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Listele cu 
rechiziteDeva (S.B.) - Dacă aleg, cele mai ieftine rechizite, hunedorenii scot din buzunar în jur de 50 de lei ca să-și trimită copilul la școală. Când situația financiară le permite, însă, pregătirea »lL/opilului pentru noul an școlar îi costă pe părinți peste 800 de lei. /p.6 
învățământDeva (S.B,) - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a anunțat că accesul ele- 

u vilor în clasa a IX-a se r va face, din anul școlar »*■  viitor, în funcție de I mediile obținute la cele 
1 trei sau patru - în cazul ! minorităților - teze cu subiect unic și de media generală a claselor V- VIII. Tezele vor fi susținute semestrial, în anul școlar 2007-2008, de către elevii din clasa a țjVni-a. O altă modificare este aceea că din acest an vor fi eliminate Testele Naționale.

Amenzi 
PNR
Deva (S.B.) - Adminis
trația Parcului Națio
nal Retezat (APNR) 
atenționează asupra 
faptului că numărul 
celor care încalcă le
gea în PNR crește în 
mod alarmant. Mai 
grav este că cei prinși 
în flagrant declară că 
cineva din echipa 
APNR le-a permis 
acest lucru. Atenție! 
Rangerii, jandarmii 
montani și salvamon- 
tiștii știu că orice 
excepție de la 
prevederile regula
mentului este apro
bată doar în scris, 
prin adresă oficială 
emisă de către 
APNR. începând cu 
2005, amenzile în 
PNR pot ajunge la 
sume între 3000 și 
6000 Ron. Amenda 
pentru intrarea în 
aria protejată cu 
mijloace motorizate 
bazate pe folosirea 
combustibililor fosili 
se poate ridica la 
6000 Ron pentru 
persoane fizice și 
50.000 Ron pentru 
persoane juridice.

Corvînul s-a înecat în MureșDeva (C.M.) - Plusul de experiență și omogenitate al nou-promovatei Mureșul Deva s-a dovedit decisiv în duelul cu nou-construita echipă a FC Corvinul 2005 Hunedoara, derulat ieri, la Deva, în faza a IV-a a Cupei României. Victoria deve- nilor, scor 1-0, s-a conturatînsă greu, lovitura de grație fiind dată din penalty de Szemelly în minutul 70.
/p.7
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Țeapă de 500.000 euro
■ Pentru câteva bucăți 
de lut ars, o echipă de 
arheologi a pus pe bu
tuci o afacere de succes.Rapoltu Mare (T.S.) - Singura ciupercărie din România care a primit finanțare prin fonduri SAPARD a fost „pusă

pe butuci” de incompetența autorităților locale. Povestea începe în urmă cu aproximativ doi ani când inginerul Attila Kurta începe demersurile necesare pentru a obține o finanțare SAPARD pentru construirea unei ciupercării în Rapoltu Mare. în luna iunie a acestui an a început con

strucția având toate autorizațiile necesare. Sau cel puțin așa credea el. Și asta până când „au dat năvală” cei de la Direcția Județeană pentru Cultură Culte și Patrimoniu Cultural Național. Care au oprit investiția pe motiv că pentru locul respectiv nu există descărcare arheologică.

Astfel că, pentru 10 zile, o echipă de arheologi a efectuat diferite săpături în zonă. Și, culmea, au fost plătiți din banii investitorului! Iar cea mai mare aberație este că despre construcția ciupercă- riei avea cunoștință Angelica Bălos (DJCCPCN Hunedoara), și alți arheologi, /p.3

Prețul imobilelor în județ va continua să crească, în următorii 5 ani, cu 10-20%, susțin agenții imobiliari deveni. Aceasta în condițiile în care, în majoritatea țărilor aeuropene, piața imobiliară este, afectată de recesiune. ,/p.5 £
, (Fota: GU

Schelet uman în curtea casei
■ Un Craniu și oasele 
unei persoane au fost 
găsite într-o curte din 
Orăștie de un muncitor.Orăștie (M.T.) - în timp ce săpa un șanț pentru canalizare, un muncitor din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie a găsit un craniu și oase ale unei persoane. Șocanta

Osemintedescoperire a fost făcută marți, în jurul orei 18.30. „Speriat, muncitorul a anunțat Poliția Municipiului

Orăștie despre faptul că, în timp ce săpa un șanț pentru canalizare, pe strada Nicolae Iorga, în curtea unui imobil, a găsit un craniu și oase de proveniență umană”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Oasele și craniul au fost ridicate de către medicii legiști în vederea stabilirii provenienței.
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Procesul se amânăDeva (C.P.) - Dosarul fostului prefect de Hunedoara, Cristian Vladu, a fost amânat, ieri, la Curtea de Apel București din cauza unei lipse de procedură cu Guvernul. Magistrații au constatat că Executivul a fost citat prin fax și nu prin agent procedural așa cum pre

vede legea. Ca urmare, judecarea dosarului fostului prefect a fost amânată pentru luna septembrie. Fostul prefect a solicitat suspendarea H.G. privind înlocuirea lui din funcție până la judecarea pe fond a cererii de anulare a hotărârii guvernamentale.
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• Fefidtat. Liderii politici internaționali l-au 
fefedtat pe Abdullah Gul după alegerea 
acestuia în funcția de președinte al Tur
dei de către Parlamentul de la Ankara. 
Președintele rus Vladimir Putin l-a felici
tat, marți, pe Gul și a declarat că speră 
intr-o intensificare a relațiilor bilaterale. Pre
ședintele american George W. Bush l-a con
tactat telefonic pe Gul pentru a-l felicită.

Bush avertizează lumea

Ordin de 
restructurare

Najaf (MF) - Liderul 
radical șiit Moqtada 
Sadr a anunțat, ieri, sus
pendarea, pentru o peri
oadă de șase luni, a activităților Armatei lui 
Mehdi, relatează AFP, 
citând un comunicat dat publicității de biroul clericului. „Am dat ordin Armatei lui Mehdi (mili
ție șiită loială lui Sadr - n.red.) în vederea sus
pendării tuturor activităților pentru șase luni, până la restructurarea sa. prin modalități care respectă principiile pe care a fost fondată”, a- daugă comunicatul. Decizia a fost anunțată a doua zi după confruntările sângeroase dintre insurgenți și forțele de ordine de la Kerbala, soldate cu cel puțin 52 de morți și peste 300 de răniți.

Moqtada Sadr (Foto: epa)

Manuel Noriega
(Foto: EPA) 

Va fi 
extrădatMiami (MF) - Un judecător american a aprobat extrădarea generalului panamez Manuel Noriega în Franța, unde urmează să fie judecat pentru spălare de bani după ce îți va ispăși pedeapsa pentru trafic de droguri. Decizia judecătorului William Turnoff a intervenit în urma unei decizii separate, de vinerea trecută, care a respins argumentele avocaților lui Noriega potrivit cărora statutul său de „prizonier de război" în conformitate cu Convențiile de la Geneva presupune repatrierea sa, odată cu încheierea pedepsei, la 9 septembrie. Turnoff va emite ordinul de extrădare pe numele lui Noriega, în vârstă de 73 de ani, încarcerat în SUA în urmă cu circa 20 de ani pentru trafic de" droguri.

■ Dacă Iranul se va dota 
cu bomba atomică, se 
ajunge la un holocaust 
nuclear.Reno (MF) - Președintele american George W. Bush a avertizat marți, la Reno (Nevada), cu privire la pericolul unui „holocaust nuclear” în Orientul Mijlociu, dacă Iranul se va dota cu bomba atomică.„Eforturile active ale Iranului de a obține tehnologie care ar putea duce la arme nucleare riscă să facă să planeze amenințarea unui holocaust nuclear deasupra unei regiuni deja renumite pentru instabilitatea și violența care o domină”, a declarat Bush într-un discurs susținut în fața unei reuniuni a veteranilor.

De asemenea, el a cerut regimului iranian să înceteze „imediat” să mai înarmeze insurgenții care luptă împotriva soldaților americani din Irak.în discursul menit să apere angajamentul american în Irak, Bush a acuzat Gardienii Revoluției, armata ideologică iraniană, și brigăzile Qods ale acestora, că finanțează și antrenează grupările „extremiste” din Irak și le aprovizionează cu arme, în special cu dispozitive explozive perfecționate, care provoacă nume- roas yictime în rândul trupelor americane.
Iranul sprijină terorismul„Anumite persoane spun că liderii iranieni nu sunt la curent cu ceea ce fac membrii propriului lor regim. Alții de

clară că liderii iranieni încearcă activ să provoace Occidentul. în ambele cazuri, (responsabilii iranieni) nu pot se se sustragă de la responsabilitatea lor privind contribuția la atacurile împotriva forțelor coaliției și la uciderea unor irakieni nevinovați", a adăugat președintele Statelor Unite.în cadrul discursului, el a descris Irakul ca fiind prima linie de front pentru securitatea americană față de „extremismul” sunnit și șiit, reprezentate în opinia sa de al- Qaida și grupările afiliate, pe de o parte, și de regimul iranian și cei care îl susțin, pe de altă parte.Bush a descris Iranul ca „primul stat din lume în ceea ce privește sprijinirea terorismului”. El a denunțat spriji-

Președintele SUA, George W.
BUSh (Foto: EPA)nul acordat de Iran mișcării libaneze Hezbollah, celor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic, precum și livrarea de arme talibanilor din Afganistan, un alt stat vecin al Iranului. !

Restricții după violențe
■ Premierul irakian a 
impus restricții de circu
lație după atacurile de la 
Kerbala.

Bagdad (MF) - Premierul irakian Nuri al-Maliki â vizitat orașul sfânt Kerbala ieri, la o zi după atacurile sângeroase din timpul unui pelerinaj șiit în care au fost ucise 52 de persoane și circa 300 rănite, a anunțat televiziunea publică, citată de Reuters.Mausoleul, care adăpostește mormintele imamilor șiiți Hussein și Abbas din orașul irakian Kerbala, a fost ușor a- variat în urma confruntărilor armate din timpul nopții, a declarat un oficial local.Premierul irakian a ordonat instituirea de restricții de circulație pe termen nelimitat în orașul șiit Kerbala, situat la sud de Bagdad, în urma confruntărilor violente înregistrate marți, a anunțat televiziunea de stat Iraqiya.
îmbarcați în camioane, pelerinii părăsesc orașul Kerbala (Foto: epa'

Insurgenți uciși
Kabul (MF) ■ Peste 100 de insurgenți au fost u- ciși în confruntările iar- mate cu trupele coaliției internaționale în sudul Afganistanului, a anunțat, ieri, armata americană, citată de Reuters.Confruntările au izbucnit după ce un convoial trupelor americane și -• afgane a fost atacat în districtul Shah Wali Kot din provincia Kandahar, j potrivit unui comunicat. Pozițiile insurgenților au fost atacate de avioanele de luptă americane, potrivit documentului citat. „Forțele Naționale de Securitate, coordonate detrupele coaliției, s-au implicat în luptă și au ucis peste 100 de insurgenți într-o confruntare care a

Armele, în mâinile civililorGeneva (MF) - Trei sferturi dintre armele de foc existente în întreaga lume sunt deținute de civili, se arată într-un raport publicat de Institutul Universitar de Studii Internaționale (IUHEI), cu sediul la Geneva, relatează AFP. Potrivit studiului, dintre cele 875 de milioane de arme aflate în circulație, 650 de milioane, adică 75 la sută, sunt în mâinile civililor. Cu 270 de milioane de arme, Statele Unite se află în fruntea listei, urmate de India (46 de milioane de arme), China (40 de milioane), Germania (25 de milioane) și Franța (19 milioane). Statele Unite au și cele mai multe arme în raport cu numărul de locuitori, 90 la 100 de persoane, fiind urmate de Yemen, Finlanda și Elveția.„Deținerea armelor de către civili depășește cu mult estimările noastre”, a declarat țCeith Krause, coordonatorul studiului. Potrivit studiului, civilii cumpără arme din ce în ce mai puternice. „Creșterea nivelului de trai va contribui la creșterea numărului armelor de foc”, cred autorii studiului.

„Premierul a ordonat re stricții de circulație pe ier men nelimitat începând cu ora 11.00 (10.00, ora României)
început în această dimineață și continuă în nordul provinciei Kandahar”,se arată în comunicat.-■'tf

Eliberați în tranșe

Trei sferturi dintre armele de foc din întreaga 
lume sunt deținute de civili (Foto: fan)

■ 12 ostatici ostatici 
sud-coreeni au fost 
eliberați de către rebe
lii islamiști.

Kabul (MF) - Talibanii au eliberat ieri trei femei dintre cei 19 ostatici sud- coreeni, pe care le-au predat unui lider tribal ce urmează să le transfere Crucii Roșii (CICR), a declarat mediatorul afgan Haji Mohammad Zahir.„Ne-au fost predate trei femei, care sunt cu noi. Le vom transfera CÎCR”, a declarat Haji Mohammad Zahir, în cadrul unei convor biri telefonice cu AFP, din tr-un sat situat în apropiere de Ghazni, reședința provinciei cu același nume, din sudul Afganistanului, unde au fost răpiți misionarii sud-coreeni.Ulterior, cele trei femei eliberate au fost predate Comitetului Internațional al Crucii Roșii, în afara teritoriului provinciei Ghazni, a anunțat un delegat al CICR, Graig Muller.

Un al doilea grup, format din cinci ostatici sud-coreeni, patru femei și un bărbat, a fost eliberat ieri de talibani, a anunțat un delegat al Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) Craig Muller.El a precizat că locul de întâlnire cu ostaticii este „diferit de primul”, în timp ce cu câteva ore înainte trei sud-coreene au fost pre date de un mediator afgan.Un al treilea grup format din patru ostatici sud-coreeni, trei femei și un bărbat, au fost eliberați ieri după- amiază în Afganistan și predați Comitetului Internațional al ( rucii Roșii (CICR), a anunțât Muller.Eliberarea lor a intervenit la câteva ore după ce alte două grupuri au fost puse în libertate, primul format din trei femei și al doilea din patru femei și un bărbat.După eliberarea primilor 12 ostatici - doi bărbați și zece femei - șapte cetățeni sud-coreeni mai sunt deținuți de rebelii islamiști.

în această zi (miercuri) pentru vehicule și pietoni în orașul Kerbala ’, a relatat postul de televiziune.

Ehud Olmert și Mahmoud Abbas

Despre statul palestinianIerusalim (MF) - Premierul israelian Ehud Olmert și președintele Autorității Palestiniene. Mahmoud Abbas,, s-au întâlnit marți și au discutat, în linii generale, despre crearea unui stat palestinian, a declarat un oficial, palestinian de rang înalt.Abbas a insistat ca problemele privind frontierele și viitorul refugiaților palestinieni să fie abordate în cursul întâlnirii cu Olmert, înaintea conferinței privind Orientul Mijlociu, programată în noiembrie.Abbas declara luni că întrevederea internațională, pro

pusă de președintele american George W. Bush, va fi o pierdere de timp dacă Israelul va rămâne doar o declarație de principii.Oficialii israelieni au utilizat această sintagmă pentru a descrie ceea ce Olmert ar putea oferi drept răspuns la cererile pentru negocierile' finale privind stabilirea unui- stat palestinian.Analiștii politici israelieni susțin că Olmert, afectat de eșecurile Guvernului său și armatei din conflictul de anul trecut cu Libanul, nu s-a precipitat să abordeze in detaliu aceste probleme.
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• Teatru. Stagiunea 2007-2008 va debu
ta, la Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu" din 
Petroșani, într-o sală nouă cu tot nece
sarul tehnic și de personal. Este vorba de 
piesa „Elisabeta I" a lui Paul Foster, un 
spectacol grandios care s-a jucat pe cele 
mai mari scene ale lumii. (S.B.)

Povestea cu pasatul pisicii
■ în timp ce o investi
ție a fost oprită, insti
tuțiile statului aruncă 
pisica de la una la alta.

Tiberiu Stroia_______________
tlharlu.s1rolaftlnforfnmMlla.ra

Statul, refugiul 
incompetenților

Tiberiu Stroia_____________
tlbcrlu.strolaftlnfoniiiiiodia.ro

Toată lumea știe că întreprinderile de stat au fost și sunt falimentare. Cu toate acestea, ca o ironie a economiei de piață, orice director de pe-acolo câștigă sume astronomice. Asta, probabil, ca un mod de recunoaștere a incompetenței sale. De asemenea, toată lumea știe că orice întreprindere falimentară care a fost privatizată a devenit rentabilă. Și asta doar prin eliminarea firmelor-căpușă și prin angajarea de oameni competenți.
Interesant este faptul că incompetenții din întreprinderile falimentare care au fost închise au reușit întotdeauna să stea aproape de banul public. Și asta pentru că singurul lor mod de a-și câștiga existența este să găsească slujbe plătite din banii contribuabililor. Astfel, îi regăsim refugiați \ în politică sau prin instituții ale statului. Unde nu fac altceva decât să-și etaleze tichiile de mărgăritar. Mai nou, mergând pe ideea că nu e o problemă să fii prost atâta timp cât ai o diplomă, mulți dintre ei își cumpără diplome în draci. Astfel devin genul de proști care... claxonează. Practic, pe parcursul a 17 ani de post-comunism, în România nu s-a întâmplat altceva decât acest transfer de incompetenți. Iar rezultatul îl simțim cu toții de fiecare dată când avem o problemă și apelăm la un vajnic lucrător al unei instituții de stat. Care dă prin gropi de... competent ce e și nu face altceva decât să te plimbe de la o ușă la alta.

