase, în care îl acuză de două infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, a declarat, ieri, deputatul liberal Dragoș Ujeniuc.

Grupul PNL solicită ca, în urma actelor de urmărire penală efectuate de către Parchetul General, să se dispună trimiterea în judecată a președintelui Camerei Deputaților, Adrian Năstase.
Două refuzuriîn plângerea penală împotriva lui Adrian Năstase se precizează că faptele care fac obiectul infracțiunii de abuz în serviciu sunt constituite de refuzul acestuia de a convoca sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților, precum și de refuzul de a supune la

vot propunerea liderului grupului PNL, Crin Antonescu, de a se efectua apel nominal la votul din 15 septembrie privind continuarea dezbaterilor asupra proiectului de modificare a regulamentului.* Infracțiunea de abuz în serviciu este considerată de cei 62 de deputați liberali semnatari ai plângerii penale drept , una „calificată”, având în vedere consecința „deosebit de gravă, care constă în obstruc- ționarea cu rea credință a activității celei mai importante instituții a statului”.Totodată, în plângerea pe

nală se face referire și la faptul că președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a manifestat „un comportament vădit contrar Regulamentului” Camerei, nesolicitând și numărarea „abținerilor” la votul privind trimiterea proiectului de Regu .<- ment către Comisia Juridică.Președintele Camerei Deputaților Adrian Năstase a apreciat că plângerea depusă de Partidul Național Liberal la Parchet împotriva sa arată că „penibilul ajunge la cote alarmante în cadrul Parlamentului”.
Simon Wiesenthal a încetat din viață
■ Supranumit „vânătorul

Revendica- |
te explicit
Dubai (MF) - Ayman ;
âl-Zawahiri, numărul ;
doi din ierarhia al- i
Qaida, a revendicat i
pentru prima dată în 
mod explicit atenta
tele de la Londra din i
luna iulie, într-o înre- !
gistrare video difuza
tă luni de Al-Jazeera.
La 1 septembrie, Za- ;
wahiri a justificat ata- i 
curile de la Londra 
fără să le revendice i
însă în mod explicit. :
în caseta de acum, el ;
a afirmat că atenta- !
tele au reprezentat o 
ripostă la „agresiunile 
britanice cruciate co- i
mise împotriva națiu- i
nii mus^^^^ ;

britanici de la crearea ;
Israelului și la cele pe i
care le comit împotri
va musulmanilor din i
Afganistan și Irak". i

de naziști , Wiesenthal 
și-a închinat viața în ser
viciul omenirii.

Viena (MF) - Simon Wiesenthal, supraviețuitor al Holocaustului care și-a dedicat viața pentru a aduce criminalii de război naziști în fața justiției, a murit, ieri, la Viena, la vârsta de 96 de ani.„Simon Wiesenthal a fost conștiința Holocaustului”, a declarat rabinul Marvin Hier, decan și fondator al Organizației Neguvernamentale pentru Drepturile Omului.Simon Wiesenthal a fost u- nul dintre puținii oameni care au supraviețuit lagărelor de concentrare naziste, în timpul celui de-al doilea război mondial.Spre deosebire de ceilalți

Simon Wiesenthal - „o viață în serviciul omenirii" (Foto: EPA)Simon Wiesenthal a ajutat la aducerea a peste 1.100 de naziști criminali de război în fața justiției. în noiembrie 1977, a fost fondat centrul Simon Wiesenthal.supraviețuitori, Wiesenthal tac nu s-a întors la profesia pe ca-re o avea înainte de a izbucni războiul, aceea de arhitect. fostUnul dintre cele m§i spec- su^șesp.Resale a tâjuwrul furnizat servicii-lor secrete israeliene pentru descoperirea lui Adolf Eich

mann în 1960, în Argentina. Eichmann, imul dintre principalii executanți ai „soluției finale” pentru a extermina e- vreii din Europa, a fost judecat și executat în 1961.în , 2004, Simon Wiesenthal a deveni)) cavaler al lmperium lui Britanic, în semn de recunoaștere pentru „o viață în serviciul omenirii”.

Iranul nu este 
îngrijorat

Teheran (MF) - Iranul nu-și va schimba poziția și nu este îngrijorat de o eventuală sesizare a Consiliului de Securitate al ONU în legătură cu dosarul său nuclear, a declarat președintele Mahmoud Ahmadinejad, relatează AFP.„Poziția noastră rămâne neschimbată. Occidentalii fac ce trebuie să facă, iar noi vom acționa la fel”, a subliniat el, răspunzând unei întrebări referitoare la eventuala sesizare a Consiliului de Securitate.Europenii au prezentat un proiect de rezoluție în care cer Agenției internaționale pentru E- nergie Atomică (AIEA) ■ ! să'transfere săptămâna ■« i> aoeafetai dosarul nuclear __  iranian Consiliului de Securitate.

Oficial american ucis în Irak
Washington (MF) - Un angajat al Departamentului de Stat american și trei membri ai personalului unei societăți de securitate au fost uciși luni, în nordul Irakului, vehiculul cu care se deplasau fiind tamponat de o mașină-capcană, a anunțat, ieri, un oficial american din Bagdad. Alte două persoane care făceau parte din convoiul diplomatic au fost rănite în atacul sinucigaș. Acesta este al treilea angajat al Departamentului de Stat ucis în Irak de la transferul suveranității, în iunie 2004.

Tăriceanu, neîntrebat
București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu consideră că ar fi fost de preferat ca președintele Traian Bă- sescu să se fi consultat cu el înainte de a lansa tema Parlamentului unicameral și apreciază că dezbaterea cu prioritate a unui astfel de subiect ar putea influența negativ conținutul raportului CE.întrebat, luni seara, dacă nu și-ar fi dorit ca șeful statului să se fi consultat cu el înainte să lanseze ideea Parlamentului unicameral, Tăriceanu a răspuns „Ba da!”.întrebat de ce nu a avut loc această consultare prealabilă, premierul a răspuns că întrebarea trebuie adresată președintelui, precizând că ultima sa discuție cu șeful statului a avut loc înainte de plecarea lui Băsescu în vizita din SUA.

Pelerini I în fața unei moschei din Kerbala, la circa 100 km de Bagdad. Peste un milion de" pelerini erau așteptați ieri să vină la celebrarea nașterii celui de-al 12-lea și ultim imam, Muhammad al-Mahdi. (Foto: epa>
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Cuvântul liber 
este auditaî de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor

Phenianul pune noi condiții
Seul (MF) - Coreea de Nord a declarat, ieri, că nu renunță la programul nuclear decât după ce Statele Unite îi furnizează reactori cu apă ușoară pentru a produce electricitate, la o zi după ce și-a luat angajamentul de a face acest lucru în schimbul promisiunilor de ajutor și securitate.Declarația intervine după cel mai important progres obținut în doi ani de negocieri privind programul nuclear al Coreei de Nord. în discuțiile de la Beijing, Coreea de Nord

a acceptat, duminică, să renunțe la arsenalul său nuclear în schimbul angajamentelor de asistență și securitate, într-un comunicat comun dat publicității de cele șase țări care au participat la negocieri - Coreea de Nord, Coreea de Sud, Statele Unite, China, Japonia și Rusia - cinci dintre țări și-au luat angajamentul de a respecta cererea Phenianului de a-i fi furnizați reactori cu apă ușoară, urmând a se discuta despre acest lucru la o dată ulterioară.

Euro-observatorii, invitați 
de Băsescu la Cotroceni

București (MF) - Președintele Traian Băsescu i-a invitat, ieri, la Palatul Cotroceni, pe cei 35 de senatori și deputați care vor fi euro-observatori la Parlamentul European, în cadrul întrevederii șeful statului exprimându-și speranța că aceștia vor susține la Bruxelles procesul de integrare a României în UE.

Președintele a declarat că, atunci când s-a pus problema amânării prezenței observatorilor români și bulgari la lucrările PE, au fost au fost „intervenții severe” pentru a se renunța la această variantă. El le-a mai spus celor 35 că toate instituțiile statului își vor- pune bazele în ei și îi voi sprijini în activitatea lor.
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Tragedia disponibilizărilor• Gratuit. O trimitere de la medicul specialist întocmită corect, asigurări de sănătate plătite la zi și cotizație la CJAS Hunedoara sunt suficiente pentru ca pacienții care solicită investigații de imagistică la Centrul „Euromedica" Petroșani să o poată face gratuit, afirmă dr. Sidonia Faibiș, directorul Spitalului Municipal Petroșani. (IJ.)
, • Subvenție dublată. Sprijinul financiar a ® crescut de la 10.000 lei, la 20.000 lei/kg de miere de albine predată la agenții economici, procesatori autorizați. Condiția acordării alocației respective este ca apicultorul să ofere spre achiziționare 10 kg de miere pentru o familie de albine (stup). (L.L.)

■ Concedierile colec
tive au plasat județul 
Hunedoara pe locul I 
în topul șomajului.

Tibebiu Stroia
tlberiu.stroiaelnfonninedla.ro

Un kilogram de 
carne-n sec!

După ce-a băgat toți pensionarii în febra 
recalculărilor și i-a „fericit" cu câteva 

sute de mii de lei, ministrul muncii, Gheorghe 
Barbu, și-a îndreptat privirea spre șomerii 
patriei. Pe care, într-un acces de bunătate 
guvernamentală, se pregătește să-i umple de 
bani. Mat precis vreo 200.000 de lei. De-ăja 
vechi, bineînțeles. Bani cu care un șomer 
poate să-și cumpere, zilnic, 30 de grame de 
carne, având astfel garanția unei mese 
îmbelșugate.

Ina Jurcone
ina.jurconeeinformTnedia.ro

Deva - Situația nu pare să se remedieze pentru că numai în acest an numărul disponibilizărilor se ridică deja la peste 3500, după primele opt luni ale anului, iar cifra va crește în următoarele două luni la 4000 în urma concedierilor din septembrie- octombrie. „Cele mai afectate vor fi persoanele care lucrează în sectorul minier, confecții textile, transporturi și servicii. Patru societăți din municipiul Hunedoara a- nunță cele mai multe disponibilizări. Astfel Solrex anunță 60, Corvintrans 65, Corvin 220 și Albes 56, urmate de CEC Deva, 45, Min- vest, 120, și Prelucrări Mecanice Călan, cu 29”, pre-
Costel îl acuză pe Simota

Și pentru ca nu cumva dezmățul papilelor 
gustative să-nceapă imediat, ministrul a 

anunțat solemn că mărirea ajutorului de 
șomaj se va face abia de anul viitor. Când, cu 
siguranță, tanti inflația va face ca cei 200.000 
de lei să fie egali cu zero. în aceste condiții, 
ar fi bine ca, anul acesta, la fiecare masă, 
șomerii să înghită o dată în sec. Suficient pen
tru a ,/înghiți" cele 30 de grame de carne 
promise de ministrul Barbu.

Avertizare după avertizareDeva (C.P.) - Prefectura Hunedoara a primit ieri o nouă avertizare hidrologică conform căreia, în următoarele patru zile, ar putea avea loc inundații ca urmare a precipitațiilor abundente prognozate pentru săptămâna aceasta. Până sâmbătă este posibil să apară noi inundații ca urmare a scurgerilor importante de pe versanți a torenților și a creșterilor de debite și niveluri ale anumitor râuri.

■ Purtătorul de cuvânt 
al PRM Hunedoara l-a 
acuzat pe patronul 
Jiului de fraudă.

Deva (D.I.) - Costel Avram a declarat că, deși nu are nimic de împărțit cu Alin Simota, are informații că o firmă a patronului echipei de fotbal Jiul Petroșani a încasat pentru executarea unor lucrări' o sumă cu mult mai mare decât ar fi fost normal. „Cele 38 de miliarde de lei încasate de societatea lui Simota nu pot fi justificate nici dacă respectivii muncitori ar fi lucrat 24 de ore pe zi. Se pare că faptul a fost
Regres pe piața muncii

DN7 Mintia-Ilia 
DN68A Ilia-Dobra

Deva (I.J.) - Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți care va avea loc vineri, 23 septembrie, la toate agențiile AJOFM din județ a înregistrat un regres în ceea ce privește locurile de muncă oferite, anunță conducerea instituției. Cele 421 de locuri de muncă vacante, dintre care 49 pentru studii superioare,, sunt net inferioare celor oferite de agenții economici la celelalte două ediții de acest fel organizate în anii trecuți de agenție. „Ne-am confruntat cu situații în care agenții ecoIn Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul Dece- 
bal - Calea Zarandului - Str. Horea

Caricatură de Livlu Stănilă

Noaptea liliecilor peste Ostrovel
■ în fiecare toamnă, 
se ține o Noapte a 
Liliecilor, pentru ca 
aceștia să fie cunoscuți.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniclu@informmedia.ro

Deva - O noapte dedicată liliecilor este organizată pentru hunedoreni în fiecare an de Administrația Parcului Național Retezat (APNR) în colaborare cu Asociația pentru Protecția Liliecilor din România, fiind o manifestare de nivel european.Pasionații de lilieci, dar și cei care vor să afle mai multe informații în acest domeniu, o vor putea face la Muzeul’ Antipa, unde este deschisă o expoziție cu mai multe specii de lilieci, dar si de la hinlncml

Toamna concedierilor a începutcizează Vasile Iorgovan, directorul AJOFM Hunedoara.
Sectorul minier afectatSectorul minier a aruncat pe piața muncii cei mai mulți șomeri, aproximativ 55% din totalul disponibilizaților pro
descoperit de către cei de la DGFP Hunedoara, îh urmă cu doi-trei ani, dar Simota i-a dat în judecată”, a spus Costel Avram. Contactat de Cuvântul liber Alin Simota a declarat că nu are cunoștințe de acuzațiile lui Costel Avram și nu știe despre ce e vorba. La rândul său, Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara, ne-a declarat: „Până 

Alin Simota Costel Avram

nomici nu au anunțat posturile rămase vacante. Urmează ca în viitor să fie penalizați dacă nu o fac în 10 zile de la disponibilizarea postului”, declară Vasile Iorgovan, directorul instituției.

