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Cerul va fi mai mult senin, dar vremea 
este rece pentru această perioadă.

dimineața la prânz seara

Substitut de
Război între Palate

București (MF) - Președintele Traian Bă- 
sescu a declarat, luni, că există corupție în 
mai multe domenii printre care sănătatea, 
vămile, cel energetic și cel petrolier.

„Decât să strige public la SRI să-i dea in
formări pe care le primise, mai bine făcea 
ce am promis în campania electorală. El se 
va bucura în continuare de tot suportul meu. 
Problema este că va trebui să aleagă, dacă 
vrea să-l aibă partener de guvernare pe pre
ședintele României sau grupuri din afara Gu
vernului și în afara partidului”, a conchis 
Băsescu. Premierul a respins criticile și acu
zațiile lui Băsescu, spunând că nu există in
fluențe asupra membrilor Guvernului, iar de
cizia renunțării la anticipate, luată în con
ducerea Alianței, și și-a asumat-o personal.

Președintele a declarat că înaintea anulării 
deciziei premierului de a declanșa alegerile 
anticipate, acesta s-a întâlnit cu un om de 
afaceri, cu un important ziarist și cu un 
reprezentant al unui „trust de țigări”.

■ Femeill .angajate cu 
ziua primesc de trei ori 
mai mică plata decât 
un cosaș maramureșan.

Petroșani (I.J.) - Piața Pe
troșani geme zilnic de mara
mureșeni pregătiți pentru o zi 
de coasă. Cei mai puternici

sunt „săltați” primii de mo- 
mârlanii care le oferă 800.000 
lei/zi, plus mâncare. Femeile 
lor, angajate ca ziliere pentru 
întors fânul și alte munci de 
gospodărie, primesc doar 
300.000 lei/zi. Din această ca
uză numărul femeilor care își 
vând forța de muncă este de 
10 ori mai mic. „Oșenii sunt

șomer: oșan 
învățați cu coasa de mici, munci o zi la coasă nici pen- 
Dacă e unul bun, îl plătim și tru cinci milioane de lei pe zi. 
cu un milion pe zi. Disponibi- 
lizații noștri fug de muncă 
precum dracul de tămâie, dar 
ăia nu sunt mineri. Unul ade
vărat nu stă la ajutorul de șo
maj”, spune Ion Doda, anga
jator. „Acești disponibilizâți 
nu au fost mineri și nu ar

LI

Mai bine stau cât este ziua de 
lungă pe la ușile primăriilor 
să cerșească după ajutoare. 
Sunt niște leneși!”, declară 
Alexandru Tutian, patron.

90% dintre cosașii veniți 
din Maramureș sunt .mineri 
disponibilizâți.

Traian Băsescu și Călin Popescu Tăriceanu

Lovit de tren
Petroșani (M.T.) - Un bărbat a cărui i- 

dentitate nu este cunoscută a fost găsit în a- 
propiere de gara Petroșani, fiind lovit de lo
comotiva trenului Rapid nr. 922, care circulă 
pe ruta Deva - Mangalia. Ajunși la fața lo
cului, polițiștii ău constatat că, după semna
lul de ieșire din stația CFR Petroșani, în di
recția Craiova, a fost găsit un bărbat care 
prezenta leziuni în zona capului și a șoldu
lui stâng, fiind transportat la Spitalul Muni
cipal Petroșani de unde urma să fie transfe
rat la Spitalul Județean Timișoara. întrucât 
victima nu avea documente asupra sa, se 
efectuează cercetări pentru identificarea 
acesteia.

Avaria la apă rece, 
care afecta străzile D.
Zamfirescu și N. Iorga, j 
a fost operativ remedi- J 
ată ieri prin intervenția, 
promptă a lucrătorilor j 
de la Apa Serv Deva, 1

(Fota: Traian.Mani®
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■ Autoritățile au lansat 
la nivel național o 
acțiune de verificare a 
activității gaterelor.

Deva (C.P.) - Rezultatele a- 
cestor controale au scos la i- 
veală că în Moldova, spre e- 
xemplu, defrișările excesive 
au contribuit semnificativ la 
dezastrul inundațiilor. în ju

dețul Hunedoara au fost ve
rificate 85 de instalații de pre
lucrare primară a lemnului. 
„Aproximativ 60 de gatere se 
află amplasate pe malul ape
lor, iar alte 20 în zone neinun
dabile. S-au verificat autori
zațiile și modul de depozitare 
a rumegușului și nu s-au con
statat abateri. Estimăm totuși 
că în județ există circa 20 de 
instalații care nu sunt autori

zate. Iar aici trebuie să inter
vină Garda de Mediu pentru 
depistarea lor și aplicarea de 
sancțiuni”, a declarat George- 
ta Barabaș, consilier relații 
publice Agenția pentru Pro
tecția Mediului Deva. „Săptă
mânal efectuăm controale, In 
colaborare cu alte instituții, 
plecând de la sesizări”, a pre
cizat Marius Dobra, comisar 
Garda de Mediu Deva.