Rapolt - Construcția unei ciupercării la standarde europene ar fi adus o serie de avantaje pentru zona Rapoltu Mare și nu numai. Investiția ar fi creat, într-o primă fază, 10 noi locuri de muncă. Apoi, la o producție estimată de aproximativ 11 tone lunar, marile magazine de retail din județ ar fi achiziționat această marfă la prețuri mult mai mici decât aceeași marfă adusă din București. Iar acest lucru s-ar fi reflectat într-un preț mai mic.
întrebări fără răspunsInvestitorul Atila Kurta are o serie de întrebări al căror răspuns este deocamdată de negăsit. De altfel, deși au trecut aproape 45 de zile de la memoriile adresate Consiliului Județean și Direcției Cul-

Vatra descoperită (Foto: cu

Atila Kurta și săpăturile făcute de arheologi (Foto cutelor, nu a primit nici un răspuns. Chiar dacă legea obligă instituțiile să răspundă în termen de 30 de zile. Dar se pare că legea e lege numai pentru contribuabil. „De ce nu au intervenit și nu au luat măsuri în momentul în care au aflat despre planurile SC Ciupercăria Spor SRL și despre faptul că s-a emis certificatul de urbanism și autorizația de construire?între multele obligații, stabilite prin lege, pe care Ministerul Culturii și Cultelor și instituțiile deconcentrate le au în domeniu sunt și acelea de a anunța proprietarii terenurilor și autoritățile publice locale despre declararea unui loc ca sit arheologic, respectiv despre faptul că în jurul acestui sit se instituie o zonă de protecție. De asemenea, o obligație, conform legii, era și aceea de a delimita terenul. De ce arheologii de la 

DJCCPCN Hunedoara nu au făcut nimic din toate acestea în cazul terenului din Rapolt? Nu este o încălcare flagrantă a legislației?”, se întreabă Kurta.
Pasatul pisiciiArheologul DJCCPN Hunedoara, Angelica Baloș, este de părere că blocajul în care a intrat Kurta Attila a fost provocat de indiferența autorităților: „Nici primăriile și nici Consiliul Județean nu colaborează cu noi, când vine vorba de autorizații de construire. în acest caz, Consiliul Județean a dat autorizație fără să ne consulte și pe noi”, spune Baloș.în replică, șefa Serviciului de Urbanism, Avizare și Autorizare din cadrul Consiliului Județean, Amelia Cont, spune că în momentul în care instituția a emis autorizarea de construire, suprafața în 

cauză nu figura ca sit arheologic. „Direcția pentru Cultură ar trebui să ne prezinte o situație actualizată a siturilor arheologice, iar fiecare primărie trebuie să-și refacă planurile urbanistice generale, pentru a nu se mai înregistra astfel de situații. în acest caz, Consiliul Județean nu are nici o vină”, este de părere Cont.Dincolo de toată această lovitură dată unui om care a pierdut deja câteva sute de milioane de lei și care își vede visul spulberat de incompetența autorităților mai trebuie spus și faptul că săpăturile făcute la Rapoltu Mare au scos la iveală câteva bucăți de lut ars. Din care vajnicii arheologi au încropit o... oală. Au mai spus că au descoperit o inscripție romană pe care nu a văzut-o nimeni și o vatră a ceva ce nici ei nu știu că ar fi.
Pensionarii să fie liniștiți

Și-a incendiat mașinaHunedoara (M.T.) - Supărat pe polițiștii K care i-au dat amendă în trafic, un bărbat de 35 de ani din Hunedoara și-a incendiat mașina, un autoturism Dacia 1300. Incendiul a izbucnit pe strada Viorele, din localitate. „Din verificările efectuate s-a stabilit că Marcel G., de 35 de ani, din comuna Bimila, locuind fără forme legale în Hunedoara, fiind în stare de ebrietate și nemulțumit de faptul că a fost oprit în trafic de polițiștii Biroului Poliției Rutiere Hunedoara care i-au întocmit dosar penal, a dat foc autoturismului proprietate personală”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Focul a fost localizat și stins de pompierii Detașamentului Hunedoara, prejudiciul fiind în valoare de aproximativ 150 de lei.

■ PSD dă asigurări că 
pensiile vor fi majo
rate, indiferent cine va 
fi la putere.Deva (M.S.) - Proiectul bugetului de stat pe anul viitor va trece de PSD doar dacă simt asigurate resursele necesare pentru creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2008, așa cum prevede legea, a declarat ieri, la Deva, secretarul general al Partidului Social Democrat (PSD), Titus Corlățean. Faptul că PSD va depune o moțiune de cenzură Ia adresa Guvernului nu este de natură să afecteze aplicarea legii care prevede majorarea pensiilor, a adăugat liderul PSD. „Depunerea moțiu
Câștigătorii concursului „Cuplul verii"
■ Premiul acordat de 
"Cuvântul liber" 
câștigătorilor a fost 
ridicat ieri.Deva (S.B.) - „Cuvântul liber” și Hunedoara Online a lansat, pe perioada verii 2007, concursul de fotografii „Cuplul verii”, concurs la care au participat mai multe fotografii ce au fost votate prin intermediul www.huon.ro. Câștigătorii concursului și-au ridicat, ieri, la sediul „Cuvântului liber” premiul în valoare de 200 lei. Cei doi tineri care au întrunit cel mai mare punctaj în acest concurs sunt Emiliana Vasilescu și Marian Pimpili și s-au cunoscut în 

nii de cenzură a PSD nu Înseamnă că pensiile nu vor crește de la 1 ianuarie 2008, așa cum au încercat unii, din actuala guvernare, să sugereze (...) Legea pensiilor, o inițiativă a PSD, este obligatorie. Orice guvern este obligat să includă în buget resursele financiare pentru pensii”, a afirmat Țitus Corlățean. Secretarul general al PSD Titus Corlățean, însoțit de vicepreședintele PSD, Ilie Sârbu, s-au întâlnit, la Deva, cu lideri locali și aleși ai PSD cu care au fost abordate mai multe teme de discuții, de la situația politică actuală, moțiunea de cenzură anunțată de social-democrați și pregătirile pentru alegerile europene.

urmă cu două luni. Mari iubitori ai distracției, Emiliana și Marian iubesc foarte mult discotecile și nu pierd nici o distracție de gen din Deva.De asemenea, ambii sunt fani ai echipei de fotbal Steaua și le place foarte mult fotografia. Emiliana, de altfel, este unul din fotomodelele unei agenții de modeling devene și este foarte obișnuită să pozeze. Tinerii spuneau, ieri, la înmânarea premiului, că suma pe care au câștigat-o prin participarea la concursul nostru o vor folosi pentru a se distra alături de toți prietenii lor, mare parte dintre aceștia fiind participant la concurs.

Președintele criticat de PSD
Deva (M.S.) - Un referendum organizat în rândurile populației în ceea ce privește votul uninominal se constituie într-o „manevră politicianistă evidentă” prin care președintele României urmărește să desfășoare o campanie electorală pentru PD în perioada alegerilor europene, a declarat ieri, la Deva, secretarul general al PSD, Titus Corlățean. „Este un demers cinic pentru că, de fapt, un referendum pe tema votului uninominal ar înmormânta legea votului uninominal. De ce? Foarte simplu: majoritatea necesară pentru validarea referendumului este undeva la 

Emiliana și Marian, cuplul câștigător

nouă milioane de cetățeni. Niciodată nu se vor prezenta la vot nouă milioane de cetățeni pentru a trece un astfel de referendum. Vor fi destui care se vor găsi apoi să spună că cetățenii României nu doresc votul uninominal și cu asta am închis povestea”, a spus Corlățean.în opinia liderului PSD, referendumul ar fi inutil și ar genera costuri bugetare importante în condițiile în care partidele politice și-au însușit proiectul de lege al organizației ProDemocrația, iar Comisia de Cod Electoral a transmis documentul la Parlament.

tlbcrlu.strolaftlnfoniiiiiodia.ro
http://www.huon.ro
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30 Ufr. - A murit Cleopatra. regina EqiptuU-_________
1698 - A apărut, la lași, prima scriere filosofică 

românească - .Divanul sau gâlceava Înțeleptului cu 

lumea sau giudețul sufletului cu 

trupul*  de Dimitrie Cantemir. 

1940 - S-au semnat, la Vlena, 

documentele arbitrajului ger- 

mano-italian (Dictatul de la 

Viena), prin care partea de nord- 

est a Transilvaniei (43.492 kmp și
2 667 000 de locuitori, în majoritate români) era 

luată României și predată Ungariei horthyste.__________

1940 - A murit fizicianul englez Sir Joseph John 

Thomson, descoperitorul electronului în 1897, laure- 

at al Premiului Nobel pentru Fizică (n. 1856)._________

2003 - S-a stins din viață actorul american Char.es 

Bronson (foto) (pe numele său adevărat Charles 

Buchinsky), la vârsta de 81 de ani („The Magnificent 

Seven”).

VREMEA
14-
minim

28° maxim
Cei ul va fi temporar noros. Temperatura minimă va fi de 14°C, iar maxima de 28°C.Prognoza pentru două zileVineri. înnorat, posibil furtună. Minima termică va fi de 9°C, iar maxima de 23°C.Sâmbătă. Cerul va fi mai mult noros. Termometrele vor înregistra temperaturi minime de 8°C și maxime de 24°C.
CAL * i . ■R RELIGIOS

A*

&

&

Dimineață s-ar putea să fiți acuzat de colegi că nu sunteți consecvent. Fiți prudent, pentru că astăzi aveți tendința să fiți impulsiv. După-amiază primiți o sumă de bani.
Taur______________Dimineață aflați că o cunoștință s-a îmbolnăvit foarte grav. 
Vă implicați și, astfel, faceți mai multe drumuri scurte. în a doua parte a zilei, sfaturile unei rude vă ajută.
Gemeni _____ c____Sosirea unor musafiri din altă localitate vă obligă să vă schimbați planurile pentru azi. Dacă vă roagă să îi ajutați cu ceva, nu îl refuzați. Spre seară, un prieten vă dă o veste neplăcută.
Rac_____ _______ _Sunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară care vă sâcâie de mal muls vreme. Daca vi se propune să vă aso- ciați ttHB afacere cu un coleg, vă sfătuim să nu ezitați.
Leu _________S-ar putea ca o problemă sentimentală mai veche să revină în actualitate și să vă certați cu partenerul de viață. Nu cedați plmulul impuls! Ar fi bine să vă odihniți mai mult.
FecioarăSunteți plin de energie și aveți idei originale. Vă recomandăm isă fiți foarte prudent. Riscați să depășiți anumite limite șl să provocați discuții în contradictoriu cu o persoană din familie.
BalanțăNu reușiți să îndepliniți toate sarcinile de serviciu și nu este exclus să aveți probleme cu șefii. Nu încheiați tranzacții financiare. Ar fi bine să acordați importanță comunicării.
Scorpion ;______Se pare că nu mal plecați într-o călătorie, din cauza ; neînțelegerilor cu partenerul de viață Chiar dacă sunteți k cbnvlns că aveți dreptate, aveți grijă să evitați un scandal E la serviciu!
Săgetător ___Se pare că vă lăsați călăuzit de sentimente și riscați să | deventți melancolic. Nu este exclus să aveți dificultăți de I comunicare. Din cauza nervozității, riscați să provocați

Calendar Creștin Ortodox____ _______________________

Sf. Ierarhi: Alexandru, loan și Pavel cel Nou, Patri

arhii Constantinopolului.

Calendar Romano-Catolic _________

Sf. Felix, pr. m.

Calendar Greco<atolic __
Ss Alexandru (+ 336), loan (+ 577) și Pavel cel Nou 

(+ 784), patr. Const.

ÎNTRERUPERI APĂ. GAZ. CURENT

Apa
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

Energie electrică _____________ ________________________
Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
08 00-15.00 - îh localitățile: Bulzești, Gura Dandului, 
Mada, Trăpărăuța, Ardeu, Bratea, Balșa, Galbena, 
Voia, Bunești, Vălișoara, Almașu Mic. Almașu de 
Mijloc, Techereu, Poiana, Poienița, Oprișești.

Gaz metan _____ ___________ __________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

▼wqL-CFiBMwIIl cjnwi •
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat. Electrica 929

Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie «56

Poliție 955

O.J.P C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Directa Sanitar-Veter. 221145

REȚETA ZILEI

Salată de paste cu șuncă
Ingrediente: 1 kg paste, 2 cutii smântână, 2 mere, 2 

castraveți verzi, 5-6 roșii, 400 g șuncă presată sau pari

zer 150 g maioneză, sare și piper.
Mod de preparare: Pastele se fierb în apă cu sare. 

Merele castraveții și roșiile se rad pe răzătoarea mare. 
Șu.nca se taie cubulețe mici, merele, roșiile, castraveții, 
șunca, maioneza și smântână se adaugă la pastele fierte 

ș- răcite. Se amestecă bine și se adaugă sare și piper 

3uoă gust. Se servește rece.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

700 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Serial: Isabel, In 
Bl căutarea iubirii

900 Serial Ducesa din 
g Dulce Street 

1000 Garantat 100% (R) 
11:00 Poponj' zicel (R) 

Ediție veche 
11:30 Rețete delicioase 
12:00 Replay (R). Prezintă: 

Emil Grădinescu 
12:50 Inte re după inte

grare (R) 
13:00 Zack și Cody, ce viață 
_ —minunată I 
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA) 
1400 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
15:00 Teleshopping 

1530 Akzente. Emisiune în 
limba germană 

17:00 Misterele din Sankt 
Petersburg

18:00 Justiție militară (Serial, 
BJAG-SUA 2003) 

18:45 Tragerile Jocker și
Loto 5/40

1900 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

20:20 Festivalul Cântecului 
și Dansului Popular 

; Mamaia
- 2007 Concurs. 

Prezintă luliana Tudor. 
Producător tv. Elize 
Stan. Transmisiune 
directă

22:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

22:20 Festivalul Cântecului 
$i Dansului Popular 
Românesc, Mamaia 
2007 Recitaluri 

0:10 Telednemateca: Hoar
da sălbatică (Film,

«SUA, 1969). Cu: 

William Holden, Ernest 
Borgnine, Robert Ryan, 
Robert Ryan, Bo Hop
kins. Regia Sam Pedc- 
inpah. Nominalizare la 
Premiul Oscar 1969 
pentru: muzică, sce
nario. Western

240 JunaU TVR (R)3port 

. raa wo
39*  Dedaies (Fikn, Franța, 
□2003)

Soluția Integrantei din numă
rul precedent: C - SES - R

- RAZA - APUS - NA - PLA

JA - ZI - HOTI - C - CREM 

-UN - DUEL - STOL - LAI- 

ET - RU - BALON - MIM - 

0 - ATOLI - I - LF - ETALON

- RARI - APA - LUNA - 

MOPS - ROȘII - STEP

700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce 

cartea (r)
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:00 Soarele ucigaș (r) 
11:45 Em - Afaceri 

_de familie (film serial) 
a(dramă, Marea Bri

tanie)
Cu: Elisabeth Estensen, 
Mark Chamock, John 
Middleton, Charlie 
Hardwick

12:15 Taca Paca (r) 
1300 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbiți, vă rogi 
14:15 Miniserie: Poirot Mar- 

rator mut (mister, Marea 
“ Britanie, 1989)

Cu: David Suchet, 
Hugh Fraser, Philip 
Jackson, Puline Moran. 
Regia: Peter Barber- 
Fleming 

1600 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Patru femei extraor- 

tadinare (p. I) (dramă,
SUA, 2006) Cu: 
George Stults, Laura 
Harris

18:50 Știrile Sportive 
19:00 știrile ProTv

20:30 Joaca de-a vednul
□(dramă, thriller SUA, 

2006). Cu: Mimi 
Rogers, David Orth, 
Sonya Salomaa, Ben 
Cole, Missy Cross, 
Maria DiMartino. 
Regia: Terry Ingram 

2230 Știrile ProTv. Sport, 

vremea 
23:30 Spune că nu-i așal 

(comedie, SUA 2001) 
► O Cu: Chris Klein, 

Heather Graham, 
Orlando Jones, Sally 
Field. Regia: James B. 
Rogers

130 Joaca de-a vecinul (r) 
3:15 Să câștige cel mai 

rahur
“(comedie, SUA, 2000). 