Vasile Iorgovan

Călin Hodor, de la APNR. Acesta le va vorbi copiilor de la Școala Generală din Râu de Mori, la Ostrovel, despre micile mamifere zburătoare (în această seară de la ora 18.00).
Gazdă primitoareEi vor putea afla cât este adevărat și cât nu din ce se spune despre lilieci, cum vânează liliecii cu ultrasunete, cum sunt urmăriți și studiați liliecii și de ce scade continuu numărul lor în țara noastră.O metodă de protejare a acestora ar fi realizarea unui turism organizat în peșteri, unde nu de puține ori s-a constatat că oamenii au dat foc unor colonii în care se adăposteau liliecii. în Româ- țlîfl tfăîocr» Qfl rlî-r» nnln AC 

venind de la cele două mari companii miniere cu sediul îh județ: CNH Petroșani, cu 1114 persoane, și Minvest, 811. Situația concedierilor de la Mital Steel și RAIL Hunedoara nu se înscriu în rândul concedierilor colective de muncă, ca urmare nu primesc 
acum nu a fost înregistrată de către noi nici o cerere prin care să ni se solicite date în această problemă. Urmează ca domnul consilier județean Avram să înainteze o cerere în acest sens, iar noi o să vedem despre ce fel de informații este vorba. Până atunci nu putem spune nimic, pentru că nici nu știm la ce se referă acuzația”.

Teste anti-șpagâ
Deva (T.S.) - Contactat de CUVÂNTUL LIBER, șeful Poliției Județului Hunedoara, Alexandru Drăghici, declară că este la curent cu noua OU. „La nivelul instituției pe care o conduc se fac și acum astfel de teste. Cu siguranță însă că, odată ce noua ordonanță va intra în vigoare, testele anti- șpagă vor deveni mult mai numeroase. Și vor viza o gamă mult mai diversă de funcționari publici. Iar fap

Biologul Călin Hodorspecii europene de lilieci. Toate sunt insectivore, necon- stituind un pericol pentru 

(Foto: arhivă)ajutor de șomaj, mai spune Iorgovan, întrucât contractele au fost desfăcute de comun acord între cele două părți. De la societățile disponibiliza- toare, foștii angajați au primit 3-6-9 salarii compensatorii, în funcție de vechimea în muncă.
Curs finalizatBârcea (I.J.) - 20 de deținuți din cadrul Penitenciarului Bîrcea au susținut în urmă cu două zile examenul teoretic și practic în urma unui curs organizat de Centrul de Formare și Perfecționare Deva.„Cursul s-a adresat deținuților care mai au șase luni până la eliberare și urmează să fie î cadrați pe piața muncii după ieșirea din penitenciar. La curs au participat 18 bărbați și două femei”, spunea Imre Baboczi, director adj. AJOFM Hunedoara.

tul că există prevederi ale noii legi care permit sancționarea penală a persoanei prinse în urma acestui test, va spori eficiența muncii polițiștilor Direcției Anticorupție”, susține Alexandru Drăghici.Testele anti-șpagă vor fi efectuate de polițiști sub acoperire care vor „interpreta” diferite roluri pentru a-i prinde pe cei despre care există informații că ar lua șpagă.
15 miliarde de 
lei o clădire

Deva (D.I.) - CL Deva a adoptat o hotărâre prin care s-a aprobat procesul- verbal de negociere a imobilului din strada G. Barițiu, nr. 3-5, unde funcționează serviciul de cadastru din cadrul Primăriei. Clădirea, proprietate a SC Macon SA, a cărei valoare a fost stabilită de evaluator la 16 mid. lei vechi, va fi achiziționată de către CL Deva pentru 1,5 milioane RON, preț ce va fi plătit în 3 rate lunare. Prima rată (50% din valoarea imobilului), va fi achitată în octombrie a.c., iar celelalte 2 rate egale vor fi plătite în noiembrie și decembrie 2005.

tlberiu.stroiaelnfonninedla.ro
ina.jurconeeinformTnedia.ro
mailto:sanda.bocaniclu@informmedia.ro
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Ziua mondială pentru combaterea 
bolii Alzheimer

1832 - A încetat din viață Walter 
Scott (foto), poet și scriitor, creator al 
romanului istoric englez („ Ivanhoe", 
„Rob Roy") (n. ÎS august 1771) 
1860 - A încetat din'viață filosoful

Arthur Schopenhauer; prin opera sa fundamentală „Lumea 
ca voință și reprezentare", a întemeiat voluntarismul în 
fflosofia modernă (n. 22.02.1788)

1864 - S-a născut scriitoarea română de expresie franceză 
Elena Văcărescu (m. 17 februarie 1947)

Calendar religios
21 septembrie - Sf. Apostol Codrat; Sf. 

Prooroc Iona

Deva (S.B.) - Sfântul Apostol Codrat a luminat pe multi cu învățătura dogmelor și i-a adus la lumina cunoștinței lui Dumnezeu. Pentru aceasta persecutorii l-au alungat din Atena. Mai întâi a fost împroșcat cu pietre și în foc ispitit, apoi a fost osândit la alte numeroase chinuri. în final a primit cununa muceniciei pe vremea împărăției lui Eliu Adrian. Despre Proorocul Iona se spune că a suferit din cauza prigoanei la care a fost supus în urma propo- văduirii credinței în Dumnezeu. în prigoana sa a fost nevoit să o poarte și pe mama sa văduvă. Au ajuns la o femeie și a locuit la dânsa, căci el nu putea să locuiască cu cei netăiati împrejur, și a binecuvântat-o pe dânsa pentru primirea ei de oaspeți. Acesteia i-a înviat feciorul care-i murise. Apoi s-a dus să-și îngroape mama. Acolo a murit și el, într-un strigăt disperat, rămânând pe pământurile lui Iuda.
Energie electrică ________ _ ______
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan _______________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 

09.00-15.00 Str. 22 Decembrie, bl. 4, sc. B
Al. Salcâmilor, bl. 32, sc. D

Apă ____________ ______________ ________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
07.30-15.00 P.T.26, zona înaltă

7:00 Jurnalul TVR 
7:50 Euro-dispecer 
8:00 Lecții pentru tata 
9:00 Sănătate pentru toți 
9:30 Teleshopping

1030 Orfanii (dramă, Canada, 
131997). Cu: Michael 

Caloz, Măriei Heming
way, Ben Cook, Ricky 
Mabe. Regia Rodney 
Gibbons

11:50 Euro-dispecer
12.-00 Garantat 100% 
1330 Doctor

gBecker
1330 Desene animate: Chip și 

□Dale
1400 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Televiziunea - 0 lume

Qnebună (r)
15:30 ...Sed Lex! Realizator 

Ion Mirea
16:00 Conviețuiri
16:55 Expediție b necunoscut 

(r)
1730 Travelling ircula
1830 Din culisele Cerbului de 

Aur 2005
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

2tt00 Festivalul 
Internațional 
Cerbul de Aur, Brașov, 
2005. Concursul de

■ interpretare
22J15 Din culisele Cerbului de 

Aur 2005
23:00 Festivalul Internațional 

Cerbul de Aur, Brașov, 
2005. Recitalul lui Joe 
Cocker

2330 Agenda 
Festivalului și Concursu
lui internațional 
„George Enescu* 

030 Fantomee adâncurilor 
«(thriller, SUA 2002). 
220 Jurnalul TVR 
330 Apostolul (dramă, 
HSUA 1997, r). Cu: 

Robert Duval, Farrah 
Fawcett, Billy Bob 
Thornton. Regia Robert 
Duval.

5:50 Destine 
«secrete

640 Teleshopping

21 apr. ______ _____ _______ __ .___ '

Rezultatele nu sunt cete propuse, dar situația se va redresa 
curând. E mai accentuată nevoia de căldură sufletească.

21 apr.-20 mal

Toate bune și frumoase în familia dv. Pentru urgențele de 
sănătate și musafiri cheltuiți o sumă bunicică.

21 mai-20 ii

21 iun.-20 iuL . ____________... ______ ___________

MBH întâmplări trecute revin în actualitate. Aveți de ales între 
wSe revendicări și iertare. Soluțiile pașnice sunt cete mai avan

tajoase.

Soluția integramei din numărul 

precedent: S-T-N-C- 

MENESTREL - RUNE - APA - 

MELODII - U - NARAV - ST - GA

- IT - ALA - DT - ARȚAR - CARE

- FUGI - A - URA - NA - TUB - 

SACRA - RAC - LIED - PADOC - 

TUCA - NOROI - RISC

TELEFOANE 1 'IMili

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

1 Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Urgențe IO '
Pompieri 981
Jandarmerie 955
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente, lift 23509©

. | • ■■■ ■ ■ I

700 Știrile ProTv. Ce se 
htâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

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

10:15 0 nouă viață 
11:15 Walker, polițist texan 
12:15 La Bloc 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 2 tr-o pastilă
14:15 Prețul de a

H fi mamă (dramă, SUA 
1994) Cu: Mariee 
Matlin, Melissa Gilbert, 
Peter Frechette, Joanne 
Pankow

1630 Tânăr șl neliniștit. Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

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

1730 Știrile ProTV. Vremea 
1745 Teo
19:00 Știrile PRO TV Sport

V a

20:15 Alamă de
ii jadul zero

{acțiune, SUA 1996) 
Cu: Frank Zagarino, Joe 
Lara, Elizabeth 
Giordano, Brian 
D'Shaughnessy 

22:15 La Bloc 
2330 Știrile ProTv

t Vremea 
2345 Fastiane, cursa vieții și 

ga morții
0:50 Omul care 

aduce cartea 
(reluare)

130 Știrile Pro Tv
230 Alarmă de
Ol gradul zero 

(acțiune, SUA 
1996, r)

400 Chestiunea Zilei (r) 
430 Zâmbete într-o 

pastilă (r)
530 Parte de carte

(reluare)
630 Teo

(reluare)

630 în gura presei 
7:00 0bvator
830 Canalul de știri 

10:00 în gura presei (r) 
1030 Concurs interactiv 
1230 Dădaca 
1330 Observator Cu: Simona

Gherghe 
1345 Din dragoste. Emisiune 

de divertisment cu 
Mircea Radu. Din 
dragoste aparține cate
goriei ordinary people 
show, fiind un spectacol 
cu public care își prop
une să lanseze pe piața 
TV din România un nou 
concept pentru noțiunea 
de divertisment și 
anume un gen de diver
tisment bazat pe senti
mente, emoții și reacții 
adevărate

16:00 Observator Sport 
Meteo

16:45 Anastasia 
17:45 9595 -Te învață ce să 

fad
18:55 Știrile sportive 
1930 Observator Sport 

Meteo

20:30 Zkia judecății 
2230 Observator cu Letiția 

Zaharia
2330 Străina (acțiune, SUA, 

M 1995). Cu: Kathy Long.
Andrew Divoff, Eric 
Pierpoint, Robin Lynn 
Heath. Un mic orășel 
din Arizona, Lakeview, 
este terorizat de o 
gașcă de motodcllști 
violenți. Șerifului îi este 
prea teamă să facă 
ceva din cauză că 
logodnica lui fusese 
omorâtă deoarece el 
încercase să-i dea pe 
mâna autorităților. într- 
o zi, o femeie miste
rioasă, care semăna leit 
cu fosta logodnică a 
Șerifului, își face apariția 
în oraș și începe să-i 
omoare

130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 L

630 Călărețul singuratic 
H (acțiune, SUA 2003) 

730 Ai vrea tul (familie, 
13 SUA 2003)

8:55 Mântuirea
H (comedie,

SUA, 2001) 
1030 Păzind-o pe Tess

(comedie, SUA 1994) 
1235 Philip Mariowe (come- 

13 die, Cehia, 2003) 
1345 Fast Food (comedie,

(3 Australia, 2003) 
15:15 Vedere de ansamblu 
> 13 (dramă, SUA 2003). Cu:

Neve Campbell, Mai- 

colm McDowell, William 
Dick, Barbara E. Robert
son, James Franco, 
Susie Cusack. Regia: 
Robert Altman 