Dispărut
Lupeni (M.T.) - Un 

bărbat de 73 de ani din 
Lupeni â fost dat dispă
rut de fiul său după ce în 
urmă cu cinci zile a ple
cat pe munte. Teoader G. 
a plecat de acasă la cules 
de zmeură și nu s-a mai 
întors. Echipa Salvamont 
Lupeni 11 caută în munți 
pe bărbat.
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Medicamentele autohtone
Potrivit politicii industriale pe următorii doi ani, producția 

de medicamente e repartizată:

Pe piața internă

La export ~

Din cei 66"Jde pf« 
primii 20 reafagaj

1 sortimente de uz uman
H sortimente de ta referi

JbUuW-------ar’ 90% din producție și produc:

Surprins de
■ Un pescar din 
Petroșani a fost prins 
în mijlocul râului Strei, 
de apele învolburate.

Deva (M.S.) - Un pescar a 
fost surprins ieri de o viitură 
în râul Strei, el salvându-se 
pe o insuliță aflată la mijlocul 
cursului de apă, a informat 
Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Hunedoara. Apele 
râului s-au umflat brusc după 
ce în amonte plouase în cur
sul nopții și al dimineții. Mai 
mulți torenți s-au scurs, de pe 
versanți, în albia Streiului și

au dus la creșterea debitului 
de apă pe râu. în aceste condi
ții, pescarul, în vârstă de 54 
de ani, din Petroșani, a fost 
luat pe nepregătite și nu a 
mai avut timp să ajungă până 
la mal. Un martor ocular a a- 
nunțat pompierii militari din 
Deva, care au trimis în zona 
localității Plopi, aflată la 15 
kilometri nord de Hațeg, un 
echipaj dotat cu o barcă pneu
matică. Intervenția militarilor 
a durat aproape 45 de minute, 
deoarece râul avea un curent 
puternic, existând riscul răs
turnării bărcii trimise în aju
torul pescarului.

Pescarul (în alb) a fost salvat de pompierii militari din Deva
(Foto: pompierii militari)
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• Inculpați. Justiția britanică i-a inculpat, 
sâmbătă și duminică, pe toți presupușii 
autori ai atentatelor de la 21 iulie reținuți în 
Marea Britanie, pe care i-a acuzat de com
plot în vederea asasinării pasagerilor din 
rețeaua de transport în comun și deținere 
de substanțe explozibile.

• Amenințați. Un grup armat irakian, 
necunoscut până în prezent, a amenințat că 
va ucide trei ostatici turci pe care îi acuză că 
lucrează pentru forțele americane din Irak, 
conform unui mesaj video în care sunt 
înfățișați cei trei bărbați, difuzat, duminică, 
de Al-Jazeera.

A reluat activitățile nucleare
A

■ Inspectorii Agenției 
Internaționale pentru 
Energie Atomică (AlEA) 
au sosit în Iran.

Ispahan (MF) - Iranul a re
luat, ieri, activitățile nucleare 
ultrasensibile, în uzina de 
transformare a uraniului de 
la Ispahan (centrul țării), cu 
riscul de a declanșa o criză 
internațională, a anuntat 
vicepreședintele Organizației 
iraniene a Energiei Atomice,

citat de Agenția France Prese. 
„Iranul a reluat activitățile de 
transformare a uraniului, sub 
controlul Agenției Interna
tionale pentru Energie Atom
ică (AIEA)”, a precizat Mo
hammad Saidi.

Uzina Ispahan transformă 
„yellowcake”, pudra minerală 
de uraniu concentrat extrasă 
din minele deșertului iranian, 
în tetrafluorură (UF4), apoi în 
hexafluorură de uraniu (UF6).

Aceste gaze trebuie apoi 
introduse în dispozitive de

centrifugare pentru a produce 
uraniu îmbogățit.

Este vorba de un ciclu care 
furnizează combustibilul ne
cesar funcționării centralelor 
nucleare civile, dar care poate 
fi folosit și la fabricarea ar
mei atomice.

Inspectorii Agenției Inter
naționale pentru Energie Ato
mică (AIEA) au sosit ieri di
mineață la Ispahan, a anuntat 
un oficial iranian.

Inspectorii AIEA sosiseră 
în Iran duminică seară, cu

două zile înainte de o reuni
une extraordinară solicitată 
Agenției de către statele 
europene, în încercarea de a 
împiedica reluarea activității 
la uzina de la Ispahan.