Cu: Tom Selleck, Laura 
Linney, Faye Dunaway, 
Teri Hatcher, Nancy 
Travis. Regia: Ron 
Lagomarsino

530 La Bloc (r) 
630 rerdaie - Afaceri
Bdetarfc(r)

6.30 Agentul VIP (r) 
8.00 Veronica se întoarce
□ (fantezie, România, 

1981). Cu: Lulu 
Mihăiescu, Margareta 
Pâslaru, George 
Mihăițâ, Dem Radules
cu, Vasilica Tastman, 
Angela Moldovan. 
Regia: Elisabeta 

Bostan
10.00 Concurs interactiv 
11.00 V.I.P (s) 
1^00 Tinerii mușchetari
“ (film serial, aventuri, 

SUA, 2005). Cu: Tobias 
Mehler, Karen Cliche, 
Robert Sheehan, Zak 
Santiago, Mark Hildret- 
th, Phillip Mitchell, 

Michael Ironside, 
Brace Boxleitner 

13.00 Observator cu Simona 
Gherghe 

1345 După Vietnam
□ (comedie, SUA, 1978) 

Cu: Henry Winkler, Sal
ly Field, Harrison Ford

16.00 Observator 
17.00 Agentul VIP cu Crist

ian Brancu 
19.00 Observator

2030 Go I
(r) (divertisment)

21.45 Bahmuteanu și 

Prigoana - Povestea 
continuă 

23.00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport 
Meteo

0.00 Experiment fatal 
(thnller, SUA, 2002) 
Cu: Milla Jovovich, 
Michelle Rodriguez. R.: 
Paul W.S. Anderson 

2.00 Concurs interactiv 
3.00 Ne știm din altă 

viață?
'(polițist, Canada/UK/ 

Franța, 2002). Cu: 
Nicollette Sheridan, 
Page Fletcher, Anthony 
Lemke. Regia: Rene 
Bonniere. A mai ucis 
înainte și o so mai 
facă. Până când o 
femeie curajoasă va 
face totul ca să-l 
împiedce.

SOOVwerels)

th

Capricorn_____Persoana iubită vă reproșează lipsa de afectivitate și fap- tîil câ acMați importanță afacerilor. Nu neglijați odihna, pentru că riscați să aveți probleme cu sănătatea!
Vărsător J__Nu este o zl bună pentru afaceri. Este posibil să fiți confuz șl lipsit de realism, motiv pentru care riscați să luați decizii eronate. Nici călătoriile pe termen lung nu sunt reco
mandabile azi.______ ___ __ _ r Nu prea vă simțiți în formă, ceea ce explică starea de ner- I vozitate în care vă aflați. Vă recomandăm să nu vă asumați ț nici un risc, pentru că șansele de reușită sunt minime.

•s

700 Amy 7:50 Aventurile lui 
Tarzan 8:20 Tribul 900 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 9:15 Miracole 10:15 Pla
ja lui Măruță 12:05 Amy 
13:00 Teleshopping 13:30 
Atletism Campionatul mondi
al. Transmisie directa de la 
Osaka 16:30 Jurnalul TVR 
16:50 Descoperă românii 
1700 Autostrada 1800 Jurnal 
regional 1830 Replay 1900 
Arta supraviețuirii Redactor 
Marius Ranete 1930 Ulița 
spre Europa 20:00 
Celebritățile timpului tău 
20:10 Farmece 2100 Ora de 
știri Știri: sport: meteo 22:10 
Umbre de îndoială 2400 
Caracatița 0:50 Un festi
val... Besti(v)all 1:20 Propri
etara (SUA: 1996) 3:10 Salt în 
Dumbravă Metodologia 
pregătirii câinilor polițiști.

■

05:00 Poveștiri adevărate 
06:00 dona 07:00 Iubiri 
09:00 Căpșune cu zahăr 
10:15 Uzurpatoarea 12:30 
împotriva destinului 13:30 

Mama vitregă 15:30 Iubiri 
(romance) Producție: Colum
bia, 2006 Regia: Rodolfo 
Hoyos, Andes Bierman 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 
Salome 19:30 Tequila cu 
suflet de femeie 2030 Teleri- 
ovela românească: Numai 
iubirea 21:15 Zorro 22:15 
Poveștiri de noapte 22:45 
Clona 23:45 Montecristo 00:45 
Poveștiri adevărate 01:45 
Telenovela românească: 
Numai iubirea

PR

8.00 Mari savanți 830 Mari 
artiști 9.00 Film artistic (f) 
11.00 Ochi negri. Ecuador, 
2003.12.00 Look who is win

ning 1430 Acapulco Heat (s)s 
15.30 Pitici de vară 16.30 

Baronii (f) 17.30 Bere de la 

gheață 1830 Știri Național TV 

20.00 Jara Iu Papură Vouă 

20.15 Jara vedetelor 22.00 

Cronici paranormale (s) 23.00 

Un nou început (s) 24.00 Film 

artistic (f) 2.00 Un nou început 
(s)

06:00 Apropo TV 09:00 
Samurai Jack 0930 Călătoriile 
lui Sinbad 1000 Doi bărbați 
și jumătate 11O0 Tata în stil 
american 12:00 Teo 13:15 
Samurai Jack 13:45 Călători
ile lui Sinbad 14:15 Tata în stil 
american 15:00 Divorțați dar 
împreună 1530 Prinț și 
cerșetor 1BO0 Vieți de cinci 
stele 1900 Viața ia Casa Aba 

2000 Entertainment News 
2020 Dispăruți fără urmă 
2130 Comecfia in esență tare: 
Joey 2200 Misiune mor
tală

0730 Dragoste și putere 0800 
Sport cu Florentina 08:05 
Teleshopping 0825 Casa noas
tră 0905 Teleshopping 09:45 
Spitalul "All Saints" 10:45 Tele 
RON 1150 Teleshopping 1225 
Quizzit 13:35 Teleshopping 
1405 Dragoste și putere 14:40 
Medalia de onoare 1625 Spi
talul "AII Saints"1725 Trăsniți 
în NAT.O. 1800 Focus 1930 
S.O.S. Salvati-mi casa Cu: 
Olimpia Mălai 20:45 Super 

Nanny 2200 Trăsniți în NAT.O. 
- cele mai bune momente 

2230 Focus Plus 2330 Totul 
despre sex 0000 CSI - INVES
TIGAȚII 01OO FOCUS

630 Videoclipuri muzicale 

7.00 710 10.00 Euromaxx 
10.30 Oamenii și politica 

11.00 Ne privește 12.00 Știri 
13.05 Calea europeană (r) 
1435 Lumea cărților 15.40 

Jurnal european 16.00 Sere
nadă pentru etajul XII (r) (f) 
18.00 6! Vine presa! 20.00 
Mult mai de preț e iubirea. 
România, 1982, comedie (f) 
2130 Să-ți vorbesc despre 
mine. România, 1987, dramă. 
Evocare a duhului prieteniei 
dintre Creangă și Eminescu. 
Datorită lui Vtșan. Creangă 

trăiește a doua oară, cu vita*  
ta-tea-i pantaryuefarâ

06.30-07.00 Observator (r) 

16.30-16.45 Știri locale e
7:45 Academia D.E.B.S. 
(Acțiune, SUA, 2004) 9:20 
Minus 25° C (Aventuri, SUA, 
2006) 11:20 Băieții IV (Come
die, Canada 2005) 13:25 
Din nou acasă (Romantic, 
Canada, 2006) 14:55 Masca 
din oglindă (Aventuri, Marea 

Britanie, 20u5) 1635 Cizme 
ueocheate .Comedie, SUA, 
2005). 18:2i Păzea la minge! 

(Comedie, SUA, 2004) 20:00 
Nouă luni (Comedie, SUA, 
1995) 21:45 Minus 25° C 

(Aventuri, SUA, 2006) 2345 
Studio 60 (film serial)

9.00 Realitatea de la 9.00 
11.00 Realitatea de la 11.00 
12.00 Realitatea de la 12.00 
13.15 EU, România! 15.00 
Realitatea de la 15.00 15.15 
Fabrica 16.00 Realitatea de la 
16.00 18.50 Realitatea zilei 
20.00 Realitatea de la 20.00 
20.05 Realitatea zilei 21.50 
Ziarul Realității. Este o emisi
une - decupaj a subiectelor din 
presa românească. Implicit, 
prin selecția subiectelor, este 
o analiză a societății prin pris
ma celor mai importante

12.00 Mega constructori 
13.00 Confruntări și fiare vechi 
14.00 Dependenți de cas
cadorii 15.00 Cum se fabrică? 
16.00 Curse 17.00 Mașini pe 
alese 18.00 Motociclete ame
ricane 19.00 Vânătorii de 
mituri 20.00 Cum se facra? 
21.00 Zonă mortală 22.00 
Adevăratul loc ai crma La pn- 
ma vedere, locul unde s-a 

comis o awnă are im aspect 
haotic. Bar. dmcok. de 
aparente, se află o urne 

ascutsă, care așteaptă — fie 

descsratâ ăe o care șa. am 
ș irde să caufe 2300 Dmasti 

se «*£2 “

Char.es
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HM (C.P.) - Stte-ul Iți permite să îți pui pozele pe net 

fa dMM minute, poți desena pe ele, poți erea albume 

prtnte fl ai o galerie personală la care iți poți alege 
dârign-ul.

3,2574 lei

1 euro

1 gram de aur 51.1896 le>

1 dolar american

'>? ;'Ti
Amplasarea aparatelor radar în data de 30.08.2007: ,

- DN 7: Zam - Ilia- Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 

șl Mihai Emlnescu.

Societatea

Ran Mini

preț 
închidere (lel/a 

0,1411

Variație 
cț) (%) 

*10,16
SIF5 4,5600 -0,87

SIF2 3,7300 -1,84 1

BRK 2,8900 -1,70

s« - 2,5800 ■0,39
SIF1 3,9900 ■1,24
Biofaim 0,8750, -1,13
Banca Transilvanii 0,9150 -0,54
Rstrom 0,5250 0,00

sifb 2,4800 -0,80
8RD 28,2000 -0,70
Impact 1,1000 -0,90
Antibiotice 1,9600 10,00
Nabrlcl realizați 

talul Decebal, b 
221277.

--------------------------- • *■..

de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
. R, parter (lângă QUASAR), tel..

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes

cu, _nr. 14. <&-* 717659.

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

33.©-» 748080.

I

Farmacia „Amica", str. G. Enescu, nr. 7 ©-» 

713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decet> b 

5. ©-► 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victorie:, 

nr. 29. ©-» 211616, 224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas II" str Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ©-» 211949.

I

RAgilii- ÎNCEPĂTORI

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 
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coloanele
I * verticale ale 

. celor nouă 
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Avansați

Piața imobiliară încotro?
S Piața românească 
imobiliară nu va fi 
afectată de reculul din 
restul Europei.

Clara PAs 
clara.pas0in1ormmedi3,roDeva - Aceasta este, pentru moment, părerea agenților imobiliari autohtoni. „Putem asista ce] mult la o stagnare a prețurilor pe o perioadă de câteva luni, cel mult un an, dar în niciun caz la scăderea valorilor de tranzacționare a locuințelor. Economia românească s-a așezat cât de cât. Inflația este în scădere, deci nu putem -orbi de un.regres. Din contră, estimez că pe piață vom asista, cel puțin în următorii cinci ani, la creșteri ce vor varia între 10 și 20 la sută. La noi există cerere, chiar în creștere, in vreme ce oferta de locuințe a rămas aceeași ca acum 17 ani. Acum 4-5 ani, spre exemplu, aveam o mulțime de clienți care lucrau în străinătate și care,

in următorii cinci ani creșterile prețurilor locuințelor se estimează 
că vor varia între 10 și 20% (Foto: cl)când veneau acasă, cumpărau imobile. De 2-3 ani însă numărul lor a scăzut dramatic, pentru că mulți și-au reglementat situația în țările unde s-au stabilit și își investesc acolo banii. La ora actuală numai cei care provin de la sat se mai întorc să-și facă locuințe acasă. Părerea

Prețurila imobililor In Dawn
, J # J >1 J V 1 1 1 J , > / ? J 1 > J J V J v < > 1 J 1 1 J V J J V V V 111 im 1 1 J 1 1 J J J 1 111 J 1 * J 1 JJJ Hi

Garsonieră 65.000 - 120.000 lei >

Apartament 2 camere 75.000 - 170.000 lei

Apartament 3 camere 120.000 - 200,000 lei

Apartament 4 camere 140.000 - 250.000 lei

Case 230.000 lei - 200.000 euro

mea este că nu vom asista nici la scăderi, nici la scăderi bruște, motiv pentru care consider că acum este momentul propice pentru investitori de a vinde sau a cumpăra case”, declară Nelu Verzeș, directorul unei agenții imobiliare devene.
Tendința europeanăPrețurile locuințelor pe piețele supraîncălzite din Europa au început să scadă rapid, reproducând etapa inițială a fenomenului de deteriorare a sectorului de credite ipotecare riscante din SUA. în

regiunea capitalei letone Riga, prețurile locuințelor au scăzut cu 3,5% în luna iunie, după ce coborâseră deja cu 1% în mai. Apartamentele din centrul vechi al orașului au ajuns până la începutul acestui an mai scumpe decât cele din Berlin, pe fondul tranzacțiilor cu caracter speculativ, multe realizate în baza unor credite ipotecare în euro, franci elvețieni și yeni, care ar putea crea condițiile pentru un dezastru dacă moneda letonă s-ar deprecia neașteptat. Această -ipoteză nu este exclusă, având în vedere deficitul de cont curent foarte ridicat al țării, care a ajuns la 26% din Produsul Intern Brut. Același boom a fost înregistrat și în România, Bulgaria, Croația și Rusia, și pare să fi atins apogeul. în Irlanda, prețurile locuințelor au scăzut cu 2,6% în primele șase luni ale anului, numai în Dublin scăderea înregistrată fiind de 3,3%. Spania este în scădere. Companiile locale de real estate au raportat scăderi ale prețurilor de la un trimestru la altul atât în Madrid, cât și în alte provincii. Prețurile proprietăților franceze au scăzut cu 1,5% în luna iulie, deși evoluția semnalată de la începutul anului indică un avans de cinci procente.
Asigurarea locuințelor, la start!
■ S-a aprobat asigura
rea obligatorie a locu
ințelor, cu prime anua
le între 10 și 20 euro.București (MF) - Persoanele fizice și juridice vor fi obligate să-și asigure locuințele aflate în proprietate, împotriva dezastrelor naturale, respectiv cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundații. Suma maximă pentru care poate fi încheiată asigurarea și care poate fi acordată în cazul unei calamități naturale este de 10.000 euro pentru construcții cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic și de 20.000 euro pentru cele cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic. Prima obligatorie va fi de 10 euro pentru construcții cu pereți din cărămidă nearsă și 20 euro pentru locuințe construite din beton armat, metal ori lemn. Prima anuală va trebui achitată integral. în cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie va fl suportată din bugetele locale. Cei care

nu-și asigură casele vor fi amendați cu sume cuprinse între 100 și 500 lei.Obligativitatea asigurării locuințelor împotriva calamităților naturale a fost aprobată de Guvern, printr-un proiect de lege care va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere în procedură de urgență. Legea va intra în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care se publică in MO, iar persoanele fizice și juridice vor fi obligate să își asigure locuințele împotriva dezastrelor naturale începând cu data la care se împlinesc 90 zile de la publicarea în Monitor a deciziei Comisiei de
în asigurare nu intră anexele și 
bunurile din locuință (Foto: cl)Supraveghere a Asigurărilor prin care se constată înființarea sistemului de asigurare obligatorie a locuințelor.

Cu casa pe Internet
£ în ultima perioadă 
oamenii applează des 
la varianta vânzării 
casei pe Iniei net.Deva (C.P.ț Dezvoltarea comerțului election ic, dar și a acce .ului ia Internat au dus la apariția, în scurt timp, a numeroase site-uri al căror domeniu de activitate este asigurarea interfeței între cei care doresc să vândă sau să pumpere proprietăți imobiliare Evident, varianta electronică a anunțului de vânzare sau cumpărare are avantaje, dar și dezavantaje. Dacă ar fi să ne referim la avantaje de amintit ai fi: numărul mare

de persoane care ar putea citi anunțul postat pe site-ul de anunțuri imobiliare; dispar comisioanele practicate de agențiile imobiliare, singurele cheltuieli fiind cele ocazionate de plasarea anunțului pe Internet; există posibilitatea de a include în anunț și fotografii. Dezavantajele nu sunt de neglijat. Persoana care va cumpăra o locuință sau un teren va trebui să fie foarte atentă la toate aspectele juridice ale tranzacției (dacă imobilul nu este ipotecat, dacă vânzătorul și-a achitat toate datoriile către asociația de proprietari ori furnizorii de utilități, dacă s-a achitat impozitul pe imobil etc.).