17:05 Spy Kids 3-D: Sfârșitul 
{^jocului (aventuri, SUA

2003) 
1825 Reuniunea (comedie,

13 SUA 200). Cu: Eugene 
Levy, Catherine O'Hara, 
Bob Balaban, Christo
pher Guest, Fred 
Willard. Regia: Christo
pher Guest

2030 Cold Mountain (dramă, 
QSUA 2003). Cu: Jude

Law, Nicole Kidman, 
Renee Zellweger, Eillen 
Atkins, Donald Suther
land, Ray Winstone. 
Regia: Anthony 
Minghella 

2230 Dicționarul din alcov 
13 (romantic, SUA 2003).

Cu: Jessica Alba, Brenda 
Blethyn, Bob Hoskins, 
Hugh Dancy 

020 Nu mi-e frică (dramă, 
O Italia, 2003). Cu: Mattia

Di Pierro
235 Acum ori
O niciodată (acțiune, SUA 

2003). Cu: Duane Mar
tin, Meagan Good, Vivi- 
ca A. Fox

330 Străinul (acțiune, SUA 
O 2003). Cu: Steven Sea

gal, Max Ryan, Hany 
Van Gorkum, Jeffrey 
Pierce, Sherman Augus
tus

07:00 Sărută-mă, prostule! 
(film serial, reluare) 0830 Euro- 
Dispecer 0835 CeZar și Tipar 
0930 Rebelii (serial, r) 1030 
întoarcerea în Paradis 11:45 
Pasiuni (serial) 12:40 Stargate: 
SG -1 (serial) 1330 Telesho
pping 14:00 Desene animate 
1430 încurcăturile lui Zack (se
rial) 1530 împreună în Europa 
16:00 Zona de conflict 1635 
Jurnalul TVR 2 17:00 Rebelii 
(film serial) 1830 Jurnalul Euro
news 1830 Minorități sub trei 
dictaturi 1930 Volei femini: 
România- Polonia (live) 2030 
Misterele Bibliei 21:00 Omul 
între soft și moft 2130 Jurnalul 
TVR 2230 Jurnalul Euronews 
22:15 Un plan diabolic (sus
pans, SUA 1993) 0030 Amer
ican Gothic (film serial) 0130 
Două roți (r) 01:30 Un ținut 
necunoscut (dramă)

PRO CINEMA
0630 Apropo TV 07:00 Ron

dul de dimineață 10:15 Cristi 
Tabără pe ei 1130 Cheia (dra
mă, SUA, 1958, r) Prima parte 
1330 Desene animate: Tom și 
Jerry 14:45 Surorile (s) 16:00 
Jack, agent secret (s) 17:00 
Sirocco (dramă, SUA, 1951) 
1930 Surorile (s) 20:00 Doc
torul de suflete 2230 Gașca lui 
Sinatra 0030 Cristi Tabără pe 
ei 01:15 Gașca lui Sinatra 
(dramă, SUA 1998)

1130 Mozaicul zilei 1330 Ora 
de știri 1430 Hrvatska kronika 
14:30 Ecranul nostru 15:00 
încântare 16:00 Dezbatere 
despre guvern 1625 La drum 
17:00 Știri 17:05 Ansamblul 
Promise 1720 Emisiunea tiner
ilor ortodocși 1730 Indicator 
18:00 12+ 1830 Știri 18:38 
Știri regionale 18:50 Dezbatere 
1935 Povești 19:55 Vecinii (s) 
2030 Știri 2135 Avocatul tele
viziunii 22:05 Dr. Șefu' mare 
2335 Miercuri seara 23:35 
Casa culturii 0035 Provocator

21oct.-20noy.

21 iul.-20awg

Vizita unor rude îndepărtate vă răstoarnă planurile. Dar e 
posibil ca ele să vă aducă informații prețioase despre fa
milie.

21 aug.-20 sept. . __ __________._____

Vă preocupă armonia în familie. Diversitatea de probleme 
vă pune în situația rezolvării priorității zilei - consensul.

0 persoană vă streseazâ și vreți s-o atacați. Mai blne amâ
nați decizia. Cineva din familie are nevoie de sprijinul dv.

X—-

Jovial, spiritual șl cu umor, atrageți simpatii, vindecați 
gelozii. Profesional e posibil să promovați prin plecarea 
unui coleg.

Probabil înțelegeți greșit propunerile partenerului de afa
ceri. Păstrați-vă calmul, ca să nu întrerupeți colaborarea.

Sobrietatea și rigoarea sunt calitățile dominante. Cu ele 
chiar veți nedumeri cu noua fațetă a caracteru-

________ _________ . ' . ' . ' _______________

E preferabil să faceți o listă de priorități, să nu acționați 
haotic. Lipsa de răbdare e pentru dv ceva nou și, din feri- 
cire, pasager.

■A.'

Sunteți în situația delicată de a avea o discuție neplăcută 
cu persoana iubită. Ulterior, amândoi regretați jignirile re
ciproce.

■

1

0730 Teleshoping 0730 Casa 
noastră 08:00 Sport cu Flo
rentina 0835 Dragoste și pute- ; 
re (s, r) 0925 Sunset Beach 
1030 Oamenii vorbesc 1130 
Tele RON 1235 Teleshopping > 
1330 Sunset Beach 1430 Te- < 
leshopping 1430 Garito (I) ’ 
1530 Dragoste și putere 1655 
Garito 1730 Trăsniți în NATO. 
1830 Focus. Sport Meteo. 1845 r 
Oamenii vorbesc 19:00 Da sau ! 
nu 2030 Cronica cârcotașilor. ‘ 
2200 Trăsniți în N.A.T.0.2230 
Focus Plus. 23:15 Da sau nu.
0030 Călătorii în lumi paralele i 
0130 Focus

NATIONAL
07:00 Programul de știri N24 * 

' 1030 Teleshopping 1130 Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracționar 1230 Teleshopping 
13:00 Ochi negri (s, r) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 Detec- s 
tivi în paradis 1530 Ruth Ren- ‘ 
dell (mini serie) 1630 Ochi 
negri (s) 17:30 Naționala de

■ bere - Batalionul distracționar 
i 18:30 24 de ore Național Tv 

19:45 Țara Iu' Papură Vouă ; 
2030 Secrete de familie. Este 
inspirat din romanul cu același 
nume al scriitoarei Jane Smiley 
2230 Febra iubirii 0030 Națio
nalul la miezul nopții

0730 Propagandă 0725 Bună 
dimineața, Ungaria! 07:55 
Mokka 10:00 Sodă - joc tele
fonic 1130 Teleshop 1220 
Salome (s) 13:10 Joc 14:10 
Mâncătorul de cuie (f) 1620 
Cărările iubirii (s) 16:50 Anita 
(s) 17:25 Monk (s) 1825 Al 
șaptelea cer (s) 1930 Știri, 
meteo 2030 La bine și la rău 
(s) 2030 Activ 21:10 Columbo 
(SUA). Cu: Peter Falk, Janet 
Leigh, Maurice Evans, Sam 
Jaffe, John Payne 23:15 Infer
no (acțiune, SUA, 1999). Cu: , 
Jean-Claude Van Damme, Pat 
Morita 01:10 Bună seara. Un
garia! 0140 Necredinciosul (F) <

ACASĂ l 1 DEVA
0630 Micuțul Frijolito' (r) 0830 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 
De trei ori femeie (r) 1130 
Amazoana (s) 1230 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) j 
1430 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1730 ! 
Poveștiri adevărate 1825 Vre- ’ 
mea de Acasă 1830 Inocență i 
furată (s) 1930 Pariul iubirii (s) ' 
2030 Lacrimi de iubire 2130 
Culoarea păcatului (s) 2230 De 
trei ori femeie. Cu Mihaela Tatu 
0030 Poveștiri adevărate (r) ’ 
0130 Lacrimi de iubire (r) 0230 , 
De trei ori femeie (r) 03:15 
Legături de familie (r)

063007.00 Observator -
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

B1TV
0630 Teleshoping 0730 Viața ’ 

dimineața. în fiecare dimineață 
de la ora 7 până la ora 9 0930 
Verissimo 1030 Lumea căiților 
10:15 Folclorul de aur 11:15 
Ape învolburate (d) 1230 Ma
pamond creștin. Emisiune reli
gioasă 1335 Calea, adevărul șl 
viața 1430 Euroblitz: Oamenii 
și politica 1530 Teleshopping : 
15:35 Euroblitz: Jurnal Euro- • 
pean 16:00 Armata chineză ; 
16:30 Ne privește. Cu: Alina 
Stancu 1830 6I Vine presai 
20:00 Supraviețuitorii 22:00 
Nașul 23:45 Știri 0030 ! 
Supraviețuitorii (SF, SUA 2000) \

REALIMMft
0630 Realitatea de la 06:00 , 
06:45 Ziarul Realității 11:15 ; 
100% (r) 1230 Realitatea de la
12 1345 45 de ani de la co- J 
munism (r) 1430 Realitatea de : 
la 1415:15 Realitatea medicală < 
16:00 Realitatea de la 16:00 j 
17:15 Documentarele Realității j 
19:15 Realitatea Zilei cu Răzvan s 
Dumitrescu 2030 Realitatea de j 
la 20:00 20:15 100%. Cu Ro- j 
bert Turcescu 2130 Realitatea 
de la 21:00 2145 Filiere 2230 j 
Jurnal 2245 Filiere 2330 Real- « 
itatea de la 23:00 2330 45 de J 
ani de comunism 0030 Reali- \ 
tatea de la 00:00

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

0700 Alături de sora mea 
(dramă, SUA 2005) 

0845 Păcatele trecutului 
(dramă, Canada, 
2004). Partea a doua 

1030 Promisiuni deșarte 
(dramă, SUA 1993)

12.15 Pe urmele lui Buck 
MacHenry

1400 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Alături de sora mea 

(dramă, SUA 2005, r) 
1630 Păcatele trecutului.

Partea a doua
18.15 Promisiuni deșarte 

(dramă, SUA 1993, r)
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
2100 Adevărata dragoste 
2245 Jordan (s) 
2345 3 a.m. (thriller, SUA 

2001)

DISCOVERY

09.00 Planetele
1000 Congo 
1100 Războaie la mulinetă 
1200 Vânătorii de mituri 
1300 Muzeul de ceară - 

Madame Tussaud v
1400 Invenții pierdute 
1600 Impact cu cometa 
1700 Curse
1900 Mașini extreme 
2000 Vânătorii de mituri 
2100 în culisele producției 

'Războiul Stelelor* 
2200 Câmpuri de bătălie 
0000 Motociclete americane 
0100 Discovery despre Sex 
0200 Mașini extreme
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ACTUALITATE /5mi|Hț$£â, 21 septembrie 2005
• Protocol. Activitățile în domeniul protecției mediului care se vor derula, în perioada 2005-2007, la nivelul Regiunii Vest, în care este inclus și județul Hunedoara, fac subiectul unui recent protocol de colaborare între ADR Vest și Agenția Regională de Protecția Mediului Timișoara. (C.P.)• Cămin. Construcția Căminului Cultural din centru de comună Ilia a costat trei miliarde de lei, la construcția lui s-a lucrat doar șapte luni, afirmă primarul comunei, Marius Omotă. Banii au fost asigurați în exclusivitate din fondurile Consiliului Local Ilia, iar căminul a fost inaugurat la sfârșitul lunii iulie 2005. (IJ.)
Varză 10000 lei/kq
Fasole verde 15000 lei/kg
Fasole uscată 35000 lei/kg
Porumb 5000 lei/bucata
Gogonele 25000 lei/kg
Mere 12000-20000 lei/kg
Pere 15000 lei/kg
Prune 15000 lei/kq
Coarne 20000 lei/kq
Struquri 20000 - 25000 lei/kq
Lubenită 4000 lei/kq
Piersici 30000 lei/kq
Lapte 12500 lei/litru
Brânză 25000 lei/bucata
Smântână 25000 lei/bucata
Telemea 120000 lei/kg
Ouă 4000 lei/bucata

Cd mai mare cazinou din Malaezia con
stituie principalul punct de atracție a 
turiștilor care vizitează această țară.

(Foto: EPA)

«R»

O gară ajunsă în paragină
■ Gara din Dobra, odi
nioară punct feroviar 
important, arată azi ca 
un loc fără stăpân.

Sanda Bocaniciu
sanda.bacaniciu@informmedia.ro

Deva - Majoritatea gărilor românești, mai ales cele ale comunelor sau orașelor mici, după ce a avut loc privatizarea din Căile Ferate Române, sunt pe cale de dispariție pentru că nu sunt gestionate de un singur stăpân. Acesta este motivul invocat

atunci când se atrage atenția asupra spațiilor insalubre și serviciilor oferite sau neoferite călătorilor. Un astfel de exemplu este și gara din comuna Dobra unde nu este’ indicat să ajungi fără a avea o broșură cu mersul trenurilor asupra ta.
Primăria nu știePe acolo trec trenuri, dar nimeni, cu excepția navetiștilor, nu știe care sunt acestea sau la ce ore ajung sau pleacă din gară, pentru că nu au unde se informa. Sala gării în care trebuie să intre

Zidurile scorojite, interiorul insalubru sperie călătorii

Gara din Dobra pe cale să devină ă gară fantomăcălătorul creează repulsie și de cele mai multe ori nici nu este deschisă! Cum arată clădirea acestei gări se poate vedea în imagini.Primăria comunei nu prea știe ce se întâmplă pe acolo.

