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Dimineața La prânz Seara

Maestru italian ] 
la Orăștie

Orăștie (C.M.) - Maes
trul italian Ștefan Pucci, 
deținător al centurii ne- 
gre 7 dan și președintele 
F.R. Arte Marțiale, și 
Mihai Cioroianu vor su- 

kperviza stagiul de pregă
tire de karate EURE-KA 
organizat în acest week- ; 
end de CS Dacicus Qrăș- 
tie. ^țăntrenamei^le* i 

120 de sportivi, co&o- 
nentii loturilor naționale 
și de la cluburi din De
va, Hunedoara, Brad, i 
Piatra-Neamt, Bacău, A- 

| rad, Timișoara și-USa- 
lonta. /p.7

Adrian Păunescu

Bilanț
A

■ Intr-o săptămână, nu
mai pe DN7, și-au pier
dut viața, în accidente 
rutiere, șase persoane.

Deva (M.T.) - Cea mai „nea- ’ 
gră” săptămână, din punct de 
vedere al numărului de per
soane care și-au pierdut viata,

negru pe șosele
a fost săptămâna 6-12 august, 
în această perioadă, în județ 
s-au produs 8 accidente rutiere 
grave, în care au murit șase 
persoane și alte cinci au fost 
grav rănite. Jumătate dintre 
accidente s-au petrecut pe 
DN7. „Unul dintre cele mai 
grave accidente s-a produs la 
Buijuc, unde trei austrieci au

murit pe loc, după ce mașina 
în care se aflau a intrat într- 
un TIR încărcat cu peste 20 de 
tone de grâu. De la începutul 
acestui an și până în prezent, 
pe șoselele din județ s-au pro
dus 113 accidente grave, sol
date cu 48 de morti și 83 răniți 
grav. Spre deosebire de ace
eași perioadă a anului trecut

se înregistrează o creștere a 
numărului de accidente cu 25. 
La fel se întâmplă și cu nu
mărul persoanelor rănite grav, 
care a crescut cu 19. Numărul 
mare de accidente rutiere are 
drept cauză valorile mari de 
trafic”, a declarat șeful Servi
ciului .Poliției Rutiere, sub
comisar Ion Tirinescu. /p.3

Regenerabile
Deva (D.I.) - Caraygna 

organizată de funcția 
Terra Mileniul IU a#e ca 
scop informarea popu
lației asupra multiplelor 
posibilități pe care le o- 

| feră resursele regenera
bile. Ieri, caravana a 
ajuns în Deva, /p.5

Susține 
infra
structura
Deva (M.S.) - Sena
torul Adrian Păunes
cu susține lucrările de 
construcție ale DN 
66A Uricani-Hercu- 
lane, apreciind că 
pentru a intra în cir
cuitul valorilor euro
pene Romania are 
nevoie de o infra
structură puternică. El 
a atras atenția că tot 
ceea ce se face în 
acest domeniu tre
buie gândit și realizat 
cu grijă pentru ca 
distrugerile asupra 
naturii să nu aibă 
proporții catastrofale. 
Senatorul s-a arătat 
optimist în ceea ce 
privește șansele de 
finalizare a drumului.

Angajări în minerit
Petroșani (C.P.) - CNH Petroșani va anga

ja, începând din luna septembrie, persoane 
în domeniul minier, în locul celor care ies 
din sistem fie că au ajuns la vârsta pen
sionării, fie din alte motive, și vor fi

irati tineri care să 
efectiv în producție, 
directorului gene- 

al CNH, Daniel 
compania inten

ționează să încadreze 
câmpul muncii 30 
persoane tinere, 

pentru munca 
subteran, /p.6
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■ Orice guvern va plăti 
pensiile majorate de la 1 
ianuarie, afirmă fostul 
ministru al muncii.

Deva (M.S.) - Pensiile vor fi 
majorate de la 1 ianuarie 
2008, indiferent de ce guvern 
ar fi la conducerea tării, a 
declarat, la Deva, fostul mi
nistru al muncii, deputatul 
Gheorghe Barbu, vicepreșe

dinte al Partidului Democrat. 
„Informațiile că un alt guvern 
nu va mai majora pensiile 
sunt un fel de sperietoare la 
adresa pensionarilor, care 
arată că PNL se teme că va 
pleca de la guvernare. Orice 
partid care vine la guvernare 
va aplica o astfel de lege”, a 
afirmat fostul ministru al 
muncii. El a precizat că majo
rarea pensiilor se poate face 
și printr-o ordonanță de

urgentă, așa cum s-a întâm
plat cu creșterea de 5% ce va 
fi aplicată de la 1 septembrie 
2007. Deputatul hunedorean a 
ținut să contrazică astfel de
clarația făcută de ministrul 
economiei care a apreciat că 
adoptarea unei moțiuni de 
cenzură și căderea guvernu
lui ar putea duce la întâr
zierea majorării pensiilor 
începând cu data de 1 ia
nuarie 2008.

Asociație
Deva (C.P.) - La nivelul 

Regiunii de Dezvoltare 
Vest s-a constituit Asocia
ția AutomotiVest. „Inten
ționăm să legăm compa
niile multinaționale, care 
au filiale deschise în ju
dețele din Regiunea Vest, 
de producătorii autoh
toni”, a spus Sorin Ma
xim, director ADR Vest.

Examene de Bacalaureat
Deva (S.B.) - Sesiunea a do

ua a Bacalaureatului 2007 în
cepe luni. în județ vor intra în 
examene 230 de candidați. 
Centrul de examinare va fi la 
Liceul Pedagogic „Sabin Dră- 
goi” din Deva, iar centrul de 
evaluare va fi organizat, tot în 
Deva, la Grupul Școlar „Te- 
glas Gabor”. La examenele se
siunii din această toamnă a 
Bacalaureatului participă ele
vii care nu au promovat sesiu
nea de vară sau cei care aveau 
corigente la finalul anului 
școlar 2006 - 2007. Prima probă

orală va fi susținută în 20 
august la limba și literatura 
română. Urmează proba orală 
la limba și literatura maternă 
(21 august), la limba și litera
tura modernă (oral, 22 au
gust). Celelalte probe vor avea 
loc în 23, 24, 27, 28 și 29 au
gust. Rezultatele vor fi afișate 
pe 31 august, până la ora 16.00, 
iar contestațiile se pot depune 
în aceeași zi, până la ora 20.00. 
Soluționarea lor are loc în zi
lele de 1 și 2 septembrie. Re
zultatele finale vor fi afișate 
în data de 3 septembrie.

bine 
merg la piață să facă aprovizionarea 

pentru toamnă. Prețul legumelor este destul de piperat, 
deși se apropie sfârșitul de sezon. TpJ (Foto: t Mânu)
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• Negocieri suspendate. Negocierile 
pentru formarea unui nou Guvern belgian 
au fost suspendate, a anunțat ieri Palatul 
Regal. Liderul creștin-democrat Yves 
Leterme a fost însărcinat cu formarea 
unui nou Guvern, în urma alegerilor din 
iunie, dar discuțiile nu au avut succes. 
Palatul Regal a precizat într-un comunicat 
că va exista o perioadă de consultări.

Tăriceanu nu se teme de Geoană

Consecințele 
retragerii

Bagdad (MF) - Ambasa
dorul american in Irak, 
Ryan Crocker, a averti
zat Statele Unite că re
tragerea trupelor amer
icane din această țară ar 
putea deschide calea u- 
nui „avans iranian ma
jor", care va amenința in
teresele americane din 
regiune. Crocker a acu
zat Teheranul că încear
că să afecteze Guvernul 
irakian șiit, astfel încât să 
îl poată „controla, într-un 
fel sau altul”. Iranul a 
respins acuzațiile formu
late de SUA potrivit că
rora ar instrui și ar fur
niza armament milițiilor 
șiite din Irak. Ryan Cro
cker și comandantul forțe
lor americane din Irak, ge
neralul David Petraeus, 
vor prezenta în septem
brie un raport Congresului

Ryan Crocker (Foto: epa)

Serghei Lavrov

(Foto: EPA)

| Iranul, 
| inofensiv

Bștak (MF) - Rusia nu 
: percepe amenințarea 

reprezentată de Iran, 
folosită de SUA pentru 
a justifica necesitatea 
desfășurării unor ele
mente de apărare 

i antirachetă în Europa, 
: a spus ministrul rus de

Externe, Serghei Lav
rov. „Prin analizarea 
declarației liderilor 
iranieni și a informa
țiilorde care dispu- 

î nem, nu vedem nid o 
; amenințare de acest 
î tip în viitor, chiar dacă

Iranul are intenția de a 
obține rachete de 
apărare, și de aid se 

i încearcă crearea unei
a treia zone de apăra
re arrtirachetă. Această 
problemă e gravă. Nu 

; a fost analizată fo de-
taiu, reă proiectele de 
desfășurare a aelei de- 
a treia zone de apăra
re antirachetă sunt ar
gumentate prin exis
tența unei amenințări 
iraniene", a spus 
Lavrov.

■ Premierul Tăriceanu: 
PSD și Mircea Geoană 
încearcă marea cu 
degetul.

Constanța (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu a 
declarat, ieri, la Neptun, că 
îl interesează prea puțin zar
va politică creată de PSD prin 
moțiunea de cenzură pe care 
dorește să o inițieze și că prin 
această acțiune PSD și Mircea 
Geoană „încearcă marea cu 
degetul”, transmite corespon
dentul MEDIAFAX.

întrebat de jurnaliști despre 
moțiunea de cenzură anunțată 
de PSD, Tăriceanu a spus că îl 
interesează prea puțin zarva 
politică pe care o face PSD, 
care „dovedește că nu știe 
rolul partidului de opoziție

Premierul nu crede în moțiunea 
de cenzură a PSD (Foto: epa)

într-o societate democratică”. 
„Ei sunt preocupați numai

cum să ajungă la putere pen
tru că au fost numai la put
ere. PSD dovedește că este în 
stare să gândească o mișcare, 
dar nu și pasul doi și trei”, a 
declarat Tăriceanu.
Vor instabilitate

Premierul a adăugat că PSD 
și Mircea Geoană „încearcă 
marea cu degetul” prin moți
unea de cenzură. „Este o încer
care de creare a unei insta
bilități politice, care va fi aspru 
sancționată de electorat”, a mai 
afirmat Tăriceanu.

Liderul PSD Mircea Geoană 
a declarat, joi, la Zalău, că 
dorește să fie prim-ministru 
și că decizia luată de PSD de 
a introduce o moțiune de cen
zură împotriva Guvernului 
este una fermă.

Mircea Geoană. a declarat,

ieri, într-o conferință de presă 
la Baia Mare, că moțiunea de 
cenzură împotriva Guvernului 
va fi introdusă chiar la în
ceputul sesiunii parlamentare, 
pentru ca partidul să aibă timp 
să întocmească proiectul de 
buget pe anul 2008.

„Am dorit să avem timp 
după căderea GuvernulU să 
facem un buget coerent”^ a 
spus Geoană.

Potrivit liderului PSD, vii
torul Guvern trebuie să vină 
cu un set de politici foarte 
clare. Geoană a mai adăugat 
că Traian Băsescu trebuie să 
pună interesul general al țării 
înaintea „intereselor înguste 
ale domniei sale și alePD”, 
referindu-se la declarațiile care 
vizau un posibil refuz ailjire- 
ședintelui de a-1 numi pe os
tul de premier.

Manevre militare fără precedent

Au ajuns acasă
Seul (MF) - Cele două sud-coreene eliber

ate luni de către talibani au sosit, ieri, la Seul, 
la aproximativ o lună după ce au fost răpite 
de insurgenți, a relatat agenția Yonhap.

Kim Gi-Na, de 32 de ani, și Kim Kyung-Ja, 
de 37 de ani, au avut o scurtă întrevedere cu 
familiile lor la aeroportul din Seul, ele fiind 
apoi transportate pentru un control medical 
amănunțit la spitalul militar de la Bundang, 
situat la sud de capitala sud-coreeană.

Cele două femei fac parte din grupul celor 
23 de evangheliști sud-coreeni, dintre care 16 
femei, luați ostatici de talibani la 19 iulie, în 
sudul Afganistanului.

Doi ostatici au fost uciși după ce au
toritățile afgane au refuzat să le satisfacă o 
serie de cereri.

■ China, Rusia și alte 
state din Asia Centrală 
efectuează manevre mi
litare în cadrul OCS.

Moscova (MF) - Președinții 
Vladimir Putin, Hu Jintao și 
alți patru șefi de state din Asia 
Centrală au asistat, ieri, la 
manevre militare fără prece
dent efectuate de cele șase țări 
membre ale Organizației de 
Cooperare de la Shanghai 
(OCS), o demonstrație de forță 
în fața lumii occidentale, re
latează AFP.

Manevrele, demarate în 
provincia Xinjiang din nord- 
vestul Chinei și continuate in 
regiunea rusă Celiabinsk din 
munții Ural, constituie punctul 
culminant al unei serii de exer
ciții desfășurate pe o perioadă 
de nouă zile și denumite „Mi
siune de pace 2007”.

Exercițiile mobilizează 6.000 
de militari din China, Kazah- 
stan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjik
istan și Uzbekistan, state ale 
căror lideri și-au exprimat, joi, 
opoziția față de ceea ce califică 
drept hegemonia Statelor 
Unite, în cadrul summitului 
Organizației de Cooperare de la 
Shanghai, organizat în fosta 
republică sovietică Kîrgîzstan.

Președintele iranian Mah-

Exerclțiile mobilizează 6.000 de militari din China, Kazahstan, 
Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan și Uzbekistan (Foto: epa)

moud Ahmadinejad, care a par
ticipat la acest summit în cali
tate de observator, a apreciat 
că planurile americane de in
stalare a unui scut antirachetă 
reprezintă o „amenințare pen
tru întreaga Asie”.

Organizația de Cooperare de 
la Shanghai, fondată în 2001 și 
având ca obiectiv lupta împo

triva terorismului și separa- 
tsmului, este adesea percepută 
ca un mijloc de contracarare 
a influenței Statelor Unite în 
Asia Centrală, o regiune 
strategică, bogată în hidro
carburi.

Iranul vrea să treacă de la 
statutul de observator în cadrul 
OCS la cel de stat membru.

Scandal pentru 
un panou

Sfântu Gheorghe (MF) 
- Forumul Civic al Ro
mânilor din Covasna și > 
Harghita consideră că sco
pul politic al panoului cu l 
inscripția „Ținutul Secu- * 
iese”, amplasat joi la' 
granița dintre județele • 
Covasna și Brașov, este 
acela de a marca „hq 
tarul mult vehiculatei 
zone cu auto-nomie teri
torială etnică a așa-zisu- 
lui Ținut Secuiesc”.

„Cei care l-au amplasat 
au recurs, mizând pe • 
naivitatea și credulitatea 
celorlalți, la stratagema • 
străvezie a disimulării pe ' 
un panou-suport de genul 
celor folosite pentru pu-1 
blicitate, dar din conținut,' 
text, simbolistică și locul ( 
amplasării scopul polititț1 
de marcare a hotarului 
mult vehiculatei zone cu 1 
autonomie teritorială et
nică a așa-zisului Ținut 
Secuiesc este evident”, se ■ 
arată într-un comunicat' 
al Forumului.

Potrivit sursei citate, 
liderii UDMR încearcă să 
inducă în eroare opinia » 
publică.

BBC interzis în Rusia Amenințare sârbească
Londra (MF) - Serviciul 

BBC nu mai e accesibil în 
Rusia începând de ieri, în 
urma unei decizii a auto
rităților de la Moscova, a 
anunțat postul britanic.

BBC, care s-a confruntat 
anterior cu probleme referi 
toare la difuzarea progra
melor sale în Rusia, și-a pier
dut ultimul partener, postul 
moscovit Bolșoi Radio, care 
a încheiat parteneriatul cu 
postul britanic pentru a-și 
putea păstra licența de 
difuzare.

„Grupul financiar Finam, 
proprietarul Bolșoi Radio, și-a 
motivat alegerea prin cere
rea emisă de autoritățile ca
re emit licențele de difuzare 
de a retrage programele 
BBC, pentru a nu-și pierde 
dreptul de antenă”, mențio
nează un comunict al postu

lui britanic
BBC a pierdut, până la 

finalul lui 2006, drepturile de 
difuzare pentru Radio Arse
nal, un alt post moscovit, în 
timp ce Radio Leningrad din 
Sankt Petersburg a încetat 
să mai difuzeze programele 
radiodifuzorului britanic în
că de la începutul anului tre
cut ca urmare a cererii 
autorităților responsabile de 
licența de difuzare.

„Sunt foarte dezamăgit că 
ascultătorii Bolșoi Radio de 
la Moscova nu vor mai avea 
posibilitatea să asculte știrile 
independente și imparțiale 
ale BBC”, a declarat Richard 
Sambrook, director al BBC 
Global News.

Rușii vor putea să asculte 
BBC de acum încolo pe unde 
medii sau scurte, ori pe 
internet.

3

Belgrad (MF) ■ Serbia in
tenționează să trimită mili
tari și polițiști în Kosovo, a 
declarat ieri un oficial sârb 
de rang înalt, deși statutul 
definitiv al provinciei admi
nistrate de ONU nu a fost 
decis încă, relatează AFP.

„Considerăm că a venit 
timpul să o facem”, a declarat 
pentru agenția BETA Alek
sandar Simici, consilier al 
premierului sârb Voislav 
Koștunița.