Site-urile destinate tranzacțiilor imobiliare sunt din ce în ce mai 
numeroase

(&Otp Fond de Pensii

OTP Gioup, unul dintre cele mai importante grupuri 
financiare din Europa Centrală și de Est, cu operațiuni 
in Ungaria, România, Slovacia, Croația, Bulgaria, 
Muntenegru, Ucraina, Serbia șl Rusia, recrutează, 
pentru divizia de pensii, colaboratori (AGENȚI DE 
MARKETING) în vederea promovării pensiilor private. 
Instruirea pentru certificarea ca agent de marketing 
este gratuită.

Cerințe:
• Abilități de comunicare
• Persoană dinamică
• Dorința de a câștiga venituri suplimentare

Pentru persoanele cu experiență în vânzări, care au 
sau pot forma o echipă puternică de vânzări, este 
disponibil postul de UNIT MANAGER,

Cerințe:
• Persoană dinamica ■
• Flexibilă, deschisă spre comunicare
• Capacitate de a-st organiza timpul de lucru
• Excelente abilități de comunicare
• Perseverență

Contact: Salos Manager te'efon: 073C.980.885
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• Site-uri pentru rechizite. 0 nouă modă întâlnită mai ales în rândul părinților ocupați este shoppingul on-line. Pentru aceștia există site-uri utile: www. ofix.ro sau www.primacarte.ro. în plus, pe www.desprecopii.com, părinții pot discuta cu alți părinți pe forum despre cum se descurcă ei cu micuții școlari. (S.B.)
Buget restrâns

Deva (S.B.) - Dacă dispuneți de un buget mai mic în acest an vă sfătuim să nu mergeți cu copilul la cumpărături. Șansele ca acesta să vrea tot ce e mai scump sunt foarte mari. Librăriile devene cu experiență au pregătit și pachete de rechizite ce se pot încadra și-n bugete restrânse. într-o librărie am aflat că, pentru rechizite nu există liste exacte, pe clase, deoarece fiecare învățător cere altceva și din acest motiv foarte mulți părinți nu cumpără nimic până când nu știu cu exactitate. în majoritatea librăriilor am mai aflat că experiența vânzătoarelor este cea care îi poate ajuta pe părinții cu buget restrâns să cumpere tot ce au nevoie. „Sunt părinți care ne spun că nu au mai mult de 50 de lei. Noi știm să ne încadrăm în acești bani și să le oferim tot ce au nevoie”, ne-a declarat una din Vânzătoarele unei librării din Deva.

Ghiozdanul
Deva (S.B.) - Alege
rea ghiozdanului tre

buie făcută în funcție 

de câteva caracteris
tici: să aibă dimensi
uni proporționale cu 

ale copilului, să aibă 

bretele late și 

căptușite cu burete și 
o centură care să îi 
dea stabilitate. în 

plus, ghiozdanul 

micuțului trebuie să 

fie confecționat din 

materiale ușoare, să 

nu aibă multe 

catarame din metal, 
care adaugă un plus 

de greutate. Părinții 
trebuie să țină cont 

de aceste sfaturi 

chiar dacă cei mici își 
doresc ghiozdanul 

cel mai arătos, cu 

desenele sau culorile 

preferate.

Șl pentru orele de sport trebuie cumpărat echipament. (Foto: t.m.)
Unde uniforma estewbligatorie

Deva (S.B.) - Pentru un elev de clasa I, cumpărăturile par a fi cele mai multe, părinții fiind nevoiți să achiziționeze de la creioane și plastilină până la ghiozdan, uniformă, trening și cărți de povești. Dacă bobocii nimeresc într-o clasă unde uniforma este obligatorie, atunci este bine de știut că o vestă cu cravată pentru băieți ajunge la 40 de lei, iar o cămașă și sacoul de stofă la circa 100 de lei. Pentru o pereche de pantofi din piele, părinții trebuie să pregătească în jur de 100 de lei. Pentru fetițe, sarafanele sunt ceva mai accesibile, prețul variind între 30 și 60 de lei, în funcție de calitate. Tot la capitolul îmbrăcăminte, părinții mai au de luat în calcul echipamentul pentru orele de sport. Un trening și o pereche de pantofi sport, pentru cei mai mici școlari, ajungând și până la 180 de lei. Pe lângă obiectele de îmbrăcăminte amintite, părinții mai completează cu lenjeria de corp, ciorapi, o haină mai groasă și bună pentru ploaie, căciulite etc., dar pe măsură ce se apropie iama.

Să ne pregătim pentru școală!
■ Și în județ a început 
deja febra cumpără
turilor de rechizite 
școlare.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanlciu@informmedia.ro

Deva - Părinții sunt preocupați să cumpere din timp necesarul de rechizite pentru copiii lor din spirit de economie. în general, în lunile august și septembrie, ei pregătesc bugetul familiei în așa fel încât școlarii să aibă minimul necesar începerii unui nou an școlar, urmând ca pe parcursul acestuia să mai fie făcute unele achiziții. De fapt, la școală vor fi anumite cereri și din partea profesorilor, necesare pentru buna desfășurare a cursurilor. Pentru un părinte cu experiență, care „a trecut” de clasa I, este ușor să cumpere minimul necesar pentru anul școlar ce vine, însă pentru unul al cărui copil abia acum începe școala primară este extrem de dificil.Atât în hipermarketuri cât și în librării, ofertele de anul acesta sunt foarte variate. Pentru toate buzunarele și mofturile. Rechizitele necesare pentru clasa I sunt caiete Tip I și de matematică, ori caiete speciale, coperte, penar, stilou, cerneală, creioane cu gumă, creioane colorate,

Prima zi de școală trebuie să fie perfectăpix corector, radieră, riglă, pensule, acuarele, foarfecă pentru hârtie, lipici solid, pahar sau cană închisă ermetic, numărătoare, vocabular și un abecedar. Desigur, pentru toate acestea, va fi nevoie de un ghiozdan încăpător. în plus, învățătoarea va face o listă cu ce îi va mai trebui proaspătului învățăcel.Vestea bună este că prețurile nu au mai crescut față de anii trecuți. Desigur, au apărut și produse noi care ar stârni invidia tuturor colegi

lor, însă prețurile sunt pe măsură. Astfel, caietele costă între 60 de bani și 2 lei, o cutie de acuarele poate costa între 2,70 lei și 20 lei, un penar costă între 8,5 lei și 35 lei, prețul creioanelor colorate variază între 3 și 10 lei. Un bloc de desen este între 80 de bani și 5 lei. Cele mai scumpe articole pentru școală sunt ghiozdanele. Prețul unuia cu personaje din desene animate sau de cea mai bună calitate poate ajunge chiar și la 200 de lei. Desigur, pentru un buget restrâns, un

(Foto: arhivă)ghiozdan poate fi și 50 de lei. Ofertele noi de rechizite încântă chiar și prin miros, pentru că anul acesta sunt la modă caietele parfumate. în topul preferințelor sunt caietele parfumate cu miros de ciocolată sau trandafir, dar și cele cu coperte care îl înfățișează pe eroul preferat din filme sau desene animate, însă pentru acestea, părinți au lăsat câteva milioane btnuÂ la casă, deoarece prețurile sunt pe măsură: de zece ori mai mari față de cele obișnuite.
Prima zi de scoală costă

t»

■ Cele mai mari emoții 
în preajma începerii 
anului școlar le au copii 
ce pășesc în clasa I.

Deva (S.B.) - Mai este mai puțin de o lună până la deschiderea porților școlilor pentru copiii ce vor păși în clasa I. Părinții, grijulii, au început deja să se pregătească pentru acest eveniment din familie și au trecut deja să facă primele cumpărături. Și cum totul trebuie făcut ca la carte, am hotărât să vă prezentăm o listă cu rechizite și prețurile acestora, pentru a vă ajuta să puneți la punct bugetul pentru prima zi din

noul an de școală. Pregătirea viitorului școlar trebuie făcută în asemenea fel încât prima zi de școală să nu-i dezamăgească pe cei mici. Pentru a nu omite ceva, părinții își fac listele din timp, își iau micuții și merg cu ei la cumpărături prin librării și la hipermarketuri pentru a achiziționa toate rechizitele. Astfel, pot fi siguri că vor găsi tot ceea ce caută și nu vor plăti mai mult peste câteva săptămâni. Potrivit prețurilor oferite de magazinele de specialitate și de hipermarketurile din Deva pentru rechizitele necesare clasei I, cumpărăturile pentru prima zi de școală costă în jur de 100 de lei.

MINIMDL DE BEBEIZIV» BECBSABE
- ghiozdan - 16,90 lei

- penar - 3,99 lei

- pix - 2,89 lei / 4 bucăți

- creion - 1,19 lei / 12 bucăți

- bloc de desen - 0,79 lei

- plastilină - 2,79 lei

- bețișoare de numărat - 2,29 lei

- gumă de șters - 0,69 lei/3 bucăți

- pic - 1,99 lei/2 bucăți

- riglă - 0,69 lei

- carioci - 3,49 lei/12 bucăți

- creioane colorate - 3,99 lei/ 18 bucăți

- caiet tip matematică - 1,79 lei set 5 bucăți, 48 file

- caiet tip română - 1,79 lei set 5 bucăți, 48 file

s stilou - 2,49 lei

- cerneală - 0,79 lei, 30 ml

- sugativă - 0,99 lei

- coperte pentru cărți și caiete - 0,59 lei

- etichete pentru coperte - 0,99 lei/bucata

Cum pregătim copilul pentru școală
■ Pregătirea propriu- 
zisă a începerii școlii 
trebuie să fie o activi
tate plăcută.

Deva (S.B.) - Deși problema prețului mare al uniformei și al rechizitelor este una destul de importantă pentru părinți, viitorii școlari nu trebuie să simtă acest lucru. Participând împreună cu părinții la cumpărarea rechizitelor, a ghiozdanului, rearanjarea camerei, micuțul elev ce va intra în clasa I va căpăta

încredere în sine și se va gândi cu plăcere la momentul când va deveni elev.Psihologii spun că cel mai bine este să îl lăsăm chiar pe micuț să își aleagă caietele, penarul, stiloul și ghiozdanul, imprimate cu personajele din desenele animate preferate. Pentru că, în cazul în care la școală se va simți singur, toate aceste elemente îl vor ajuta să treacă peste emoții și, de ce nu, îi vor folosi chiar ca pretext pentru a intra în diâcuție cu ceilalți copii de vârsta lui.

Pentru copilul mai mare, care a mai fost la școală, reînceperea cursurilor este deja o rutină- Desigur, se fac anumite pregătiri, dar nu trebuie să se exagereze proporțiile «evenimentului», pentru că așa apar și reacțiile emoționale ce pot fi pozitive, dar și negative. De cele mai multe ori, copiii preiau îngrijorările părinților. Astfel, dacă părinții se plâng de începerea unui nou an școlar, de reluarea unui program, a temelor, atunci și copiii vor resimți acest stres. Caietele - primele cumpărături
(Foto: arhivă)

Penare Socotitoare Caiete Acuarele Ghiozdane (Foto: ar*niă

ofix.ro
http://www.primacarte.ro
http://www.desprecopii.com
mailto:sanda.bocanlciu@informmedia.ro


• Jiul merge mai departe. Jiul Petroșani s-a impus, ieri, la Lupeni, în 
fața Minerului cu scorul de 1-0, în celălalt 
meci din faza a IV-a a Cupei României 
care a opus echipe hunedorene. Echipa antrenată de Gheorghe Poenaru s-a califi- 
cat mai departe grație golului marcat de Vali Stancu în minutul 57. (C.M.)
• Transport la derby. Clubul MureșulDeva pune la dispoziția suporterilor autocare pentru deplasarea la partida pe care nou-promovata o va susține sâmbătă la Lupeni cu Minerul, în cadrul etapei a ll-a, a ligii secunde. Cei care doresc să însoțească echipa trebuie să se înscrie pe liste la sediul clubului de la Stadionul Cetate, până vineri, 31 august. (C.M.)

Cuba s-a retras de la CM BoxBucurești (MF) - Federația Cubaneză de Box a anunțat, miercuri, că nu va avea nici un reprezentant la Campionatul Mondial programat să aibă loc, în luna octombrie, la Chicago, pentru a evita ca sportivii să fugă în Statele Unite ale Americii. „Nu vom expune din nou o echipă cubaneză abuzurilor și provocărilor care, în acest caz, vor avea loc la Chicago, teritoriu nord- american, loc ideal unde negustorii și trafi- ■Kinții acționează liber și cu complicitatea Autorităților americane”, se arată într-un comunicat al federației.Federația cubaneză invocă, în luarea acestei decizii, motive de „forță majoră” expuse de președintele Fidel Castro cu ocazia unor declarații publice, făcute pe 4 și 7 august, după ce doi campioni cubanezi, Guillermo Rigondeaux și Erislandy Lara, au fugit în timpul Jocurilor Panamericane de la Rio de Janeiro.

reușit, într-un timp foarte scurt, să schimbe în bine jocul echipei Cetate. Se observă o mai bună circulație a mingii și o mai mare agresivitate în defensivă. (Foto: CL)
Deva (C.M.) - Arbitrii și observatorii etapei a ll-a, de 

vineri, 31 august.
CSM Sebeș - CFR Marmosim Simeria: Nicolae Botaș 

(Timișoara) - centru, Ion lordache și Maria Sima (ambii 
Rm. Vâlcea). Observator: Mircea Ciglenean (Cluj).

Gloria Arad - Victoria Nădlac: Bogdănel Bărbuș (Baia 

Mare) - centru, Cosmin Danciu (Deva) și Cristian Petre- 

anu (Certej) - asistenți. Obs: Ștefan Galovits (Oradea). 

UM Timișoara - AC Goldiș Arad: Lucian Dan - centru, 
Florin Hanca și Iulian

Martin (toți Aiud) - asistenți. Observator: Eugen 

Pârvulescu (Sibiu).

Minerul Mehedinți - Alto Grad Albina: Constantin ț 

Miruță (Alexandria) - centru, Adrian Dincă (Roșiori) și 
Lavinia Taroiu (Videle). Observator: Bogdan Silviu | 

(Craiova).

Auxerre Lugoj - AS Fortuna Covaci: Dorin‘Miclosina 

(Caraș Severin) - centru, Gabriel Cârlea și loan Com- 

sea (ambii Sibiu) - asistenți. Observator: Lucian Moi- 

sescu (Tr. Severin).

CS Ineu - Energia Rovinari: Ludovic Uihely (Lugoj) - 

centru, Călin Putyer și Ioana Tătar (Timișoara) - asis
tenți.*  Obs: Titus Doroi (B Herculane).
Minerul Mătăsari - Calor Timișoara: Sorin Mocan (Tur
da) - centru, Sorin Ghiberdel și Adrian Oprea (ambii 

Pitești) - asistenți. Observator: Gigi Buruntia (Craio
va).
Unirea Sannicolau Mare - AS Nova Bechicerecul Mic: 

Daniel Dumuța (Oradea) - centru, Robert Pantiș și Ali

na Mihoc (ambii Arad) - asistenți. Observator: Dorel 
Cura (Arad).
CS Vulcan - Minerul Motru: Constantin Făniță 

| fFaiașoara) centru, Vasile Niculicioiu și Marius Vincea 

J fart» Rm. Vâlcea) - asistenți. Observator Florin Pop

—i,n.

Corvinul s-a înecat în Mures
A ■

■ Soarta derby-ului 
hunedorean din Cupa 
României a fost decisă 
de un penalty.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marinut@informniedia.ro

Deva - Plusul de experiență și omogenitate al nou-promo- vatei Mureșul Deva s-a dovedit decisiv în duelul cu nou-construita echipă a FC Corvinul 2005 Hunedoara, derulat ieri, la Deva, în faza a IV-a a Cupei României. Victoria devenilor, scor 1-0, s-a conturat însă greu, lovitura de grație fiind dată din penalty de Szemelly în minutul 70.
La podeaIntrate în teren cu mai mulți jucători de rezervă cărora li s-a dat șansa să demonstreze că merită un loc de titulari, cele două echipe s-au încins la luptă și au oferit un meci modest, sub pretențiile ligii secunde. Vioara întâi, cel puțin în prima repriză, a fost echipa pregătită de Gică Barbu care a presat destul de insistent careul advers.

Devenii au muncit din greu pentru a obține victoriaGolul s-a lăsat așteptat în ciuda ocaziilor, pentru că devenii au fost neinspirați la finalizare. Cea mai clară ocazie a primei părți a irosit- o Bițiș (35) care a scăpat singur cu Pascal, dar a fost
Mureșul Deva - FC Corvinul 2005 Hd. 1 -0_______ _______ ___________ ______
Stadion: Cetate; Spectatori: 1.000.
A marcat: Szemelly (min. 70 din penalty).

Mureșul: Moldovan - Dosan, Vîrtic, Bud (61 Szemelly), Vălășutean - Sava, 

Vaida, Bunea, Pisoiu - Bițiș (81 Coman), Sergiu Boloș (46 Lintaru). Antrenor 

- Gică Barbu.

FC Corvinul: Pascal - Vișan, Guinea, Irina, B. Nicolae - Loghin (58 R. Cris- 
| tian), Găman, Duralia, Danciu (75 Gâldean) - Fotescu, Ungureanu (75 Stroia).