Statele europene au averC^ 
zat Iranul că negocierile înce
pute în decembrie ar putea fi 
întrerupte, dacă Republica 
islamică va relua tratarea 
uraniului și au subliniat că 
ar putea susține sesizarea 
Consiliului de Securitate al 
ONU.

Răpiți în Gaza
Gaza (MF) - Doi anga

jați ai Națiunilor Unite, 
a căror naționalitate nu 
este deocamdată cunos
cută, au fost răpiți de 
persoane înarmate, ieri, 
în sudul Fâșiei Gaza, au 
declarat martori oculari, 
citati de AFP.

Cei doi angajați ai 
ONU se aflau într-un ve
hicul care a fost inter
ceptat și deturnat de 
persoane înarmate având 
fetele acoperite, în cen
trul Khan Yunes, potri
vit martorilor oculari.

Surse palestiniene au 
declarat că această ră
pire ar avea legătură cu 
o arestare efectuată du
minică de serviciile de 
securitate ale Autorită
ții Palestiniene, în Fâșia 
Gaza.

Acestea l-au arestat 
pe un colaborator al lui 
Faruk Kaddumi, liderul 
mișcării Fatah, care a 
anunțase în urmă cu 
câteva zile crearea unei 
„armate a poporului”.

Junichiro Koizumi
(Foto: EPA)

Vrea 
anticipate 
Tokyo (MF) - Pre
mierul conservator 
japonez Junichiro 
Koizumi a decis, ieri, 
să dizolve Camera 
Reprezentanților și să 
convoace alegeri le
gislative antidpate, 
după eșecul proiectu
lui său de privatizare 
a serviciilor poștale. 
Koizumi amenințase 
că, în cazul respin
gerii proiectului, va 
divolva imediat Cam
era Reprezentanților 
și va organiza alegeri 
legislative cu doi ani 
mai devreme față de 
data prevăzută.

ferind de cancer în fază terminală s-a arun
cat ieri în aer într-un autobuz plin. 31 de 
persoane au fost rănite în urma atacului 
sinucigaș ce a avut loc în orașul Fuzhou, 
provincia chineză Fujian. (Foto: EPA)

Londra fusese avertizata
♦

Londra (MF) ■ Arabia Saudită avertizase 
Marea Britanie de iminenta unor atacuri 
teroriste la Londra, cu câteva săptămâni 
înainte de atentatele din 7 iulie, după inter
ceptarea unor convorbiri între un lider al- 
Qaida și o celulă islamistă aflată pe teri
toriul britanic, relatează The Observer.

Responsabili săudiți au confirmat că 
anchetează dacă un responsabil al-Qaida, 
Kareem al-Majati, a discutat direct prin 
telefon cu organizatorul atacurilor comise 
la 7 iulie în Londra. Un alt oficial saudit 
a dezvăluit că Riyadul interceptase la 
începutul anului convorbiri între al-Majati 
și o celulă islamistă care activa în Marea 
Britanie și plănuia un atac. De asemenea, 
existaseră și convorbiri telefonice între 
Younes al-Hayâri, un colaborator al lui al- 
Majati, și islamiști din Marea Britanie.

Cei doi teroriști, de origine marocană, au 
fost între timp uciși în confruntările cu 
forțele saudite.
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Prima fază a retragerii, aprobată
■ Cabinetul israelian a 
aprobat evacuarea unui 
prim grup de coloniști 
israelieni din Fâșia Gaza.

Ierusalim (MF) - Cabinetul 
israelian a aprobat, duminică, 
evacuarea unui prim grup de 
coloniști israelieni din Fâșia 
Gaza, începând cu data de 17 
august.

Guvernul a aprobat această 
primă fază a retragerii la pu
țin timp după ce ministrul de 
Finanțe, Benjamin Netanya
hu, își prezentase demisia, în 
semn de protest față de pla
nul premierului Ariel Sharon 
de evacuare a 8.000 de 
coloniști israelieni din Fâșia 
Gaza. Această primă etapă a 
retragerii se va aplica | 
cazul coloniilor Netzarim, 
Kfar Darom și Morag, toate 
trei fiind izolate în Fâșia 
Gaza. Procedura este con
formă cu decizia de principiu 
a Cabinetului, din iunie 2094, 
care prevede patru voturi 
succesive înainte de eva
cuarea efectivă a celor 8.000

Explozie suspectă
Istanbul (MF) - O ex

plozie suspectă s-a pro
dus, ieri, într-un imobil 
din cartierul Zeytinbur- 
nu, în partea occidentală 
a Istanbulului, provo
când moartea a cel puțin 
două persoane și rănirea 
altor șase. Comandantul 
politiei locale precizat că 
deflagrația ar fi putut fi 
cauzată de o scurgere de 
gaze, dar sunt studiate 
și alte ipoteze.