Simici nu a precizat de qe 
trimiterea în Kosovo a mill-’ 
tarilor și polițiștilor, sârbi ’ 
este, după părerea lui; ne
cesară.

în virtutea Rezoluției 1.244 
a Consiliului de Securitate 
ONU, care a pus capăt con
flictului din perioada 1998 - 
1999, între forțele sârbe și sep
aratiștii albanezi din Kosovo, 
Serbia are posibilitatea de a 
trimite până la o mie de mi-

•89' WP 

oq e.' 
HBțrK

Olitari și polițiști în Kosovo^ 
pentru a-și proteja pătrime^ 
niul din această provincie, bf» 

Rezoluția 1.244 a stabilit câ 
provincia Kosovo să fie ad» 
ministrată de ONU, rămâff. 
nând, totuși, oficial, o pro
vincie sârbă. , str.

Reîntoarcerea polițiștilor și! 
militarilor sârbi în Kosovo nu 
a fost luată în calcul nicio
dată de Organizația Națiu
nilor Unite, de teamă ca acest 
lucru să nu dea naștere unor 
noi tensiuni.

”, La încheierea conflictului 10 
din Kosovo, trupele sârbe au 
părăsit provincia, iar Alianța 
Nord-Atlantică, care bombar
dase Serbia pentru a pune 
capăt represiunilor împotriva 
separatiștilor, a fost man
datată să asigure securitatea. 
Circa 16.000 de militari ai 
Alianței sunt desfașurați în 
contiuare în această provin
cie.
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^„Miss Romanca". Spectacolul-concurs, 
$&care va fi desemnată cea mai frumoasă 
româncă din județ, va avea loc duminică, 
ora 17.00, la Clubul Siderurgistul din

^'Hunedoara. Programul cuprinde dansuri și 
“tântece tradiționale și concursul de fru
musețe. Câștigătoarea locului întâi va pri- 
'mi premiul în bani. (S.B.)

Investiție la Petrila. Consiliul Județean 
^Hunedoara a preluat lucrările de moder

nizare și reorganizare ale Centrului de
■ îngrijire și Asistență Socială din Petrila. 
f1nyestiția în acest proiect se ridică la suma 
t de nouă miliarde de lei. Centrul

găzduiește mai mult de 40 de bătrâni 
*Iristituționalizați și 38 de angajați. (S.B.)

România. Orice oră din zi și din 
noapte. Caniculă sau potop de ploaie. 
i Poporul rezistă. București. Politicienii se 

; luptă pentru ciolan. Poporul visează munți 
de mititei electorali. Și butoaie de bere 
„înmulțite" de Arhanghelul Becali. Parla- 

I ment. Mircea Ceoană face valuri. Vrea să 
fie premier. Băsescu face poze cu poporul 

■ pe litoral. Spre disperarea maimuțelor obli- 
? gate să șomeze. Tăriceanu se ține încă bine 
i în șaua motocicletei. Iar câteodată mai 
i calcă câte un prefect și instalează altul care 

ar^carnet cu săgeată liberală. Apoi iese la 
ratfipă și declară sus și tare că prefecții 

j sunt apolitici. Culmea e că poporul încă 
mai rezistă.

I

Cam asta e situația din România. 
Interesantă e chestia asta cu Mircea 
Geoană care vrea să fie premier. E adevărat 

că premierul are ceva împotrivă. Oricum, e 
clar că Mircea s-a trezit să fie premier pen
tru că așa i-o fi promis marinarul de la 
Cotroceni. Culmea e că oamenii din PSD 
nu-l văd premier pe Mircea. Și mai intere- 

! sânt e de ce nu vrea „dragă Stolo" să fie 
î premier. Oare nu mai are marinarul lacrimi 

i dâ •crocodil? între timp, undeva, într-un sat 
Uitfelt de lume, un român moare în fața ca- 

j binetului medical așteptând medicul. Care 
' medic nu mai vine. Deși trebuia. Dar astea 

sunt pierderi colaterale ale unui guvern 
; care nu are timp pentru așa ceva. E foarte 
' ocupat să elaboreze noile minciuni cu care 
i să atragă electoratul.

Recrutări pentru ofițeri în 
Forțele Navale

Deva (M.S.) - Tinerii hunedoreni care 
doresc să devină ofițeri-ingineri de marină 
se pot înscrie la examenul de admitere 
organizat de Academia Forțelor Navale din 
Constanța. Durata studiilor este de patru 
ani. Recrutarea, luarea în evidență și 
întocmirea dosarelor de înscriere se face la 
sediul Centrului Militar Județean din Deva, 
până la data de 24 august, a declarat lt.col. 
Nicolae Dincă, ofițer în cadrul instituției 
menționate. Potrivit acestuia, la recrutări 
se pot prezenta doar băieți, cu vârsta 
maximă de 24 de ani, care au absolvit un 
liceu, cu diplomă de bacalaureat.

Teren pentru viitoarele case
■ Vineri, 30 de familii 
de tineri din Hunedoa
ra au aflat locul unde 
își vor construi casele.

Hunedoara (D.I.) - Vineri 
au făcut cunoștință cele 30 de 
familii care vor fi vecine în 
noul cartier de case care se va 
ridica pe strada Carol Davila 
din Hunedoara. Cei 30x2 au 
depus cereri pentru primirea 
de terenuri în folosință gratu
ită încă din 2003, odată cu 
apariția Legii 15, dar reparti
zarea efectivă s-a produs atât 
de târziu pentru că terenul 
alocat acestui proiect este des
tul de accidentat și e nevoie 
să fie amenajat înainte de a 
începe să se ridice construcții
le. Amenajarea este în respon
sabilitatea primăriei, care nu 
a găsit până acum cele 12 mi
liarde necesare acestei acțiuni. 
La primărie s-a stabilit ordi
nea în care își vor alege lotu
rile fie în urma punctajului

Cornel Purcar

Atilla și Daniela Kovacs după primirea terenului (Foto: D.I.) ’

obținut, fie - în caz de egali
tate - prin tragere la sorți, 
apoi, pe teren, fiecare și-a ex
primat opțiunea.

„Poate nu până la revelion, 
dar până la primăvară vom 
avea sigur casa ridicată”, 
spune Atilla Kovacs, purtăto-

Vasile Alexa

rul de cuvânt al familiei sale. 
„Acum plătim 200 lei lunar la 
chirie. Ca să cumperi un apar
tament în oraș, îți trebuie pes
te 8.000, mai investești în ame
najări... cam tot acolo ajungi 
cu construcția casei, dacă ești 
priceput”. „Sunt mulțumit că 
am ajuns aici, lucrurile se vor 
rezolva. într-un an îmi termin 
casa”, adaugă Cornel Purcar. 
Nelămurit și oarecum nemul
țumit de evoluția lucrurilor 
este Vasile Alexa, chiar pri
mul aflat pe listă: „Nu știu de 
ce a fost nevoie de graba asta, 
să alegem azi, acum, și tere
nurile, și tot. Mai sunt o sea
mă de neclarități: în cât timp 
trebuie să începem lucrările, 
ce se va întâmpla dacă nu o 
facem, de ce am primit aici, 
unde terenul este atât de acci
dentat”... Terenul avut în 
vedere pentru lotizare ar fi

fost mai mare, dar o parte s- 
ar putea să fie vândut la lici
tație pentru acoperirea lucră-' 
rilor de amenajare, inclusiv- 
rezolvarea problemei utilită
ților. „Am fi dorit să dăm ha
turile în bună regulă, dar o 
parte dintre beneficiari s-au 
temut că-și pierd drepturile 
(ceea ce nu era cazul) și au in
sistat să-l preia în orice con
diții. Oricum, ne vom ocupa și 
de amenajarea lui”, spune pri
marul Nicolae Schiau. în con
dițiile în care în multe locali
tăți din țară Legea 15/2003 nu- 
a putut fi aplicată din cauza- 
lipsei de terenuri aflate în pro-', 
prietatea privată a primăriei,' 
cele 30 de familii se pot con-'; 
sidera norocoase. Ei sunt, de 
altfel, primii și ultimii bene-; 
ficiari ai ei în Hunedoara, 
pentru că primăria nu mai are 
alte terenuri.

Zece permise de conducere 
suspendate zilnic
■ Polițiștii au lăsat fără 
permise de conducere, 
în acest an, peste două 
mii de șoferi.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas0lnformmedia.ro

Deva - Un număr de apro
ximativ două mii de șoferi au 
rămas fără permise de con
ducere după ce au fost prinși 
de polițiștii hunedoreni în
călcând diferite reguli de cir
culație. Cât despre numărul 
amenzilor aplicate, în decur
sul celor șapte luni ale aces
tui an, acesta se apropie de 70 
de mii! Practic, în fiecare 
lună, zece mii de șoferi au 
fost amendați în trafic. Va
loarea acestor contravenții 
este de aproximativ un milion 
de euro, adică trei milioane

de lei. Interesant este că 95 
la sută din permise au fost 
suspendate de polițiștii hune
doreni nu pentru cumul de 
puncte, ci pentru încălcări 
grave ale codului rutier. Cât 
despre punctele acumulate de 
șoferi, acestea sunt de ordinul 
miilor.

în fiecare lună polițiștii „i- 
au notat” pe șoferi cu apro
ximativ opt mii de puncte 
penalizare pentru diferite 
încălcări ale legislației rutie
re. Așadar, șoferii hunedoreni 
au reușit „să strângă” până 
acum peste 50 de mii de punc
te penalizare. Dacă am rapor
ta cele 50 de mii de puncte la 
numărul de puncte pentru 
care un permis este sus
pendat, respectiv 15, 3.300 de 
șoferi hunedoreni ar rămâne 
fără carnet. „O explicație pen
tru numărul mare de’ contra-

Polițiștii hunedoreni au aplicat 50.000 de puncte de penalizare

venții este și aceea că pe șose
lele județului există un nu
măr foarte mare de partici
pant! la trafic care în perioa
da verii înregistrează creșteri

de până la 27 de mii de ma
șini în 24 de ore”, a declarat 
șeful Serviciului Poliției Ru
tiere Hunedoara, subcomisar 
Ion Tirinescu.

Clienții UPC din DEVA pot plăti factura 
la ghișeele Băncii Transilvania

- începând cu 15 august, compania intro
duce metode alternative de plată pentru clienții 
din DEVA

- UPC va extinde programul la nivel națio
nal în cel mai scurt timp

DEVA, 14 august 2007 - Din 15 august, clienții UPC din 
DEVA pot plăti facturile UPC, în numerar, și la ghișeele Băncii Tran
silvania (BT). Clienții trebuie să se prezinte la una dintre unitățile 
bancare BT cu ultima factură emisă, care trebuie plătită integral, 
incluzând soldul precedent. Pentru orice alte situații, inclusiv pla
ta abonamentului în avans, UPC recomandă clienților săi să se 
adreseze reprezentanților companiei din Centrele de Relații cu 
Clienții.

„Introducem astăzi o metodă alternativă de plată, fără costuri 
suplimentare, care va permite clienților noștri să reducă semni
ficativ timpul alocat plății facturilor. Această noutate este parte a 
unui program de creștere a satisfacției clienților, pe care l-am lansat 
recent și care mai include, în această fază, modernizarea Cen
trelor de Relații cu Clienții și eficientizarea activităților operaționale 
ce țin de activarea clienților, instalare, call center", a declarat 
Mădălina Stănică, Manager de Proiecte - Operațiuni în cadrul UPC

România.
în acest moment, metodele alternative de plată sunt disponi

bile pentru clienții UPC din București, Cluj, Timișoara, Ploiești, DEVA, 
Petroșani, Orăștie și Caracal. Proiectul prin care se introduce pla
ta alternativă a facturilor UPC la ghișeele Băncii Transilvania va fi 
extins în cel mai scurt timp la nivel național, în toate localitățile 
în care UPC are operațiuni.

UPC România. UPC România este una dintre cele mai mari 
companii de comunicații prin cablu din țara noastră. Rețelele UPC 
România deservesc, în acest moment, aproape 1.400.000 clienți, 

din aproximativ 200 orașe. De când a intrat pe piața românească, 
în 1992, UPC a investit peste 600 de milioane USD, devenind ast
fel cel mai mare investitor american din țară. UPC România este 
afiliată la Liberty Global, Inc.

Liberty Global, Inc. Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB și 
LBTYK) este unul dintre liderii industriei mondiale de comunicații 
prin cablu oferind servicii video, voce și acces la internet, pentru 
a conecta cei 16 milioane de clienți la lumea informației, a comu
nicării și divertismentului. Compania are rețele de comunicații în 
bandă largă în 17 țări, în principal în Europa, Japonia, Chile și Aus
tralia. Liberty Global, Inc. deține acțiuni în companii de distribuție 
de programe și conținut media, cum sunt Jupiter TV în Japonia și 
Chellomedia în Europa.
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1680 - A fost întemeiată compania ele teatru 
«Comedie Francaise».
1850 - A murit scriitorul francez Honore de Babac

(n. 1799). j.
1933 - S-a născut Roman Polans- 
ki, regizor polonez de film.

1937 - S-a născut actorul și regi
zorul american Robert Redford 

(foto) ■

1937 - S-a născut criticul și teo
reticianul literar Sorin Alexandres- 

cu..___________________________ '
1952 - S-a născut actorul american Patrick Swayze. 

1968 - S-a născut actorul american Christian Slater. 

1991 - Are loc lovitura de stat din URS5 (eșuată In 
final),, președintele sovietic Mihail Gorbaciov fiind' 

arestat la casa de vacanță din Crimeea.

Prognoza pentru astăzi
Cer senin. Termometrele vor înregistra 

temperaturi minime de 17°C și maxime de 
32°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer partial senin. Minima ter

mică va fi de 16°C, iar maxima de 32°C.
Luni. Cerul va fi mai mult senin. Tempe

ratura minimă va fi de 13°C, iar maxima de 
26°C.

Calendar Creștin Ortodox____________
Sf. Mucenici: Fior, Lavru, Polien și Leon.

Calendar Romano-Catolic
Sf. luliana, m.

Calendar Greco-Catolic___
Ss Fior și Laur, m (+ sec IV).

ÎNTRERUPERI APĂ , MX , CURENT

Apă _________ ______________
Mu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Gaz metan ____________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 
metan.

Energie electrică _____________ _________
Nu sunt programate întreruperi in furnizarea 

energiei electrice.

NEȚETA Z1LI9

Pilaf cu carne
Ingrediente: 1 kg came, 200 ml ulei, 200 g ceapă, 
100 g morcovi, 50 g țelină, 500 g orez, 100 g unt, 

sare, piper, după gust.
Mod de preparare: Carnea se taie în porții, se spală 

și se opărește, se spală din nou și se pune la fiert în 

apă cu sare. Se spumează; cu paleta și se adaugă 

zarzavaturile curățate, spălate și tăiate sferturi. Se 

continuă fierberea. Orezul se alege, se spală, se 

scurge și se fierbe în supa în care a fiert carnea. Se 

adaugă, în timpul fierberii, uleiul, piperul boabe, 

sare, iar când lichidul a scăzut se introduce vasul la 

cuptor pentru circa 30 minute. Se verifică gustul. La . 
servire se așază în farfurie porția de carne, apoi 

orezul stropit cu unt topit.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Recunoașteți că vă preocupă excesiv propria persoanâ/vâ ț 

sfătuim să acordați mai multă atenție relațiilor sentimen- ' 
tale. Amânați activitățile importante pentru altă dată^ 4

« I
Munca din ultima perioadă începe să își arate roadele. Aveți f 
satisfacții pe plan social și financiar. Vă puteți asigura suc j| 

* cesul prin rigurozitatea și seriozitatea cane vă caracterizează. *

a

Gemeni

Sunteți hotărât să vă asumați noi responsabilități. Con- 
Jy, J\ . :junctura-.este favorawlă activităților intelectuale. Cei din jur 

și ..to special o persoană de sex opus nu pot să nu vă 
remarce farmecul. ' \‘

Sunt favorizate relațiile cu prietenii. Dimineață, vă întiSfthiți 
cu o persoană pe care o apreclați și pe care nu ați vâ^ut- 
o de mult tlrhp. Puteți să rezolvați probleme familiale 

îndelung amânate.

^^■1 Leu

Dacă vl se oferă ocazia să plecați într-o excursie împreună 
cu persoana iubită, ar fi.bine să nu stați mult pe gânduri. 
Ar fi bine să faceți ceva pentru relațiile sentimentale.

Aveți o mare putere de convingere și relațiile cu cei din 
jur sunt excelente. Puteți sănegociați contracte, sau săjjjgm- 
nați acte oficiale. Vă recomandăm să aveți răbdare.......
Bajanță __ _______________________ . . . ______ 1

Este o zi Sună pentru întâlniri cu prietenii, partenadi-de 
afaceri. Aveți șanse să rezolvați o problemă de familie. 
Sunteți entuziast și doriți să începeți o lucrare planificată 
mai demult.

«
Scorpion

Nu aveți o clipă de răgaz, dar reușiți să terminați tot ce v- 
ați propus, grație unor idei originale. Profitați de această 
conjunctură favorabilă, dar cu măsură.

'* r

Cei din jur vă apreciază seriozitatea și vă cer sfatul. Este o 
zi bună pentru a lega noi prietenii. Ar fi bine să profitați 
de această perioadă în care aveți un randament deosebit.