Ni se spune doar că „probabil că se desființează, dar noi nu vrem așa ceva pentru că sunt mulți navetiști la Deva unde acum nu este autogară, nu sunt autobuze!...” (vicepri- mar, Eugenia Lazăr n.r.)
Reuniune în premieră județeană
■ Contabilii hunedo- 
reni se reunesc azi, de 
ziua lor, pentru a dis
cuta în cadru festiv.

Clara Pâs
dara.pas@informmedia.ro

Deva - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România Filiala Hunedoara - Deva orga- ”®izează, astăzi. ®entru prima dată o reuniune a tuturor celor care practică această profesie în județ. Manifestarea ce poartă deviza „Știință, Independență, Moralitate” este dedicată în fapt

sărbătoririi zilei naționale a contabilului român, stabilită pentru data de 21 septembrie, în cadrul acestei reuniuni, ce se desfășoară la sediul CCI Hunedoara, cei prezenți vor dezbate și problemele cu care se confruntă, precum și viitorul profesiei.
Recunoscută în UE„Deoarece profesiile de expert contabil și contabil autorizat sunt activități reglementate și de Legea 200/2004 privind recunoașterea reciprocă de către Uniunea Europeană și România a diplomelor și calificărilor profesionale, consider că oamenii

de afaceri trebuie să aibă în preajma lor un profesionist contabil, care prin cunoștințele sale, să contribuie la succesul și dezvoltarea managementului fiecărei entități economice”, a declarat Pom- piliu Traian Pătroiu, președintele CECCAR - Filiala Hunedoara.CECCAR este organizația care gestionează profesia contabilă. Acest lucru se realizează prin accesul la profesie,, evidența membrilor prin în- scrierea lor în Tabloul Corpului, dezvoltarea profesională, elaborarea și publicarea de norme privind activitatea profesională.

Belgieni în Vale
Petroșani (I.J.) - Reprezentanții Carbonetta, societatea belgiană interesată de ecologizarea haldelor de steril din Valea Jiului, au sosit la Petroșani. Primul punct pe ordinea de zi a fost stabilirea unui partene- riat între Universitatea Petroșani și societatea străină. Ecologizarea haldelor de steril va fi efec- Ț țuată pe cheltuiala societății belgiene. Carbonetta e interesată de tratarea haldelor pentru recuperarea silicaților și de huilă din Valea Jiului.

CIESU! vani»ac swrrs.
. 1 J j 1 J j'j'j J 1 J l 1 J '-j 1 J1 1 1 J > J J w

1 dolar 2,8690 lei

1 euro 3,4860 lei
1 liră 5,1702 lei I'

1 gram 43,3301 lei ’

Sodetatea Preț Variație
închidere (lei/acțX%)

1. SNPPETROM 0,4780 +1,06
2. StFI 8ANAT-CR1ȘANA 1,6400 +1 ,86
3. TLV 0,9950 +1,53
4. BRD 13,00) +2,36
5. IMPACT 0,4300 +1,42
6. AZOMUREȘ 0,3110 +9,12
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8700 +1,16
8. ROMPETROL 0,1150 0

RAFINARE (RRC)
9. HABER oprit
10. bccarpatica 0,5550 +3,74
11. SECERAI 0,0132 +24,53
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
Mi Decebal. bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Preselecție pentru 
GermaniaBucurești (I.J.) OMFM organizează zilnic, la București, preselecția solicitanților de locuri de muncă în Germania ca lucrători oaspeți și ca sezonieri. Se primesc doar dosarele solicitanților cunoscători de limba germană nivel bun și foarte bun. Pentru lucrătorii sezonieri există posturi de expozanți (lăcătuș mecanic, mecanic, electromecanic, electrician - contract pe o perioadă de 9 luni). Se mai oferă posturi din domeniul agricol și gastronomic, de vânzător, condiția fiind vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani, și experiență de minimum doi ani în cartea de muncă. Pentru lucrătorii oaspeți, contractele au o durata de 12 luni cu posibilitate de prelungire încă șase luni.
Jandarmi montani

Lupeni (I.J.) - Valea Jiului are cuprins în Detașamentul Jandarmi Pază Instituțională Petroșani și un post de jandarmi montani care vor avea ca zonă de competență exclusiv stațiunea turistică Parâng. Acest post, cuprins în Secția de Jandarmi Montani Lupeni este cel de-al treilea înființat în zonă după Straja și Câmpul lui Neag. Noul post are ca misiune menținerea ordinii și liniștii publice în stațiunile montane din Vale, pe traseele turistice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale și acordarea de sprijin și prim ajutor turiștilor rătăciți sau

CREDITUL PENTRU
NEVO[ 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 și 
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 oferita gratuit dienților, 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 liberale 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 carete interesează. 
Cu CREDINSTANT, creditul pentru nevoi personale de ta banca 
UniCredit, visele ți se pot îndeplini mai repede decât te aștepți.

DOBÂNDĂ REDUSĂ PENTRU CONTRACTELE ÎNCHEIATE PÂNĂ LA 15 NOIEMBRIE

DOBÂNDĂ PENTRU CRfprrE
MAI MICI 0£ 28.000 RON

1 14%’ j DAE 17,61% I

'mai'mici 'or‘s*ooo eufo':

• dnbanda standard a banat mtnus 7%

. ** mânda stai» a bSndt mim 0.51%

credit până la

^UniCredit Romania
8ancaadaptai>ilă
www.unfcredit.ro

r
€ 1,000 3.000 5,000 7.000

1
10,000

IAN 88 265 442 619 875

2 ANI 47 140 233 327 457

3 ANI 33 98 164 229 318

5 ANI X X 109 152 208 J

8 000 euro
fără documente justificative
Vă așteptăm la sediul nostru din Oradea, Sir. Gen. Magiieru nr. 2, Tel: 417 500

mailto:sanda.bacaniciu@informmedia.ro
mailto:dara.pas@informmedia.ro
http://www.unfcredit.ro


ziarul familiei tale

Câștigă o bibliotecă, cumpărând CL in fiecare zi.
Ab’onează-te cu doar 6,9 lei pe luna octombrie și nu pierde nici o parte 

din puzzle-ul ce va urma in edițiile viitoare.

innNAi. rwro!



Gimnastica deveană revine în top

• Proiect de patinoar. în urma solicitărilor venite din partea locuitorilor Devei, primarul Mircia Muntean a prezentat, ieri, Consiliului„ Local un proiect pentru amenajarea unui patinoar în incinta Stadionului Cetate. Consilierii au fost de acord cu derularea unui studiu de fezabilitate și au votat ca investiția să fie suportată din bugetul local. (C.M.)
• Succese la Cupa Farul. Sportivele de la secția de aerobic a CSS Cetate Deva au obținut rezultate foarte bune la Cupa Farul, desfășurată la Constanța la finalul săptămânii. Pe larg despre performanțele devencelor în Pagina Sport de mâine. (C.M.)

■ Sandra Izbașa a 
câștigat 31 medalii la 
Campionatele Interna
ționale ale Japoniei.

ClPRIAN MaRINUȚ
clprian.m3rinut@inf0rmmedia.ro

Deva - Gimnasta Sandra Izbașa, componentă a lotului olimpic de junioare care se pregătește la Deva, a câștigat trei medalii la Internaționalele Japoniei de juniori, încheiate luni, la Yokohama.Sportiva antrenată de Nico- lae Forminte s-a impus în probele de sărituri și sol și s-a

clasat pe locul trei la individual compus. Succesul sportivei de la Deva salvează onoarea gimnasticii românești care după desființarea lotului olimpic de senioare traversează cea mai acută criză din istorie și readuce speranța redresării acestei discipline „regină” a sportului românesc.
înaintea americancelorGimnasta deveană a câștigat concursul de sărituri, cu nota 9.300, fiind urmată de americancele Natasha Kelley (9.275) și Bianca Flohr (9.175), iar la sol a fost notată cu 9.550,

înaintea acelorași sportive, Kelley (9.475) și Flohr (9.400). Izbașa a cucerit medalia de bronz, la individual compus (cu 36,450 puncte), după sportivele americane Natasha Kelley (37,250 puncte) și Bianca Flohr (37,150 puncte). „Internaționalele Japoniei se desfășoară din doi în doi ani, iar la ediția din acest an au fost prezente sportive din China, Rusia, USA, Franța, Germania, Ucraina, România și țara gazdă”, preciza Ion Bădoi, director sportiv în cadrul Colegiului Național Sportiv „Cetate” Deva, unde se antrenează și învață gimnasta. Sandra Izbașa

Programul etapei a lll-a, miercuri, 21 septembrie: HEM <
Roman - Dunărea Brăila; Cetate Deva - Tomis Constanța; 
CSM Sibiu - Oltchim Rm. Vâlcea; CSM Baia Maie - Rul
mentul Brașov. HCF Piatra Neamț - U Jolidon Cluj; Oțelul 
Galați - Sllcotub Zalău; Rapid CFR București - Astral Poșta 
Câlnău. ■ ...... - ■■ ■; _____________
CiasamaMul_________ j___________________________________

14. CSM Sibiu ■ 2 '~0 0 2 37-71 0
Etapa a rv-a.34 Septembrie: Dunărea Brăila - Astral Poșta 
Câlnău; SilcdUlb Zalău - Rapid CFR București; Snw. laB- 
don Gpj - Oțelul Galați; Rulmentul-Brașov - HCf Matra 
Neamț; Oltchim Rm. Vâlcea - CSM Baia Mare; Tomis Con
stanța - CSM Sibiu; HCM Rbman • Cetate Deva » 
.11-%________ &______ dâ^.- -__

"■ț țjr- ț

1. Rulmentul Brașov 2 2 0 0 60-33 ' 4
2. Astral R. Câlaău , 2... 0 0- .’69-51 4
3. Silcotub Zalău 2, 2 o o: . •U54-52 4
4. Tomis Constanță 2 ' 2 0 , S: ,'57-46 4
5. U lallitanClul ? 1 10' 56-47 3
6. Oltchim Rm. V. •i 1 0 1 . ' 52-51 2
7. HCM ((oman ’5? Y f

0 1 48-49 2
8. Dunărea Brăila 2’-1. 0 1 ■ 752-54 2
9. Ote$ Galați 2 \1. 0 1 49-52 ?
16! £39 B. Mare 2 0 1 1 45-48 1
11. Ce» te Deva 2 0 0 2 48-53 0
12. ftapi’i CFR 2 0 0 : 2 46-56 0
13. Neamț 2 0 0 2 57-77 . El

Culturiștii deveni, la lot
Deva (C.M.) - Federația Română de Culturism și Fitness a comunicat, ieri, componența lotului național de Culturism al României, în cadrul căruia au fost selecționați și doi sportivi de la CS Body Building Deva. Este vorba de Petrișor Popa și loan Orian, multipli campioni naționali, cu rezultate valoroase pe plafi internațional, sportivi pentru care Federația i-a solicitat clubului devean să asigure cele mai bune condiții de pregătire. „Performanțele acestor sportivi se datorează în mare măsură celor care ne-au sprijinit în activitate, respectiv autoritățile locale și sponsori privați precum _.iviu Almășan, George Frîntu și Dorel Doda”, preciza Valentin. Guță, președintele clțibu- Iui devean. De remarcat că Valentin Guță a primit recent din partea Federației Internaționale de Culturism o diplomă pentru întreaga activitate.

loan Orian

Cetate
■ Echipa deveană tre
buie să câștige pentru 
a nu se afunda în sub 
solul clasamentului.