Coloniști ieni din Fâșia Gaza, în timpul rugăciunii (Foto: epa)

de coloniști instalați în 21 de
implantări din Fâșia Gaza și 
a altor 500, din patru colonii 
izolate din nordul Cisior- 
daniei.
' Votul de.duminică al Galii-' 
netului nu presupune ca aces
te trei colonii să fie neapărat 
primele evacuate. Ordinea

evacuării coloniilor este sta
bilită de armată.

De asemenea, premierul 
Ariel Sharon și-a anuntat 
intenția de a-1 numi pe Ehud 
Olmert în postul de ministru 
interimar al Finanțelor, în 
urma demisiei lui Benjamin 
Netanyahu.

După gratii
Londra (MF) - Cetățea

nul britanic Haroon Ra
shid Aswat, presupus 
membru al-Qaida, sus
pectat de conspirație în 
vederea organizării unei 
tabere teroriste în Sta
tele Unite, a fost arestat, 
dumiiiică, la sosirea sa 
în Marea Britanie, după 
ce a fost extrădat de 
Zambia.

Haroon Rashid Aswat, 
în vârstă de 30 de ani, 
urma să compară ieri în 
fata justiției britanice, 
care va stabili dacă va 
declanșa procedurile de 
extrădare către Statele 
Unite.

SUA au emis o cerere 
de extrădare pe numele 
său, suspectul fiind acu
zat de implicare într-o 
conspirație în vederea 
înființării unei tabere 
teroriste în Oregon, pen
tru a pregăti combatanți 
care să lupte împotriva 
trupelor străine din 
Afganistan.

NATO va controla Afganistanul
■ Armata SUA a confir
mat transferul către 
NATO a controlului a- 
supra țării, până în 2006.

Kabul (MF) - Armata ame
ricană, care comandă coaliția 
internațională din Afganistan, 
a confirmat, ieri, planul de 
transferare către NATO a 
controlului asupra întregii 
țări, până în 2006, fără a se 
angaja asupra unei date pre

cise sau asupra unei even
tuale retrageri a trupelor. 
Sudul și estul Afganistanului 
sunt controlate, în prezent, de 
forțele americane, însărcinate 
cu urmărirea militanților din 
fostul regim taliban și a 
membrilor rețelei al-Qaida.

Generalul german Gerhard 
Back, comandant al forțelor 
aliate NATO în Europa de 
Nord, a apreciat, joi, atunci 
când Italia a preluat coman
da ISAF, că aceasta este

pregătită să preia respon
sabilitățile asupra întregului 
Afganistan în cursul anului^ 
2006, fără a menționa o dat 
precisă. După ce au preluat 
controlul securității la Kabul 
și în regiunea de Nord (faza 
I), apoi în vest, în primăvară 
(faza a Il-a), trupele ISAF tre
buie să înlocuiască, până în 
2006, coaliția condusă de 
Statele Unite în sudul (faza a 
IlI-a), apoi în estul (faza a IV- 
a) țării.

Sprijin condiționat al PC
București (MF) - Partidul 

Conservator cere partene
rilor de coaliție discutarea 
unui pachet de măsuri pri
vind controlul averilor, re
ducerea TVA, alegerile lo
cale și sprijinirea capitalu
lui românesc, declarându- 
se, în schimb, dispus să 
sprijine orice inițiativă 
democratică ce poate duce 
la stabilitate politică.

Reprezentanții PC sus
țin, într-un comunicat, că 
au trimis Consiliului Nati
onal de Conducere (CNC) 
al Coaliției o scrisoare în 
care își formulează cererile 
fată de partenerii de gu
vernare.

Potrivit documentului, 
conservatorii cer discuta

rea, în ședința de miercuri 
a CNC, a unui pachet de 
măsuri pe care le consideră 
„esențiale pentru societatea 
românească”.

Solicitarea PC se referă 
la un proiect de lege pri
vind controlul provenienței 
averilor ce nu pot fi jus
tificate legal, inițiativă de
pusă la Senat și avizată de 
Consiliul Legislativ.

O altă cerere a conser
vatorilor are în vedere 
aprobarea principiului con
form căruia TVA la produ
sele de bază să fie redusă 
la zero. Ei mai cer dis
cutarea unui proiect de 
lege privind modificarea și 
completarea legii privind 
alegerile locale.