Antrenor - Titi Alexoi.

.................. .........................

„Regiunea" a fost învinsă
■ După un meci fără 
veleități fotbalistice, 
echipe din două județe 
mai au puține șanse.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - în „Cupa Regiunilor” la Fotbal, selecționata Vest Banat a pierdut ieri pe tren propriu, la Deva, primul meci din dubla pe care o are cu selecționata Nord-Vest Ardeal. Partida a avut o turnură neașteptată. După ce devenii au condus cu 2-0 în minutul 15, jocul s-a întors împotriva lor după aproximativ alte 15 minute. în minutul 32 oaspeții

reduc din handicap prin Pop. Va fi 2-2 doar după opt minute, golul egalizator fiind marcat de Orosz cu capul de la aproximativ opt metri după o centrare a aceluiași Pop.De fapt, minutul 29 a fost cel care a marcat ruperea jocului. Portarul gazdelor, Cimpoescu, a fost eliminat la un fault pe care arbitrul 1-a considerat henț în poziție de ultim apărător. Cu trei minute înaintea încheierii primei reprize oaspeții preiau conducerea și vor domina jocul, așa că vor mai marca încă o dată. Contrar tuturor așteptărilor, prima repriză se va încheia cu scorul de 2-4.Nici a doua parte a jocului

copleșit de enioții și s-a pierdut cu firea când să-l dribleze și pe portarul hunedorean.Trupa lui Titi Alexoi a fost asemeni unui boxer la podea, apărându-se eroic și având prima ieșire ofensivă abia în minutul 33.
Imprudență decisivăîn repriza secundă scenariul jocului s-a schimbat. Tinerii din echipa Corvinului au scăpat de trac și au dat o replică mai consistentă. Fotescu (49) a avut o ocazie imensă de a deschide scorul, dar s-a speriat de coechipierul său B. Nicolae și a tras peste poartă. Mureșul a repli-

(Foto: T. Mânu)cat prin Szemelly (62) și Vaida (67), dar și Corvinul a încercat să dea lovitura prin Fotescu (65) și Irina (66). Șirul ocaziilor ratate la cele două porți s-a întrerupt în minutul 70, când B. Nicolae l-a atacat imprudent în careu pe Bițiș, iar arbitrul a dictat penalty, pe care l-a transformat Szemelly.în ultimele minute Corvinul a încercat să ducă meciul în prelungiri. Nu a reușit însă pentru că arbitrul n-a acordat penalty când Fotescu (84) a fost blocat în careu în momentul șutului de Vârtic, iar Stroia (88) a șutat peste din interiorul careului.

Returul va fi decisivnu a fost benefică pentru cei care au reprezentat selecționata Vest Banat.Deși în minutul 60 va fi 3- 4, oaspeții vor mai marca încă
o dată și vor câștiga partida cu 5-3. Revanșa va avea loc. la Satu Mare la o dată pe care o va stabili Federația Română de Fotbal.

Obligațiile campioanei mondiale
Deva (V.N.) - Daria Vișă- nescu, campioana mondială și europeană la șah pentru elevi și tineret va fi prezentă cu selecționata de juniori a României la Triunghiularul Internațional de șah pe echipe din Bulgaria. „Am dorit să renunțăm să mai participăm cu echipa de juniori la acest Triunghiular Internațional din în perioada 1 - 6 septembrie 2007, unde va mai fi prezentă și selecționata Ungariei. Cauza este clară,

imediat după competiția din Bulgaria, va începe în Croația Campionatul European Individual de șah pentru copii și juniori, programat în perioada 13 - 24 septembrie”, a declarat antrenorul Dariei, Gheorghe Șcurhan.El a mai afirmat că Federația este cea care a intervenit pentru ca Daria să meargă în Bulgaria. „Ne-au comunicat că nu au înlocuitor pentru șahista noastră și că este necesar să fie acolo”, a

mai precizat antrenorul. Mai trebuie spus că în lotul României, care va face deplasarea în Bulgaria, se mai află: Georgiana Morea (12 ani) , Petruța Moldovan și Ioana Cârlig, (ambele 10 ani), Veronica Foișor și Ana- Denisse Sevastian (ambele 14 ani), Călin Gheorghiu și Radu Toma (ambii de 10 ani), Răzvan Dicu și Ștefan Marinescu (ambii 12 ani), Robert Hajbok și Dan Horvat (ambii 14 ani). Daria Vișănescu

Canotori descalificați
!»București (MF) - Trei component ai echipei de canotaj a Rusiei, Vladimir Varfolomeev, Denis Moiseev și Svetlana Fedorova, au fost descalificați, miercuri, de la Campionatul Mondial de la Mtinchen, după ce testele lor antidoping au ieșit pozitive, fiind suspendați pentru o perioadă de doi ani.Vladimir Varfolomeev și

Denis Moiseev, care făceau pereche la două rame, au fost descalificați și nu au mai luat startul în sferturile de finală ale competiției. De asemenea, sportivei Svetlana Fedorova, componentă a echipei de opt rame, i s-a interzis să mai concureze, iar echipa Rusiei nu a mai putut lua startul în semifinalele programate miercuri.

Cursa directa
ARAD - STUTTGART

din 1 septembrie
•w/w oeroportularad ro
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• Pleacă. Handbaliste Carmen Amariei- 
Lungu a declarat, miercuri, că va mai 
rămâne doar până la sfârșitul săptămânii 
la „U" Jolidon Cluj, după care va pleca la 
Rulmentul Brașov, unde și-ar putea 
petrece ultimii doi ani din carieră, în care 
speră să obțină „marea performanță".

Au ratat Liga Campionilor

Interzis
Londra (MF) - Un suporter al formației Carlisle United, din liga a treia engleză, a primit interdicție de a mai asista la meciuri pe stadionul Brunton Park, după ce a fost surprins In repetate rânduri fumând in tribună.

„Fazani"
București (MF) - Administratorul delegat al clubului Dinamo, Cornel Dinu i-a calificat drept .fazani” pe jucătorii formației pregătite de Mircea Rednic, care au ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor, după ce au pierdut, cu scorul de 1-3, meciul cu Lazio Roma, din manșa secundă a turului trei preli-

Cornel Dinu (Foto: fan)

Vall Năstase
(Foto: EPA)

Huiduit
București (MF) - Fundașul echipei Dinamo, Valentin Năstase, a fost huiduit și înjurat de un grup de suporteri, la finalul medului cu Lazio Roma.La ieșirea de la stadion, mai mulți suporteri au venit să-i ceară socoteală lui Năstase. Inițial, jucătorul s-a urcat In autocarul echipei, însă deoarece suporterii au insistat cu reproșurile, el a vrut să se dea jos, fiind ținut de preparatorul fizic Marco Onetto și de coechipierul său, Florin Bratu. în acest moment, suporterii echipei Dinamo au început din nou să huiduie.

■ Dinamo a fost la o 
repriză de a ajunge la 
„masa bogaților", dar a 
făcut cadouri iui Lazio.București (MF) - Antrenorul Mircea Rednic a declarat că Dinamo s-a învins singură în meciul cu Lazio Roma, pierdut, cu scorul de 1-3, în manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, precizând că primele două goluri au fost „cadouri” făcute adversarilor.„Un rezultat nemeritat, am făcut o primă repriză foarte bună. în care ei nu au avut niciun șut la poartă și noi am înscris. Am dominat jocul, cred că a fost cea mai bună repriză din acest început de campionat, dar din păcate nu a fost de ajuns. Sunt un pic dezamăgit pentru că la pauză le-am spus să uite că este 1-0, dar noi facem cadouri, alți străini nu fac niciodată cadouri, noi facem cadouri în minutul 1 al reprizei secunde. Golul doi a fost iar cadou, iar apoi a fost greu să mai revenim. Primul gol ne-a pus plumb în picioare, îmi pare rău pentru că am avut o șansă mare. Acesta este fotbalul, câteodată este nedrept, dar
Borcea,

Reprimiți în lot
Craiova (MF) - Noul antrenor al Universității Craiova, Ovidiu Stângă, a cerut, imediat după numirea sa, reprimirea in lot a jucătorilor Dorel Stoica și Constantin Gărgălie, care au fost trimiși la echipa a doua de către fostul tehnician, Florin Cioroianu.„Ovidiu Stângă a spus că are mare încredere în cei doi și împreună vor reuși să scoată echipa din această situație”, a declarat Ovidiu Costeșin, secretarul general al clubului craiovean.Cererea lui Stângă a fost acceptată de finanțatorul Universității, Adrian Mititelu.

București (MF) - Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat că l-a sunat, la finalul partidei Dinamo - Lazio, scor 1-3. din manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, pe directorul general dinamovist, Cristian Borcea, pentru a-i face o farsă.„I-am dat telefon lui Cristi Borcea de pe număr ascuns și i-am făcut la telefon «miau, miau, miau» și a închis telefonul. Nu mai e «augh, augh, augh» e «miau, miau, miau», că e pisică. El acum nu știe că eram eu”, a spus Becali.întrebat dacă îi pare rău că directorul general al FC Dinamo, Cristian Borcea, a plâns la finalul partidei, Becali a răspuns: „Nu îmi pare rău niciodată de Cristi Borcea. Pentru Lobonț și Mircea Rednic îmi pare rău. Ce mi-ar fi stăpânit puțin răutatea față de Dinamo era că acei oameni puteau câștiga 150.000 de do

Record ege llat. Tenismanul francez Faurfce Santoro a egalat recordul de participări la competițiile de Grand Slam, turneul US Open în care a debutat marți fiind pentru el al 61-lea din carieră. (Foto: epa)

Mircea Rednic (Foto, epa)
Mai departeNew York (MF) -Andrei Pavel s-a calificat în turul doi de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Pavel l-a învins în primul tur pe germanul Dominik Meffert, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2, 7-5, și va juca în faza următoare a competiției contra croatului Ivan Ljubicici, cap de serie numărul 12.

(Foto: EPA)Bratu s-a luptat și a marcat degeabaastăzi noi ne-am bătut singuri. Am fost eliminați pe prostiile noastre, greșeli mari, inexplicabile”, a spus Rednic.De cealaltă parte, antrenorul echipei Lazio, Delio Rossi, a declarat că este mulțumit de victoria obținută în fața formației Dinamo, scor 3-1, în manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, menționând că echipa sa a fost mai puternică.„în general sunt o. persoană

z

(Foto. FAN)Cristian Borcea arelari. De ce să fiu împotriva copii era o avere. Echilibra acestor copii? Pentru acești răutatea față de Borcea”.
„Rednic trebuie să continue la Dinamo"București (MF) - Președintele Consiliului de Administrație al FC Dinamo, Nicolae Badea, a declarat că nu se pune problema demisiei antrenorului Mircea Rednic, în urma ratării calificării în grupele Ligii Campionilor.„Rednic este sub contract cu Dinamo și trebuie să continue cu Dinamo. Iar Dinamo își dorește să continue cu Rednic, deci problema demi
Capi de serie, eliminațiNew York (MF) - Patru fa- voriți au fost eliminați în primul tur la US Open, al patrulea și ultimul turneu de Grand Slam al anului, în cea de-a doua zi de concurs.Jucătoarea Daniela Hantu- chova, clin Slovacia, cap de serie numărul 9 în proba de simplu feminin, a fost eliminată în primul tur de sportiva ucraineană Julia Vakulenko, care s-a impus cu scorul de 6-4, 3-6, 6-1.Tot în runda inaugurală, 

optimistă și vreau cât mai multe victorii. Am văzut mult pesimism înaintea acestui meci, dar uneori este nevoie doar de un rezultat pentru a schimba totul. în opinia mea, strategia este cea care determină rezultatul, și nu invers. Noi suntem'mulțumiți, pentru că acum finalizăm ce am realizat anul trecut. Și am obținut asta cu aceeași echipă de anul trecut. Dinamo a jucat bine în prima repriză, 

siei nu se pune. Tristețea trebuie să fie mare, pentru că Dinamo a fost aproape de a se califica în detrimentul echipei Lazio Probabil am crezut încă de la pauză că meciul este închis Au venit erori individuale care au fracturat coerența jocului și moralul jucătorilor. Nu am văzut penal- tiui; nu mă pot pronunța, dar cert este că primele două goluri au fost pe erori indivi- 
italianca Tathiana Garbin, favorita numărul 23, a fost învinsă, cu scorul de 6-4, 6-3, de slovaca Dominika Cibulkova, în primul tur la simplu masculin, italianul Filippo Vo- landri cap de serie numărul 29, a pierdut, cu scorul de 3-6, 6-4, 4-6, 4-6, meciul cu francezul Michael Llodra, iar croatul Ivo Karlovici, favoritul numărul 32, a fost învins tot de un francez, Arnaud Clemem scor 7-6 (7/5), 6-4, 4-6, 6-7 ,'c 8> 6-4. 

chiar dacă a închis mult spațiile, însă, în opinia mea, după primul gol al nostru, meciul a fost ca și încheiat. Lazio a fost astăzi mai puternică”, a spus tehnicianul italian.Dinamo a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor, după ce a pierdut, pe4eren propriu, cu scorul de l-Ol-O), meciul cu Lazio Roma, coșr tând pentru manșa secunda a turului trei preliminar al Ligii Campionilor.
Noi adepțiCluj (MF) - Ionel nea a fost folosit de suporterii echipei „U” Jolidon Cluj ca „sperietoare” j pentru arbitri în cursul | meciului disputat, miercuri, cu Rapid București, i în prima etapă a Ligii*  Naționale de handbal fe- - rfflnin.Nemulțumiți de prestația cuplului arădean de arbitri Fânață / Moldovean, suporterii clujeni le-au strigat arbitrilor în repetate rânduri „Să vină Ganea” și „Să vină Ganea șă vă bage mințile în cap”, făcând trimitere la faptul că atacantul de la Poli Știința Timișoara l-a agresat și lovit pe arbitrul asistent Dorin Mu- dura în timpul meciului cu Rapid, reproșându-i a- cestuia o decizie ce a dus la eliminarea sa de pe teren.

duale”, a spus Badea.Nicolae Badea a mențion; f că aU contat și absențele di 1 lotul formației dinamovistț| „Absențele și accidentările a i contat, pentru că Rednic a avut la dispoziție un lot pari țial valid în ultimele trei zl |. pentru că și Bratu, Cătălin Munteanu. Pulhac și Năstase au venit după accidentări c|-. re au durat zece zile, ceea da în plină competiție se simte?

Daniela Harrtuchova



. • n? îp. 2 camere (03)
• On*  Mi Decebal decomandate, vedere 
jn txdevad, 2 Mcoare, centrali termici bL 
15, sc. H. et 7, ap 28, preț negociabil. TeL 
fUUVMfl, Sră intermerSan.
• laț larii etaj 2. decomandate, modificat. 
ctaMă temici termopane, parchet, gresie, 
totanți preț 108000 leL TeL 0723/321004. (D
• ■aii abil, arcuit, 50 mp, contorizări, balcon 

hchrs, preț 108000 lei TeL 0745/202348. CD

nexnltluiri, centrali termici balcon, mobilat 
ocup I imediat, preț 47.000 euro, negociabil; 
exdus intermediari. Tel. 0745/888619. (8/29.08)

• mm Dada, parchet laminat, gresie, faianți 
lavabiL ușă metalici termopan, complet contor- 
izat preț aSOOORon, tel. 0745/786578 (AO)
• aim Alsea Jiului, et intermediar, parchet, 
gtesie, faianți CT, termopan, balcon închis, preț 
125800 Ron neg, tel. 0745/786578. (AO)
• aeaa Zandtacu, parchet gresie, faianți CT, 
ușă metalici instalații sanitare noi, preț 107.000 
Ron neg, tel. 0745/786578 (AO)

• mm Uzo Balcan, et. intermediar, parchet 
laminat gresie, faianți lambriuri, CT, ușă 
metalică, lavabil, preț 87.000 Ron neg., tel. 
0745/786578. (AO)

romimojo

• Ma**ketiMBi«etfar,apomebe,repar-  
tADve^bricoa ocmMM inedtot preț 136X100 
Don nea teto HWltLSK. (AO)
• dK,aeanLCorvnet but ST-55 mp, parchet 
termopane. CT, amenajat preț 155000 Ron nea 
teL 074^786578440)
• butan hdfc gresie, faianți contorizări, 50 
mp, zonă buni preț 93800 lei, negociabil. Tel. 
0721/593403,0742/019418 (Al)
• zona AL Jiului, contorizări, balcon, parchet 
ocupabil imediat preț 115000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
s decomandata, lulu Maniu, etaj intermediar, 
centrală termici termopane, renovat balcon 
închis, vedere spre cetate, 56 mp, preț nego
ciabil. Tel. 0726/710903. (Al)
• Dada, et 3, circuit balcon, gresie, faianți 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
s Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. ț A2)
• Gojdu, et 4, semidec., contorizări, balcon, 
parchet preț 135.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului, et 2, circuit balcon, faianți gresie, 
CT, modificat preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. lullu Maniu, semidec., faianți 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)

«wgtrt, zona AL AmteL ettj rtermerSar, 
amemgin idtramodeme,certratt termici preț 
llOuOOO DON, teL 074QAH397L (A2)
• wgsț zonu Dada, et intermediar, balcon, 
amenajări modeme, preț 120800 RON, teL 
0740/013971 (A2)
• pretam M» vânzare dec, etaj intermediar, 
zona Liliacului, Creangă sau zona A lancu, tel. 
231800. (A9)
• cfeodt amenajat (gresie, faianți CD, 2 
balcoane, ett zona Dorobanți, preț 170.000 neg, 
tel. 231800. (A9)
• lagenț dac, camere cu parchet contorizări 
integrale, etl, bd. Decebal, Deva, preț neg, tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• urgent, idee, etintermedlar, zona Gojdu, 
Deva, preț 135.000 lei, tel. 212.141. (A9)
• ST-80, Brad,preț 13.000 Euro,tel. 0254/613366, 
0788040.490. (A10)
• Irad, preț 14.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788040490.'(A10)Cumpăr ap. 2 camere (04)
• urgent Dare, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• urgent to Deva, zonele: Progresului, bd. 
Decebal, Gqjdu, Dorobanți, Bălcescu, se oferă de 
la 120000 lei până la 160000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață tel. 0730/474275, 
0723/251498,232808 (A4)
e zona Oojdu ■ central, cu centrală termici 
termopan, fără modificări, preț 135000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498 0788/165702,232808 (A4)
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în 2007 suntem nr. 1 în Olanda 
în administrarea pensiilor.