ClPRIAM MARINUJ

ciprian.marinut@informmedia.rp

Deva - Pentru handbalistele antrenate de Liviu Jurcă și loan Mătăsaru nu mai e loc de experimente nereușite. După ce au pierdut jocurile din primele două etape, fără a fi penalizate, Marian Muntean, finanțatorul clubului Cetate, le-a avertizat pe jucătoare că, dacă nu câștigă partida de azi cu Tomis Constanța, vor fi sancționate. „Am fost înțelegător la înfrângerile cu Rulmentul și Oltchim, pentru că nu a jucat Cartaș și pentru că în fața acestor echipe puternice oricine din Ligă va avea probleme. Dar, dacă nu obținem victoria contra Tonusului, .voi trece la sancțiuni”, afirma președintele clubului devean. Liviu Jurcă, antrenorul principal de la Cetate, nu s-a plâns că obiectivul stabilit de patron ar fi prea difi-
Se va revanșa

Petroșani (C.M.) - Huiduiți de propriii suporteri și penalizați cu 10 la sută de patron, pentru înfrângerea de sâmbătă cu FC Argeș, jucătorii Jiului au ocazia să-și spele păcatele în meciul de azi cu FC Bihor (B3) din 16-imile Cupei României. Partida are o miză dublă pentru Jiul, întrucât dincolo de obținerea calificării minerii trebuie să îi ofere un debut cu dreptul experimentatului tehnician Dumitru Marcu, numit luni ca director tehnie . pentru a-1 dirija pe tânărul antrenor Ionuț Chirilă. Jocul nu va fi însă ușor, întrucât ambiția gazdelor e mare, iar minerii vor încerca să-și menajeze unii jucători, pentru că sâmbătă urmează o deplasare

vrea prima victorie

Renata Tătăran (la minge) a fost golghetera echipei Cetate în primele două etapecil. „Tomis e o echipă mai omogenă și mai experimentată, dar nu e imposibil de InVfcffi. Totul depțafle de noi, pehtm că în primele etape am demonstrat că putem' juca bine, chiar dacă am pierdut. Cu o apărare exactă și o mai mare atenție la finalizare putem realiza victoria”, afirma tehnicianul devean.
Revine Cartaș?

devene Carmen Cartaș, suspendată șase etape, pentru că nu s-a prezentat la lotul național în iunie, când era cu piciorul în ghips. „în sfârșit,Comisia a admis că a greșit și a înaintat Comitetului Director propunerea de a anula suspendarea. Acest for ar

ieri, Comisia de Disciplină a mai acordat două sancțiuni clubului devean. Astfel, Cetatea primit avertisment pentru că a plecat la un turneu internațional în Ucraina fără a aștepta acordul FRH, iar patronul Marian Muntean a fost amendat, pentru că i-atrebui să se întrunească ! .,mâine (azi n.ț.) dimineață pen- ’’ Cetate - Rulmentul «Ifefcei

Comisia de Disciplină a FR Handbal a judecat, ieri, încă o dată cazul golgheterei
tru a va ' i propunerea, dar e posibil să amâne ședința, pentru a ne faulta din nou și Cartaș să nu joace nici cu Tomis”, preciza Muntean. Tot

amenințat pe arbitrii meciului ... jea dinr*e Cetate și formațiapregătită de secundul naționalei, Dumitru Muși, se va disputa la Sala Sporturilor din Deva, de la ora 18.00.
extrem de dificilă la FC Național. Meciul se va disputa pe stadionul din Oradea, într o singură manșă, începând cu ora 16.00 și va fi condus la centru de Orlando Trandu.

Dumitru Marcu

2. Elit - Cugir 2 2 0 0 9-2 6
3. Jolie Cafe 2 2 0 0 12-7 6
.4. Rodostar 2 1 1 0 13-6 4
5. Cetate 2 r 1 ■ 0 4-3 4
6. Dinamo 2 1 0 1 9-9 3 .
7. Color Copv 2 1 Q 1 8-8 3
8. Elite Adridan 2 i 0 1 4-5 3
9. Venus 2 1 0 1 9-12 3
10. Raul & Denis 2 ■ 0 ■1' 0 5-5 2
11. Alfa Team 2 0 1 1 5-6 1
12. Parma 2 0 1 1 5-10 1
13. Nida 2 0 .1

.....
2-6 .1

14. Hateaana 2 ,0. 1 1 3-9 1
15. A.V.S. 2 , 0 . 2 9*13 ■ 0

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

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani
CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

» 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, G.P, 3. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
IM

<■

rr-
O

GRATUIT, tn fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

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

Abonamente

<
IM Strada

1 lună
3 luni
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)

e
<

. IPrenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul;
Nr.

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)

mailto:clprian.m3rinut@inf0rmmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.rp
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Felicitări (67)

• Cu ocazia aniversării zilei de naștere a 
doamnei Cecilia Cîrstoiu dorim să fie sănătoasă, 
fericită alături de soț și copil, noroc și la mulțr 
ani". Familia Cîrstoiu.
• Pentn cea mai bună noră și cumnată 
doamna Cecilia Cîrstoiu, cu ocazia zilei de 
naștere ii dorim multă sănătate, fericire, noroc și 
tradiționalul «La muiți ani”. Socrii și cumnații.

Vând ap. 2 camere (03)

• centrai Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• decomandate, balcon, etaj 1, contorizări, 
cablu tv, cheltuieli la zi, preț 60.000 ron, nego
ciabil. Deva, Streiultii, bl. 66/6.

• Deva, Dada, bloc turn, contorizări. Tel. 
0721/552239.
• Deva, Gojdu, gresie, faianță, parchet, 
termopane, bine întreținut preț 1 mid. lei, nego
ciabil, fără intermediari. Tel. 0254/211926.

■ 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.
• semidecomandateDwa,AI.Teilor, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon, ocupabil imediat preț 56.000 
ron. Tel. 224296,0745/367893.
• urget, Deva, Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, 
contorizări, unele îmbunătățiri (cărămidă 
circuit), prețul pieței. Tel. 215526, orele 17 ■ 20.
• rogent, 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 preț980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)

• zona Kogălniceanu, et. 3, circuit parchet 
stejar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interiori, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)
■ urgent Liliacului, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Miorița, 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)

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180
Fax: 224.550,
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ANUNȚ

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI HUNEDOARA cu sediul în B-dul Libertății, jud. Hunedoara, organizează trei licitații publice deschise în vederea:

1. Delegării de gestiune, prin concesionare, a două pachete de activități cuprinse în serviciul public de salubrizare al municipiului Hunedoara, astfel:
a) Pachetul nr.l - activitățile de precolectare, colectare, transport și depozitare a reziduurilor solide, cu excepția deșeurilor toxice, periculoase, și a celor cu regim special, pentru o perioadă de 8 ani;
b) Pachetul nr,2 - activitatea de preselectare și organizare a reciclării deșeurilor pentru o perioadă de 8 ani.1.1 Documentațiile pentru ambele licitații pot fi procurate, contra cost, de lasediul conce- dentului, menționat mai sus;1.2 Prin concesionarea celor două pachete de activități, Consiliul Local al Municipiului Hunedoara își propune realizarea serviciului de salubrizare în municipiul Hunedoara în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare, în scopul alinierii la standardele europene în domeniu;1.3 Actele cerute ofertanților sunt cele menționate în documentația de licitație; - -1.4 Ofertele se vor primi la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, din B-dul Libertății, nr. 17, județul Hunedoara, camera 23, până la data de 13 octombrie 2005, ora 15.30.1.5 Ofertanțil vor rămâne angajați, prin termenii ofertelor lor, până la încheierea contractului de concesiune cu ofertantul declarat câștigător;1.6 Deschiderea ofertelor va avea loc, la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, camera 9: a) pentru licitația organizată în vederea concesionării pachetului nr. lrîn data de 14 octombrie 2005, ora 09.00;b) pentru licitația organizată în vederea concesionării pachetului nr. 2, în data de 19 octombrie 2005, ora 12.00;1.7 Contestațiile, formulate potrivit actelor normative în vigoare, vor fi depuse la sediul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, din Bulevardul Libertății, nr.17, jud. Hunedoara, sau se transmit la numărul de fax: 0254/716.087 ori la adresa de e- mail:info@mail. primariahd.ro.Precizările de la punctele 1.1-1.5 și 1.7, din prezentul anunț sunt valabile pentru ambele proceduri de licitație prezentate mai sus.2. Concesionării serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Hunedoara, în următoarele condiții:2.1 Documentația pentru licitație poate fi procurată, contra cost, de la sediul concedentului menționat mai sus;2.2 Actele cerute ofertanților sunt cele menționate în documentația de licitație;2.3 Ofertele se vor primi la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, din B-dul Libertății, nr. 17, jud. Hunedoara, camera nr.23, până la data de 13 octombrie 2005, ora 15.30.2.4 Ofertanții vor rămâne angajați prin termenii ofertelor lor, până la încheierea contractului de concesiune cu ofertantul declarat câștigător;2.5 Deschiderea ofertelor va avea loc, la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, camera nr.9, în data de 17 octombrie 2005, ora 12.00;2.6 Contestațiile, formulate potrivit actelor normative în vigoare, vor fi depuse la sediulConsiliului Local al Municipiului Hunedoara, din Bulevardul Libertății, nr.17, județul Hunedoara, sau se transmit la numărul de fax: 0254/716.087 ori la adresa de e- mail:info@prjmariahd.ro. po7i4)

• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28.000 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 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808, 
0788-165703. (Fiesta Nora)

• zona Bd. 1 Decembrie, sdec., et. 3, contorizări, 
2 focuri gaz, apometre, ocupabil imediat, preț 
980 mii, tel. 0745/640725, (Mimason)
• zona Kogălnlt et. 3, circuit parchet 
stejar, balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• urgent (Macului, dec., fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii., neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Miorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet, contorizări. 50 mp, preț 
950 mii., neg., tel. 206003,230324. (Mimason) 
•zona AL Armatei, superamenaiat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc .cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mil., neg. Tell. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•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 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Mcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358.(Rocan 3000)
• Ocaziei Zona Al. Strei ur ui, 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)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 

timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika)

• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zor Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat, ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
235208 ^MM^tRocan^tnO1)'5M m''''

• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări,
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833 (Eurobusi- 
ness) '

• zona Ut. Auto, et. 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• doc. str. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță, 
balcon închis, gresie, faianță parchet 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Eminescu, dec., ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet, gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dec, sir. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. 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)
• urgent dec, zona Ulpia, et intermediar, 
ne(mobilat), ușă lemn masiv, capitonată 
parchet, balcon închis, 55 mp, contorizări, preț 
1,2 mid., neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• L Manii, dec., balcon închis, parchet, 
amenajat, contorizări, 54 mp, preț 880 mii., neg., 
tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

• dec, centrat contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat 55 mp, preț 1,2 mid., neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)

• urgent, zona Gojdu, contorizări, preț 770 mii., 
tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• zona Dorobanți, urgent, et. intermediar, 60 mp, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 28500 euro, 
tel. 0721/81578.11 Prima-lnvest)
• urgent L k. u, dec., 52 mp, parchet, balcon 
închis, centrală, preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, gresie, 
faianță, parchet, merită văzut, preț 800 mii. neg., 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona Lffiaculiri, dec., amenajat recent, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, modificat, 
ocupabil imediat, preț 1 mid. neg., tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571. (Mondial Casa) 
•zona AL Streiului, parchet, gresie, faianță, ușă, 
metalică, totul nou, ocupabil imediat, preț 530 
mii. neg., tel. 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• dec, suprafață mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, suprafață 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 L circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu, preț 100.000 lei neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• et intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet recent 
renovat, Bălcescu. preț 8&000 lei neg. Tel. 223400, 

0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă, Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 22340Q, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet, Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)

• parter, bine întreținut, parchet, gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228. (Casa Betania)
• etl, parchet baleen, bloc de cărămidă, 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (Casa 
Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg., 
tel. 223400, 0742/005228. 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg., 
tel. 223400, 0740/914688, 0720/387896. (Casa 
Betania)
• zona Gojdu, sdec., contorizări, gresie, faianță 
parchet, lavabil, inst. sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296. 0788/361.782. (Garant 
Consulting)
• zona L Creangă, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• 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 mit, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• zona Uzo Balcan, vedere la stradă etaj 4, 
semidec., balcon, parchet, fără modificări, tip 
standard, preț 50.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona M. Viteazul, etaj 3, dec., 60 mp, balcon 
închis, contorizări, parchet, preț 120.000 RON, 
tel. 0723/251498, 232809, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)

• urgent, In Deva, zonă bună plata imediat. Tel. 
215212. (Prima Invest)
•regent decomandate, etaj intermediar,în zona 
Decebal, Dorobanți, 22 Decembrie, cu plata 
imediată tel. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, I. Creangă centrală termică etaj bun, 
gresie, faianță parchet, 2 băi, balcon, amenajat 
superb, preț 155.000 ron. Tel. 224296, 
0745/367893.
o 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.
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, 98 mp, 
etaj 1, zonă centrală preț 1,320 mid. lei. Tel. 
228615.
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Boromir

S.C. BOROMIR Ind

ANALIȘTI MARKETING
Condiții: studii superioare {marketing - avantaj), experiență min 1 an în domeniu, 

aptitudini în grafică, cunoștințe avansate PCMicrosoft Office, Corel Draw. 

Se oferâ: perspective de dezvoltare profesională, beneficii atractive.

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

capacitate de organizare, dinamism. v

Se oferâ: perspective de dezvoltare profesională, beneficii atractive.

AGENȚI VĂNZĂR

Condiții: experiență în domeniu min 2 ani, permis conducere categoria B; posesor autoturism;
Se oferâ: perspective de dezvoltare profesionole, beneficii atractive. "______________r ____________________________________________________________

Așteptăm C.V.-urile la fax: 0254/218.963 
sau e-mail boromirdeva@rdslink.ro (30607)

• Deva, Eminescu cărămidă semideco
mandate, etaj 3, parchet, gresie, faianță 
contorizări, instalație pentru centrală preț 
1,020 mid. lei. Tel. 0721/850920.

• Deva, Al. Armatei, etaj intermediar, 
contorizări, bine întreținut preț 880 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0744/235542.

•zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter- 
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bdut N. Bălcescu, et 3, cărămidă, 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
145 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (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 1,35 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă, et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Mireni lui, 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 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)

• Zamfirescu, dec, parter,, centrală, gresie, 
faianță, proiect balcon, 70 mp, preț 1,5 mid., tel. 
0729/002100. (Megalopolis)

• Dec, AL Viitorului, centrală termică parchet 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• Mlr*ndv etaj intermediar, centrală termică 
lamelar, gresie, faianță balcon închis, preț 830 
mii. neg., tel. 211075,0745/666447.0726/130557. 
(Mondial Casa)
• 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 ințermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)

HUNEDOARA
Deva, str. Gh. Barițiu nr. 2, tel. 219074

ORGANIZEAZĂ CONCURSpentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL* studii superioare de specialitate -
Concursul va avea Ioc în data de 

05.10.200^ ora 10.00,Dosarele se depun la Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, până în data de 03.10,2005.Tematica și bibliografia pentru concurs vor fi afișate la sediul Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara. Informații suplimentare Ia sediul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică. 00729)
CURSURI BABY SISTTER Șl ÎNGRIJITORI 

BĂTRÂNI LA DOMICILIU
Fundația Conexiuni organizează cursuri de calificare pentru meseriile: 

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

recunoscuta pe plan național și internațional. Formarea are o durată de 360 ore, 
iar opțional, cursanții pot beneficia de cursuri intensive de limba engleza, 

franceză și germana.
înscrierile se fac la Fundația Conexiuni, Dacia, Al. Romanilor, nr. 7, et. 1, de luni 

până vineri, orele 9-17, telefon 0254/232120,0722/925243. (30288)

• zona, L Creangă dec., contorizări, 2 băl, g>.;e 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 baiu,' 
preț 45.000 euro, neg, tel. 224.296, 0788V361t 
(Garant Consulting)
• dac, zona I. Maniu, et 3, parchet, balcon 
închis, contorizări totale, preț 42,000 euro, neg, 
tel 072IV710903. (Prima-ln vest)
• dac, hai central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dac, zona I. Maniu, et 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, preț 39.500 euro, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală, preț de ocazie: 39.900 euro, 
sunați acum, tel. 0721/81578L (Prima-lnvest)

• zona Decebal dec., vedere deosebită â$j 
intermediar, apometre, gaz 2 focuri, 4 balte*" 1 
bucătărie modificată parchet 2 băi, preț 1' J d00 
RON, tel. 0745/ 302200, 232809, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, zonă centrală sau Liliacului, plata pe loc, 
ofer 1,200 mid. lei. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
226194221006,0741/959875.
•lagenltozona Dorobanți, împăratul Traian, cu 
plata imediată tel. 0723/251498,232808 (Fiesta 
Nora)
• zona 22 Decembrie, etaj intermediar, dec., 
vedere în 2 părți, 2 balcoane mari, 2 băi, parchet 
preț 150.000 RON, tel. 0723/251498, 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 112 mp, etaj 1, hol mare centrai, 
2 băi, 2 balcoane, parchet, centrală termică 
vedere în 2 părți, fără intermediari. Tel. 
0788/497895.
• zona LSaculul dea, modificat living, 2 bă, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)

• zona Gojdu, dea, centrală termică parchet în 
camere, 2 bă, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)

■ zonă ultracentrală, et. 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică, 
conformări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona km Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică mooificdt ușă metal, 
termopan, parchet, gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498,232808 0788-165702 (Fiesta Nora)

• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bal, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829060. (Casa Santa)

■ 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221Kfî. 0742/375994. (Casa 
Blanca)
■ urgent 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)

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

• casă to Simeria Veche, 4 camere, bucătărie, 
dependințe. Relații latei. 0722/635776.
• Deva, zonă centrală, casă, curte ți grădină, 500 
mp, ideal ți ca spațiu comercial, preț 150.000 
euro, negociabil. Tel. 0721/978548

De astăzi suntem mult mai generoși cu clienții noștri! Pentru

• casă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică, grădină, preț 12 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• 4 camere, bucătărie, baie, Deva, Str. 22 Decem
brie, st 700 mp, preț 230.000 ron. Tel. 224296, 
0788/361782.
• zonă centrală, 3 camere, bucătărie mare, piv
niță, baie, mansardă, garaj, centrală termică, 
gradină cu gazon, preț neg. Tel. 0726/826624.
• la 22 Ion de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână, curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)

• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724620358 (Rocan 3000) 
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• In zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă, canalizare, curte, grădină, 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324. (Mimason)
• zona Câlugâreni, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, garaj, 
curte, grădină, 762 mp, preț 130.000 euro, neg., 
teL 0740/173103,206003. (Mimason)
• zonaEminescu,construcție renovată, living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț neg, tel. 206003,230324. 
(Mimason)
• zona VDIe Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță, ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• In zonă centrală, 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă, canalizare, curte, grădină, 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zona Călugăreni, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță, beci, garaj, 
curte, grădină, 762 mp, preț 130.000 euro, neg, tel. 
0740/173103,206003 (Mimason)
• zona Eminesai, construcție renovată, living de 
28 mp, dormitor, baie, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț 35 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)
• zona VNe 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)
• 3 cam, baie, buc., CT nouă, suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasa, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367.893. (Garant Consulting)
• 2 cam mari, buc., baie, CT, construcție 2002, 
curte mică, 180,000 RON, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)

Cumpăr case (14)

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

Vând case de vacanță (15)

• proprietar cabană toate dotările, ofer spațiu 
generos pentru întâlniri discrete. Tel. 
0742/633733.
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva, 
preț 600 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

C(>DEUNES
Line up

Telefon: 0254 223526 
Mobil: 0746 031020 

E-mail: info@codelines.ro
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Vând case la țară (17)

• 2 camere 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.
• casă constnidie nouă Băcia, preț 970 
milioane lei. Tel. 216231.
• casăto Banpotoc. Tel. 0746/051821.

• S camere, anexe gospodăriți. curte 
mare, gr&Snă 36 ari, In Geoagki, str. Teilor, 
nr. 37. TeL 232105,0723/134162.

• 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.

• vând/schimb 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 Boholt, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• sat Boz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat ST 2800 
mp. Preț: 1.000500.000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726,0254-213050. (Casa Majestic)
• 3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 
mp, corn. Crișcior, jud. Hunedoara. Preț: 
1.000.000.000 ROL NEGOCIABIL. Tel. 0746/225726;

i 0254-213050. (Casa Majestic)
• 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp SIMERIA. PREȚ: 
1.700.000.000 ROL NEGOCIABIL Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• DEVA, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 bai, 1 bucătărie, mansarda nefin
isata parchet laminat, termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, Sc = 100 mp, gradină = 875 mp, 
front stradal - 9 m. PREȚ = 150.000 euro. NEGO
CIABIL. TeL 0746/225726; 0254-213050. (Casa 
Majestic)
• p+1, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, garaj, atelier, curte și grădină DEVA. 
PREȚ: 2.500.000.000 ROL NEGOCIABIL. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

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]

HYPERMARKET 
TRIDENT 

angajează, în vederea extinderii activității în
Deva.

- maistru sau inginer constructor cu experiență in 
executarea terasamentelor. Oferim pachet saiarial 
deosebit.
- zidari, oferim 7.000.000 lei și bonuri de masă;
- faianțori. oferim 7.000.000 lei și bonuri de masă.;
- muncitori necalificați cu experiență în construcții.
Oferim 4.500.000 lei si bonuri de masă. 
CV-urile se trimit prin fax la 0269/219338 sau e- 
mail ru@tridenttranstex.ro.
Informații suplimentare la telefon 0269/241311

• ABRUD, Aid. Alba, ultracentral, 8 camere, Sc = 
130 mp, teren 1000 mp. Poate fi folosită ca spațiu 
comercial. PREȚ: 50.000 EURO NEGOCIABIL. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

strălucește pentru toată lumea! Folosiți și dumnea
voastră această energie gratuit pentru producerea 
apei calde menajere, încălzirea piscinei sau a locuinței 
cu ajutorul colectoarelor solare.

b p© (3EE© GXD ®

• 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)

Sisteme complete 
de tncdlzire 
Thermostats. Furnizare, 
montaj, service.

Solidago SRL Aleșd,
Tel./fax: 0259-342.250 
mobil: 0745-042 .306, 
0746-241.900 &nsi
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ri de afaceri

îuncâ susținuta,

serioși.
Avem colaboratori în întreaga Europă și ne mândrim cu rept 

ne-am creat-o de-a lungul timpului. Corectitudinea, punctualitai 
tatea sunt atuurile care ne-au deschis drumurile internaționale.

Orăștie, Strada 
Grădiștei, nr. 2, sau la 

numerele de telefon 
0744-867960 și 

0788-890981.

Camioanele noastre se ridică la cele mai înalte 
standarde europene, iar șoferii care le conduc au o 
îndelungata experiență în traficul extern, Mașinile 
sunt menținute în cea mai bună stare de 
funcționare, pentru ca marfa clienților noștri să 
ajungă la timp și în siguranță la destinație.

Ne respectam clienții și colaboratorii și suntem 
deschiși, în continuare, la noi oportunități de 
afaceri.

SC INDRA ALICOM SRL
. _ . CARBENTA

mailto:info@codelines.ro
%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0wmcodeiines.ro
mailto:deva@aquila.ro
mailto:ru@tridenttranstex.ro
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Vând garsoniere (19)

• confort 1, camere decomandate, bucătărie, 
baie, balcon închis, contorizări, ocupabilă 
imediat, Deva, Bdul Decebal. Tel. 0741/154401, 
0254/227542 seara.
• Deva, zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 
contorizări, balcon, ocupabilă imediat, preț 
64.000 ron. Tel. 224296,0745/367893.
■ Slmeria, parter, mobilată, zonă ultracentrală, 
bloc sediul Poliției, cu posibilități amenalare 
firmă Tel. 0721/067352,261641.
• urgent, Deva, Dacia, parter, gresie, faianță 
apometre, repartitor, instalație sanitară nouă 
preț 390 milioane lei, negociabil. Tel. 
0724/779543.
• urgent, Deva, luliu Maniu, etaj intermediar, gaz 
contorizat, neamenajată preț 580 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0726/826624.
• zona Progresul, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Mărăștiul Nou, zonă liniștită etaj 2, 
decomandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (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 0788-165701 (Fiesta Nora) . 
•zona Zamflratcu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 2352080721/985258 (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., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăști, dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• «t 3, dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camera, semidec, parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985258 (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 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)

• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• str. M. Eminescu, et 3, baie,-hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
• dec, zona Dorobanți, etaj intermediar, conto
rizată amenajată preț 700 mii. neg. tel., 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa) 

•zona Dada, parter, contorizată gresie, faianță 
lamelar, ptr. locuit și sp. corn., preț 390 mii-, tel.' 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)
•etl contorizări, balcon, bineîntreținută Calea 
Zarandului, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et 1 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 68000 lei neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228  (Casa Betania)
• et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat, Mărăști, preț 63.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• regent zona Mărăști, dec., balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant Con
sulting)
• zona Micro 15, et. intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54.500 ron, tel. 0740.013971. 
(Garant Consulting)
• zona Dada, et. intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
•contort 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
•regent Hinedoarț 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 
74000 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)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau apartament 2 camere. Tel. 
0741/154401 sau 0254/227542 seara.
•to Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•dec, contorizări, et intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând terenuri (21)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 1000 mp teren, zona Căprioara, curent apă 
asfalt până la poartă preț 25.000 euro. Tel. 
0722/233421.
• 1000 mp teren, zona Deva. Tel. 0726/158688
• 1000 mp teren, zona Zăvoi, proiect toate 
utilitățile pe teren, fundație executată fs 40 m, 
preț 75.000 euro. Tel. 0722/233421.
• 13J00 mp teren lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement casă vacanță Tel. 227242.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.

• toc de casă 1234 mp, intravilan Deva, str. 
Alexandru Vlahuță nr. 11. Tel. 211951.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona

• toc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• Intravilan Băda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.