Capii) '..rr.

t

i

4

Soluția integramei din 
numărul precedent: S - 
P - CAT - BILETE - EC
- NORA - TIU - 
RECOLTA - S - O - ON
- RUTE - DAM - GE - 
AT - MOCANITA - 
CATAR - MO - A - ILIC 
-NO - LAVA - ACAR - 
DATE - STA - DO - OV
- RARA - RAPID - TAIA

Dispecerat apă rece 227087
DÎsi»ecer.3t apâ caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri
Mfemeris
Mfie 955
'M.tt. HD . 214971
Deranjamente lift 235090

■4ii-
Dimineață plecați într-o călătorie în interes personal care 
vă apropie maț mult ie persoana Iubită. Pe drum, .faceți 
cunoștință cu o persoană dispusă să vă dea sfaturi peretru!
afaceri.

Vărsător ■-

Aveți succes în toate activitățile legate de cămin și vă 
înțelegeți foarte bine cu familia. Sunteți bine dispus și comu- 
nicați cu mare ușurință.

■)nj'>iî9 ...................... ................

Este posibil ca persoana iubită să vâ facă un cadou dl&e'bit 
cu care vă impresionează. După-amiază trebuie să luați o 
decizie importantă-în ceea ce privește relațiile sentimen
tale.Direcția Sanitar-Veter 221145

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

730 Cărarea împărăției 
730 Pelerin 
80) Phil din viitor (s) 
830 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
9*20 La Zoo
930 Ro-kidseu 

1030 Necazurile lui Hercules
Qfpoveste, SUA) 

Un simpatic câine de 
pază de la o stână, 
Hercules, are calități 
prin care îi cucerește 
pe cei care-l iubesc. 

1130 în slujba națiunii (r) 
120) Cartea europeană 
1235 0 vedetă populară 
140) Jurnalul TVR 
1420 0 iubire împărțită

El (dramă, Marea Bri- 
tanie/lrlanda, 1999) 

1620 Mamia ieri și azi 
1630 Parteneri de week-end

(r)
17:00 Misterele din Sankt

El Petersburg (s, dramă, 
Rusia/SUA 2006) 

180) Teleenddopedla 
18:55 Agendă Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

20:15 Cască ochii sau
Ho-ncurdl

(comedie/acțiune, SUA 
2001). Cu: Eddie Grif
fin, Orlando Jones. R.:

: George Gallo 

21:50 Mamaia ieri și azi 
22:10 Top Super Hit Maga

zin muzical 

23:40 Corupție și răzbunare 
O(thriller, Statele Unite 

ale Ameridi, 2000). 
în distribuție: 

Gary Busey, Fred 
Williamson, Bubba 

Smith, David Carra- 
dine. R.: Fred 
Williamson

130 Omul stăpânul 
naturii? (doc. Anglia, 
2005)

230 Jurnalul TVR (r).
13 Meteo. Sport 

330 Visătorii
(film, r) 

525 Profesioniștii 
(reluare)
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730 Regele Shaman
(desene animate)

730 W.I.T.C.H. (desene 
animate)

830 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

1030 Vacanță pe dnste 
) 

in peisajul exotic din 

Bahamas, sosesc 
Madison și Alex, două 

tinere foarte drăguțe, 
hotărâte să se distreze 
fără limite. Posibili
tățile sunt fără limite: 
tatăl e putred de bo
gat, are chiar și un a- 
vion, iar zona este re
numită pentru mij
loacele de agrement. 

12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine (r) 
1730 Caravana dansez 

pentru tine 
1830 Xena, Prințesa

El războinică (ep, 12, 
aventuri, 1995) 

18:55 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

i

t

630 Eron i ibi (film,

B30 Tn gura | , cu
Mircea Badea 

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
10:30 Comedia animalelor

(3(s) 

11XX) Metropolis 
(aventuri/animație, 
Japonia, 2001)

13:00 Știri 
13:15 Felida 
14:00 Cocoșatul de la Notre

Dame (dramă, SUA 
1956). Cu: Anthony 
Quinn. Monstruosul 
clopotar de la Notre- 
Dame, Quasimodo, se 

îndrăgostește de 
Esmeralda.

16:00 Povestea lui Babe
QRuth (biografic, SUA 

1992). Cu: John Good
man, Kelly McGillis, 
Trini Alvarado, Bruce 

Boxleitner. R.: Arthur 
Hiller

18:30 Săptămâna financiară 
1930 Observator. Spoit 

Meteo

s 930 Arta supraviețuirii (r) 930 630 Clona (reluare) 730 Iubiri 
Natură și aventură 10:00 Via < 
sacra 11:00 Liber pe con-

i trasens 1230 EU-RO Case (r) 
1230 Bugetul meu (r) 13:00 
Arena leilor (r) 1430 Miracole 

(s) 15:00 D'ale Iu' Mitică (r) : 
16:00 Bazar (r) 16:30 
Autostrada TVR 1830 Jurnal 
regional 1835 Verdict: crimă! 
(s) 1925 Europa altfel 19:40 
Să vorbim despre cinema 
20:10 în umbra legii (s) 2130

’■ Ora de știri 22:00 Festivalul 
j Stufstock. Partea I. Transmi

siune directă 2330 Festivalul 
Stufstock -Răsăritul... din cu
lise 23:15 Festivalul Stufstock 
0:15 Festivalul Stufstock

: -Răsăritul... din culise 0:30 
Festivalul Stufstock 330 în 

umbra legii (r) 430 Megateh- 
nicus (r)

i

1

(r) 9:00 Cântec de iubire (s). 
Cu: Lucero, Fernando Colunga, 
Daniela Romo 11:15 Un medic 
în familie (s) 12:30 Al șaptelea 
cer (s) 13:30 Prizoniera (s) 
14:30 Mama vitregă (s) 15:30 
Iubiri (s) 1630 Daria, iubirea : 
mea (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Salome (s) 
2030 Numai iubirea (s) 21:15 
Clona (s). Cu : Murilo Benicio, 
Giovanna Antonelli 23:15 
Montecristo (s) 0:15 Prizoniera 
(r) 1:15 Poveștiri adevărate (r) 
2:15 Numai iubirea (r) 2:45 De 
3 X femeie (r) 4:00 Un medic 
în familie (reluare)

* ? ' • *■ *• ** < 
f jiț- W ** -i A *

2030 Crimă de înaltă
I3trădare_(thriller, SUA 

2002). Cu: Morgan 
Freeman, Ashley Judd, 
Jim Caviziel, Adam 

Scott, Amanda Peet, 
Bruce Davison. R.: Carl 
Franklin 

2330 Furtună virtuală
Q(acțiune, SUA, 2002). 

Cu: Nick Cornish, 
. Vanessa Mardi, Ling 

Bai, Adrian Paul, Tone 

Loc. R.: Terry Cunning
ham

1:15 Aventura cubaneză
# Ofthriller, SUA, 1988). 

Cu: Faye Dunaway, 
Daniel J. Travanti, Kim 
Cattrail. R.: Roger 

Holzberg

3:15 Crimă de înaltă 
i Qtrădare_(film, r)

5:15 Caravana Dansez
■ ~ pentru tine (r)

630 Pro Motor
(reluare)

20:45 Fotbal - Liga 1: 
Dinamo vs Dada 
Mioveni

22:45 Umbra vulturului
H (acțiune, Hong Kong, 

1978). Cu: Jackie Chan 
Chien Fu este om de 
serviciu la o școală de 
kung-fu. Chien nu 

poate lupta și este 

mereu luat peste picior 
atât de profesori cât și 
de elevi, singurul lui 
prieten este 
Intr-o zi, un
învață pe Chien să 
lupte Snake's Fist, o 
tehnică kung-fu

• demult uitată.

0:45 Euforia Midnight Sun 
Tour

130 Concurs interactiv 
2:30 Huff (s)
430 Umbra vulturului (r) 
630 Desene animate: Ani- 

max - Slimer și 
vânătorii de fantome

7:00 Pitici de vară (r) 8:00 
Mari savanți 8:30 Teleshop
ping 90) Cei trei care au spe
riat universul (comedie SF, 

Germania, 2004) 110) Ghem, 
set și meci (s) 12:00 Agenția 
de turism 12:30 Fit & Chic 

130) Tibanu' 1330 Pet Zone j 
14:00 Aventurile lui Picasso i 

(comedie. Suedia, 1978) 160) J 
Triumful spiritului (dramă, SUA i 

2000) 180) Fotbal Liga I Bur- • 
ger: Pandurii Tg. Jiu - FC U 

Craiova 200) Freshmania. 
22:15 în derivă (dramă. An- < 
glia-lrianda, 1997)

730 Desene animate 8:00 

Quizzit - em. interactivă 930 
Copiii de la 402 (d. a.) 1030 
Imobiliare Blitz 11:00 Auto- 
forum 11:40 Tele RON 13:00 
Justiție oarbă (s) 1430 S.O.S. s 
Salvați-mi casa (r) 15:30 Ciao 
TV (r) 1630 O vreau pe mama ! 
înapoi (r) 1730 Te crezi mai 
deștept? (r) 1830 Focus 1930 
Mondenii (r) 20:00 Poveste 
din Los Angeles (comedie 

romantică, SUA 1991) 22:00 
Rowenta Elitte Model Look 
23:00 Shaft (acțiune/thriller, 
SUA, 2000) 1:00 Gașca 
(crimă/comedie, SUA, 2000)s 
330 Sunset Beach (s)

10:00 Lună de miere cu 

mama (comedie, SUA, 2005).
i 11:30 Academia D.E.B.S. (ac

țiune, SUA, 2004). 13:00 încre

dere înșelată (dramă, Canada, 
2003). 14:40 Tatăl vitreg al mi
resei (romantic, Australia, 
2006). 16:15 Firewall - Program 
de protecție (thriller, SUA, 
2006). 18:00 Dă-te mare iși 
tarei (comedie, SUAf'^OOS). 

20:00 Spărgătorii denunți 
(comedie, SUA, 2009)022:00 
Păzea la minge! (sJmedje, 

SUA, 2004) 23:35 l-See-Yoli. 
Com (comedie, SUA 2006).

PRO CINEMA
j

930 Descoperă România 930 

Duminică de duminică cu 
Florin Călinescu (divertisment) 
(r) 1230 Tatăl miresei (film, r) 
14:30 Dispăruți fără urmă (r) . 
1530 Divorțați-, dar împre
ună (r) 16:00 Ca-n familie 
1730 De-aș fi Harap Alb (SF, 
România, 1965) 19:00 Jake, 
specialistul în relații (s) 2030 

Entertainment News 20:20 
: Alias (s) 2130 Divorțați... dar Ș 

:: împreună (s) 2230 CSI: Mia-> 
mi (s) 2330 Sânge nevinovat 

I (comedie/horror, SUA 1992)

11:30 Jurnal de bord 13:10 
Money Express 14:00 Reali
tatea de la 14:00 15:00 Rea
litatea de la 15:00 15:20 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 
.16:0017:10 Eurosceptici (talk
show) 18:45 Jurnal spqrt 
19:15 Ediție specială 120:00 
Realitatea de la 20:00120:10 

Eurosceptici. Cu Adri^ Urșu 
21:00 Realitatea de la-21:0O 
22:00 1 și 1 (r) 23:00 Desco
peră România 23:30 Jurnal de 
mare audiență 24:00 Reali

tatea de la 24:00

8:00 Fabricat în Germania 
(doc., r) 830 Teleshopping 

9:15 Top Fan X 1030 Vis de 
vacanță 1030 La limită 11:00 
Lumea Poveștilor Nemuritoare 
11:30 Quadriga (doc.) 12:00 
Beretele Albe, Cu Justinian 
Radu 130) Fân X140) Des- > 
tinații lă cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 1430 
Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze.17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing. Retrospectiva i 
săptămânii 19t00 Documentars 
19:30 Situație de criză (s) l 
20:00 Cireșarii (aventură,:: 
România, 1984) 2230 Berete-; 
le Albe (r) 230) Interzis.

S» O M
1030 Curse 1130 în viteza a 

cincea 1130 X-Testers 12:00 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
13:00 Dependenți de cas
cadorii 1430 Cascadorii ca>n 
filme 16:00 Brainiac 17:00 

Cum se fabrică diverse lucruri? 
18:00 Misiune incredibilă 

1930 Automobile americane 
2030 Indestructibilii 2130 Dr. 
G, medic legist 22:00 Crime 
care au zguduit lumea: Uci
gașul din Green River 2330 
Incredibile mistere medicale: 
Transsexualitate 2430 C 
pradă mortală: în toiul ierrw 

130 Adevăratul cod al lui Da 
Vinci (partea I) 230 Ora Zerc
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Septembrie - jalea cămărilor
■ Cămările gospodine
lor hunedorene s-ar 
putea să rămână goale 
în această toamnă.

Hannelore Acârnulesei1 dolar american

1 gram de aur 51,1569 lei

2,4371 lei

Amplasarea aparatelor radar In data de
18.08.2007:
- DN 1! TSMr*>t! - Ilia - limita jud. Arad;
- DN 66: BScia - Călan;
- On»: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile 
Horea șl Mihai Emineșcu.

Amplasarea aparatelor radar In data de 
19.08.2007:________________________ _________________
■ DJ 687: Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara -
Hășdat;
- DN 7: Zam - Ilia - limita jud. Arad;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile 
Horea șl Mihai Emineșcu.

HUNEDOARA

Farmacia „Green Line”, non-stop, Bd. Dacia, nr.

33.®-» 748080.
DEVA
Farmacia nr.1 .Remedia”, non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.

Deva - Gospodinele vor tre
bui să-și garnisească bine 
portofelele când merg la piață 
să facă aprovizionarea pentru 
toamnă. Prețul legumelor este 
destul de piperat, deși se 
apropie sfârșitul de sezon.
Preturi de trufandale

La iarnă s-ar putea să cam 
bată vântul prin cămările 
hunedorencelor din cauza 
prețului mare al legumelor și 
al fructelor. Bulionul s-ar 
putea să fie înlocuit cu pastă 
de (pseudo)roșii, cumpărată 
din magazin. Pentru că o sti
clă de bulion preparat în casă 
s-ar putea să fie mai scump. 
Kilogramul de roșii nu a 
scăzut, nici acum, sub 20.000

Roșii - 20.000 lei/kilogram 

Castraveți - 30 000 lei/kilogram 

Gogoșari - 40 000 lei/kilogram 

Conopidă - 60.000 lei/kilogram 

Vinete - 25.000 lei/kilogram 

Piersici - 50.000 lei/kilogram 

Struguri - 50.000 lei/kilogram 

Pere - 20.000 lei/kilogram 

..........................................   J

Când folosim

îuiuchbmbi
Societatea Preț Variație

închidere W/acț) (%)
Romoetrol 0.0918 0%
Banca Transilvania 0.8450 -1.74*
Petrom 0.4800 -3.03*
SIF3 2.1600 -1.37*
5IF5 3.9700 0%
SIF2 3.4300 1.48*
SIF1 3.5500 -1.11%
BRK 4.0200 1.77%
BRD 26.4000 -1.86%
Rubllci realizata de SVM IFB FINWEST SA Deva,
b-dul Decebal, bl.R, parter. Telefon 221277.

Reguli:

■ Vântul, soarele și 
apa pot asigura în 
condiții bune energia 
electrică și termică.

Deva (D.I.) - în județul 
Constanța există o casă la ușa 
căreia, deși are căldură, ener
gie electrică și apă curentă, 
nu vin facturile lunare pen
tru aceste utilități. Propri 
etarii ei au ales mai multe 
surse de energie regenerabilă 
pentru că, în cazul lor, a fost 
mai ieftin.

în condițiile creșterii con
stante a costurilor la gaz și 
energie electrică, tot mai 
mulți români sunt interesați 
de aceste resurse. Fundația

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură da

tă. De ase

menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

6
5 4

7 5 8
6 9

2

7 2 6 9 5 1
7 5
1

2 3
8

1 6
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9 8 1 5 7 3
1 9 8 6 3 5
3 7 8 6

4 5 3 1 9

Ion Zamfir

AVANSAȚI
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4 3 7 8
9 8 7

7 4
1 9 4

8 2 5

Agricultura nu se mai face cu
■ Pentru 40 de lei pe 
zi puțini hunedoreni 
se înghesuie să 
muncească la țară.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

InceoMori Avansați

Deva - în perioada de di
nainte de 1989, numărul celor 
care căutau de „lucru cu zi
ua” la sapă sau la coasă era 
foarte mare. Exista chiar și 
o migrație a cunoscuților ma
ramureșeni care erau renu- 
miți pentru rezistența la mun
cile agricole și pentru faptul 
că erau niște cosași desăvâr
șiți. Astăzi însă munca cu zi
ua în agricultură e de dome
niul trecutului. în satele hu
nedorene există o mână de oa
meni săraci care sunt folosiți 
pentru diverse munci. însă și

Prețurile legumelor s-ar putea scumpi cu 20% în septembrie

de lei. Iar roșiile mai arătoase 
se vând cu 30.000. Conopida 
care ar fi bună de pus la 
murat se găsește la preț de 
trufanda. 60.000 de lei kilo
gramul. Nici cu castraveții 
pentru pus la murat nu ne 
putem consola. 30 - 40.000 de 
lei nu este un preț prea acce
sibil pentru harnicele gospo

natura
Terra Mileniul III, în colabo
rare cu asociația „Prietenii 
pământului” și având drept 
partener Agenția Română 
pentru Conservarea Energiei, 
a demarat o campanie de in
formare a publicului în pri
vința avantajelor folosirii 
vântului, soarelui sau apei 
pentru a obține, pentru folo
sul propriu, energia necesară. 
Deva este al zecelea oraș în 
care au promovat aceste re
surse.