Informare reciprocă
New Delhi (MF) - India și 

Pakistanul au convenit, sâm
bătă, să instituie, din sep
tembrie, un „telefon roșu” în 
domeniul nuclear, pentru a

Rachetă pakistaneză cu rază 
lungă de acțiune (Foto: epa)

evita orice risc de „neînțe
legere” între cele două țări 
care dețin arma atomică și 
pentru a se informa reciproc 
înăintea efectuării testelor cu 
rachete balistice.

Aceste măsuri, anunțate 
chiar în ziua în care întrea
ga lume a comemorat 60 de 
ani de la bombardamentul a- 
tomic de la Hiroshima, mar
chează o etapă definitorie a 
procesului de pace inițiat 
între cele două țări.

Anunțurile au fost făcute 
după două zile de discuții în 
domeniul nuclear între ofi
ciali cu rang înalt indieni și 
pakistanezi, în cadrul „dia
logului global” de pace de-, 
marat în ianuarie 2004 într<* 
New Delhi și Islamabad. Cele 
două țări au intrat de trei ori 
în război de la împărțirea te
ritorială din 1947.
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Jaf la drumul mare• Bani pentru meșteșugari. în cadrul unui 
program derulat prin ANIMMC, meșteșugarii 
pot beneficia de credite nerambursabile în 
valoare de 5 miliarde de lei. Sunt subvențio
nate toate meșteșugurile care presupun pre
lucrarea manuală. Pentru participarea la ex
poziții internaționale, se pot obține finanțări 
de 250 de milioane de lei vechi. (T.S.)

• Dinamica scumpirilor. Principalele pro
duse alimentare sunt, în acest an, în medie, 
mai scumpe cu peste 76% față de 2001. 
Produsul care a înregistrat cea mai spectacu
loasă scumpire a fost varza, aceasta scum- 
pindu-se cu aproximativ 650% față de 2001. 
Urmează apoi perele cu 527% și castraveții 
cu 240%. (T.S.)

Interimar la șefia PNA
București (MF) - Procurorul Constantin 

Irimia va asigura interimatul la conducerea 
Parchetului Național Anticorupție (PNA) 
până când în această funcție va fi numit 
un alt magistrat, informează surse judicia
re. Constantin Irimia este procuror șef 
adjunct al Secției a 11-a PNA (Secția de com
batere a infracțiunilor conexe infracțiunilor 
de corupție). Ministrul Justiției, Monica 
Macovei, a propus, săptămâna trecută, revo
carea conducerii PNA (șase procurori) și a 
doi magistrați de la PICCJ, argumentând că 
activitatea eficientă de combatere a 
corupției și a criminalității organizate „este 
vitală pentru integrarea României în Uni
unea Europeană”. aproximativ o 
săptămână, ar putea fi făcute publice prop
unerile de numire a altor persoane, a pre
cizat ministrul Justiției.

■ O femeie a fost aco
stată de un tânăr, care 
i-a smuls lănțișorul de 
la gât, în plină zi.
MlHAELA TăMAȘ__________________________

mihaela.tamas@informmedia.ra

Petroșani ■ O femeie de 43 
ani, din localitate, povestește 
despre faptul că, în jurul orei 
22:00, se afla pe strada Avram 
Iancu. A văzut că în spatele 
său venea o persoană, dar nu 
a dat mare importanță. La un 
moment dat, când a fost 
foarte aproape de femeie, tâ
nărul necunoscut a prins-o și 
i-a smuls lănțișorul din aur 
de la gât, după care s-a urcat 
într-un taxi, care era parcat 
pe marginea șoselei.

Cătușe pentru marii corupți

111 urma 
unui acci
dent petre
cut ieri în 
apropierea 
localității 
Bejan, o 
persoană a 
fost rănită, 
iar mașină 
grav avari
ată. Un 
balot cu 
bolțari s-a 
desprins 
dintr-un tir 
ce trecea pe 
contrasens 
și a căzut 
în fața 
autoturis
mului.

(Foto: Ml ha el a 

TSmaș)

60 de școli informatizate
Mort prin electrocutare

Aninoasa (M.T.) - Un tânăr de 22 de ani 
a fost găsit mort la Exploatarea Minieră 
Aninoasa, ieri, în jurul orei 12:30. Florin 
Aristide V., de 22 ani, din localitate a fost 
găsit în stația de compresoare de 6000 de 
volți de la puțul sud, electrocutat. Conform 
unor surse neoficiale, se pare că tânărul 
căuta în acea zonă fier vechi. Oamenii legii 
fac cercetări pentru a stabili cu exactitate 
împrejurările în care s-a produs tragicul 
accident și cum a reușit tânărul să ajungă 
în acea zonă.