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

• Slmeria, zona Pepinieră parc, st 447 mp, fs 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Intravtian, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• totravfem, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724820358 (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 Dra, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• intravlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravlan to Băcia, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• Intravlan, Slmeria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• Intravlan, 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)
• Intravlan, Zăvoi, st 3700, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Intravlan, zona 22 Decembrie, st 3300 mp, fs 
60 m, toate facilitățile, acces la 2 dramuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravilan to zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(CasaBetania)
• 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, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg., tel. 
224.296,0788/36182. (Garant Consulting)
• zona Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 43 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• intravilan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp pe DN 7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• intravlan in Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preț 65 
euro/mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, ST 5 000 mp, gaz, apa, curent electric; 
ideal pentru construit casă Preț 30 Eur/mp. Tel. 
0746/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• tohavtaș SNK, parcela 1: 2700 mp, parcela 
2: 6000 mp. Prt 5 EURO/ mp. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• aluat Mro Herepeia și Bretelin, S.T. 7400 mp, 
îngrădit, pr»t: 7 EURO /mp. Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

EURO GSM

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

SHOP MANAGER
PERSONAL VÂNZĂRI

(pentru Hunedoara)

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

CV-urile se trimit la:

pe e-mait: hr@eurogsm.ro 1 -u pe fax: 0264-431.791

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
W.: 0749-659 52107SM59 522, fax: 02S94U 467

Transport intern și internai 
CU PLATA UNUI ~

Căutăm producători de iwtsriaie 
de construcții in vederea realizării 
unui parteneriat reciproc avantajos

SIN
www.maniliatranscom.ro

TRANSPORLGRATUIT—
UUJOMIClUuftcUE^ f . fj

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

PREIA COMENZI pentru toată gama de autoturisme DACIA.
IMPORTANT:

ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și pentru DACIA 
LOGAN DIESEL

INFORMAȚII: < '
Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 259-261, tei. 0254/225905; 0724/255127. ■ ‘

Hunedoara: bdul Dacia, ar, 19 bă, teL 0254/717477; 0742/982526; 0721/470002.
•>. fa *** • ItjL. asin-«.JswrA':**™* <

Cumpăr terenuri (22)

• regent teren zona Șoimuș ■ Balata, la șosea, 
plata pe loc, ofer preț bun. Tel. 218796, 
0723/320945.
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika) 

•urgentă hectare teren intravilan la șosea Deva 
sau împrejurimi. Plata Imediat. Tel. 215212. 
(Prima Invest)

Vând locuri de veci (23)

• toc de veci în Cimitirul Catolic Deva. Relații tel. 
213963,0742/996656.
• control, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• urgent L Manta, pretabil orice tip de activitate, 
46 mp, preț de ocazie: 49.900 euro, tel. 
0721815781. (Prima-lnvest)
• spațiu comerdal de inchiriat sau de vânzare, 
DEVA, parter, alee de acces la bloc, zona DACIA. 
PREȚ ÎNCHIRIERE: 90 euro/luna NEGOCIABIL. 
PREȚ VÂNZARE = NEGOCIABIL Tel. 0746/225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)

Vând alte imobile (27)

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

Imobile chirii (29)

• tochiriez (administrez) locuință unor persoane 
plecate din țară pe o perioada mai lungă Tel. 
0726/235968
• ofer pentru închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, contorizări, Deva, Dacia, preț 100 euro, 
pe termen lung. Tel. 0723/320945.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, dotat centrală termică 
Deva, M. Viteazul, preț 900 ron/lună plus 
garanție. Tel. 0745/367893,224296.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
contorizări, ultracentral, unei persoane serioase, 
plata anticipat 3 luni, preț 85 euro/lună garanție 
100 euro, fără intermediari. Tel. 221647.

• ofer spre închiriere pentru 2 fete (studente), 
apartament în Deva, preț convenabil. Tel. 
0254/244700.
• ofer spre închiriere, în Cluj, cartierul Mănăștur, 
o cameră din apartament pentru un student, 
condiții deosebite, preț 100 euro, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• persoană singură primesc în gazdă elevi sau 
eleve, la apartament, contorizări. Tel. 215868 
212242 seara.
• primesc2 eleve în gazdă Deva, zonă centrală 
Tel. 219662, zilnic.
• primesc două persoane în gazdă prefer elevi, 
Deva, Calea Zarandului, bl. 43. Tel. 216221.
• primesc elev (eleve) în gazdăîn condiții bune,' 
Deva, zonă centrală Bdul Decebal, în spatele 
sediului Banca Românească tel. 212369.
• primesc In gazdă elevi sau eleve. Tel. 215868 
218658
• primim to chirie (gazdă) fete de liceu, oferim 
cameră pentru 2 eleve, cu toate dotările core
spunzătoare. T el. 262626 

• societate comercială închiriază hală 
industrială 550 mp, toate facilitățile, pe 
Calea Zarandului nr. 55, teL 0721/2926681

• primesc to gazdă o elevă Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 48 lângă Liceul pedagogic, tei. 0254/212865.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• 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 15Q 
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 telefoane 206003, 230324. 
(Mimason)

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

• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică 
superamenajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
■• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 

0742/375994. (Casa Blanca)
•ofer garsoniera dec, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 euro/ 
lună+avans pe o lună tel. 221001,0723/892060. 
(Casa Blanca)
• ofer vilă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsoniera mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună telefoane 206003,230324 
(Mimason)

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

GEBO®
Pentru îmbinări perfecte!

Fitingurile cu îmbinare rapidă GEBO' sunt concepute pentru repararea conductelor deteriorate, 
ușurarea reparațiilor și efectuarea noilor branșări în sisteme existente.
Fitingurile GEBO® potfl folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel, țevi din plumb, cupru 
51 plastice), cu sau fărăfllet, respectiv cu dimensiuni diferite după standardele uzuale.
Argumente in favoarea folosirii firing urilor GEBO':

2. Usuiarea lucrările» in spații stiâmte, pline cu conducte și cabluri
2. Repararea și detensionareaconductelorsparteîn locuri sudate din cauza tensiunilor apărute din 

cauza dilatațleî.
3. Reparația simplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudară, fără filetam II!

Prețul fitingurifor GEBO® nu se poate și nu trebuie luate în comparație cu fitingurile obișnuite, pentru - 
câ prețul produsele GEBO® includ nu numai fitingulci șl o tehnologie de instalație! '7
Se găsesc pe piață mai mult de 65 de ani, sunt produse binecunoscute și adesea folosite în lucrări’ 
de instalații contemporane.

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tei; 0250-400774, Fax: 0256-400777, țy-maii: installm@rnehnda,ro
ORADEA
Șos Borșului nr. 14/A. Tel: 0259-407690, Fax: 0259-407691,
E-maîl: instalbhSmelinda.ro

• oier spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din săli vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
miiyiună, tel. 0745/159573,206003 (Mimason)

• oier 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)
• oier 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)
• oier spațiu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabil birouri, preț 6 mil/lună tel. 
0745/640725 (Mimason)
• oier pt închiriere în regim hotelier, cameră 
mobilată, în Deva cu baie și TV, preț 700.000/zi. 
(Prima-lnvest)
• ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună, tel. 718833,0720/542223,0745/695471 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Deva 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• ofer hală-depozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună, tel. 718833,0720/542223,0745/695471 
(Partener-Hunedoara)

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

Consiliul de Administrație al
S.C. REAL 2003 S.A. DEVA 

J2O/1295/2003, CUI, R1709788 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară 

a Acționarilor în data de 13.10.2OO5, la ora 1O.OO, 
la sediul societății din Deva, b-dul Decebal, bl. 8, parter, 

cu următoarea ordine de zi:

1. Vânzarea unui spațiu comercial situat în Municipiul Arad, 
Piața UTA, bl. U4, ap. 17, în suprafață de 199 mp.
2. Participarea a S.C. REAL 3000 S.A. Deva la capitalul social 
al unei societăți străine din Spania cu un pachet de 65 % din 
pachetul de acțiuni al societății respective.
3. Diverse.

In cazul în care nu se întrunește cvorumul stabilit de Actul constitutiv, 
A.G.E.A. se va desfășura în data de 14.10.2005, în același loc și la 
aceeași oră.
La A.G.E.A. pot participa toți acționarii existenți la 30.09.2005, 
personal sau prin alți acționari, în baza unei procuri speciale, 
informații suplimentare: la sediul societății sau la telefon 
0254/23 2 2 29. (30708)

• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lel/lună, ta 
718831 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
moderna baie moderna centrala termica 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună, tel. 223400/ 
072V16930107424)05228 (CasaBetania)
• garantară duc, proaspăt renovată modem, 
centrală termica propria baie moderna complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașina de spaiat automata Dorobanți, preț 160 
euro/lună.Tel.223400 0720-387896 0740-914688. 
(CasaBetania)
• garsonieră dec, mobilată, utilată cu aragaz,
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 19% 
euro/lună, Tel. 223400,0720/387896,0724/16J®» 
(CasaBetania) '7'

• ap. 3 cam, nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică, 
1000 RON/lună tel. 0745/367393. (Garant 
Consulting)

• ap. 2 cam. Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună, tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)

mailto:hr@eurogsm.ro
http://www.maniliatranscom.ro
instalbhSmelinda.ro
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• ap. 3 cam, mobilat deosebit, ct, zona Lido, 450 
euro/lună. teL 0745/367.893. (Garant Consulting)

• garaonteri, zone Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări, preț 90 euro/lună. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)

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

Mobilier și interioare (47)

Aparate foto si telefonice 
(50)

Materiale de construcții (53) Decese (75)

Auto romanești (36)

• vând Doda 1310, recarosată 1999, stare foarte 
bună. TeL 0744/565516.

• vând foarte urgent Dacia Nova T, af 1997, stare 
foarte bună unic proprietar, preț negociabil, la 
vedere, acte la zi. 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.

Auto străine (37)

• vâna Daewoo Matiz, af 2003, unic proprietar, 
metalizat, 29.000 km, garanție un an, mașină de 
garaj. Tel. 747266.
• vând Opel Astra Elegance, 1,7 TDI, af 2001, full, 
abs, servo, climă geamuri, oglinzi electrice, 4 
airbag, cd, jantă aluminiu, stare ireproșabilă Tel. 
0721/251652.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

• vând macara pe pneuri KS 436116 tone, 
macara phtt de 51, macara portal 101 x 12 
m, ciocan de forjă 160 kgf, mașină de găurit 
G40, poizor tUliu * 500, aparate de suduri 

TeL 0721/292669.

Piese, accesorii (42)

• vând 3 bucăți anvelope Victoria, cu jantă și 
cameră dimensiuni 975/18, cutie viteze 4 trepte 
și electromotor, ambele Dacia. Tel.221431, seara.

• vând 4 cauciucuri 165/75/13 si 2 cauciucuri 
195/60/15 Continental, preț un milion lei bucata 
Tel. 0745/150545.

• vând baterie auto Turbo Start, 12 V, 36 A, 
garanție 2 ani. Tel. 216913.

• vând 6 fotolii, frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 250/350 m, 
culoare oordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.
• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună 110/35/200 cm, 
preț 15 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448.
• vând mască chiuvetă nouă albă, pal mela- 
minat, 80/50/H 83. un milion lei. Tel. 216913.
• vând ii 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. 
216537.
• vând o ușă și o fereastră noi. Relații la tel. 
0254/215795.
• vând pat dublu, birou și 2 fotolii, stare bună 
preț negociabil. Tel. 0723/492824,218427.
• vând sobă teracotă simplă și cizmă, ușițe, 
plită piese rezervă stare foarte bună preț 600 
ron, negociabil. Tel. 262041.
• vând urgent mobilă dormitor culoare fag, 
dulap 3 uși, pat. mobilă bucătărie, bibliotecă 
toate noi, prețuri negociabile. Tel. 0743/099981, 
230206 seara.
• 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 canapea extensibilă 1,50/0,85, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin și un cuier de 
hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună preț 55 milioane 
lei. Tel. 221060.

• vând dulap cu 3 uși, canapea extensibilă sobă 
de încălzit pe gaz sau lemne, prețuri negociabile. 
Tel. 211244.
■ vând geamiei cu sticlă în stare foarte bună 
Tel. 0726/158688.

• vând Nolda 62301, preț 9 milioane lei, stare 
perfectă garanție și Nokia 6630, garanție, preț 
12 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/891884, 
0746/150512.
• vând telefon Nokia 2850 (clapetă), ecran color, 
sunete polifonice MMS, jocuri, preț 320 ron. Tel. 
0721/251652.

• confecționez șl vând gard de beton, asigur 
transport și montaj. Tel. 0723/659753.
• vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
• vând șl produc plasă de sârmă zincată la preț 
foarte avantajos, orice dimensiune, Băcia. Tel. 
0744/277430.

Electrocasnice (56)

Garaje (43)

• vând iau închiriez garaj situat pe teren propri
etate, Deva, Str. Cemei, preț 25.000 ron, nego
ciabil (respectiv 100 ron/luna), pe termen lung. 
Tel. 0744/603581.
• vând geraj în Deva, str. Dorobanți, lângă Tip 
Top, 25 mp, preț 5000 euro. Tel. 0745/150545.
• Închiriez ta zona Cuza Vodă amplasat la 
parter de bloc, încălzit, apă curentă preț 80 
euro/lună tel. 0745/253413 (Mimason)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

Audio-video, antene și 
instaiații satelit (49)

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

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

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

Calculatoare si accesorii 
(51)

□ ELCRI5 SERVICE SRL
TEL: (0359)409.122
0723-3S4.991

Ser. Primăriei Nr.26
ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

Cele mai mici preturi: 
MONITOARE 15’de la 450.000 lei 
MONITOARE 17'de la - 850.000 tel 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi

E-mail: calculaMar^ard^linLrii

• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună Tel. 221431, seara
• vând frigider Arctic 120 litri și ladă frigorifică 5 
sertare. Relații la tel. 219582.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 25 
milioane lei, negociabil. Tel. 211441.
• vând frigider Minsk 11, 200 litri, stare 
excepțională consum redus energie electrică 
preț 25 milioane lei, negociabil. Tel. 0254/211483.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, preț 3 milioane 
lei, negociabil. Tel. 233166.
• vând ladâ frigorifică Arctic 4 sertare, preț 2 
milioane lei, combină frigorifică Electrostar, 3 
milioane lei, ambele stare bună de funcționare. 
Tel. 214814.
• vând prâjrtor pâine, mașină feliat manuală, 
cântar 10 kg. Tel. 216913.
• vând boiler electric, sobă emailată, frigider 
Arctic, cântar 160 kg. Tel. 247291.
• vând boiler Instant Bosch W 275, tiraj natural, 
stare perfectă preț negociabil. Tel. 0254/215326.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și fustă piele, nouă, nr. 38 - 40, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând haină blană iepure, nouă mărimea 48, 
mierlușcă cu căciulă neagră mărimea 46, preț 
avantajos. Tel. 219013,0723/938028

• donez câine maidanez, castrat unei familii 
iubitoare de animale. Tel. 218621, după ora 16.
• 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, vârstă 4, respectiv 6 ani 
și o junincă gestantă în luna a I V-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 vițeiușă Holstein, Bârcea Mică 
nr. 52. Tel. 236950.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă, vechi. Tel. 0254/215795.