Și în România suntem gata 
să ne ocupăm de viitorul tău.

www.lnteramencan.ro 
call center: 021 / 967 00 OO

$ INTERAMERICAN
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PLINUL»

................

Cănd muncești toată tăptămăno. duminfao 

t /«tervafd penrru retaxorr». botmi pe 

săturate, citeții /farul vn> un film. te dntnt/i 

to iarbă verde cu familia mu cu prietenii. 
Cu aHe cuvinte, Iți fact plinul >» fa wmn p fa 

mâncate țl fa dii fracție,

dacă tot e duminică, fa (I plinul fi fa 

rezervor! Până pe 14 octombrie. in fiecare 

duminică, fa stația Rompettol de pe Calea 

loranduiui ON f. prime#! cadou un tricou ’ 
fa fiecare plin! AAmenfssnl cu ai puțin MM 
de carburant de etice tip ți mei adeupi un 
tricou cotectic ta!
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http://www.lnteramencan.ro
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angajează 
MECANICI, ELECTRICIENI, 

INGINER RECEPȚIE 
pentru activitatea de service auto

Societate Comercială angajează
f .w%!

»c Iii

JV

.1
CERINȚE experiența într-un post similar, 
cunoștințe mecanică-electromecanică-electronicâ 
auto seriozitate, conștiinciozitate Tn muncă 
OFERIM condiții de muncă excelente, 
specializare după angajare, salarii atractive 
Așteptăm cererile dumneavoastră la adresa : 
Reprezentanța Citroen Deva,
Calea Zarandului
(între benzinăriile Rompetrol fl O MV) 
e mail : recrutare.selectie@yahoo.com sau 
fax 0269/501126, până la data de 10.09.2007.

!'
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ADMITERE 2007

• ana Decebal „Auto Moto” 56 mp, cu 2
posibilitate de extindere, decoman- 

:zi. :„;âtârie mare, vedere la bulevard, preț 
5JX>: ®egociabil, tei. 0745/302200,232808,
r-8 :6T03 .A4)
• ana Profi, 55 mp, etaj 2, cu balcon mare, 
ga-i •» caic, bucătărie mare, fără modificări,

vedere la stradă, bine întreținut, 
:cimediat, preț 140000 lei negociabil, tel. 
;T8 :55702.0723/251498,232808.(A4)
• zona Astoria, etaj 2, cu balcon, centrală

rermopan, modificat, renovat recent, 
.•-.-_cab‘ mediat, preț 108000 lei negociabil, tel. 
2328®. C723/251498,0738/165702. (A4)
• zona Profi, 48 mp, cu balcon mare, beci, geam 
.= cale, fără modificări, bine întreținut, preț 95000

-.ecceiabil, tel. 0788/165702, 0723/251498, 
232008. .A4,
• zona L Creangă • ultracentral, etaj 3, deco- 
--a+oate. bucătărie modificată, vedere pe 2 
:ă1i, preț 165 000 Lei negociabil, tel. 
C788/165702,0745/302200,232808. (A4)
• dec, et intermediar, zona Liliacului, Creangă 
sau zona A. lancu, Deva, tel, 231.800. <A91

Vând ap. 3 camere (05)

CEA MAI BUNA OFERI
r.m-. SRL

KflaffiQatefe
r0~7/2"27.6.Z.8Vf2-2<0Z-24755;i*'4^2

• Deva, zona Dorobanți 80 mp, 2 băl pereți 
Izolați centrală termică, geamuri 
termopan, dotări modeme, complet 
mobilat Relații la tel 0720/005452. (4/2448)

• Deva, zona Gojdu, semidecomandate, 60 mp,
creț 155.000 lei. Tel. 0745/253413. (T) -
• dec, zona Liliacului, hol central, 2 balcoane, 
camere mari, et. bun, preț 185.000 Ron neg., tel. 
0745/786.578. (AO)
• dec, zona Trident, 2 băi, parchet, gresie, 
faianță, CT. termopane, preț 215.000 Ron neg., 
XL 0745/786.578. (A0)
• dec zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, renovat, 
c-'esie, faianță, Termopan, ocupabil imediat, preț 
-.80.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)
• decomandate, etaj 1, balcon închis, geamuri 
te-mooan. parchet, Bălcescu, preț 150.000 lei,
- egociabi I. Tel. 0721/593403,0742/019418. (Al)

• decomandate, 94 mp, contorizări, parchet, 
ca con, bloc nou, zona Zamfirescu, preț 165.000 
ia. negociabil. Tel. U/21/5933333403,0742/019418 
(Al)
• Mihai Viteazul, dec., et. 2, 2 băi, parchet, 
Bucătărie mare cu gresie și faianță, ocupabil 
’mediat, preț 65.000 euro, tel. 0745/367893. (A2)

• Progresul, et. 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizări, preț 
175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et. 4, amenajat, termopane, 2 
cocoane, bucătărie mărită, uși noi, preț 175.000 
RON. tel. 0745/367893. (A2)

• Gojdu, parter, semidec., baie, bucătărie, 
oalcon. amenajat, termopane, preț 150.000 RON, 
tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 
oarchet, termopane, preț 65.000 euro, neg., tel. 
l'/5/367893. (A2)
• urgent zona Decebal - Ulpia, amenajat, etaj 
rtermediar, 2 băi, balcon mare, parchet gresie, 
faianță mobilat, preț 200000 lei neg., tel. 
0723,'251498,0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona Dorobanți, etaj 2 din 4, 
Bloc nou, 80 mp, cu 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică amenajat, modificări, parchet, gresie, 
“ajantă poziție deosebită vedere pe 2 părți, preț 
neg., tel. 0730/474275,0788/165703,232808. (A4)

I

• SIMERIA,
P-ța Unirii nr.7 (Gară)
• DEVA, Str. 22 
Decembrie, bl.4, 
parter (lingă Banca 
Transilvania)

Vă oferă orin florăriile din:

• zona Astoria, etaj 3, cu balcon, centrală 
termică, termopan, modificat, uși noi peste tot, 
renovat recent, ocupabil imediat preț 155000 lei 
negodlabi I, tel. 232808,0723/251498,0788/165702. 
(A4)
• decomandate, zona Mârâști, contorizări, 
modificări, bloc de cărămidă zonă liniștită, preț 
170 000 lei neg, tel. 0723 251498, 0788 165702, 
232808. (A4)
• decomandat zona liliacului, cu 2 băl, 2 
balcoane, centrală termică modificări la 
bucătărie, posibil și mobilat, preț 184000 lei neg, 
tel. 0730 474275,0788 165703.232 80S. (A4)
• decomandata, zona Dorobanți, etaj 1, cu 2 băl, 
2 balcoamne, centrală termică modificări, bloc 
nou, zonă liniștită preț 240 000 lei neg., tel. 0723 
251498,0788 165702, 232 808(A4)
• urgent preluăm spre vânzare sdec. sau dec., 
zona Bălcescu, Mărășești, Liliacului, Creangă 
tel. 231.800. (A9)
• dec, hol central, CT, etl,zona Liliacului, Deva, 
tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băl, contorizări integrale, etlnterme- 
diar, garaj sub bloc, zona Bălcescu, preț neg, tel. 
231.800. (A9)
• ST-57,2 balcoane, Brad, preț 24.000 Euro, tel, 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• lângă primărie, ST-70, Brad, preț 35.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• ST-60, Brad, preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

• centru, ST-60, Brad, preț 30.000 Euro, tel. 
0254/613.366.0/88/1» -,.4SU. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, tona M.T., et Intermediar, 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopan, 
complet contorizat, preț neg, tel. 0745/786578. 
(A0)
• urgent, Deva, 90 mp, decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică, termopane, 
marmură, deosebit preț 240.000 lei. Tel. 215212. 
(Al)
e decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băi, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut 
modificări la bucătărie, preț 63000 euro nego
ciabil, tel. 0788 165 703,0745 302200,232808. (A4)
• preluăm ipre vânzare, tn Deva, Indiferent de 
zonă, tel. 231800. (A9)
• dec, bloc nou, S100 mp, amenajat stil occi
dental (CT, termopane, gresie, faianță, parchet 
laminat) et.2, zona Mărăștl, Deva, preț 260.000 
Ron neg, tel. 231300. (A9)
e dec, 2 băi, 2 balcoane, CT, et3, zona Dorobanți 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• etl, pretabil birouri, zona Casei de Cultură 
Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec, S-100 mp, 2 băl, (gresie, faianță), geamuri 
termopan, CT, Bd.22 Decembrie (zona Spital 
Deva), preț neg, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• «dec, camere cu parchet, CT, bloc acoperit cu 
tablă, zona Gojdu Deva, preț 165.000 Ron, tel. 
231.800 (A9'

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, acari interioară, centrală termică, 
termopane, 150 mp, amenajat occidental, plus 
garaj, preț 110.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• vilă P+l și teren 4500 mp, zona Săcărămb, preț 
convenabil. Tel. 0745/253413. (T)
• Deva, zona Dorobanți, 3 camere plus living, 2 
băi, bucătărie, hol, centrală termică termopane, 
amenajată occidental, 1050 mp teren, 155.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)

închirieri auto 
începând | 
de la prețul de°
68 de lei
Fir» TVA
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CV- urile se transmit la fax nr: 0740.034.401 
sau pe email: mca@deva.rdsnet.ro

UNIVERSITATEA ALMA MATER” SIBIL
AUTORIZATA prin Hotărârea de Guvern nr. 916II august
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HUNEDOARA

ÎNVĂȚĂMÂNT LA ZI
CONCURS DE DOSARE plata taxei antale de stldii 

SE FACE ÎN 12 (DOUĂSPREZECE) RATE LUNARE 
OFERIM ÎNVĂȚĂMÂNT DE T1PMODI LAR ÎN SISTEM EUROPEAN MODERN CU 

PRACTICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE

i

*

• cosă. 1 camere, living, hol, bale, bucătărie, 
termopane, centrală termică, grădină, 1050 mp, 
zona Dorobanți, preț 150.000 euro. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• preluăm spre vânzare tn Deva, tel. 231.800. 
(AS)
• urgent, 2 camere, bucătărie, hol, baie, CT, 
anexa, ST-1000 mp, zona Ceangăi Deva, preț 
150.000 Euro neg., tel. 231300. (A9)
• vii ăi Deva, la cheie, zonă centrală, 4 dormi
toare, living, 2 băl, 2 balcoane, amenajată stil 
occidental (totul nou), garai, preț neg., tel. 
231800,0740/317313. (A9)
• construcție veche șl teren S-720 mp, zona 
Ceangăi, preț 85.000 Euro neg., tel. 231.800. (A9)
• vilă, construcție nouă, amenajată stil occi
dental, 4 camere, 2 băl, bucătărie, ST-1000 mp, 
zona Zăvoi, preț neg., tel. 231300. (A9)
• 2 amaro, bucătărie, 2 băl, CT, ST-300 mp, zona
ȘotaL Ml «on,™. 231300. (A9) 

Tel 0752.233.888
Tel 0745.910.304

• urgent, cad cu gradină, Deva sau Slmerla, 
olata—iei.xxs2u.iA)

Case de vacanță (15)

• cabină P+l, cu 600 mp teren aferent, zona 
Râu Mare Retezat Tel. 0744/515484. (T)
• casă da vacanță P+l, cu terasă în stațiunea 
Geoaglu-Băl. Relații tel. 241044 după ora 17. (T)

V n

• casă 1 camere, veche, netntretlnută în satul 
Pojoga, comuna Zam, preț 25.000 lei. Tel. 219314. 
(T)
• casă oi anexe, In satul Slblșel. Relații la tel. 
0740/241387,0740/231451. (T)
• casă to Bretea Mureșană loc central. Tel. 
0254/215795. (T)
• calări teren 4660 mp, fs 32 m In Șolmuș, nr. 
241 i posibilitate de parcelare (2 parcele), cu 
utilltăti: gaz, curent electric. Situație juridică 
clarificată Tel. 0722/601501. (7/2908)

• ■Heron, 2+1,03 ha, ST-100, Vata, preț 20.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• ultracentral, n ha. ST- 240, 7+ depend., 
Orăștie, preț 150.000 Euro, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• * * gara), 4 camere (parter+etaj), Rlblța, preț 
25.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• + anexe, ST- 70+1500, 3 camere, Ociu, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 8 corpiat+șură 12+1,2 pădure, ST 120, Valea 
Arsului, preț 22.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• + suri, 2 camere, 1,6 ha, Buceș, preț 14.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040480. (A10)
• + depending 2 camere, ST-70, Brad, preț 
20.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• lemn, 1 camere, 1 ha, ST-50, Buceș, preț 5.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• S camere, 2 ha, ST-80, Musaru, preț 24.000 
Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• +depen<Hnțe, 3 camere + bale, 2 ha, ST-110, 
Dealul Mare, preț 25.000 Euro tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (Alo)
• lamn, 2 camere, 3+2 ha, ST-50, Săvești, preț 
22.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490.  (A10)
• cărămklăScamere+bale,2ha, ST-60,Crișcior, 
preț 24.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)

• rigle, 3 camere+baie, 2 ha, St-60, Tudorănești, 
preț 1&000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
<A10)
• cărimkH, 4 camere, 03 ha, ST-100, București, 
preț 30.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040490. 
(Aii)

• cărămidă 4 camere+baie, 0,2 ha, ST-100, Brad, 
preț 100.000 Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(Aii)

• cărămidă 2 camere, 0,5 ha, ST- 50, Dealul 
Tăulul, preț 10.000 Euro, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• cărimldă 4 camere, 05 ha, ST-150, Brad, preț 
100.000 Euro, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
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FACULTATEA DE ȘTIINT ECONOMICE, SOCIALE ȘI POLITICE
IlgKuitai) ’ M de

ISi
ta 
studiilor

ttlidnbtiiiilaMw Tmmâiâde 
studii Ifci?

Afaceri internaționale 75 3 ani
Licențiat in Economie și 

aficeri intcrnalianale
1.600

Management 75 3 ani Licențiat in Management
1.600 F

Marketing 75 5 ani Licenția în Marketing 1.60!)

Finanțe țl Binci 75 Vani licaili at in Finanțe 1.6W .

Informatică economici 50 3 ani
Liccnjial in Cibernetică, statistică 

și inlormalică economică
1,600

Economie Agroalimentari ți a 
mediului

. 75 3 iii Licenția) in Economie 1.6ffl

Economia Comerțului. 
Turismului, Serviciilor ți 
Managementul Calității

75 3 ani
Licențiat în Admirași» 

afacerilor
1,600

Asistenți sociali 75 3 ani Licenția! in Asistenți socială ,!.5li0

Psihologie 75 3 «ni Licențiat a psihologie 1.800

Inginerie ți Management în 
Alimentația Publici ți 
Agroturism

75 4 ani
Licențiată Inginerie ;i 

Managemenl
1300

FACULTATEA DE ȘTII 4ȚE J JRID1CE Șl ADMINISTRATIVE
Progwuulde studii <Mir de

Mi
limb 
itfilU

Iii iii obținui la absolvire
Wtarfifc

Mdiiileii

Drept 75 4 ani Licențiat in Drept 1.500

Administrație publică 75 3 ani Licențiat in Științe Administrative i 1.500

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC intre orele 10“-18 în perioada 01 iunie- 28 septembrie 2007 de 
hiilipânisâmWitiiăciBsiv,la jecretiriatuldin Hunedoara, str. Al. Vlaiiutâ.nr. Ibis.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

lownilitet -Alma Mater” din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
TeL/ftx: 0269/25.00.08; 0728-13.76.50; 0722'88.3911:074H7.98.38;
Central de înscrieri HUNEDOARA, str. A. Vlahutâ. nr. Ibis
Tel. 0254/712444.0741/552452, 0726'169889
http://ww.uamsibiu.ro; e-mail: rector$uamsibiu.ro
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ROMÂNIEIGUVERNUL
_Ă\V O Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Stal ului
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Colegiul Tehnic de 
Transport Feroviar 
„Anghel Saligny" 

organizează înscrieri 
până la data de 

05.09.2007 pentru 
ȘCOALA DE MAIȘTRI, 

curs seral, specializarea 

MAISTRU MECANIC, 
pentru absolvenți de liceu 

cu sau fara diplomă de 
bacalaureat.