„Mă bucur să constat că oa
menii sunt deschiși la nou, în 
Transilvania mai ales. Au 
început să se intereseze tot 
mai mult, și suntem bucuroși 
să le stăm la dispoziție”, spu
ne Ioana Ciuta, reprezentanta 
fundației. „E o mare diferență 
între 2003, când am făcut 
prezentări asemănătoare, și 
astăzi. Deși nu facem o cam
panie agresivă, interesul este 
mult mai mare, pentru că 
fiecare vede ce se întâmplă cu 
mediul înconjurător și mai 
ales vede cât crește factura lu
nară”, completează Ion Zam
fir, de la „Prietenii pământu- 

în agricultură munca zilierilor este scumpă

tatea cazurilor, plata în 
produse.
Nu mai sunt oameni

Trei persoane se aflau la 
coasă in zona satului Uroi. 

dine. O zacuscă ar putea, 
așadar, să ajungă la prețuri 
fabuloase. Pentru că nici vi
netele nu au prețuri prea a- 
trăgătoare, și acestea vânzân- 
du-se la 25-30.000 de lei kilo
gramul. Așa că, și comer- 
cianții de produse congelate 
vor avea succes la iarnă. Pen
tru că majoritatea doamnelor

Promovarea resurselor regenerabile la Deva

lui”. Deși programul de infor
mare se adresează tuturor 
potențialilor utilizatori, el în
curajează mai ales utilizatorii 
casnici să recurgă la astfel de 
soluții. Datorită interesului tot 
mai crescut pentru resursele 
regenerabile, se află în lucru 
un proiect de lege care să 

era plătită. „Primesc 40 de lei 
pe zi, mâncare și băutură. Nu 
e o afacere dar mai câștig un 
ban”, spune Mihai Moga.

Elena Radu are 78 de ani. 
Locuiește în comuna Ilia. Are 

care se respectă nu se lasă 
fără câteva pungi cu vinete 
puse la congelator. în con
dițiile date, însă, s-ar putea să 
le prefere pe cele din super
market. Gogoșarii, roșii și 
frumoși cum sunt ei, au 
apărut pe piață cu 40.000 de 
lei kilogramul. Deci se pot 
tăia și murăturile dulci de pe 
lista de priorități.

Speranța gospodinelor
Nici la capitolul dulciuri la 

borcan gurmanzii nu se vor 
putea ghiftui în această iarnă. 
Piersicile frumoase, pentru 
compot, se vând, și acum, cu 
50.000 de lei kilogramul. 
Strugurii, din care bucătărese 
iscusite știu să facă un com
pot fără seamă, se vând la 
același preț, 50.000 de lei. 
Perele sunt ceva mai ieftine. 
Se mai găsesc și cu 20.000, dar 
nu cele pentru compot. Spe
ranța rămâne în prune, care 
abia ce se coc. Deci doamnele 
ar putea intra în conflict de 
interese cu domnii dacă dau 
iama în fructele folosite în 
scopuri mult mai serioase.

Așadar, greierii s-ar putea 
să nu aibă cum să atenteze 
la cămările furnicuțelor gos
podine, pentru că rafturile, al
teori ticsite cu borcane îmbu
jorate, s-ar putea, în această 
toamnă, să rămână goale.

acorde chiar facilități celor 
care le folosesc. în Germania, 
unde s-au așezat pe piață de 
mai mult de 10 ani, producția 
de energie prin resurse rege
nerabile reprezintă un procent 
important din sistemul ener
getic național, iar la acest ni
vel se așteaptă să se ajungă și

zilieri
muncește numai unul. „S-au 
dus vremurile alea când 
satele erau pline de oameni 
veniți din Bistrița la muncă. 
Se duceau unde se plătea mai 
bine. Acuma nu mai vine 
aproape nimeni. Poți să tragi 
cu pușca și nu găsești pe cine
va care să vină la cartofi”, 
spune femeia.

Cine muncea pe vremuri cu 
ziua astăzi sau e prea bătrân 
sau e la agricultură în Spa- 

i nia, este de părere Virgil, din 
satul Bretea. „Păi, când îi 
spui unui om că-i dai 30 de lei 
pe ziua de muncă nici nu se 
uită la tine. Și e muncă grea. 
Vin doar săracii satului. în 
rest facem noi cât putem. 
Plus că nici nu sunt bani pen
tru a plăti oamenii. într-o 
săptămână de muncă cu trei 
oameni îți trebuie 10 mi
lioane. Deci nu se merită”, 
rniinn Wiețrvâl

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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Se vor face angajări în minerit
■

• Mail-uri stresante. Peste o treime din
tre angajați suferă din cauza stresului pro
vocat de email-uri, pentru că se simt co
pleșiți de numărul mare de mesaje primit 
în interes de serviciu, potrivit unui studiu 
realizat în Marea Britanie. Studiul a mai 
relevat că, în acest sens, femeile se simt 
mai stresate decât bărbații. (MF)

Testul TOEFL
București (C.P.) - Tes

tul TOEFL face parte 
din cerințele de admi
tere ale tuturor univer
sităților americane, atât 
pentru programe uni: 
versitare cât și post-uni- 
versitare și permite eva
luarea detaliată a cunoș
tințelor de limbă engle
ză americană. Unii an
gajatori solicită acest 
test candidaților pentru 
â dovedi cunoștințele de 
engleză. în București 
testul se poate susține 
la Centrul permanent de 
testare pe calculator si
tuat în apropierea com
plexului Grozăvești, la 
AYASH Center. înscri
erea la test Costă 130 de 
dolari. Rezultatul oficial 
al examenului se expe
diază în aproximativ 2- 
3 săptămâni, dacă eseul 
a fost redactat pe calcu
lator. Dacă ați scris e- 
seul de mână, rezultatul 
testului va fi expediat 
după aproximativ 5 săp
tămâni de la susținerea 
testului. Valabilitatea 
testului este de 2 ani. Pe 
site-ul www.toefl.org pu
teți găsi informații utile 
referitoare la testul 
TOEFL, materiale pre
gătitoare și ultimele no
utăți în legătură cu tes
tul.

* Administrator de sistem (AST3).

Frumusețea 
aduce bani

Bani mai 
mulți 
Washington (MF) - 
Persoanele atractive 

sunt mai populare, 
au mai mult succes 

și câștigă mai mulți 
bani decât colegii 

lor mai puțin înzes

trați de natură, 
potrivit unui studiu 

realizat de o echipă 

de cercetători ameri
cani publicat în Eco

nomic Psychology. 
Diferența de salariu 

dintre o persoană 

atractivă și una mai 
puțin dotată din 

punct de vedere fi

zic, cu aceeași pre

gătire, poate atinge 

15%, potrivit autori
lor acestui nou stu
diu, economiștii 
James Andreoni și 

Ragan Petrie. 

„Frumusețea este , 
considerată un bo

nus, chiar dacă per

soanele frumoase 

contribuie, în medie, 
la fel de mult ca ce
lelalte la realizarea 

proiectelor", indică 

Andreoni și Petrie.

A

Termen-limită: 20 septembrie 2007

Ofițer proiect (AST4).
Termen-limită: 24 august 2007

Șef servicii administrative (AD11).
Termen-limită: 7 septembrie 2007

Poziții multiple la EASA - Koln, Germania.
Termen-limită: 14 septembrie 2007

Poziții multiple la EUROJUST - Haga, Olanda.
Termen-limită: 19 septembrie 2007
NOTĂ: Job-urile au caracter temporar și sunt listate

complet pe prima pagină a www.euroconcurs.ro, sec

țiunea JOBS@EU.

Practicieni în insolvență
București (MF) - ANAF organizează proce

dura de selecție pentru completarea listei 
practicienilor -în insolvență, așteptând dosa
rele de participare până la finele acestei 
luni. Dosarele de participare se depun la se
diul ANAF, în plic sigilat, pe care trebuie 
menționat „Documentație pentru selecția Lis
tei practicienilor în insolvență agreați de 
ANAF”. Practicienii în insolvență agreați 
pentru zona I, în care se află inclus și jude
țul Hunedoara, pot depune oferta desemnării 
unui practician în insolvență până la 31 
august, ora 13, pentru dosarul de insolvență 
privind firma Decebal din Deva, aflat pe 
rolul Tribunalului Hunedoara.

Se caută practicieni în insolvență

■ După 17 ani, Com
pania Națională a Hu
ilei Petroșani face, din 
nou, angajări.

Petroșani (C.P.) - Compania 
Națională a Huilei Petroșani 
va angaja, începând de luna 
viitoare, 30 de mineri care 
vor munci în subteran. Este 
pentru prima dată în ultimii 
17 ani când compania minieră 
face acest lucru. „E vorba 
doar de câteva zeci de anga
jări, dar e un lucru bun. Vom 
substitui posturile rămase 
vacante după ce mai mulți 
angajați ies acum din sistem 
fie că au ajuns la vârsta pen
sionării, fie din alte motive”, 
a declarat directorul general 
al CNH Petroșani, Daniel Su- 
rulescu.

Angajații care vor intra în 
sistem vor fi încadrați, pre
ponderent, în producție. 
Tinerii mineri vor fi selectați 
în funcție de rezultatele pe 
care le vor înregistra la pro
ba de lucru. Acum, în cadrul 
companiei mai sunt circa 
11.500 de angajați. O viitoare 
restructurare la cele șapte 
exploatări miniere care mai 
sunt în Valea Jiului nu mai 
poate intra în discuție, după 
cum susține directorul Com
paniei Naționale a Huilei.
Anii concedierilor

La CNH Petroșani nu au 
mai fost făcute angajări încă 
din anii ‘90, domeniul minier 
restructurându-se în mai mul
te etape. Mii de persoane au 
fost disponibilizate în schim
bul salariilor compensatorii. 
Pentru 100 sau 150 de mi
lioane de lei vechi, minerii au 
renunțat de bună voie la 
locurile de muncă.

Banii s-au terminat repede, 
cheltuiți cel mai ades pe elec- 
trocasnice. Astfel că mulți

Compania Națională a Huilei Petroșani va angaja personal pentru munca m subteran

dintre foștii mineri fie s-au 
reîntors în locurile natale, fie 
și-au încercat norocul în 
Italia și Spania, muncind în 
construcții sau la culesul 
fructelor. De câțiva ani, pen
tru minerii din Valea Jiului 
au sosit oferte de muncă din 
Africa de Sud, Canada sau 
America Latină.
Cerere pentru cărbune

Se pare însă că angajările 
care încep să se facă în dome
niul minier, în cel al ex

tracției cărbunelui în mod 
special, au legătură și cu pre
ocupările marilor companii 
de a-și asigura independența 
energetică. Altfel spus, date 
fiind estimările privind creș
terile de preț la gaze și pă
cură, companiile investesc în 
capacități de producție unde 
combustibilul folosit este căr
bunele.

La fabrica de ciment de la 
Chișcădaga ce aparține de 
Carpacement Holding, la fine
le lunii mai au fost finalizate

lucrările de punere în fiiftcți- 
une a unei mori ce folosește 
cărbunele drept combustibil 
primar pentru arderea clin- 
cherului.

„Investița se ridică- la 10 
milioane de euro. în lunile iu- 0 
nie-iulie această moară a tre- * 
cut prin perioada de verifi
cări. Acum moara funcționea
ză continuu, iar combustibilul 
folosit este cărbunele”, a de
clarat Mircea Bobora, direc
tor general al Carpatcen^nt 
Holding - Sucursala De^§u>

Schema căutării unui job
■ Găsirea unui loc de 
muncă nu trebuie privi
tă drept o chestiune de 
hazard.

Deva (C.P.) - Organizarea 
riguroasă și urmărirea pas cu 
pas a procesului de căutare 
a unui loc de muncă sunt ne
cesare.

Primul pas ar consta în 
aflarea cerințelor de pe piața 
muncii, cerințe pe care ul
terior trebuie să le compari 
cu ceea ce poți să oferi tu, alt
fel spus să elaborezi procesul 
prin care te transformi într- 
un produs „vandabil”.

Așadar, informează-te pen
tru a înțelege contextul și a 
cunoaște piața locurilor de 
muncă, stabilește-ți jobul de

care ești interesat sau pentru 
care ești calificat, schițează-ți 
un drum în carieră, determi
nă care sunt punctele tale 
forte și care îți sunt minusu
rile, depistează care este acea 
calitate care te diferențiază de 
ceilalți candidați, întocmește 
o listă a reușitelor din timpul 
studiilor și din experiența de 
lucru anterioară, stabilește 
care abilități sunt transfe
rabile de la un domeniu la 
altul.
Perfecționare continuă

Odată trasate răspunsurile 
la aceste probleme, poți face 
următorii pași, adică să întoc
mești scrisoarea de intenție și 
CV-ul.

în scrisoarea de intenție nu 
uita să spui ce te recomandă

pentru un anumit post și să 
folosești verbe de acțiune. în 
CV este indicat să utilizezi 
formatul CV-ului european și 
nu uita să atașezi referințele, 
în cazul în care le ai. Dacă 
vei fi invitat la interviu pre- 
g tește-te din timp.

în primul rând încearcă să 
afli cât mai multe detalii de
spre companie, domeniul de 
activitate și persoana de con
tact.

La interviu îmbracă-te a- 
decvat și fii punctual. Poți ce
te detalii despre mediul de lu
cru și despre echipa în care 
ar trebui să lucrezi dacă vei 
fi selectat. în dezvoltarea cari
erei caută să ai câteva cola
borări pe lângă jobul stabil, 
înscrie-te în asociații și 
cluburi, participă la con-

Aflați cerințele de pe piața 
muncii

ferințe și cursuri de perfec
ționare.

Bursa locurilor de muncă
Deva (C.P.) - Agenția Jude

țeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Hunedoara va 
organiza în data de 31 august

o bursă a locurilor de muncă 
vacante. Aceasta se va desfă
șura în 13 agenții locale, după 
cum informează ANFOM.

1 A.L. Deva, Piața Unirii nr.2, sediu
2 A.L. Hunedoara, Str. Libertății nr.9, sediu

3 A.L. Petroșani, Str.1 Decembrie 1918 nr. 90, sediu

4 A.L. Orăștie, !>tr. Primăverii nr.8, sediu

5 A.L. Hațeg, Str. Progresului nr.1, sediu

6 A.L. Brad, Str . Independenței nr.3, sediu

7 P.L. Călan, Stic. Independenței nr.13

8 P.L. Simeria, 1îtr. Avram lancu nr.8, sediu

9 A.L. Lupeni, S■tr. Narciselor nr.11, sediu
10 P.L. Vulcan, Str. Romanilor nr.5, Primărie

11 P.L. Petrila, Str. Republicii nr.321, sediu

12 P.L. Ilia, Str. Libertății nr.58, sediu

13 P.L. Aninoasa, Str. LJzinpi nr 1Or sediu

Job-uri în străinătate
Deva (C.P.) - Pe portalul 

Eures au fost postate noi 
locuri de muncă în stră
inătate. Astfel, în Cehia se 
caută pentru angajare 40 de 
brutari. Angajații vor urma 
să lucreze în schimburi de 
12 ore (schimb de zi și 
schimb de noapte), salariul 
oferit este de 300 de euro pe 
lună, asigurându-se și 
cazare. Firma angajatoare 
solicită candidaților un cer
tificat de calificare în mese
ria de brutar și nu cere 
cunoștințe de limbi străine. 
Detalii despre locurile de 
muncă vacante în 31 de

țări europene se pot afla de 
pe Internet la adresa 
www.anofm.ro, secțiunea 
Eures.

http://www.toefl.org
http://www.euroconcurs.ro
http://www.anofm.ro
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• Lot lărgit. Antrenorul echipei- de Cupa 
Davis a României, Florin Segărceanu, a 

^..cooptat opt jucători în lotul pentru me- 
cu Japonia, din barajul de menținere 

Grupa Mondială, programat în perioa- 
21-23.09. Jucătorii sunt: A. Pavel, V. 
eseu, F. Mergea, H. Tecău, P. Lunca- 

, C. Gârd, D. Crăciun și M. Copil. (MF)

I

Ultimele reglaje înainte 
(le start

Deva (C.M.) - Cu excepția nou-promovatei 
Mureșul Deva care joacă în prima etapă pe 

propriu, celelalte trei echipe hunedo- 
: componente ale Ligii a Il-a vor începe 
| sezon cu partide în deplasare. în con- 

, ultimele jocuri amicale de verificare 
cele patru echipe le dispută sâmbăta 

, de la ora 11.00, respectă programa- 
rea oficială, din punctul de vedere al locului 
de desfășurare. Astfel, Mureșul Deva va 
susține ultimul test, acasă, cu ISC Turzii. 
Jiul va juca în deplasare cu Minerul Motru 
(liga a IlI-a), FC Corvinul va face ultimele 
reglaje la Cisnădie în partida cu Textila (liga 
a O-a), iar Minerul Lupeni se deplasează la 
Turda pentru meciul cu nou-promovata 
Arieșu.

în linie
■ FC CIP începe seria 
jocurilor amicale pre
mergătoare participării 
în UEFA Futsal CUP.