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

Tehnoredactor
• it .. pentru pi^netuldeJucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii

• capacitate pentru muncă în echipă

• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 

Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

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

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

Fiii Petru, Gheorghe și Uie împreună cu familiile, anunță 
cu mare durere în suflet încetarea din viață a celei care a 
fost o bună mamă, soacră și bunică

ELENA VAIDOS
în vârstă de 75 ani. Corpul neînsuflețit este depus la Capela 
ortodoxă din str. Popa Șapcă, Hunedoara. înmormântarea 
va avea loc joi 22 septembrie 2005, ora 13, la Cimitirul Popa 
Șapcă. Dumnezeu s-o odihnească.

• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431, 
seara.

Altele (61)

■ cunpărauropatațL Tel. 0726/379220.
• vând cântar-platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 080 mp, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând cărador sport pentru copii. Tel. 212180.
• vând curele de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.
• vând mașină de scris electronică un milion lei. 
Tel. 216913.
• vând prune pentru țuică și țuică veche de 
peste 5 ani, prețuri foarte bune. Tel. 0741/941048, 
după ora 16.
• vând candelabre 3 brațe, butoi 60 litri, 
mochetă persană prețuri negociabile. Tel. 
0744/116494.
• vând candelabra de cristal de Boemia, stare 
perfectă 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Matrimoniale (69)

• Agenția matrimonială româno-italiană SC 
ROMEDlcENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 

Toate doamnele și domnișoarele înte 18 - 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara. Bdul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678. 0254/745866. 0742/301068, 
0744/801015. Web:www.romedicenterjiet

Prestări servicii (72)

■ confecționăm articole din mase plastice și din 
tablă stanțată la comandă numai cantități en- 
gros. Tel. 0723/301857.
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284.
• ofer servicii de menaj și alte munci 
gospodărești la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.
• pensionară, traducător autorizat, meditez 
limbaengleză și spaniolă orice nivel, preț avan
tajos. Relații Simeria, zilnic, tel. 260315.

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

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

• transport mobilă, electrocasnice cu auto 
acoperit de 1,21 și 14 mc, la cerere asigur 
demontarea acestora. Tel. 225578 0744/934462.

• SC Emil Prest SRL execută lucrări de 
zidărie, tencuieli exterioara și interioare, 
dulgheri, gresie, faianță parchet toate la 
prețuri avantajoase. TeL 0724/492920, 
0746/977869.

• atefienri de tapițerie din Deva, Micul Dalas, Al. 
Florilor, nr. 1, efectuează o gamă largă de huse 
pentru Logan, Solenza, Renault, Peugeot, Skoda, 
prețuri excelente. Tel. 0727/756681.
• execut amenajări interioare: glet, lavabil, 
gresie, rigips, parchet laminat, avantajos, nego
ciabil. Tel. 733657,0724/893891,0746/466977.

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

Oferte locuri de muncă (74)

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

• angajăm absolvente 2005 pentru labo- 
. rator pattKrie Deva. Tel 224114

• angajăm muncitori Recalificați, depozit 
maximum 25 de ani TeL 0722/233421.

• societate comercială angajează agent de 
turism absolvent 2005, stridii superioare, 
fonba engleză. TeL 232105,0723/134162.

• societate comercială angajează director 
execuție, experiență in domeniu, abilitate 
managerială" jurist cu jumătate de normă 
experiență In domeniu CV și informații se 
obții la tel/fax 0254/221424.

• Asociana Arușta» Plastici București 
angajează colaboratori. Condiții: liceal 
terminat; fete Intre 18 ■ 25 ani și șofer, 
vârsta 19 ■ 30 ani Reiațî la teL 0254/213504 
sau 0721/939504

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

DATE PCRSONE VARIANTA AIIASA
NUME PRENUME TEl£FOh 1 2

1 eparttie » 40.000 tai 
(4 Hi noi)

Sap«rntt = 150.000 lei
IUWiKI

3
lepnrtțta-50.000 tai 

(sumo 
5«j»rițti= 200.000141
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JEriparttfe-100.000 tei 
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LOCALI CUTII POȘTALE

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

nas . s;“ PRIMA APARIȚIE....../.

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

mailto:laura.contra@informmedia.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
http://www.romedicenterjiet
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• Propus. „Moartea domnului Lăzărescu", în regia lui Cristi Puiu, a fost propus de România pentru nominalizările la Oscarul pentru cel mai bun film străin.
După mariajul cu Pitt

Los Angeles (MF) - în primul interviu televizat pe care l-a acodat de când s-a despărțit de Brad Pitt, actrița Jennifer Aniston i-a spus moderatoarei Oprah Winfrey că se simte pregătită să iasă din nou cu bărbați.Aniston, care a anunțat finalul mariajului său de cinci ani cu Brad Pitt în ianuarie, a reacționat la zvonurile potrivit cărora nu și-ar dori copii. „întotdeauna mi-am dorit copii”, a spus actrița. Cât privește felul în care s-a simtit după despărțire, Aniston a declarat: „Am plâns. Toate cărțile care vor să te învețe cum să te ajuți singur nu ajută atunci când te întrebi unde ai greșit”.
Vor aur Echipe din 20 de țări participă în Africa de Sud. timp de o săptămână, la o competiție mondială a căutătorilor de aur. Premiul va fi chiar aurul găsit (Foikepș)

Crede în 
extratereștri

Londra (MF) - Robbie Williams a prezis că Pământul se va confrunta cu o invazie extraterestră în următorii șapte ani. El a afirmat că a avut foarte des în ultimul timp vise cu extratereștri și a prezis că în următorii șapte ani vom fi martorii sosirii „rudelor” noastre nevăzute încă. Cântărețul, în vârstă de 31 ani, a declarat: „De acum până în anul 2012, aveți grijă”.
Explicații

Los Angeles (MF) - Charlie Sheen a dezvăluit că motivul pentru care s-a despărțit de soția sa, Denise Richards, este faptul că urmărea prea mult sport la televizor. „Este prima dată în viata mea când am fost părăsit”, a spus el. „Primul lucru pe care l-aș sublinia este că am fost un mare măgar”, a declarat Sheen.

Slater' (Foto: EPA)

Patru astronauți pe Luna

j A scăpat
Los Angeles (MR - Un 

i judecător a luat marți 
deasa de, a anula acu
zațiile de hărțuire sexu
ală aduse actorului 

i Christian Slater, îh tim
pul unei audieri premer- 

? gătoare procesului, la
ț New York,
j „Gazul s-a încheiat.
; Sunt fericit. Mă bucur
î că procuroni au fost

de părere că acest caz 
: trebuie să fie închis.
: Acest caz arăta că

oricine te poate acuza 
de orice", a dedarat 

i actorul. Slater (36 ani)
fusese acuzat că a 

; pipăit o femeie pe o
i stradă din New York
i în dimineața de 31
: mai, pe când, se pare,
; se certa cu prietena
ț lui. Dacă ar fi fost con-
i damnat ar fi primit un

an de închisoare.

Washington (MF) - NASA a anunțat luni că va trimite patru astronauti pe Lună în •anul 2018, promițând astfel că va reveni la explorarea satelitului natural al Pământului, la mai mult de 45 de ani după ultima misiune Apollo.Astronautii vor fi trimiși pe Lună timp de o săptămână, la bordul unei capsule ce va fi lansată de către o rachetă nouă, ce va înlocui vechile navete. Acestea urmează să fie retrase în 2010.Noul vehicul de explorare cu echipaj (CEV), care va putea zbura pe orbita terestră începând cu anul 2012, va fi propulsat de motoare modernizate. a căror tehnologie
După Katrina îi amenința Rita
■ Primarul din New 
Orleans, Ray Nagin, a 
suspendat luni revenirea 
localnicilor în oraș.

New Orleans (MF) - Primarul orașului New Orleans, Ray Nagin, a anunțat luni că a suspendat revenirea localnicilor, din cauza apropierii furtunii tropicale Rita, care s-ar putea transforma în ciclon.„Un alt ciclon se apropie și s-ar putea abate asupra orașului cel mai devreme joi și cel mai târziu sâmbătă”, a explicat Nagin. „Dispun de două rapoarte diferite”, a adăugat el.„Primul spune că furtuna va lovi Galveston sau Texas, iar al doilea că se va deplasa

Transplant de fața
Cleveland (MF) - Chirurgii americani vor pune pentru prima dată în practică transplantul de față, până de curând doar în fază de cercetare. Medicii americani au efectuat deja această operație pe cadavre donate pentru cercetare. Acum, echipa de la Cleveland Clinic va alege un pacient cu o față desfigurată, pentru a i-o înlocui cu una nouă, de la un donator decedat.Șansele ca această procedură să fie una de succes sunt de 50%, iar experții au declarat că au îngrijorări în ceea ce privește problemele de siguranță ale pacientului și cele etice ale procedurii.Cel asupra căruia se efectuează transplantul va trebui să ia medicamente toată viata, lucru care prezintă riscuri asupra sănătății pe termen lung.

Andrea Corr

cuvAmil-

Subiect de film
San Sebastian (MF) - Subiectul morții în condiții ciudate a lui Brian Jones, fondatorul trupei Rolling Stones, a fost prezentat luni la Festivalul de la San Sebastian, în producția regizorului britanic Stephen Woolley, „Stoned”, care dă la o parte teza morții accidentale a acestei figuri.Brian Jones a murit înecat în piscina sa, în 1969, la vârsta de 27 de ani. „O moarte accidentală sub influenta alcoolului și drogurilor”, a fost concluzia anchetei oficiale. Dar Woolley, care a angajat detectivi particulari pentru a interoga persoanele prezente în acea seară acolo, afirmă că Jones a fost în realitate asasinat de Franck Thorogood, un muncitor care lucra în casa acestuia. La 25 de ani după decesul lui Brian Jones, Thorogood a recunoscut crima comisă.

provine în mare parte de la actuala navetă spațială.1 Acest plan va lăsa Statele Unite fără mijloace de acces în spațiu timpde doi ani, între 2010 și 2012. începând cu 2012, CEV ar trebui să fie capabilă să transporte un maximum de șase astronauti pe Stația Spațială Internațională.
• ..
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Viitorul mijloc de transport
(Foto: EPA)

Primarul din New Orleans a suspendat revenirea localnicilor
(Foto: EPA)spre nord și ar putea traversa Louisiana. Ar putea deveni un ciclon de categoria trei”, a mai spus Nagin.„Digurile noastre nu sunt în stare bună, stațiile de pom

Va juca într-un thriller
Los Angeles (MF) - Andrea Corr, celebra solistă a grupului The Corrs, va juca în thrillerul fantastic „The Threat”, al producătorului care a realizat „Bend it Like Beckham”, Deep- ak Nayer.Deepak Nayer, care a realizat de asemenea „Bride and Prejudice”, va filma „The Threat” la Londra și în India. Filmul este povestea unui om(Foto: EPA)

pare nu funcționează încă la capacitatea maximă.Apoi, dacă nivelul apei oceanului va crește cu cel puțin 90 de centimetri, pe partea estică se vor produce 
de afaceri indiano-englez, urmărit de o femeie misterioasă din trecutul său, și va fi regizat de Mahesh Mathai. Andrea Corr (31 ani) a debutat în film într-un rol minor, împreună cu ft-ații săi, în filmul lui Alan Parker „The Commitments”. Cel mai recent film al său, în, care joacă rolul unui doctot psiholog, „The Bridge”, a avut premiera la Cannes. 

inundații majore”, a declarat el.„Cer populației din lgiers să se pregătească de evacuare, miercuri dimineață”, a afirmat Nagin. Algiers este un cartier rezidențial din sud- estul orașului, pe malul stâng al fluviului Mississippi, care nu a fost inundat. El autorizase luni revenirea treptată în oraș a 182.000 de localnici.Pe de altă parte, guvernatorul statului Louisiana, Kathleen Blanco, a cerut populației de pe coastele Golfului Mexic, luni, să se pregătească de evacuare, în condițiile apropierii furtunii tropicale Rita.Bilanțul victimelor uraganului Katrina, care a lovit sudul Statelor Unite la 29 august, a ajuns la 970 de morți.