Caricatură de Liviu Stănilă

Deva (R.I.) - Din acest an 
școlar va începe programul 
de informatizare a școlilor 
din mediul rural, care se va 
derula până în 2008 și ale 
cărui costuri simt estimate la 
92 de milioane de euro. Pro
gramul urmărește conectarea 
la Internet a școlilor de la 
sate, pentru a reduce diferen
țele de șanse dintre elevii din 
mediul urban și cei din medi
ul rural. Tot din toamnă se va 
derula și un program de 
pregătire a cadrelor didactice 
din mediul rural pentru uti
lizarea calculatoarelor.

Contribuția ministerului 
educației la acest program va 
fi de nouă milioane de euro 
pentru conectarea școlilor din 
mediul rural la Internet. în 
județul Hunedoara 60 de școli

Alo, deranja
mentele?

Geoagiu (V.R.) - Vineri, 
familiei Tușlea din Geoagiu 
i s-a defectat telefonul. A 
sunat la deranjamente dar 
nici luni nu funcționa. 
Supărarea familiei a fost ge
nerată mai ales de faptul că 
în acest interval aștepta un 
telefon important. De la Dori
na Popovici, serviciul relații 
clienți al Romtelecom Deva, 
am aflat că sâmbăta se asi
gură remedierea deranja
mentelor. Dar intervenția 
echipelor operative este în 
funcție de numărul deranja
mentelor apărute într-o loca
litate, de importanța lor, de 
capacitatea tehnică și logis
tică a Romtelecom. însă ope
rativitatea rezolvării depinde 
și de natura deranjamentului.

Lănțișoarele îi tentează pe hoți

La strigătele femeii, taxi- 
metristul a oprit, iar autorul 
furtului a coborât și a resti
tuit lănțișorul, după care a 
fugit. Femeia a anunțat Po

generale, din mediul urban și 
rural, vor beneficia, de anul 
viitor, de un alt program 
finanțat de minister prin care 
vor fi dotați cu câte o rețea 
de calculatoare.

Profesorii de matematică și 
de informatică din școlile 
selectate vor participa, în 
perioada 15 august - 10 sep
tembrie la cursuri speciale de 
instruire. 

Școala din Rîu de Mori

expertul tau

DESCHIS
luni-vineri 10,00-19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066

liția Municipiului Petroșani 
care a constituit o echipă de 
cercetare ce acționează în 
vederea identificării și prin
derii autorului.

Agent de pază - meserie 
căutată de hunedoreni

Deva (I.J.) - Odată cu 
înființarea Comisiei Jude
țene de Autorizare a Furni
zorilor de Formare Profe
sională a Adulților, 12 
furnizori au depus, în ju
dețul Hunedoara, 49 de do
sare de autorizare pentru 
programe, afirmă direc
torul DMSSF Hunedoara, 
Octavian Băgescu. „între 
aceștia, 42 au fost auto
rizate, urmând ca celelalte 
șapte să se autorizeze lima 
aceasta. între cele 42 de 
programe, 21 sunt de cali
ficare, 19 de inițiere, unul 
de programe de specialitate

Serată pentru 
sinistrați

Deva (R.I.) - Miercuri, 
10 august, Asociația 
„Sprijiniți Copiii” Alba 
Iulia organizează, la 
restaurantul „Ulpia Tra- 
iana”, „Serata Solida
rității Umane”. Eveni
mentul îi aduce alături 
pe copiii din zonele afec
tate de inundații care, 
timp de câteva săptă
mâni, s-au aflat în ta
berele de la Orăștie și 
Cugir, pe partenerii și 
sponsorii Campaniei 
„Frate pentru Frate”. 
Serata va avea parte de 
spectacole de muzică 
ușoară, dansuri, concur
suri pe teme hazlii și un 
moment folcloric.

și unul de perfecționare. 
Practic, s-au încheiat 1424 
de contracte de formare 
profesională și 138 de con
tracte civile”, precizează 
Octavian Băgescu.

în urma cursurilor, au 
fost eliberate 1033 de cer
tificate de calificare și 523 
de absolvire a cursurilor. 
„Cele mai căutate ocupații 
pentru care s-au solicitat 
cursuri au fost cele de 
agent de pază și ordine, 
urmate de cele de bucătar 
și ospătar”, adaugă direc
torul DMSSF Hunedoara, 
Octavian Băgescu

RECLAMĂ

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ra
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1963 - S-a născut Whitney Houston, interpretă americană. 
1601 - Mihai Viteazul a fost asasinat la Câmpia Turzii din 

ordinul fostului său aliat, generalul Basta.
1919 - A murit Ruggiero Leoncavallo, compozitor, pianist 

șl dirijor italian (©pere: „Paiațe", „Boema", „Zaza", „I 

Medici") (n. 1858)
1991 - A murit Cella Delavrancea, prozatoare (Opera: „Vra
ja" „Arpegii în ton major", „O vară ciudată") (n. 1887)

Calendar religios
9 august - Pomenirea Sfinților Ap. Matia, 

Sf. Zece Mucenici, Sf. Mc. Antonin, Cuv. 
Psoe.