ClPRIAN MABINUȚ__________________
ciprian.marinu1@ln1ermmedja.ra

Deva - Zoltan Jakab, antre
norul FC CIP Deva, a defini
tivat componența lotului de 
jucători și strategia pregătirii 
pentru meciurile din UEFA 
Futsal CUP, programate în lu
na septembrie. Tehnicianul a 
renunțat la unul dintre fotba
liștii transferați în această va
ră și a decis ca tactica de joc 
a FC CIP să fie similară cu 
cea a echipei naționale.

Transferyl lui Dumitru Stoi
ca de la FM Constanța, reali
zat pe ultima sută de metri, 
care s-a adăugat celorlalte 
cinci achiziții anterioare, l-a 
obligat pe Jakab să renunțe 
chiar la Cristian Cioboiu, una 
dintre achizițiile acestei veri, 
„între jucător și club s-a ajuns

dreaptă spre UEFA

Valul de schimbări la nivelul lotului nu-l îngrijorează pe noul 
antrenor al FC CIP

la o înțelegere amiabilă și s-a 
reziliat contractul, pentru că 
el nu ar mai fi prins lotul de 
14 pe care vom miza în noul 
sezon. Fotbalistul s-a întors la 
Energo Craiova, echipă la care 
are mai niulte șanse să joace”, 
afirma Zoltan Jakab. Anteri
or, FC CIP renunțase la ser
viciile jucătorilor Juverdeanu, 
Stăncuța, Bârcean și Bejina-

riu, pentru că îi achiziționase 
pe Pantelimon și Cioboiu de 
la Energo Craiova, respectiv 
Laszlo Klein, Alpar Csoma și 
Lorand Szocs de la Izorep Tg. 
Mureș.

Valul de schimbări la nive
lul lotului nu-l îngrijorează pe 
noul antrenor al FC CIP. Ja
kab spune că jucătorii se cu
nosc bine de la naționala Ro

mâniei și la FC CIP vor juca 
după tactica de la prima re
prezentativă. „Prima linie cu 
care juca FC CIP în sezonul 
trecut eu am inventat-o la 
națională. Nu o să o schimb 
acum, pentru că dă randa
ment, însă voi încerca unele 
rotiri ale jucătorilor. De acum, 
după două săptămâni în care 
am lucrat mai mult la capi
tolul pregătiri fizice, intrăm în 
linie dreaptă cu antrenamen
tele tactice, pentru că jocurile 
din UEFA Futsal CUP bat la 
ușă. Chiar la cele două ami
cale pe care le vom disputa în 
acest week-end în Ungaria 
vom juca la rezultat”, afirma 
Zoltan Jakab. FC CIP va juca 
în perioada 11-16 septembrie 
în Croația în grupa 5 a turu
lui principal al UEFA Futsal 
CUP împotriva echipelor 
Iberia 2003 Tbilisi (Georgia), 
HMNK Gospic (Croația) și 
KMN Puntar Tolmin (Slove
nia), iar primele două clasate 
din grupă se vor califica în 
turul de elită.

i &

Programul etapei I, 25 august, ara 11.00
Liberty Oradea - FC Argeș 
iMure;ul Deva - FC Bihor Oradea

• CFFț Timișoara - Minerul Lupeni 
FC Târgoviște - Jiul Petroșani 
FC Caracal - Poli II Timișoara 
Arieșu Turda - Unirea Alba luiia 
CSM Râmnicu Vâlcea - FC Corvinul 2005 Hd.

_. ECM Reșița - ISC Turzii
, ff. Drobeta T. Severin - Gaz Metan

.'Sil

Maestru italian la Orăștie
■ Stefan Pucci, 7 dan, 
participă la stagiul de 
pregătire organizat de 
CS Dacicus.

Orăștie (C.M.) - Maestrul 
italian Ștefan Pucci, deținător 
al centurii negre 7 dan și pre
ședintele F.R. Arte Marțiale, și 
Mihai Cioroianu, tot centura 
neagră 7 dan, vor superviza 
stagiul de pregătire de karate 
EURE-KA organizat în acest 
week-end de CS Dacicus Orăș
tie. La antrenamentele stagiu
lui participă peste 120 de spor
tivi, componenții loturilor na
ționale ale României și de la

cluburi din Deva, Hunedoara, 
Brad, Piatra-Neamț, Bacău, 
Arad, Timișoara și Salonta. 
Primul antrenament s-a deru
lat ieri de la ora 18.30, ur
mătoarele două sunt progra
mate sâmbătă de la 11.00 și 
18.30, iar ultimul va avea loc 
duminică de la ora 11.30. „în 
cele patru ședințe de pregătire 
care vor avea loc în Sala de 
Sport Orăștie se vor preda 
două kata de nivel superior 
pentru competiții internațio
nale și se vor analiza o serie 
de probleme apărute în con
cursurile internaționale de 
kumite. în plus, vor fi ana
lizate unele aspecte legate de

Maestrul italian Ștefan Pucci și Mihai Cioroianu vor superviza 
stagiul de pregătire de karate EURE-KA

arbitraj apărute la competi
țiile internaționale din acest 
an”, afirma Ștefan Iordăches- 
cu, președintele CS Dacicus 
Orăștie. Clubul Dacicus par

ticipă la acest stagiu cu un 
număr de 30 de sportivi, mulți 
dintre ei fiind campioni națio
nali și componenți ai loturilor 
naționale ale României.

Pe apă după medalii
Deva (C.M.) - Canotorii de la CSS Deva 

Wsă demonstreze prin cucerirea a cel 
puțih 3-4 medalii la Campionatul Național 
de Canotaj Viteză că investițiile făcute de 
club pentru echipamente performante au 
meritat toți banii. Nouă sportivi de la CSS 
Deva, antrenați de Florin Lupu, vor 
concura în patru probe și speră să urce pe 
podium după fiecare cursă. La juniori I, în 
proba de simplu fete va lua startul Raluca 
Urzicean, la dublu rame băieți vor concura 
Andrei Jurca și Radu Roșea, iar la dublu 
băieți pentru medalii „aleargă” Horațiu 
Bărboni și Alin Drumar. La juniori II, se 
va concura numai în proba de 4 rame prin 
Horia Botezan, Alexandru Simion, Bogdan 
Brăilă și Alin Drumar.

CN din acest an se desfășoară la 
Năvodari, pe canalul Poarta Albă - Midia 
Năvodari, pe distanța de 2000 metri și alini
ază la start sportivi de la 20 de cluburi 
din țară.

Canotorii deveni s-au pregătit timp de o . 
lună de zile la Baza de Canotaj a CSS de la 
Șoimuș, cu câte două antrenamente pe zi. 
Pregătirea s-a derulat în condiții foarte 
bune, întrucât din acest an clubul devean 
dispune de două bărci performante, din 
fibră de carbon, una de simplu și una de 
dublu și vâsle noi la fel de competitive.

Liniște la Jiul
Petroșani (C.M.) - Apropierea startului 

campionatului îi obligă pe cei din tabăra 
| Jiului să strângă rândurile, după „furtuna” 

generată în ultima perioadă de cazul 
jucătorului Mihai Lungan, care a fost bătut 
săptămâna trecută, în vestiar, de presupuși 
bodyguarzi ai patronului Alin Simota, 
Managerul general, loan Sdrobiș, susține că 
;inini lucrurile s-au calmat și că e liniște la 
e îipă. „Am vorbit cu jucătorii, ne-am 
Înțeles că trebuie să depășim momentul și 
Ihcrurile sunt, acum, pe făgașul lor nor
mal”, a explicat Sdrobiș.

1 Secretarul clubului Jiul, Marian Spiru, a 
declarat că până luni va finaliza ancheta 
hitemă pe care a fost desemnat să o facă în 
Itgătură cu agresiunea asupra lui Lungan. 
Jntreb și eu în stânga și în dreapta. Nu 
^mt polițist, dar până luni cred că se va 
finaliza șî vom încerca să lămurim 
lucrurile”, a spus oficialul clubului Jiul.

Divorț elegant
Petroșani (C.M.) - Mijloca

șul Adrian Drida a găsit o 
soluție elegantă de a divorța 
de Jiul, club la care jucătorii 
riscă oricând să ajungă în si
tuația lui Mihai Lungan care 
a fost bătut în vestiar. Fot
balistul a cerut să i se dubleze 
contractul, de la 20.000 la 
40.000 de dolari și pentru că 
dorința nu i-a fost împlinită a 
părăsit, ieri, gruparea Jiul.

Managerul general al clu
bului Jiul, loan Sdrobiș, a ex
plicat că pretențiile financia
re ale lui Drida erau „exage
rate pentru Liga a Il-a”. „Da
că acceptam să-i dau contrac
tul acela mi-aș fi pus toată 
echipa în cap. Așa ceva nu se 
poate. Ce ar fi zis un Mircea 
Gheorghe sau un Gabriel 
Apetri. Aș fi destabilizat echi
pa. Am fost de acord pentru 
20.000 de dolari, dar în niciun 
caz 40.000 de dolari. Drida și- 
a făcut bagajele și a plecat. 
Sincer, îmi pare rău pentru 
că s-a pregătit exemplar în 
această perioadă și chiar 
aveam nevoie de el”, a spus 
Sdrobiș. Adrian Drida ar pu
tea reveni la formația UTA A- 
rad, unde a mai evoluat îna
inte de a se transfera la Jiul.

Adrian Drida

mailto:ciprian.marinu1@ln1ermmedja.ra
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• Buget record. Echipa de baschet mas
culin CSU Asesoft Ploiești va beneficia de 
un buget de aproape 500.000 de dolari 
pentru sezonul competițional 2007/2008, 
în care își dorește sâ realizeze eventul și 
să treacă de grupele Cupei ULEB.

Dezastru românesc in Cupa UEFA

.Snobii 
români"

Famagusta (MF) - Si- 
te-ul oficial al grupării 
Anorthosis Famagusta a 
scris, după victoria ob
ținută in deplasare in 
meciul cu CER Cluj, 
scor 3-1, din prima man
șă a turului doi prelimi
nar al Cupei UEFA, că 
jucătorii pregătiți de Te
muri Kețbaia i-au umilit 
pe „snobii români”.

Flavio Brlatore
(Foto: EPA)

La judecată
Craiova (MF) - Un su

porter al echipei Univer
sitatea Craiova care a 
avut o altercație cu Eu
gen Trică la finalul par
tidei din etapa a IlI-a a 
Ligii I, a declarat că 11 
va da în judecată deoa
rece mijlocașul forma
ției CFR Cluj l-ar fi nu
mit „țigan”.

Eugen Trică (Foto: fan)

Patron
Londra (MF) - Direc
torul executiv al 
echipei Renault For- 

I mula One, Flavio Bri-
atore, va deveni pro
prietarul dubulul 
Queens Park Ran
gers, din liga a doua 
engleză.
„Briatore vrea să facă 
pentru QPR ceea ce 
a făcut Mohamed Al 
Fayed pentru Ful- 

i ham. Este un vis 
: împlinit pentru toți 
I fanii iar clubul va fi

salvat de la lichi
dare", a dedarat 
președintele QPR, 
Gianni Paladini.
Briatore, în vârstă de 

: 57 de ani, va plăti 
datoria de 17 mi- 

i lioane de lire sterline
i a duhului Queens 
I Park Rangers și va

investi alte 100 de 
i milioane de lire ster

line, în următorii trei 
I ani.

■ CFR Cluj și Oțelul 
Galați au pierdut cu 3-1 
în fața unor adversari 
mai slab cotați.

București (MF) - Tehnicia
nul Ioan Andone a declarat, 
joi seară, că îi este rușine de 
înfrângerea, cu scorul de 3-1, 
înregistrată de CFR Cluj în 
meciul de pe teren propriu cu 
Anorthosis Famagusta, din 
prima manșă a turului doi 
preliminar al Cupei UEFA.

„Le cer iertare suporterilor, 
mi-e rușine de ce am realizat 
astăzi. Am încercat să-i fac pe 
jucători să înțeleagă că Anor
thosis nu e o echipă slabă și 
are tradiție în Cipru, jucători 
valoroși, dar ei au luat meciul 
ușor. La primul gol s-au oprit 
pentru că au crezut că min
gea a ieșit în aut, iar celelalte 
două le-au luat din cauza or
ganizării proaste la cornerele 
noastre. S-a văzut că nu avem 
experiență internațională. Nu 
acesta este jocului CFR-ului.

Am primit o lecție de fotbal, 
cum să te aperi, cum să 
aștepți și să contraataci”, a 
spus Andone.
încrezători

Oficialii și jucătorii echipei 
Oțelul Galați sunt încrezători 
în faptul că pot elimina for
mația Lokomotiv Sofia din 
Cupa UEFA, în ciuda înfrân
gerii cu scorul de 3-1, din pri
ma manșă a turului doi pre
liminar al competiției.

Antrenorul Petre Grigoraș 
susține că Oțelul a meritat s' 
piardă. „Am jucat extrem de 
slab și meritam să pierdem. 
Nu-mi explic evoluția atât de 
modestă a jucătorilor. Cred 
că-i putem elimina la Galați”, 
a comentat Grigoraș.

Autorului unicului gol a], 
gălățenilor, Dorin Semeghin, 
crede că bulgarii sunt de 
bătut și susține că Oțelul 
poate elimina pe Lokomotiv.

Gabriel Paraschiv, care a 
terminat meciul cu capul 
spart, a justificat evoluția din

La Sofia, jucătorul Oțelului, Nogo a avut mult de lucru cu jucătorii 
lui Lokomotiv

prima repriză prin faptul că 
la Oțelul există mulți jucători 
tineri, lipsiți de experiență.

(Foto: ERA)

L I 
„Bulgarii nu m-au impresio
nat și sunt convins că îi eli
minăm”, a încheiat Păraschiv.

îl vor pe Mutu
Firenze (MF) - Site-ul 

violanews.com a anunțat, joi 
seară, că gruparea Atleti
co Madrid se intere
sează de posibilitatea 
achiziționării atacantu
lui român al echipei AC
Fiorentina, Adrian Mutu

„Atletico Madrid se 
interesează timid de 
Mutu. Este evident că, 
după ce l-a pierdut pe 
Luca Toni, Fiorentina 
nu-i va da drumul iui 
Mutu, al doilea «giu- 
vaier» al echipei”, 
scrie sursa citată. O 

£

!nîy HCTciSl. Cotidianul bielorus 
Sport Panorama a scris că fundașul 
stellst Dorin Goian, care a marcat șl 
împotriva naționalei Belarusului, și 
contra echipei BATE Borisov, a devenit 
un „geniu nefast” pentru echipele 
biriocuse. (Fota EPA)

Arpad Paszkany (Foto: epa)

Rezultate în
București (MF) - Rezultate 

înregistrate în partidele dis
putate, joi, în prima manșă a 
turului doi preliminar al 
Cupei UEFA:

Tobol Kostanay (Kazahs- 
tan) - Groclin Grodzisk (Polo
nia) 0-1

FC Mika (Armenia) - FC Art- 
media Petrzalka (Slovacia) 2-1

Dinamo Tbilissi (Georgia)
- Rapid Viena (Austria) 0-3

Myllykosken Pallo-47 (Fin
landa) - Blackburn Rovers 
(Anglia) 0-1

Besa (Albania) - Litex Lo- 
vech (Bulgaria) 0-3

Zlate Moravce (Slovacia) - 
Zenit Sankt Petersburg (Ru
sia) 0-2

FK Ekranas (Lituania) - 
Valerenga IF (Norvegia) 1-1

SV Ried (Austria) - FC Sion 
(Elveția) 1-1

HJK Helsinki (Finlanda) - 
Aalborg BK (Danemarca) 2-1

FC Haka (Finlanda) - FC 
Midtjylland (Danemarca) 1-2

FC Dinamo Minsk (Bela
rus) - Odense BK (Danemar
ca) 1-1

Maccabi Tel-Aviv (Israel) - 
Kayseri Erciyesspor (Turcia) 1-1

Slaven Koprivnica (Croația)
■ Galatasaray (Turcia) 1-2

Metalurgs Liepajas (Leto
nia) - AIK Soina (Suedia) 3-2

Omonia Nicosia (Cipru) - 
ȚSKA Sofia (Bulgaria) 1-1

Vede partea bună a
Cluj (MF) - Patronul Arpad 

Paszkany a declarat, joi seară, 
că „eșecul usturător” din me
ciul cu Anorthosis Famagus
ta, scor 3-1, îi motivează pe 
jucătorii formației CFR Cluj 
în vederea partidei cu Steaua, 
din etapa a IV-a a Ligii I.

„Este un rezultat amar, ju
cătorii au crezut că astăzi e 
o zi fără antrenament, că an
trenamentul este seara, dar

așa de distracție, cu public. 
Sunt foarte supărat, am spus 
toată săptămâna că e un meci 
important, poate mai impor
tant decât cel de duminică 
(n.r. - cu Steaua), dar e greu 
de ajuns la mintea fotbaliști
lor. Mai e o șansă, sper ca in 
Cipru să jucăm la nivelul nos
tru normal și să ie putem ca
lifica dar cu complet altă ati
tudine. Eșecul usturător îi

umilinței 
motivează pe jucători pentru 
partida cu Steaua pentru c^ 
la 1-3 intri în pământ de rii- 
șine. S-au gândit că întâlnesc 
o echipă din Cipru, scot tri
courile la aerisit. N-am văzițt 
unde a fost apărarea noastră 
timp de 90 de minute. Fun
dașii au văzut prea multe fetfe 
frumoase în stadion ori lumi
na era prea tare”, a afirmat 
Paszkany.