Informații suplimentare la 
telefonul 260.453.

Is

OFERTĂ DE VĂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI (AVAS), cu sediul în București, str. Cpt. Av. 

Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/1998, privind valorificarea 

unor active ale statului, republicată, cu modificările șl completările ulterioare, anunță vânzarea prin licitație 

publică a creanței de natură fiscală în valoare nominală de 245.221,08 lei deținute asupra debitoarei S.C. 
APOLLO SA, cu sediul în Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 37A, Județul Hunedoara, CUÎ 2115104, J20/647/1994, 

societate aflată în procedura prevăzută de Legea 85/2006 (conform extras ONRC).

Licitația va avea loc în data de 18.09.2007 ora 12.OO. la sediul AVAS din București, str. Cpt. Av. Alexandru 

Șerbănescu nr. 50, sector 1.

Pentru participarea la licitație, ofertanțll vor depune la registratura generală a AVAS de la adresa sus

menționată, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitației, respectiv până la 

17.09.2007, ora 14QQ, acest termen fiind termen de decădere, următoarele documente:

- pentru persoane Juridice române: copie după certificatul de înregistrare, eliberat de Oriciul Registrului 

Comerțului;

- pentru persoane Juridice străine: actul de înmatriculare tradus în limba română;

- pentru persoanele fizice române sau străine /împuternicit: copie după actul de identitate/pașaport;

- împuternicire acordată persoanei care II reprezintă pe ofertant (mandat special în cazul persoanelor 

Juridice sau procură în cazul persoanelor fizice);

- dovada depunerii garanției de participare;

- declarația pe propria răspundere a ofertantului, dată în condițiile art. 292 Cod penal, autentificată, că 

nu se află în nici una din situațiile de Incompatibilitate prevăzute de art. 35 din O.U.G. nr. 51/1998 republicată, 

cu modificările șl completările ulterioare (model AVAS).

Modelul declarației poate fi solicitat la sediul AVAS sau poate fi consultat la avizierul Autorității de la adresa 

mal sus-menționată.

La licitație, documentele solicitate în copie vor fi prezentate și în original pentru conformitate, sub sancțiunea 

decăderii.

Orice document redactat într-o limbă străină trebuie însoțit obligatoriu de traducerea în limba română cu 

legalizarea semnăturii traducătorului autorizat.

Garanția de participare la licitație reprezintă 30% din valoarea creanței pentru care se licitează și se depune 

sub una din următoarele forme:

* Scrisoare de garanție bancară (model AVAS), în original, emisă de o bancă română sau de o bancă străină 

cu care o bancă română are relații de corespondent, valabilă 45 zile de la data organizării licitației.

Modelul scrisorii de garanție bancară poate fi solicitat la sediul AVAS - prezentarea în această formă fiind 

obligatorie - sau poate fi consultat la avizierul Autorității de la adresa mal sus-menționată.

* Virament: în contul AVAS nr. R061TREZ7005005XXX000133/RON, deschis la Direcția de Trezorerie și 

Contabilitate Publică a Municipiului București (D.T.C.P.M.B.).

Ședința de licitație este publică, cu strigare și se va desfășura în pași crescători (mărimea pasului, anunțată 

de comisia de licitație la începerea ședinței, va fi cuprinsă între 5-10% din valoarea creanței oferite spre 

vânzare), adjudecatar fiind declarat participantul care va oferi cel mai mare nivel al prețului. în cazul în care 

ultimul nivel de preț este oferit de mai mulți participant ți nid unul nu acceptă să-și îmbunătățească oferta, 

licitația se declară închisă fără adjudecare.

Prețul de adjudecare integral se achită to lei, to maxim 30 zile calendaristice de la data bdtație) pubSce

Relații suplimentare se pot obține la sediul AVAS sau la telefonul 021/2012810.

mailto:recrutare.selectie@yahoo.com
mailto:mca@deva.rdsnet.ro
http://ww.uamsibiu.ro
uamsibiu.ro
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(telefonie mobilă, incinta ULPIA)

• ) sINTE:
;Studii medii sau universitare, abilități de comunicare, abilitați de 

•.țțjBenVîre. cunoștințe operare calcufak/rJExperieiița în domeniu, cursul 
atestare VODAFONE și domiciliulîu Deva crmstitnic tio avant&j.

.E OFERĂ:
Posibilitatea de a lucra într-o echipă tânăra, intr-un mediu modem, 

jrofesionai și în plină dezvoltare; se acordă salariu fix. piu,s comision.
Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună 

•didatuni pentru postul scos la concurs suni rugate să trimită până cel 
< sai în 05z09/2007 CV-ul cu fotografie și scrisoarea cit infentiefprin 
£ «tâ. fax sau e-mail) la:1 U3

Cm cr> . a

i
va. Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222 984» 
r'.ix: 0254.206.291, e-mail office.gsm@quasar.ro “

Societate Comercială 
angajează

f ofer profesionist
( Salariu atractiv, tichete de masă, diurnă. 

^ZV-urlIe se pot trimite la nr: 210924, iar informații

X
r

(109255)

Consiliul de Administrație al SC 
CHIMICA SA ORĂȘTIE, cu sediul in 
Str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, ORC 
£20/134/1991, informează, cu deosebit 
respect, acționarii societății cu privire la 
amânarea ședinței Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor din data de 
03.09.2007.

A.G.A de la SC CHIMICA SA ORĂȘTIE va 
Jf reprogramată la o dată ulterioară care 
va fi publicată prin convocator.

?ș;-

[------------------------
■toMdă, 5 camere, 1 ha ST-110, Dumbrava 
■UOO Euro, tel. 0254/613366,0788/040.490.

Lând garsoniere (19)

• urgent in Deva zonele. Gojdu, p.-ogresuiui, old. 
Decebal, Dorobanți, ofertă de la 80000 lei până 
la 115000 lei, în funcție de amenajări, etaj și 
suprafață, tel. 0723/251498.0745/302200,232808. 
(A4)

Distribuitor autorizat
URSUS BREWERIES

Elite, Kandla - Excelent, Man RomAnla, Pan Group, 
Agrana, Parmalat, Cramele Recif, Apemln Tufnid

Recrutează și pregătește persoane energice, ambițioase și 
hotărâte în vederea angajării pentru următoarele posturi:

AGEHIȚ1 VÂNZĂRI
■ ȘOFERI UVRATORI
■ MANIPULANȚ1 MĂRFURI
■ MOTOSTIVUITORIST ATESTAT
Se oferă condiții specifice domeniului de activitate, iar cei 
interesați pot depune CV-ul la sediul societății din Deva, str. 
Depozitelor, nr.s, prin fax: 0254/235.071, sau la adresa de 
email: office@speditiontranscontinental.ro

(109718)

• Brad-Deva, 0,3 ha, Săliștioara. oreț 6.000 Euro, 
tel. 0254/613.366,0788/040:490 (A10)
• Brad, 05 ha, Arieșeni, preț 5.000 Euro, tel.
02:> Ț 313.366, u<88/040.490.(A10)

I • Brad-Oradea, 1 ha, intravilan, preț 80.000 Euro, 
tel. 0254/613.366.0788/040.490.' Ă10)

• vând tractor Massey Ferguson 42 CP, disc, 
plug două brazde reversibil, mașină pus - scos 
cartofi, greblă cositoare fân șl cazan încălzire 
pe lemne. Tel. 0723/885225. (2/2808)

Mobilier și interioare (47)

Cumpăr teren (22)

• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Spații comerciale (25)

• Deva, 25 mp, zona piața, 22.000 euro. Tel. 
0721/05531.3. (Al)
IDeva, la bulevard, 80 mp, centrală termică, 
termopane, grup sanitar, vad foarte bun, 82.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• vând «fuli cu 2 uși, supraetajat, la preț nego
ciabil. Tel0745/08O865. (T)
• vând fotolii din burete cu huse, 
multifuncționale, design deosebit, pentru copii 
de până la 7 ■ 8 ani. Tel. 0744/561810, 
0745/096675. (T)
• vând măsuță Clavecin (plan vechi) destinată 
și pentru orgă șl băncuță pian reglabilă pe 
înălțime: piese clasice vechi Germania, preț 
convenabil. Tel. 0751/886337,0724/941393. (f)

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

imobile chirii (29) Materiale de construcții (53)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate. De va, etaj 2, zona piață centrală 
termică mobilat, aragaz, frigider, tv color, 
amenajat occidental, preț 250 euro/lună Tel. 
0722/564004. (T)
• ofer spre încniriere. în Deva, zonă centrală 
spați' pentru producție, servicii, comerț, 70 mp, 
centrală termică curent trifazic și un birou 15 
mc -a eta;, oretun avantajoase. Tel. 0744/561810, 
0'45 '696675. (T
• ofer spre încr;- ere spațiu comercial, în Deva. 
B-dul 22 Decerne rie. zona Biserica Ceangăi. în 
vilă era: 1.65 mp toate uriiftățil ■, pentru birouri, 
oret 350 euro. neoociabil. Tel. 0722/845790, 
234235. h>

• vând,Închiriez, in Deva, zonă ultracentrală 
Imobil pentru producție, servicii, comerț, birouri 
P+l. 160 mp cu te renul aferent centrală termică 
curent trifazic, p. eț 180.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675 ;T;

• vând dofouf de scândură țevi de fier, piatră 
de construcție, vană din tablă zincată Tel. 
0754/215795. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vâna aoMMm «eproduceri de artă Frago
nard - Laptâreasa, 5w lei: Rafael ■ Madona cu 
copilul. 600 lei; Rubens ■ Batseba la fântână 400 
lei: 2 peisaje toamnă iarnă 100 lei bucata. Tel. 
214426. (T)

Electrocasnice (56)

• ofer spre închiriere hală industrială 700 
mp, situatăîn Bradrconstrucție nouă acces 
DN, birouri 90 mp, instalat utilități. Relații la 
tel. 0728/078090.(7/31.07)

Cu aceeași durere, dor, lacrimi și flori, comemorăm astăzi alături de cei apropiați 5 ani de la plecarea în veșnicie a dragului nostru fiu
SIMION SIMOC GELUNe rugăm lui Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în împărăția Lui.Părinții, ing. Gelu Simion Simoc

(3/28.08)

2 camere, Deva, Gojdu, complet 
și utilată, totul nou, etaj 3, preț nego- ■ 

intermediari. Tel. 0742/228845, 
.(3/27.08)

se. Pricazului, bl. 75, ap. 67, etaj 1, 
preț 60.000 lei, negociabil. Tel. 241858. (T) 
iau schimb garsonieră în Hunedoara, 
1 6, cu Sibiu, preț negociabil. Tel. 

■'052. (T)
‘ Mul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis, 

repartitoare căldură, ocupabilă 
Ț/’ 82.000 lei. Tel. 215212. (Al) 

* >" , Deva, Mărăști, etaj 2. balcon, 30 
T < Țări complete, preț 92.000 lei. Tel. 

Al)
iwolk a, contoriziri, balcon, etaj 3, zona 

țP< liția municipală), preț 90.000 lei. Tel. 
J022,0726/316796. (Al)

contoriziri, geamuri termopan, 
â și utilată, etaj 2, cartier Dacia, preț 

lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

Sala Sporturilor, et2/4, ușă metalică, 
’*re,  gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 

n neg., tel. 0745/786578. (AO)

Dada. et. intermediar, parchet, 
e, gaz, balcon, ocupabilă imediat, preț 

Ron neg., tel. 0745/786.578. (AO)

ona Prod, dec., ST-45 mp, parchet, gresie, 
înță, complet contorizată, et 1, preț 125.000 
ineg., tel. 0745/786.578 (A0)

na Niceocu Nou, dec., et. bun, parchet 
Viat, termopane, contorizări, gresie, faianță
’’0.000 Ron neg., tel. 0745/786.578. (A0)

. 2 Decembrie, dec., ST-45 mp, parchet, 
■najată, preț 125.000 Ron neg., tel. i 
.78 (A0)

stil occidental și mobilată etaj 
■‘4iar, zona I. Maniu, preț 37.000 euro, tel. 
‘34401,227542 seara (A2)

«dea, bucătărie, baie, balcon, C.T, etaj 
nediar, Dacia, preț 70.000 RON, tel. 
154401,227542 seara. (A2)

mldec, bucătărie, baie, faianță+gresie, etaj 
-mediar, zona Daica, preț 70.000 Ron, tel. 
/154401,227542 seara (A2)
«dec, amenajată parter, zona Bejan, preț 
t’HON, tel. 0741/154401.227542 seara (A2) 

Sonieră 2 camere, bucătărie, faianță 
ie, Dacia preț 83.000 RON, neg., tel. 
7154401,227542 seara (A2)

jent, zona Dacia et. intermediar, st=16 mp, 
ară baie, hol, preț 48.000 RON, tel. 0740/ 

1A2)

\ zonă centrală st=40 mp, amenajări 
A etaj intermediar, bloc cu 4 nivele, preț 
ION, tel. 0740/013971. (A2)

HM,40 mp, decomandată modificări 
ărie,termopan, parchet, gresie, faianță 
alică ocupabilă imediat preț 75000 lei 

M tel. 0788/165702,232808,0723/251498.

Vând terenuri (21)

• vând mașină de cusut industrială liniară tip 
Metalotehmca Tg.Mureș și mașină de croit, 
prețuri avantajoase. Tel. 0745/096675. (T)
• vând mașină de cusut rusească electrică 
adaptată și manual la picior, preț negociabil. Tel. 
213286,0748/454110. (T)
• vând vitrină frigorifică orizontală etajată, 
pentru mezeluri, 1140 cm, h 190 cm, preț 750 lei, 
negociabil și mașină de spălat rufe Bauchmeht, 
pentru piese. Tel. 0745/096675. CT)

Se împlinesc 4 ani de când 
ȘTEFAN MARCU un bun sot, tată și bunic ne-a părăsit pentru totdeauna. Comemorarea va avea loc în comuna Medieșu - Aurit (Satu Mare).

Te vom păstra mereu în 
sufletele noastre. Familia

(3/29.08)

a Dorobanți, etaj l, decomandată, 40 mp, 
îlțon, contorizări totale, preț 115000 lei 
jabs,tel. 232808,0723/251498,0788/165702.

, mmiM (gresie, faianță CT, 
«ane), mobilată și utilată et.3, zona 

uDeva.tel.231300. (A9)

.ioM, contorizări, balcon, et3, zona 
««rate Deva, preț neg„ tel. 231300. (A9)

11T?eț R-5C 1' [-1r

MIOm. piața imediat Tei 215212 (Al)

• 5 ha teren la șoseaua Deva-Biad. iz km de 
Deva, la Fornădie. 7el. 214352 (T)

• intravilan si extravilan în Deva. Relații la tel. 
217226,225072. (T)
• teren agricol dau în parte, in arendă sau alte 
forme. Tel. 0744/133241. (T) .

• intravilan, zona Liliacului, ST-375 mp, FS-11 m, 
toate facilitățile, proiect pentru construcție bloc 
D+P+l, parcare, preț 90.000 euro neg, tel. 
0745/786.578. (AO)
• in Deva, DN7, ST-900 mp, FS-45 m, toate 
facilitățile, preț 130 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (AO)
• in Deva, la DN7. ST-2700 mp, FS-17 m, toate 
facilitățile, preț 55 euro/mp neg., tel. 
0745/786.578. (A0!

• in Sântandrei, sT-iu.000 mp, FS-100 m, se vinde 
și parcelat, preț 25 euro/mp neg., tel0745/ 
786.578. (AO)

• Deva, prelungire Str. Viilor, 2100 mp,, 
deschidere 20 m, preț 25 euro mp. Tel. 
0723/187551,0724/844596. (5/27.08) .

• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat preț 150 euro/lună Tel. 
215212. (Al)

• ofer pentru închiriere spațiu comercial, Deva, 
b-dul luliu Maniu, 100 mp, centrală termică grup 
sanitar, preț 8 euro mp. Tel. 0722/564004. (Al)

• ofergarsoniereșiapartamente2,3camere,în 
regim hotelier, Deva, tel. 231.800,0745/511.776. 
(A9)

• ofer apartament 2 camere, dec., amenajat 
recent, mobilat și utilat, bd.Decebal, 250 
euro/lună neg., tel. 231800,0740/317314. (A9)

• ofer apartament 2 camere dec., amenajat, 
zona CEC, Deva, 250 euro/lună tel. 231.800. (A9) 
ofer apartament 2 camere, mobilat și utilat, totul 
nou, zona pieței centrale, 250 euro/lună, tel. 
231.800. (A9)
• ofer apartament 3 camere dec. 2 băi (gresie, 
aianță). mobila: și utilai stil occidental. 1000 
iei/iună tel, 231.800. (A9)
• ofer vilă în Deva, zona Călugăreni, amenajată 
stil occidental, senTmobilată 800 euro/lună tel. 
231.800. (A9)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• ofer gratis rân necosit, 58 ari. Tel. 0254/215795. 
CT)
• ofer unor iubitori de animale pui de pisică 
vârsta 2 luni, curați, jucăuși, obișnuițl la lădiță 
Tel. 220236 după ora 18; 0740/02200S. (T)
• vând legume, preț negociabil; pensionarii cu 
venituri .mici beneficiază de reduceri 
substanțiale; se asigură transportul. Tel. 
0726/434097,262069. (T)
• vând porumb pentru floricele, capacitatea de 
expandare 99%, preț 3 lei/kg. Tel. 235320, 
0745/096675. (T)

• vând 80 elemenți calorifer din fontă de 70 mm, 
cu 3 canale. Tel. 214352. (T)
• vând calorifer fontă 14 elemenți. Tel. 
0727/872244. (T)
• vând convector pe gaz MGC 5P, Ungaria cu 
tiraj forțat, autorizat ISCIR,în garanție, asigurăm 
contra cost montajul, preț 550 lei, negociabil. Tel. 
0745/096675.(T)
• vând copertină roșie 3/2,20 m, cu schelet 
metalic demontabil, vană din fibră de sticlă 
radiatoare fontă, mașini de scris funcționale, 
mobilier comercial divers. Tel. 0745/096675. (T)
• vând fereastră nouă în 2 canate, dimensiuni 
1,30/1,28 m. It 7254/215795. (T)
• vând uși metalice cu toc 1 - 2-canate, second
hand, pentru pivnițe și depozite, grilaje metalice 
diverse dimensiuni, uși cu toc și geamuri, din 
înlocuiri, convenabil. Tel. 0745/096675. (T) .
• vând vălău de piatră pentru hrană pentru 
porci. Tel. 214352 (T)

Prestări servicii (72)

• închiriez mașină frigorifică pentru nunți. Tel. 
0740/420521. (T)

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

Oferte locuri de muncă (74)

Altele (61)

• vând 4 repartitoare căldură cu robinete 
termostatice, aproape noi, și 2 apometre cu veri
ficare metrologica, la jumătate preț. Tel.
0745/080865. (T)

Pierderi (62)

• pierdut autorizație de funcționare aparținând 
SC Viofloi SRL Brad, RO 12980404. Se declară 
nulă (4/29 08)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dobrițoiu Monica Dorina. Se declară nul. 
(2/29.08)

• angajăm șoferi, categoriile D și Dl, mecanic 
auto, cu experiența necesară; oferim salariu 
atractiv. Relații la tel. 0720/005452,0254/231394. 
(4/24.08)

• angajăm urgent ajutor bucătar și femele 
serviciu bucătărie. Informații la tel. 234233, 
0722/579039. (6/29.08)

• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva, 
Str. Rândunicii, nr. 6, județul Hunedoara, anga
jează agenți comerciali. Tel. 0720/400978. 
(4/27.08) .

• societate comercială angajează vânzător 
pentru parc auto; salariu atractiv. Condiții: 
cunoscător PC, permis conducere categoria B. 
CV-urile se vor trimite la fax 0254/221424.

zona Archia 4000 mp, fs 38 n, utilităti. preț 24 
euro mp. Tel. 0722/564004. (A!/
• intravilan in localitatea Bălata, zona târgului ' 
auto, ST 8500 mp, front stranei 35 ml, acte ia zi, 
ideal pentru instrucție hali- investiție, parce
lare, tel. 0740/535095,0786 > ,5703,232F . ' W)

• intravilan, st 1800 mp, la 15 km, de Deva ..ona 
Brănișca, poziție deosebită, ideal pentru 
Investiție, construcție casă sau casa de 
vacanță deschidere direct la stradă acte la zi, 
se parcelează 900 mp ■ 800 mp, preț 11500 euro 
tel ,0723 251498.0730 474275,0723 251498.23/ 808. 
(A4)

• intravilan, st 500 mp, la 4 km, de Deva, locali
tatea Mintia poziție deosebită Liffiwi, curent, 
gaz, apă. ideal pentru investiții «nitrucție 
casă sau firmă deschidere direc+S tra ’ - acte 
la zi, preț iiooî euro tel ,0'cl3 81493. 0745 
302200,23. 808.(4.4) ’

• urgent, intravilan. zona Rîul Mam, tium." âvițâ, 
însuprafațădeSOO mp, terenul este plan, există 
și fundație de 8 m!/8 ml,pentru cabană, se oferă 
și proiect de construcție cabană, tu deschidere 
la stradă de 25 ml, ideal pentru construcție casa, 
casa de vacantă investiție, preț 11500 etim tel. 
0723 251498,0788 165703,0254/212 108. |4)

• preluăm spre vânzare terenuri în Deva .el. 
231.800. (A9)

• In Sântuhalm, 5 4520 mp, FS-22 a in 
apropiere toate utilitățile, preț 50 guro,''mp, neg., 
tel. 231.800. (AS)

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

• intravilan Deva, S-600 mp, drum de acces, i
zone Zăvoi, utilități, pre1 60 Euo/mp neg., 
tel.Sl.af (A9) i

• 2 parcele, zona Vulcan, 5-700 mp, utilități în 
apropiere, creț 42 Euro/mp, nen. tel. 231.800. 
(A9)
• uieni, 5 ha, preț 4.200 Euro. tel. 0254/613366, 1 

0788/040.490. (A10)
• ST-1500, Arieșeni, preț 20 Euro/mp, tel. 
0254/613366,078&W490. !A!0)
• Ori DevtOrăștie. 0.15 -a. intravilan Orăștie, 
preț 50X00 Eire, te. 034,-51’366. 7W04C.490. 
CAIC)

i

Auto românești (36)

• vând tiauia 1.310 TX, culoare G48.28.500 km. 
■actfc la zi, IȚP 2009: unic proprietar, ținută în 
garaj, negociabil. Tel. 2z0696. (T)

» vând Dacia Logan, 2005,60.000 km, clirnă ABS, 
CD. 1600 emu, gri-metalizat, 6.000 euro, inf. la tel. 
0745/253413. (T)

• vând Lugan Laureat l.A albastru-Egee, 
af 2005, 45.000 km, prez 5000 euro. t-.. 
0744/377775. (6/24.08)

Auto străine (37)

vArid Opel Ajtra, a: 1993, moto, .400 cmc, 
benzină, preț 3S00 euro, negociabil. Tel. 
0724.'3969',5 (T)

• vând urgent Renault Megane, af 2003,1,9 DCi, 
full-option, TO.OOi. :m, unic proprietar, foarte 
bine ntrețiriut preț 10.000 euro, negociabil. Tel. 
O?-11.. ’,1. kM, 0741.724000. (T)

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz Mercedes Sprinter 310 D, mixt, 
6 locuri pius marfă, 2900 cmc, lung și înalt, af 
1999,212.000 km, neînmatriculat, preț 9400 euro, 
negociabil. Tel. 0745/096675. (T)
• vând microbuz Peugeot Boxer pentru marfă 
af octombrie-2003, lung și înalt, 2200 cmc, HDi, 
Euro 3:216.000 km, înmatriculat 2007, preț 12.500 
eur neriociabil. TeL «745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând banc de lucru pentru tâmplărie, dimen
siuni 410/83 cm. și 2 vane inox dreptunghiulare, 
capacitate 1000 litri fiecare. Tel. 0745/096675. (T)
• vănd profit dm tabia be ițr _ tip Slatina, 

resosre oertn; ame: ăa-ea cnioșc preț 53 
l« kg W.C745 0966-î -T»

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!

Fif-caire sâmbătă iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut cumpărat/ Închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 intr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
3. Alunentara Dacia;
4. Inter secția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
5. Cepromin.

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia”

Dobra la Cooperativa de 
Consum;

lila ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
SC Oscar Company (lângă 
stadion);

Hațeg:
Anca Aurel, str. Progresului, 
nr. 1

Slntuhalm SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată in 
P-ța Unirii

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru g
persoanele fizice. g

mailto:office.gsm@quasar.ro
mailto:office@speditiontranscontinental.ro
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Și alții câștigă la loterie
• Corp super. Elie Macpherson a dove- 
dnt că vârsta nu reprezintă o piedică în 
tatea perfecțiunii. La mai bine de două 
□ecenn de când și-a primit porecla „Cor- manechinul în vârstă de 43 de ani a □emonstrat că merită în continuare acest 
apelativ. Elle este momentan într-o vizită in Australia, țara sa de origine, unde și-a 
etalat corpul demn de toată admirația pe etajă.

■ în mai multe țări din 
lume se înregistrează 
câștiguri mari la jocurile 
de tip loto.

Paradă. Mașinile de epocă america- r■ ne i-au impresionat pe locuitorii orașu-■ lui elvețian Basel. (Foto: epa)

Washington (MF) - Premiul pus în joc la loteria Powerball din Statele Unite s-a ridicat, la extragerea de săptămâna trecută, la 314 milioane de dolari. La categoria întâi a existat un singur bilet câștigător, care a fosb jucat în statul american Indiana. Norocosul a ghicit toate cele 6 numere extrase (2, 8, 23, 29 și 35) și numărul Powerball -19 - și va încasa premiul cel mare, în valoare de 314 milioane de dolari. Alți 36 de jucători, care au ghicit doar 5 numere, vor primi câte 200 de mii de dolari. Potul ajunsese atât de mare, pentru că nu a mai fost câștigat din luna iunie. La Euromillions, joc de tip loto care se organizează în mai multe state europene, premiul

Bucuria câștigului este foarte 
mare (Foto: EPA)cel mare s-a reportat anul trecut timp de 4 luni. în cele din urmă a fost câștigat de un portughez și de doi francezi, care au împărțit 126 de milioane de euro. în Statele Unite, câștigătorii au două posibilități de a încasa banii: ori jumătate de câștig plătit pe loc, restul fiind taxele către stat, sau o rentă lunară timp de 30 de ani, care acoperă aproximativ întregul câștig.

î

Fumătoare 
centenarăOhio (MF) - Chiar dacă timp de 93 de ani a fost bombardată cu fraza „Fumatul dăunează grav sănătății!”, Winnie Langley nu poate să conceapă viata fără țigări. Odată cu împlinirea a 100 de ani, femeia a sărbătorit și țigara cu numărul 170.000, pe care a aprins-o chiar de la lumânările tortului de ziua ei.
Hackerî buniWashington (MF) - Compania intenționează să utilizeze blog-ul pentru a-și prezenta „hackerii cu intenții bune” și a arăta lumii ce fac aceștia pentru Microsoft. „în esență, un hacker adevărat este curios și dorește să înțeleagă cum funcționează sistemele de securitate. Acest lucru se întâmplă la Microsoft îhtr-o manieră etică și legală”, se arată în primul blog postat pe site, semnat cu pseudonimul „techjunkie”.

Trump adunăLosw Angeles (MF) - Omul de afaceri Donald Trump vrea sa le angajeze pe Britney Spears, Paris Hilton și Lindsay Lohan pentru varinta cu celebrități a show-ului „The Apprentice”. El vrea sa invite

fetele rele"

L-a 
zăpăcit 
Los Angeles (MF) - 
Jenny McCarthy, sta
rul de la MTV, le-a 
depășit cu mult pe 
Renee Zellweger sau 
Lauren Holly, care au 
fost împreună cu Jim 
Carrey. Jenny a reușit 
să le transforme în 
amintiri pentru ac
tualul ei iubit, chiar 
dacă au trecut doi 
ani de când sunt 
împreună. Idila lor nu 
a dat până acum 
semne de despărțire. 
Cei doi își dezlănțuie 
momentan pasiunea 
într-o vacanță ro
mantică în Hawaii, 
relatează The Sun. 
îmbrățișări tandre, 
plimbări de mână pe 
malul oceanului sunt 
gesturi de care Jim și 
Jenny nu duc lipsă.

Donald Trump (Foto: EPA)

Doi ani

Concurs. Ce doi ursuleți de la Grădina zoologică din Berlin se întrec la alergat. (Foto: EPA)

■ Alături de G. Bush, 
locuitorii din New 
Orleans au comemorat 
victimele uraganului.New Orleans (MF) - Orașul New Orleans a marcat, ieri, trecerea a doi ani de la tragedia provocată de uraganul Katrina. Ciclonul s-a format pe 23 august 2005 în Atlantic și a lăsat în urma sa 1.500 de victime și pagube de peste 80 de miliarde de dolari. La doi ani de la trecerea devastatorului uragan Katrina, orașul New Orleans încă se luptă să revină la normal. Cu sau fără ajutorul autorităților, americanii trecuți prin greaua încercare din 2005 nu știu dacă mai au curajul să-și continue

Iu n.... .....

Misterul scufundării 
TitaniculuiBaltimore (MF) - La aproape un veac de la catastrofa de pe vasul Titanic, va fi scoasă la licitație cheia pe care secundul David Blair a uitat să o predea colegului său, pentru că el nu s-a mai îmbarcat. Cheia cu pricina era de la dulapul cu binocluri. Blair a fost nevoit să nu se mai urce la bord șî, în grabă, a uitat să le dea cheia celor de pe vas. Din cauza acestui incident, membrii echipajului nu au avut binocluri. Marinarul Fred Fleet, unul dintre supraviețuitori, a declarat, citat de presa britanică, faptul că, dacă echipajul ar fi avut binocluri, ghețarul ar fi putut fi observat din timp, iar tragedia nu ar mai fi avut loc.

Taiwanezii sperie fantomele
(Foto: EPA)

IItoate „fetele-rele” de la Hollywood ca să se alature show-u- lui. Cu toate acestea, afaceristul a mai dezamăgit o dată cu anunțul că Rosie O’Donnell va fi invitat și a fost doar o strategie de promovare.„Negociem cu Britney .chiar acum”, a declarat Donald foarte serios pentru New York Post. „Ei îi place foarte mult ideea de a fi pe TV și cred că o să fie grozavă”, a adăugat el. Se pare că și Paris Hilton vrea să se alăture „distracției”. „Și ea vrea să participe, iar noi ne gândim, însă nu știm dacă o vom primi”, a continuat Trump.

Mihaela Născută în ■Zodia Gemeni, îi plac călătoriile, muzica și Internetul. «ww-huon.ro

de la uraganul Catrii

Americanii au comemorat victimele uraganului Catrina (Foto: epa)viața în orașul care le-a fost casă. New Orleans număra peste 400 de mii de locuitori înaintea ciclonului. în prezent, populația s-a înjumătățit. Mulți dintre ei și-au părăsit casele pentru că nu au mai găsit de lucru sau pentru că nu se mai simțeau în siguranță.Unele voci critice susțin că

Guvernul nu s-a implicat suficient în prevenirea unor viitoare dezastre de o asemenea amploare. Un responsabil al armatei neagă afimațiile: „Ce am făcut aici a fost să punem un baraj peste canal, să nu mai poată inunda orașul. O dată construit digul, trebuie să ne asigurăm că apa nu se adună pentru a inunda iar

orașul”. Oraș al contr: New Orleansul are 3 - rezidențiale și turist. •’* ritoare, în vreme c , I multe zone de la perife . • șului sunt părăsite nalitatea și tentativt cid au crescut alarm I meroase voci acuză 1 „;administrația americ < tru că nu s-a impli( cient în prevenirea 1 .?toare dezastre de o as " amploare. Viața cultu « New Orleans a avut : suferit. Oficialii statu siana sunt de părere c. nîi ar trebui să înce criticile la adresa a ților și să se gândeas / : 1 la Ceea ce au făcut acum pentru recor ■’l orașului.
începe festivalul fantomelorTaipei (MF) - Manifestare inedită în Taiwan! 30 de echipe participă anul acesta la Festivalul Chiang Hu, cunoscut și sub numele de Festivalul Fantomelor. Conform tradiției taiwaneze, evenimentul este menit să sperie fantomele înainte ca acestea să se întoarcă în iad. Cei 12 membri ai fiecărei echipe formează o piramidă umană și folosesc o sfoară pentru a se

cățăra pe o bară din bambus, înaltă de 12 metri. Pentru a face și mai dificilă proba, bara este unsă cu ulei. După ce ajung în vârful barei, con- curenții se urcă pe o platformă, unde găsesc steaguri, simboluri ale fantomelor și zeilor, precum și diverse 0- frande. Pentru a-i motiva pe concurenți, organizatorii așează pe platformă și 40 de grame de aur.

huon.ro