Deva (S.B.) - Sfântul Ap. Matia a fost unul 
din cei 70, care s-a numărat printre cei 12 
Sfinți Apostoli, în locul lui Iuda Iscari- 
oteanul. El a propovăduit Evanghelia în 
Etiopia, și fiind chinuit în diferite chipuri, 
și-a dat sufletul. Tot în această zi este mar
cată pomenirea Sfinților zece Mucenici, care 
au mărturisit pentru Sfânta icoană a Mân
tuitorului, cea din poarta de aramă. Au trăit 
în zilele sălbăticitului Leon, care nu sufe
rea icoanele și le ardea. Acesta s-a apucat 
el să pogoare și icoana Domnului care se 
afla la poarta de aramă și s-au suit pe scări. 
Atunci vitejii aceștia apucând de scară au 
surpat cu capul în jos pe cel urcat pe ea de 
l-au dat morții, și au blestemat pe împărat.

Energie electrică____________ ________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 

electrice.

Gaz metan- _______
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 

08.00-18.00 Bd. Decedai, bl. N, sc. A, B, C, D; bl. M, 
sc. A, B, C, D; bl. J, sc. A, B, C, D;
Str. A. lâncu, bl. H3, sc. C, D; bl. HI, sc. A, B, G, D, E; 

bl. H2 și H6;
Str. Horia, bl. 88, sc. A, B; bl. 5, sc. A, B, C, D, E, F; bl. 

16;
Str. A. Șaguna, Al. Parcului, Str. Braniște!

Apă ■'
Se întrerupe iurnizarea apei în Deva:

08.00-15.00 Str. Horia, 16 Februarie, M. Corvin, McDon
ald s, Gara, Reiffeisen Bank
Str.. Oituz, Carpați, Cart. Dacia, Str. M. Eminescu (parțial). 
Liliacului (parțial), Imp. Traian, Bd. N. Bălcescu, Str. 

Minerului, E. Văcărescu, Cart. Oituz
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Soluția Integramei din numărul 

precedent: C - B - SOL - 
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 21272S
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090

&
21 mart.-20 apr.

Munciți conștiincios și toți partenerii vă apreciază. Acor
dați atenție relațiilor cu colaboratorii și veți avea succes.

^4

&

21 apr.-20 mai

Aveți bani și faceți investiții de suflet. Lăsați în urmă 
nemulțumirile de la serviciu. Randamentul dv e apreciabil.

I 
!

21 mai-20 iun.

Dacă partenerul vă creează probleme, apelați la calmul dv M 
ci riarifirati cituatia nrin rnmuniraro Nn ovanprati cil dul-

1Ii
și clarificați situația prin comunicare. Nu exagerați cu dul
ciurile!

21 iun.-20 iul.

Sunteți în formă, dar nu aveți spor. Liniștiți-vă! Azi nu 
sunteți prea realist. Nu forțați lucrurile, căci riscați discuții 
aprinse.

21 iul.-20 aug.

E o zi deosebită. Aveți prilejul să vedeți în ce constă pu
terea dv și cum puteți s-o sporiți. Perseverența e un pariu 
câștigat!

21 aug.-20 sept.

Cu implicare găsiți pasiunea de altădata în iubire. La ser
viciu, diverse discuții și proiecte pot aduce bani și călătorii 
profitabile.

21 sept.-20 oct.

Vă bucurați de fiecare reușită, faceți eforturi ca totul să 
iasă cum ați stabilit. Vă îndrăgostiți rapid și sentimentul e 
reciproc.

21 oct.-20 nov.

Posibilele probleme de sănătate, deși pu-s grave, n-ar tre
bui neglijate. Partenerul de viață ar putea avea o realizare 
socială.

21 nov.-20 dec.

Situația financiară promite să se îmbunătățească. Ar putea 
fi o primă, alt venit efemer și nicidecum ceva de lungă 
durată.

21 dec.-20 ian.

Variantele strategiei sporesc. Punctul dv de vedere e apre
ciat și primiți un vot de încredere din partea colaborato
rilor

21 ian.-20 febr.

Nu veți face față noilor dv obligații, dacă nu acceptați 
ajutor, să învățați cum trebuie să vă organizați, 
încăpățânarea nu e bună.

21 febr.-20 mart.