Cupa UEFA
Honved Budapesta (Unga

ria) - SV Hamburg (Germa
nia) 0-0

Brann (Norvegia) - FK Su- 
duva (Lituania) 2-1

Dnepr Dnepropetrovsk 
(Ucraina) - Belchatow (Polo
nia) 1-1

CFR Cluj (România) - Anor
thosis Famagusta (Cipru) 1-3

Lokomotiv Sofia (Bulgaria)
- Oțelul Galați (România) 3-1

Young Boys Berna (Elveția)
- RC Lens (Franța) 1-1

FK Rabotnicki (Macedonia)
- NK Zrinjski (Bosnia-Herțe- 
govina) 0-0

NK Siroki Brijeg (Bosnia- 
Herțegovina) - Hapoel Tel- 
Aviv (Israel) 0-3

Kaerjeng 97 (Luxemburg) - 
Standard Liege (Belgia) 0-3

Hammarby (Suedia) - Fre- 
drikstad FK (Norvegia) 2-1

FC Basel (Elveția) - Ma- 
ttersburg (Austria) 2-1

Hajduk Split (Croația) - 
Sampdoria Genova (Italia) 0-1

Austria Viena (Austria) - 
FK Jablonec (Cehia) 4-3

Uniao Leiria (Portugalia) - 
Maccabi Netanya (Israel) 0-0

Drogheda United FC (Irlanda)
- Helsingborgs IF (Suedia) l-l

Dunfermline (Scoția) - BK 
Hacken (Suedia) 1-1

Atletico Madrid (Spania) ■ Voj- 
vodina Novi Sad (Serbia) 3-0

Meciurile retur se vor dis
puta la 30 august.

Transferat la Floreasca
Constanța (MF) - Directo

rul tehnic al echipei Farul 
Constanța, Ion Marin, a 
declarat că jucătorul Ben 
Teekloh, rănit în urma ex
ploziei unei butelii, a fost 
transportat la un spital din 
București, după ce s-a con
statat că a suferit arsuri pe 
o suprafață mai mare decât 
se observase inițial. „Ben

Teekloh a plecat cu o salva
re spre București. Inițial s-a 
dorit transportarea lui cu 
un elicopter de la SMURD, 
dar era stricat. Ni s-a pus 
la dispoziție o salvare dota
tă cu tot echipamentul ne
cesar, este însoțit de medici 
și asistente și a fost nevoie 
să ajungă la Spitalul Floreas
ca” - a declarat Ion Marin.

loan Andone

Andone s-a enervat
Cluj (MF) - Tehnicianul 

echipei CFR Cluj, loan An
done, a fost protagonistul 
unui incident în timpul 
conferinței de presă de la 
finalul meciului cu Anor
thosis Famagusta.

Andone s-a răstit la jur
nalist, spunându-i că este 
conferință de presă, nu in
terviu privat și cerându-i 
să îi lase și pe ziariștii ro
mâni să pună întrebări. 
Tehnicianul l-a invitat pe 
jurnalistul cipriot să fie po
liticos, iar după aceste ob
servații ale lui Andone, 
atât ziaristul vizat cât și 
ceilalți reprezentanți ai 
presei cipriote au părăsit

sala de conferințe. Confe
rința de presă a continuat 
cu jurnaliștii români.

loan Andone le-a explicat 
apoi ziariștilor români că 
jurnaliștii din Cipru sunt 
foarte obraznici. El a men
ționat că în perioada în 
■eare antrena Omonia Nico
sia avea programate doar 
două ore de interviuri pe 
săpftmână, iar presa nu 
avea lyoie să îl contacteze 
telefonic, și de aceea jur
nalistul cipriot și-a permis 
acum 4ă îi pună mai multe 
întrebări. „îi cunosc bine, 
de acPE.i mi-am permis să-l 
iau we”, a adăugat tehni
cianul. ‘X.

București (MF) - Vasile 
Turcu, unul dintre acționarii^ 
FC Dinamo, a declarat ’’jnejd,) 
că nu se pune problenta unei 
partide strategice între for
mația campioană și Dacia 
Mioveni, adăugând că „roș- 
albii” au jucători la echipa a 
doua mai buni decât are cea 
argeșeană în prima. Vasile Turcu (Foto: FAM)

violanews.com
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e Deva, ultracentral, semidecomandate, 
parter, repartitoare, 56 mp. Tel. 
0729/399089.(2/15.08)

e Deva, zona Miorița, confort 1, contorizări apă, 
gaz, preț 135.000 lei. Tel. Tel. 223336. (T)
a Deva, zona Miorița, confort 1, contorizări apă, 
gaz, preț 140.000 lei. Tel. 223336. (T)

• Deva, ama Gojdu (vizavi de blocul expe
rimental), etaj 1, semimobilat amenajări 

interioare, irrterfon, preț 135.000 lei, nego
ciabil. Tel. 221487,0746/155995. (7/13.08)

• zona Dada, parchet laminat, gresie, faianță, 
lavabil, ușă metalică, termopan, complet contor- 
izat, preț 85.000Ron, tel. 0745/786578. (A0)
• zona Aleea Jiului, et. intermediar, parchet, 
gresie, faianță, CT, termopan, balcon închis, preț 
125.000 Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)

• zona Zamfiiescu, parchet gresie, faianță, CT, 
ușă metalică, instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg., tel. 0745/786578. (A0)

• ana Uz» Balcan, et intermettar, parchet 
laminat gresie, faianță, lambriiri, CT, ușă 
metalică, lavabil, preț 87.000 Ron neg, tei 
0745/786578. (AO)
• zona Gojdu, et intermediar, apomețre, repar
titoare, balcon, ocupabil imediat preț 135.000 
Ron neg, teln 0745/786578. (A0)
• dec, zona I. Corvin, et bun, ST-55 mp, parchet 
termopane, CT, amenajat preț 155.000 Ron neg, ■ 
tel. 0745/786.578.(A0)
• urgent Deva, Gojdu, 50 mp, balcon închis, 
contorizări, 125.000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate, contorizări, renovat recent et 6, 
zonaAstoria,prețl20.000ron,tel.0740/210780. (Al) ;
• decomandate, 2 balcoane, CT, parchet, 
gresie+faianță, ST 53 mp, zona BCR, preț 150.000 
ron, neg., tel. 0721/593403,0742/019418. (Al)

Jetta. Nu te mai saturi sâ o privești.
Uită-te la ea! îmbinând armonios eleganța cu sportivitatea. Volkswagen Jetta te atrage prin design ul său 
surprinzător. Grila cromată a radiatorului In partea frontală conferă vitalitate liniei elegante, iar interiorul foarte 
spațios și portbagajul foarte Încăpător, de 527 litri, iți oferă un plus de confort

Mm mult decât atât, beneficiezi ți de o echipare standard generoasă: airbag frontal șofer și pasager, airbag literal 
față și airbag pentru cap. ABS, aer condiționat Climatic, radio CD-plaver, oglinzi reglabile și Încălzite electric, 
închidere centralizată cu telecomandași geamuri acționate electr ic

' Vrei să o privești țttumai îndeaproape? Te așteptăm laCentrul Vo IfewagenTtmișoara, Calea lugojului, bjfareația 

aeroport!

I

!

Preț ftri TVA: I3J95 Ewo, proț o TVA 16 ~ e 1.6 V102CP, consum mediu <1/100 km> 7,4; emisie CO <'g lOOkmr 1U

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timisoara, Caloa Lugojului, bdwxotte oeroport, telefon: 0256-289892,287316 g

CM

DUMINICA
ÎȘI FACE. DOAR

PLINUL*

Und munctțti toată nâptâmdna, duminica 
«rezervată pentru relaxare, Dormi pe 
Mutoto, cltețtl ziarul, veri un film, te dntrezi 
la ierta verde cu familia tau cu prietenii. 
Cu alte cuvinte, Iți faci plinul țl la tomn ți la 
mâncare ți la dletracțle.
Șl, dacă tot e duminică, fă-țl plinul fi la 
rezervor! Mnâ pe 14 octombrie, In fiecare 
duminică, la ttațla Rompetrol de pe Calea 
Zarandulul DN 7, primești cadou un tricou" 
la fiecare plini Alimentează cu cel puțin 3OI 
decartwrantdeoricetipșlmaladauglun 
tricou la cdocpa tal

'premiile vor fl oferite M Urnite norului dliponltel 
**te promope pornctp» <w con plotetc tlimenurVe cu 

coin, cord dorKor,»UxiorirtonoltoufM<io Crede

O ROMPETROL
Uf /s r/s

R£ CLAME
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la
telefon 

0726/780050.

• decomandate, luliu Maniu, etaj intermediar, 
CT, nouă, balcon mare închis, termopan, ST 57 
mp, renovat, preț 164.000 ron, 0726/71 (Sta (Al)
• Dada, et 3, circuit, balcon, gresie, faianță, 
contorizări, parchet, preț 120.000 RON, neg, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 4, semldec., contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Al. Jiului, et 2, circuit balcon, faianță, gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. luliu Maniu, semldec., faianță, gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• urgent zona Gojdu, etaj 1, amenajări 
modeme, contorizări, balcon închis, preț 135.000 
RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Al. Armatei, etaj Intermediar, 
amenajări ultramoderne, centrală termică, preț 
110.000 RON, tel. 0740/013971, (A2)
• urgent zona Dacia, et. Intermediar, balcon, 
amenalărl modeme, preț 120.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)

• urgent dec, camere cu parchet, contorizări 
integrale, etl, Bd. Decebal, Deva, preț neg., 
tel.231800,0740/317314. (A9)

• dec, contorizări, balcon, et3, zona Liliacului 
Deva, tel. 231300. (A9)

Societate comercială execută 
la prețuri avantajoase

• confecții metalice:
- porțl - fier forjat
- garduri - terase g
- balustrade inox M

i • confecț i metalice din fier forjat:
. porțl - balustrade inox

. garduri * terase

• tâmplari© aluminiu, uși, ferestre

o dec, modHlat parchet CT, balcon, zona
Gojdu, Deva, preț neg., tel. 231300,0740/317313.

• dea, umm|M Integral, (gresie, faianță, 
earchet CT, uțl Interioare schimbate, 

irmopane), et3, zona Mărăstl Deva, preț 50.000
Euro, tel. 231300,212.141. (A9)

e urgent «dea, et. Intermediar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135300 Ron, tel. 212.141. (A9)

o IH0, Brad, preț 13.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, preț 144)00 Euro, tel. 0254/613366, 
■7>» 340490. (A10)

• mm Prafl, 48 mp, cu balcon mare, beci, geam 
la bale, fără modificări, bine întreținut, preț 
95000 lei negociabil, tel. 0788/165702, 
0723/251498,232008. (A4)

• zona L Creangă ■ ultracentral, etaj 3, deco
mandate, bucătărie modificată, vedere pe 2 
părți, preț 165 000 Lei negociabil, tel. 
0788/165702,0745/302200,232808 (A4)

• dac, et Intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel. 231800. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

imo

• Dna, zom Dorobanți, 80 mp, 2 băl, 
geamuri termopan, centrală termică, pereți 
izolați, dotări modeme, mobilat complet 
Tel. 0720/005452. (1/15.08)

Uricani, sir. i 
rimei versiuni a, 
ovoltarea zonei 
n 46+600' ii de

• urgent Deva, plata Imediat tel. 215212. (Al)
e urgent In Deva, zonele: Progresului, bd. 
Decebal, Gojdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 
la 120000 lei pănă la leOOOO lei In funcție de 
amenajări, etaj șl suprafață, tel. 0730/474275, 
0723/251488,232808. (A4)

e mm Oo|du ■ central, cu centrală termică, 
termopan, fără modificări, preț 135000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251488,0788/165702,232808. (A4) 

e mm Decebal .Auto Moto* 56 mp, cu 2 
balcoane, posibilitate de extindere, decoman
date, bucătărie mare, vedere la bulevard, preț 
50000 euro negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0788/165703. (A4)
e mm Mt 55 mp, etaj 2, cu balcon mare, 
geam la bale, bucătărie mare, fără modificări, 
parchet vedere la stradă, bine întreținut, 
ocupabll Imediat preț 140000 lei negociabil, tei. 
0788/165702,0723/251488,232808.  (A4)

• mm Actoria, etaj 2, cu balcon, centrală 
termică, termopan, modificat renovat recent 
ocupabll Imediat preț 108000 lei negociabil, tel. 
232808,0723/251488,0788065702.  (A4)

• dec, zom Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et. bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (AO)

• dec, zom Trident, 2 băi, parchet gresie, 
faianță, CT, termopane, preț 215.000 Ron neg, 
tel. 0745/786578 (A0)

• doc, zom Liliacului, 2 băl, 2 balcoane, renovat 
gresie, faianță, termopan, ocupabll Imediat preț 
180.000 Ron neg, tel. 0745/786578 (A0)
• semldecomandate, CT, geamuri termopan, 
gresie+faianță, et. 2, zona Maiorescu, preț 
130.000 ron, neg, tel. 0721/593403,0742/019418 
(Al)
• decomandate, CT, termopane, parchet, 
gresie+falanță, balcon, zona Poliția județeană, 
preț 65.000 euro, neg, tel. 0721/593403, 
0742/019418 (Al)
• Mlhal Viteazul, dec., et 2, 2 băi, parchet, 
bucătărie mare cu gresie, și faianță, ocupabil 
Imediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec, neamenajat 2 băl, 
bucătărie mare, parchet contorizări, preț 
178000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Liliacului, et 4, amenajat termopane, 2 
balcoane, bucătărie mărită, uși noi, preț 175.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, parter, semldec, bale, bucătărie, 
balcon, amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367883. (A2)
• Dorobanții et 1, dec., 2 băl, 2 balcoane, CT, 
parchet termopane, preț 65.000 euro, neg, tel. 
0745/367893. (A2)

• urgent zom Decebal - Ulpiă, amenajat etaj 
Intermediar, 2 băl, balcon mare, parchet gresie, 
faianță mobilat, preț 200000 lei neg, tel. 
0723/251498 0788/165762,232808 (A4)

• decomandate, zom Dorobanți, etaj 2 din 4, 
bloc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, amenajat modificări, parchet gresie, 
faianță, poziție deosebită, vedere pe 2 părți, preț 
neg, tel. 0736/474275,0788/165703,232808.  (A4)

• zom Arioria, etaj 3, cu balcon, centrală termică, 
termopan, modificat uși noi peste tot renovat 
recent ocupabll Imediat preț 155000 lei negociabil, 
tel. 232808 0723/251498 0788/165702 (A4)

• decomandata, zom Mărăștl, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă zonă liniștită preț 
170 000 lei neg, tel. 0723 251498 0788 165702, 
232808 (A4)

• decomandat zom Liliacului, cu 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică modificări la 
bucătărie, posibil șl mobilat preț 184000 lei neg, 
tel. 0730 474275,0788165703,232 808 (A4)

• decomandata, zom Dorobanți, etaj 1, cu 2 băi, 
2 balcoamne, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240 000 lei neg, tel. 0723 
251498 0788165702, 232808(A4)

• urgent preluăm spre vănzare sdec. sau dec, 
zona Bălcescu, Mărești, Liliacului, Creangă tel. 
231300. (A9)

• dea, hol central, ST-90 mp, balcon, uși Interior 
schimbate, bucătăria (gresie, faianță spoturi), 
termopane, etl, zona Dorobanți, Deva, preț 
65.000 Euro neg, tel. 0740/317314. (A9)

• dea, boxă și garai sub bloc, zona T. Maiorescu 
Deva, preț 75.000 Euro, tel. 231800. (A9)

• dec, 2 băl, 2 balcoane, CT, garaj sub bloc, zona 
Micul Dallas, preț 90.000 Euro neg, tel. 231800. (A9)

• deo,2 băl, et intermediar, zona CEC Deva, tel. 
231.800. (A9)

• idea, bucătăria, baia (gresie, faianță), 
termopane, CT, 2 balcoane, et.3, zona 
Kogălniceanu, preț 185.000 Ron, tel. 231800. (A9)

• dea, bucătăria (parchet laminat faianță), CT, 
2 balcoane, etl, zona Mărăștl Deva, preț neg.. 
tel231800. (A9)

WMCTț
• dec, amenalat integral, baia
faianță vană), bala mica (gresie, faiaMraraiă 
de duș), bucătăria amenajată.
parter înalt, zona Pieței centrale Deva, preț 
210.000 Ron, tel. 231 800. (A9) ,

• dec, hd central, CT, etl, zona Liliac ilui, Deva, 
preț neg., tel. 231800. (A9)

• dec, 2 băl, contorizări integrale, et. interme
diar, garai sub bloc, zona Bălcescu, preț neg, tel. 
231800. (A9)
• sdec, camere cu parchet, CT, et.2, zona 1 
Decembrie, vedere spre bulevard, preț 175.000 
Ron,tel. 231.800. (A9)

• dec, amenajat, 2 băi (gresie, faianță), 3 
balcoane, bucătăria modificată (gresie, faianță), 
CT, aer condiționat, zona Spitalului Deva. tel. 
231.800. (A9)

• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10) BriUSO £
• lăngă primărie, ST-70, Brad, preț 3W£î6ro. 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10JraIt'®'

• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0^feS366. 
0788/040.490. (A10)
• centra, ST-60, Brad, preț 30.000fSIW tel.
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06) I
/A-

• to orand Hațeg, numai la parter. Relații 
tel. 0741/278718 (3/13/08)

• urgent, In Deva, zonă bună, plata imediat. Tel. 
215212. (T)

Vând ap. 4 camere (07)

,omimo.ro
• dea, zom M.T., et intermediar, 2 băftjfrJKferie, 
parchet gresie, faianță termopan, cooMaMr- 
izat prețneg., tel.0745/786578 (A0) HUȘII
• decomandate, zona împăratul Traian, etaj 2, 
ST 110 mp, 2 balcoane, 2 băi, CT, garaj, boxă preț 
'00.00v euro, tel. 0726/710903. (Al)

•decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
talco" mare, centrală termică, termopan,
parchet gresie, faianță, bine întrețnut, 
modificări la bucătărie, preț 63000 etr;

HCiaeil. tel. 0788165 703,0745 3022'^^

’-'srj'dA + r» r.r V c

Anunț de intenție
Garda Națională de Mediu - Comisariatul Regional Timiș, cu sediul în str. Cărei, nr.9 D, 
Timișoara, jud.Timiș, tel./fax 0256/219.892, 0356/427.920 e-mail crtimșaignm.ro. 
reprezentată prin Comisar Regional Daniela Mincâ intenționează să achiziționeze un 
imobil (construcție existentă și teren aferent) în Deva, jud. Hunedoara. Atribuirea contrac
tului se va face in urma aplicării procedurii de negociere directă de preț cu proprietarii, 
conform „Normelor procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea procedurilor 
de atribuire a contractului de achiziție publică a unui imobil".
I. Specificații tehnice pentru imobilul de achiziționat:
a) Cerințe imobil:
1) Configurație arhitecturală a clădirii:
- stadiul de finisare: - finisarea exterioară finalizată și interior parțial finalizat; 
suprafața vitrată: - să asigure iluminarea corespunzătoare;
2) Funcționalitate clădire:
- destinație și funcționalități: sediul Comisariatului Județean Hunedoara
- anul construirii: - nu mai veche de 50 de ani;
3) Dimensionare:
- clădire: - regim de înălțime: maxim P+E+M

- suprafața utilă desfășurată: minim 250 mp;
- spațiul interior: compartimentat; 
-înălțimeîncăperi: minim 2,5 m;

- teren: - acces carosabil în incintă asigurat;
- nr. de locuri de parcare: - minim 4 locuri;
- spațiu de manevră în siguranță;

4) Amplasament imobil:
- amplasamentul imobilului: - în municipiul Deva
- distanța la căile de acces (DN, DJ, bulevarde): - maxim 1OO m.

b) Echipare edilitară - racordarea la utilitățile locale, cerințe minime de îndeplinit:
1) Alimentare cu apă la rețea locală, existența unui racord care să asigure debitul 

necesar pentru funcționarea hidranților interiori și exteriori prevăzuți prin destinația inițială 
a clădirii; |

2) Asigurarea existenței și funcționării soluțiilor constructive pentru:
- canalizare menajeră;
- canalizare pluvială;

3) Existența unui racord care să asigure debitul minim necesar acoperirii 
consumului de gaz metan pentru încălzirea spațiilor din clădire pe timp de iarnă;

4) Alimentarea cu energie electrică pentru puterea instalată de minim 15 kWh;
5) Asigurarea accesului facil la rețele de telecomunicații - telefonie, transmisii de 

date etc.
II. Modalitate de achiziție:
Comisariatul Regional va atribui contractul de achiziție imobil prin aplicarea proce

durii de negociere directa de preț cu proprietarii, respectiv procedura prin care comisia de 
negociere analizează și negociază propunerea financiară și clauzele contractuale cu ofer
tantul clasat pe primul loc după ierarhizarea ofertelor, urmare a studiului de piață.
III. Oferta va conține:
- documente obligatorii;
- propunerea tehnică;

- propunerea financiară. “Ttok
1. Documentele obligatorii pe care trebuie să le depună ofertantul și care însoțesc . 
punerile tehnice și financiare sunt:
a) ofertant persoană fizică:
- copie act de identitate pentru ofertantul proprietar al bunului imobil;
- actul juridic prin care face dovada titlului de proprietate al imobilului care va fi însoțit de 
dosarul cadastral, un plan al imobilului și o identificare în spațiu a acestui imobil;
b) ofertant persoană juridică:
- copie după actul de identitate al persoanei fizice împuternicite de societatea comercială 
să îndeplinească demersurile aferente acțiunii de înstrăinare a imobilului;
- copie după documentele constitutive (statut și contract de societate sau act constitutiv, 
certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator de existența firmei, 
emis de Registrul Comerțului);
- copie legalizată a hotărârii adunării generale a asociaților (acționarilor) prin care s-a decis 
vânzarea imobilului;
2) Propunerea tehnică va cuprinde detaliile tehnice cerute la punctul I „Specificații tehnic^ 
pentru imobilul de achiziționat".
3) Propunerea financiară va conține prețul imobilului care obligatoriu include taxele n<aias>« 
riale, intabularea și cheltuielile legate de evaluarea imobilului efectuată de un expe * 
imobiliar independent desemnat de autoritatea contractantă, exprimat în lei și euro. 
Cursul de referință este cursul de referință al BNR la data întocmirii ofertei.
IV. TermenuHimită de depunere a ofertelor și locul:
Data-limită de depunere a ofertelor este 04.09.2007, ora 10.
Ofertele pot fi depuse la sediul Comisariatului Regional Timiș, str. Cărei, nr.9 D, Timișoara, 
iud. Timiș sau la sediul Comisariatului județean Hunedoara, situat în Deva, str. Aurel 
valicu, nr.25.
V. Modul de prezentare:
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei și al documentelor care o însoțes!^ 
în original, și o copie de pe acestea. în eventualitatea unei discrepanțe între originalei.’ 
copie va prevala originalul. «w
VI. Sigilarea și marcarea ofertei: ,-S
Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copia în plicuri separate, marcând corespunzător- * 
plicurile cu „ORIGINAL și respectiv „COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, ' 
închis corespunzător și netransparent.
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă; în cazul în care oferta respectivă este declarată . 
întârziată.
Plicul exterior trebuje să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția 
..A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 05.09.2007. ORA IO. Dacă plicul exterior nu este 11 
marcat conform prevederilor, autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate 
pentru eventuala neînregistrare a ofertei. i
VII. Deschiderea ofertelor j
Deschiderea ofertelor se va face la data de 05.09.2007, ora 10, la sediul Comisariatului s 
Județean Hunedoara.
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.
VIII. Clarificări se pot solicita de la sediul Comisariatului Regional Timiș, compartimentul ■
administrativ, persoană de contact - tel ./fax 0256/219.892,0745/666.192. f

c

omimo.ro
crtim%25c8%2599aignm.ro
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• gmMm wn vânzare, ta Deva, indiferent de 
anâleLZ3UD0L(A9)
• dre, Mk nou, 5100 mp, amenajat stil ocd- 
oru (CT. tennopane, gresie, raianța, parcnet 
tananto) et2, zona Miriști, Deva, preț 260.000 
Hon neg, tel Z3L800. (A9)
• Mi, 2 balcoane, CT, eu, zona Dorobanți 
Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)

• aLl, pretabil birouri, zona Casei de Culturi 
Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• dre,S-100 mp, 2 băl, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg, tel. 231300,0745/511.776, (A9)

• eiac, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă, zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231300. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva+garaj, scară interioară, CT, termopane, 
150 mp, amenajat occidental, 110.000 euro, tel. 
0722/564004. (A«

Vând case, vile (13)

• Brad, zonă ultracentrală, 3 camere, 2 băl, 
2 bucătării, încălzire centrală Tel. 
0744/664405,(6/14.08)

• Deva, zona Dorobanți, 3 camere+living, 2 băi, 
buc, hol, CT, tennopane, amenajată occidental, 
teren 1050 mp, 155.000 euro, 0722/564004. (Al)

• vM ta duplex, sc 350 mp, D+P+l, 
construcție nouă In Deva, două llvlnguri, 
două Mi, bucătărie, 4 dormitoare, balcon. 
Tel. 0768/340262. (10/1638)

• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 3300 mp, In 
Sicămas, preț 15.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• prețuim spre vânzare tn Deva, tel. 231300. 
(A9)
• înret 2 camere, bucătărie, hol, bale, CT, 
anexa, ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150300 Euro neg, tel. 231300. (A9)

• vH ta Deva, la chele, zonă centrală 4 dormi
toare, living, 2 băi, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garaj, preț neg, tel. 
231300,0740/317313. (A9)
• corefrudio veche șl teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85300 Euro neg, tel. 231300. (A9)

• vii, canatraclta nouă amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 Mi, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona zăvoi, preț neg, tel. 231300. (A9)

• 2 amare, bucătărie, 2 băi, CT, ST-300 mp, zona 
aoidu Deva, preț 300300 Ron tel. 231300. (A9)

• zaaa Sala Sporturilor, et2/4, ușă metalică 
apometra gaz, balcon, ocupabilă imediat preț 
62300 Ron neg, tel. 0745/788578 (A0)

• zona Dada et intermediar, parchet 
apometra gaz, balcon, ocupabilă imediat preț 
70300 Ron neg, tel. 0745/788578 (A0)

• na Proă dec., ST-45 mp, parchet, gresie, 
faianță complet contorizată et 1, preț 125.000 
Ron neg., tel. 0745/788578 (A0)

• zona Bâkrecu Nou, dec., et bun, parchet 
laminat tennopane, contorizări, gresie, faianța 
preț 120.000 Ron neg., tel. 0745/788578 (A0)

• zona 22 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet 
CT, amenajată preț 125.000 Ron neg, tel. 
0745/788578 (A0)

• amenalată stil occidental și mobilată etaj 
intermediar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldec, bucătărie, baie, balcon, C.T, etaj 
intermediar, Dacia preț 70.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)

• semldec, bucătăria baie, faianță+gresie, etaj 
intermediar, zona Dalca preț 70.000 Ron, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• semldec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
60.000 RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• garsonieră 2 camere, bucătărie, faianță 
gresie, Dacia preț 83.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)

• urgent zona Dacia et intermediar, st=16 mp, 
cameră, baie, hol, preț 48000 RON, tel. 0740/ 
013971. (A2)

• urgent zonă centrală st=40 mp, amenajări 
modeme, etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
100.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• ama irida* 40 mp, decomandată modificări la 
oucaiane, termopan, parcnet gresie, faianță ușa 
metalică ocupară imediat preț 75000 lei nego
ciabil tel. 0788165702,232808 0723/251498 (A4)

• zona Dorobanți, etaj 1, decomandată 40 mp, 
cu balcon, corrtorizArl totale, preț 115000 lei 
negociabil, tel. 232808 0723/251498 0788/165702. 
(A4)

• ugantcu sau fără ămenajări, tel. 231300. (A9)
• confort redid, st-18 mp, cameră cu parchet 
geam termopan, contorizări integrale, baia 
(gresie, faianță), zona Dacia, Deva, preț 45.000 
Ron/neg., tel. 231300,0740/317313. (A9)

• ta Deva, amenajată integral (gresie, faianță 
parchet laminat spoturi, geamuri termopan), 
CT, mobilată și utilată Bd. I Maniu, Deva, preț 
neg., tel. 231308 511.778 (A9)

• dec, cămări cu parchet laminat baia (gresie, 
faianța), termopane, contorizări, parțial 
mobilată zona Gojdu, preț 88300 Ron, neg., tel. 
0740/317313. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

Cumpăr casă (14)

• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
maniat, teL 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

• urgent In Deva, zonele: Gojdu, Progresului, bid. 
Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80000 lei până 
la 115000 lei, In funcție de amenajări, etaj și 
suprafață tel. 0723/251498, 0745/302200,232808 
(A4)
• in—- ueva. Diata imediat tel. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)
• cabană P+l, cu 600 mp teren aferent, zona 
Rău Mare Retezat TeL 0744/515484. (T)

• 1 ha pădure de fag, vârsta 90 de ani, 
comuna Balșa. Relații la tel. 0728/087548 
(11/1808)

• Intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, 
zona Zăvoi, utilități, preț 60 Euro/mp neg., 
tel.231.800. (A9)

• 2 parcele, zona Vulcan, S-700 mp, utilități în 
apropiere, preț 42 Euro/mp, neg, tel. 231300. (A9)

• BlăjenL 5 ha, preț 4.200 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• DN Deva-Orâștie, 0,15 ha, intravilan Orăștie, preț 
50000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

• Brad-Deva, 03 ha, Săliștioara, preț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 03 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• hală ST-500, posibilitate de privatizare. Brad, 
tel. 0254/613366,0788/040.490.  (A10)

Decese (75)

Conducerea Spitalului Zam și întreg personalul 
aduc un ultim omagiu celui care a fost un deosebit 
specialist

dr. FOGARASI JANOS
Suntem alături de familia îndoliată și transmitem 
sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Comemorări (76)

(2/17.08)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi. plata imediat, tel. 215212. (Al)

• vând Dada 1310, af 1991 cu 5 trepte de viteză 
închidere centralizată radiocasetofon, stare 
bună de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0720/042951. (T)
• vând Dada logan, 2005.60.000 km, climă ABS, 
CD, 1600 cmc, gri - metalizat, 6.000 euro, inf. la tel. 
0745/253413. (D

• vând Dada Logan, af 2006. model Laureat, 3 
ani garanție, metalizat, preț 6400 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/270348 (T)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 25 mp, zona Piață 22.000 euro, tel. 
0721/055313. (Al)
• Deva, 80 mp, cu intrare bulevard, grup social, 
CT, termopane, 82.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• preluăm spre vânzare sau închiriere spații 
comerciale, în Deva sau împrejurimile Devei, tel. 
231300. (A9)

• ST-30 mp, amenajat (parchet laminat, 
termopane, CT), zonă ultracentrală Deva, preț 
30.000 Euro, tel. 231.800. (A9)

• 5-30 mp, Bd.22 Decembrie, vitrină la stradă 5 
m, preț neg., tel.231300. (A9)

Vând alte imobile (27)

• S432mp, amenajata integral, teren 1700 mp, 
preț neg, tel. 0745/511.776 (A9)

• 03 ha, ST- 250, comuna Vața. preț 150 000 Euro, 
tel. 0254/613368 0788 040.490 A10)

Imobile chirii (29)

Auto străine (37)

• vând Peugeot 605 Diesel, af 1992, nr. Franța, 
preț 2300 euro, negociabil. Tel. 0723/227569. (T)

• vând VW Golf 4, af 2001. model limuzină 
ireproșabil, preț 7850 euro. Tel. 0745/789789. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând irtlala prelucrare lemn: banzic, 
circular, pendulă Relații latei. 0256/331567, 
0721/633622. (10/14.08)

• vând tractor U 650 cu utilaj; Dacia af 1998 cu 
remorcă' casă 3 camere și 50 ari grădină Tel. 
244711.cn

Garaje (43)

Astăzi 18 august se împlinesc 3 ani 
de durere și dor de când ne-a părăsit 
cel care a fost sot iubitor, părinte 
bun și bunic deosebit

ADAM TEOFIL (MICU)
Parastasul are loc la Catedrala Sf. 
Nicolae din Deva.

Dumnezeu să-l odihnească. 
Soția Anișoara, Sandrino, 

Simona și Bianca

(1/16.08)

• +teren, 2+1,05 ha, ST-100, Vața, preț 20300 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• idfraconfrd, 70 ha, ST- 240, 7+ depend, 
Orăștie, preț 150.000 Euro, teL 0254/513366. 
0788^40490 (A10)

• + gmal, 4 camere (parter+etaj), Rtaita, preț 
25300 Euro, tel. 0254/613366,078804048(1 (AID)
• e nexe, ST- 70+1500,3 camere, Odu, preț 
20300 Euro, tel. 0254/613366,0788040490. (A10)
• 3 corput+șură, 1,2+1,2 pădure, ST 120. Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• + rert, 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14300 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

_ • + cfapomfeițe, 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20300 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

• lemn, 3 camere, 1 ha, ST-50 Buceș, preț 5300 
Euro, tel. 0254/613366,0788040.490. (A10)

• 3 camere, 2 ha, ST-80, Musara, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

• *dopoMBnta, 3 camere * baie, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)

• lemn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22300 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)

• cMntdM camere+baie, 2 ha ST-60, Crișdor, preț 
24000 Erm teL 0254^13368O7884)4(M9Q(A1D)

• rigăo, 3 camere+baie, 2 ha St-60 Tudorănești, 
preț 18000 Euro, tel. 0254/613368 0788040490. 
(Alo)
• cbMăț4cameraQ5lBST-i0a8ucueșa,pteț30000 
BiateL(B545133660?884)404Ba(A10)

• cărimktt, 4 camere+baie, 02 ha ST-100, Brad, 
preț 100300 Euro, tel. 0254/613368 0788/040.490. 
(A10)

• cărămidă 2 camere, 05 ha ST- 50, Dealul 
Tăului, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613368 
0788/040.490. (A10)

• cărămidă 4 camera 05 ha ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)

• cărămidă 5 camere, 1 ha ST-110 Dumbrava 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613368 0788/040490. 
(A10)

• tatavlantaDeva, 3000 mp,lângă calea ferată 
preț 12 euro mp, șl 550 mp pe Viilor, cu toate 
utilitățile, preț X euro mp. TeL 0745/253413. (T)

• tadtafet, ta Deva, apartament 2 camere 
decomandate, mobilat utilat complet 
pentru pretențioși, zonă ultracentrală 
deasupra policlinicii cu plată preț 1000 
lej/ltflă TeL 0740/633882 (1/17.1)

• vând ganiL Deva, Str. Teilor. Tel. 
0723/574899. (4/16.08) '

Vând garsoniere (19)

• semidecomandat, contorizări, mobilată et 
3, zona Eminescu, preț 66.000 ron, tel. 
0740/210780. (Al)

• zona pieței, et 2, decomandata contorizări, 
balcon închis, preț92300 ron, teL 0726/710903 (Al)

• decomandata contorizări, balcon, et 2, zona 
Piață preț 90.000 lei, tel. 0745/639022, 
0726/316798 (Al)

• ihd ■■ tadMz 600 mp teren, situat pe 
BkM 22 DecenMe. TeL 0745/698106. 
(3/1330

Mobilier și interioare (47)

• tatamlM și extravilan In Deva. Relații la teL 
217228 225072.CD

• tatoartM, zaaa LiliaculuL ST-37S mp, FS-11 m, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90300 euro neg, tel. 
0745/788578 (AO)
• ta Deva, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/785578 CAZI)

• ta Deva, la DN7, ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 5$ euro/mp neg., tel. 
0745/788578 (A0)

• ta SântanM, ST-IOOOO mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg., tel0745/ 
788578 (A0)

• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, FS 20 m, 
utilități, 35 euro/mp, tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan ta Șoimuș, ST 4600 mp, FS 90 m, preț 
10 euro/mp, tel. 0740/210780. (Al)

• Infravlan ta localitatea Bălata, zona târgului 
auto, ST 8500 mp, front stradal 35 ml, acte la zi, 
ideal pentru construcție hale, investiție, parce
lare, tel. 0740/535098 0786/165703,232808 (A4)

• Mravlan, st 1800 mp, la 15 km, de Deva, zona 
Brănișca, poziție deosebită ideal pentru in
vestiție, construcție casă sau casă de vacanță 
deschidere direct la stradă acte la zi, se parce
lează 900 mp ■ 800 mp, preț 11500 euro tel. 0723 
251498, 0730 474275,0723 251498 232 808 (A4)

• tatmtam, st 500 mp, la 4 km, de Deva, locali
tatea Mintia, poziție deosebită utilități, curent, 
gaz, apă ideal pentru investiție, construcție 
casă sau firmă deschidere direct la stradă acte 
la zi, preț 11000 euro tel. 0723 251498 0745 
302200,232 808 (A4)

• ogari Infravlan, zona Rîul Mare, Dumbrăvița, 
In suprafață de 500 mp, terenul este plan, există 
și fundație de 8 ml/8 ml, pentru cabană se oferă 
și proiect de construcție cabană cu deschidere 
la stradă de 25 ml, ideal pentru construcție casă 
casă de vacanță investiție, preț 11500 euro tel. 
0723 251498 0788165703,0254/ 232 808 (A4)

• preluăm îpre vânzare terenuri în Deva, tel. 
231500. (A9)

• ta Sântuhakn, S-4520 mp, FS-22 m la DN7, în 
apropiere toate utilitățile, preț 50 Euro/mp, neg., 
tel. 231300. (A9)

• parcele a 600-1000 mp fiecare, zona Uzo 
Balcan, toate utilitățile, preț 30 Euro/mp, tel. 
231300. (A9)

• «fer qn închiriere hală industrială 700 
mp, situată in Brad, construcție nouă acces 
DN, biroui 90 mp, instalat utilități. Relații la 
teL 0728078090. (7/3UJ7)

• ofer padre închiriere spațiu comercial 300 
mp, în Deva, zona 22 Decembrie, preț 10 euro 
mp. Tel. 0745/639022 0726/316796. (T)

• ofer to** închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat de lux, etaj 2, zona piața 
centrală preț 200 euro/lună ocupabil cu 1.09. 
TeL 0354/104765. CD

■ ofer spre închiriere apartament 3 camere în 
Deva, zona piață mobilat, aragaz, frigider, tv 
color, mașină de spălat, preț 250 euro/lună Tel. 
0722/564004. (T)

• primise ta gazdă patru eleve, în Deva, central. 
Relații latei. 228136. (T)

• dec,zona Zanfirescu, et bun, mobilat și utilat, 
pe termen lung, preț 160 euro/lună tel. 
0745/786.578 (A0)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, mobilat, Deva, 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• Deva, la bulevard, 20 mp + 30 mp, depozit și 
birou, CT, termopane, 300 euro/lună tel. 215212. 
(Al)
• 41 mp, zonă centrală preț 3200 ron lunar + 
garanție, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• S-434 mp, grup sanitar, se poate și comparti
menta, zonă centrală Deva, 15 Euro/mp, tel. 
212.141,231300. (A9)

• dec, semimobllat și utilat, zona Zamfirescu 
Deva, 500 Ron/I ună tel. 0740/317.313. (A9)
• hală ST-500, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)

• riad măreți Clavecin (pian vechi) destinată 
și pentru orgă și băncuță pian reglabilă pe 
înălțime; piese clasice vechi, Germania, preț 
convenabil. Tel. 075V886337,0724/941393. (T)

• vând mobU de bucătărie, albă mobilă 
sufragerie, aragaz cu 5 ochiuri, mașină de spălat 
DW. Tel. 0744/515484. (n

Materiale de construcții (53)

• vând cBstanțieri pentru fier-beton (pureci 
pentru turnare). Tel. 0723/227569. (T)

Electrocasnice (56)

• vând ladă frigorifică Arctic, 7 sertare, 
foarte puțin folosită preț 350 lei, și frigider 
Zii, stare foarte bună de funcționare, preț 
150 lei. Tel. 0745/043512 Sau 0345/803235. 
(5/16.08)

Altele (61)

• cumpăr lăzi de plastic (deșeu). Tel. 
0723/301857. (n

Pierderi (62)

• pierdut poliță RCA nr. 111313695/13.06.2007 
aparținând SC Romis Neckar Exim SRL Hațeg. Se 
declară nulă (3/17.08)

• pierdut poliță RCA nr. 111313696/13.06.2007 
aparținând SC Romis Neckar Exim SRL Hațeg. Se 
declară nulă (4/17.08)

EVIDENTIAZA'TE!
f■r VARIANTE

mob SA Den
angajează de urgență:

1. POMPIERI cu pregătire corespunzătoare 1h domeniu 
(caMcare sau stagiul militar la specialitatea pompieri);

2. Tâmplari sau muncitori necalificați în vederea calificării 
In SC Sarmismob SA Deva, în meseria de tâmplar.

Omeni CV+Hor la secU sodetața dfri Deva, str. Dr. Victor Șdaga, nr. 2, ta 
RBUari 27-082007 -01.092007. aț*nertore la teL 025*227886.

(107361!

Soțul Patriciu, fiicele Aca și Patricia anunță cu aceeași 
durere în suflet împlinirea a 40 de zile de la încetarea 
din viață a celei care a fost

VIORICA BARBU
Comemorarea va avea loc duminică 19 august 2007, ora 
11,30, la Biserica Unită Greco-Catolică din Deva.

Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Prestări servicii (72)

• oigmăzări mntareita: nunți, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personalizate, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD. Relații la tel. 
0721/747411 sau 0721/614425. (7/808)

• Închiriez mașină frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521. CD

• vând șl transport la prețuri avantajoase 
orice produs de balastieră și lemne de foc. 
Tel. 0748/928069. (2/13.08)

• NOU!!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germaniă Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (97302)

(8/16.08)

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Euro Bau Consult SRL Deva angajează 
urgent instalator sanitar și încălzire. Relații latei. 
0722/319442. (6/15.08)

• societate comercială angajează contabili 
și/sau economiști, experiență în contabilitate. 
Informații la tel. 0254/213141, 0254/219751, 
0726/392830, între orele 9 -17. (3/10.08)

• Societatea Kaufmann ■ profil confecționare 
tâmplărie PVC angajează: confecționeri, lăcătuși 
- montatori cu experiență și o persoană cu studii 
tehnice pentru planificare, supervizare 
producție. Tel. 0254/233240, fax 0254/233243. E- 
mail: office@kaufmann.ro (9/16.08)

• administrator, Orăștie, 1 post, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-18

• agent comordal, Deva, 3 posturi, data limită 
24.08, permis cat. B, D. Tel. 213244, orele 9 -16.

• agent comordal, Deva, 3 posturi, data limită 
26.08. Tel. 213244, orele 9-16.

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!

LGWtl SBW BOSMB' . .............. ....... .
• cbioțcul <fe xlare do tangâ (\>n:tnn.
• <1- din uitia tkî autobus
Orizont- Micro IA
• chioșcul de ziăre de Gab+riîie de Artă 
Forma; «
• chioșcul ziare d<* IrtngA Alimentariii Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția ZentOrescu - B 
did Decebal
• Cepromm;
• Cooperativa de consum Dobra;
• Centrul de schimbare a buteliilor flia.
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• Fără tutun. Un senator new-yorkez 
propune interzicerea fumatului în mașină 
în prezența copiilor. Potrivit cotidianului 
„The New York Post", James Genmaro și 
alți militanți anti-tabac pregătesc un 
proiect de lege în acest sens. Conform 
cotidianului, amenda pentru fumat cu 
copilul în mașină se vor ridica la aproxi
mativ 200 de dolari.

Nuntă la Casa Albă

Frumusețe. Cea de-a 62-a aniver
sare a Zilei naționale a fost sărbătorită 
de tinerele indoneziene in frumoasele 
lor costume tradiționale. (Fota: epa)

■ Jenna Bush, una din
tre fiicele gemene ale 
președintelui SUA și-a 
anunțat logodna.

Washington (MF) - Casa 
Albă se pregătește de nuntă. 
Una dintre fiicele președin
telui american s-a logodit. A- 
nunțul a fost făcut de secre
tarul de presă al primei doam
ne, Laura Bush. Jenna, în 
vârstă de 25 de ani este una 
dintre cele două gemene ale 
cuplului prezidențial. Noro
cosul este Henry Hager cu 4 
ani mai mare decât proaspăta 
sa logodnică. Cei doi au o re
lație ce durează de câțiva ani, 
dar se pare că Hager este fa
miliarizat de mai multă vre
me cu atmosfera de la Casa 
Albă. Acesta a participat la 
campania de realegere a actu
alului președinte George W. 
Bush și a lucrat o perioadă 
îndelungată în administrație. 
Tatăl lui Hager este și el om 
politic fiind senator republi
can al statului Virginia. Jen-

Jenna se căsătorește (Foto: epa)

na Bush este cunoscută pen
tru petrecerile din adolescen
ță dar și pentru actele carita
bile făcute sub egida UNICEF, 
în prezent atât ea cât și sora 
ei Barbara stau departe de 
ochii presei, după ce în 2001 
au fost arestate pentru că au 
consumat băuturi alcoolice 
deși nu aveau vârsta majo
ratului.

Coșmar 
muzical

Leeds (MF) - Polițiștii 
din Marea Britanie au 
confiscat întreg sistemul 
audio al unei femei ai 
cărei vecini au reclamat 
că ascultă la maxim hi- 
t-urile lui Dolly Parton. 
Potrivit plângerilor pri
mite la sediul poliției 
din Leeds, Diane Duffin 
îi obliga pe vecinii săi 
să trăiască într-un ade
vărat coșmar pentru că 
asculta mereu muzică 
și, în plus, cânta din toa
te puterile.

Criză 
la Hollywood

Los Angeles (MF) - 
Criza de pe piața credi
telor din Statele Unite 
afectează Hollywood-ul. 
Asta pentru că două ma
ri bănci care se angaja
seră să finanțeze cu pes
te 1 miliard de dolari 
producțiile Metro Gol
den Mayer, și-au retras 
sprijinul.

Câinele 
Nostrada
mus
Ohio (MF) - Celebrul 
motan Oscar, care 
prezice moartea bol
navilor, are un rival 
de seamă. Este vorba 
de câinele Scamp. 
Acesta trăiește în in
cinta unui sanatoriu 
din Ohio și a preves
tit până acum moar
tea celor 40 de pa- 
cienți care s-au stins 
în ultimii trei ani, re
latează Ananova. 
Stăpâna câinelui, ca
re este asistentă la 
sanatoriu, a declarat 
că patrupedul începe 
să latre ori de câte 
ori moartea bate la 
ușa unui pacient. 
Motanul Oscar a 
prezis și el moartea a 
20 de oameni.

La restaurant. Cățelușii din
imagine savurează prăjiturile și câte un 

• ceai dulce la pub-ul Claridge’s din Lon
dra. (Foto: EPA)

A murit Max Roach
New York (MF) - Percuționistul și compo

zitorul american Max Roach, una dintre ma
rile legende ale jazz-ului secolului al XX-lea, 
a murit la New York, la vârsta de 83 de ani.

Max Roach suferea de cancer de câțiva 
ani. Fiu al unei cântărețe de gospel, Max 
Roach a fost unul dintre artiștii cei mai 
inovatori ai generației sale și a impus 
curente muzicale precum be-bop și hard- 
bop. A debutat la 16 ani, ca toboșar în 
orchestra lui Duke Ellington. După studii 
urmate la Școala de muzică din Manhattan, 
a cântat în cluburile din Harlem, unde 
alături de muzicieni precum Charlie Parker 
și Dizzy Gillespie a contribuit la nașterea 
stilului be-bop. în 1995, Max Roach a fost 
inclus în Grammy Hall of Fame.

Nou accident la mina
Utah (MF) - Trei membri ai 

echipei de salvatori de la 
mina din Utah au murit, iar 
alți șase au fost grav răniți în 
urma unui accident provocat 
de o alunecare de piatră și

Utah
cărbune. Anunțul a fost făcut 
de un oficial din Utah, citat 
de CNN. Accidentul a fost 
provocat de creșterea presiu
nii în pereții minei, în urma 
forărilor agresive. Potrivit ex- 
perților, activitatea seismică 
intensificată din regiune a 
destabilizat și ea abatajul. Cel 
puțin 6 ambulanțe și 2 eli
coptere s-au deplasat în zonă 
pentru a-i transporta pe cei 
răniți la spital. Oficialii spun 

~ că există riscul ca în urma 
S; incidentului mina să fi fost 
2 afectată serios de prăbușirea 
â unor galerii.

Peru, după catastrofa seismică
■ Seismul care a lovit Peru 
a provocat peste 500 de 
morți și nenumătare dis
trugeri materiale.

Lima (MF) - Bilanțul, încă 
provizoriu, al cutremurului 
devastator care a zguduit joi 
noaptea o zonă întinsă din su
dul Republicii Peru este de 
cel puțin 500 de morți și peste 
1.500 de răniți. Echipele de 
intervenție continuă să cerce
teze ruinele în căutarea even
tualilor supraviețuitori, în 
timp ce mii de oameni au ră
mas fără adăpost. Guvernul 
de la Lima a instituit starea 
de urgență în regiunile afec
tate de seismul cu magnitu
dine 7,7 pe scara Richter. 
Atmosferă dezolantă în orașul

Jenny are ce arăta (Foto: epa)

Peruanii sunt devastați de distrugeri (Foto epa)

Pisco, la 200 de kilometri sud- 
vest de capitală. Zeci de cada
vre zac întinse pe străzi, aco
perite doar cu câte o cuver
tură sau un cearșaf. Spitalele 
au devenit neîncăpătoare. Mul
te dintre ele au fost zdrunci

nate de seism și nu mai pre
zintă mare siguranță. Ca un 
simbol al catastrofei, în cen
trul orașului, se află ruinele 
bisericii San Clemente, a că
rei cupolă s-a prăbușit în pli
nă slujbă.

Cel mai sexi fund
■ Jennifer Lopez, s-a 
clasat pe primul loc 
în top, înaintea lui 
Beyonce.

Los Angeles (MF) - Nici mă
car celulita nu a împiedicat- 
o pe voluptoasa vedetă Jenni
fer Lopez să piardă primul loc 
în clasamentul celebrităților 
cu cel mai atrăgător poste
rior. Soția lui Marc Anthony

a fost admirată încă de la de
but pentru formele sale și tre
cerea anilor nu a diminuat a- 
tracția publicului pentru fun
dul cântăreței. în clasamentul 
publicat ieri de tabloidul bri
tanic „The Sun”, diva latino 
este urmată de o altă cântă
reață care se simte bine în 
trupul său foarte feminin, 
Beyonce. Solista R&B a de
clarat că secretul său pentru 
a rămâne în formă e dansul.

Inundați în fiecare an, i 
fîlipinezii născocesc fel 
de fel de ambarcațiuni.

(Foto: EPA)

în jur, scene apocaliptice.
Primarul spune că orașul 

a fost distrus în proporție de 
70%. Localnicii se plâng că ' 
nu au apă, iar comunicațiile
sunt întrerupte. Nici măcar 
nu mai au unde se ruga. A- 
ceeași situație dezolantă la 
Chincha, un alt orășel, aflat 
la 30 de kilometri distanță. 
Oamenii par să se fi resem
nat și încep să se gândească
la ce îi așteaptă. Crucea 
internațională a trimis* 
avioane cu medicamen 
alimente și corturi, pre 
echipe de specialiști 
situații de urgență. Mai im
țări au anunțat că vor con
tribui cu ajutoare la ate
nuarea dramei prin care trec 
peruanii.

Inventivitate.