Profesional, azi nu vi se întâmplă nimic noii. Vă plictisiți și 
vi se pare că ziua nu se mai termină. E bine să stați deo
parte.

-

I
I

7M Jurnal TVR Sport Meteo 
7:15 Patrimoniul universal al 

13 omenirii
7:45 EunHfcpecer 
8:00 Portul 

0 miracolelor 
8:50 Miss World România 

9XX) Sănătate pentru toții 
(reluare)

930 Teleshopping 

10XX) Justiție militară 

IIXnFeâdty 
11:55 Eurodspecer 

12:00 Zestrea 
românilor (r) 

13:00 Stideții 
1330 Desene aninate 
14:00 Juma! TVR

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 

15:00 Patrimonkd universal al 

13 omenirii 
1530 Pro Patria 
16.-00 Kronica Emisiune în 

limba maghiară 
16:55 Dincolo 

de hartă (r) 
1730 Nocturne 
1830 învinge apele! 

1900 Jurnal TVR

Sport Meteo

2tt00 Partenerul meu tăcut
O (comedie, SUA 1999) 

Cu: James Belushi, 
Christine Tucci, James 

Handy, Wade Williams. 
Dooley și câinele 
lui Jerry formează o 

simpatică și eficientă 
echipă de polițiști, chiar 

dacă Jerry e un câine 
foarte alintat, iar Dooley 

nu mai e tânăr. Șefii lor 
consideră că echipa tre- 

ÎS; buie întinerită și fi 
obligă să se alăture 

>e Welles și bine ; 
instruitului său dober- 

man Zeus.
21 Festivalul Internațional 

de Him .Mare Neagd* 

Cronica Festivalului 
22300 Starhuntar 

23aQ0 Jurnalul TVR 
2330 Miss World România 
2335 Viața secretă (dramă, 

fă SUA 1998) 

1:15 Nocturne

7:00 Știrile Pro TV 
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 Destine

g răscumpărate (r) 
11:15 Tu ești, tu câștigil (r) 
12:15 De râsul lumii 
13:00 Știrile Pro IV 
1345 De râsul lumii 
14:15 Amenințare în New

O Orleans (acțiune, co
prod., 2000) Manii 

Gras este petrecerea 
așteptată de toți 
locuitori New Orleans- 
ului. Doar geologul 
Matt Andrews ester cel 
îngrijorat de ceea ce 

urmează să se întâm
ple cu acest prilej. Cer
cetările sale fi indică 

clar că o alunecare de 

teren este iminetă, iar 
orașul ar putea ii 
acoperit de pământ.

16:00 Tânăr și neliniștit Cu: 8 

g Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell

17:00 Știrile Pro IV 
17:45 Tu ești, tu câștigil 
18:55 Știrile sportive 

1900 Știrile Pro IV Sport

2ft15 Trenul morții (acțiune,
13 SUA 1999) Partea a 

doua. Cu: Rob Lowe. 
Un tren plin de deșeuri 
radioactive traversează 
statul Colorado. La un 

moment dat, într-un 
vagon apare o fisură și 
orașul Denver, spre 

care se îndreaptă 
trenul cu viteză, este în 
pericol de a fi iradiat , 
Agentul John Seger tre- 

l buie să găsească o 
soluție salvatoare, dar 
misiunea sa este îhgre- j 

unată de faptul că în 
tren se află o bombă 
de fabricație rusească.

22:15 La Bloc (r) 
2300 Știrile PRO TV 
2345 Vreau să fiu mare 
2350 Walker, polițist ttxan 

100 Știrile PRO TV 
2:15 Renegatul 
300 Amenințare In New ;
13 Orleans

6:10 în gura 

presei
700 Observator
800 în gura 

presei (r)
900 Anastasia (r) 

1000 întâmplări 

hazlii
1030 Concurs 

interactiv 
1200 Dădaca 

1300 Observator
Cu Simona 
Gherghe 

1345 Eroii muntelui (dramă, 
13 Australia, 2002, r) 

1600 Observator 

1645 Vwere -
El A trăi cu 

pasiune (soap, 1999, 
Italia) Cu: Edoardo Cos
ta, Giorgio Ginex, 
Edoardo Veto, Giuditta 
Saltarini, Lorenzo Ciom- 
pi, Donatella Pompadur, 
Elisabeta
De Palo

1730 Anastasia 

1830 Dhrertis:
Felix și Otilea 

1900 Observator

2B» Spoit Meteo
2030 C mal frumoși ani

Emisiune de divertis
ment cu Crina Matei 

2230 Observator 

2330 Wwtis: FeHx
Și Otilea (r) 

OX» î mnbra râului

13 polițist, SUA 1995) Cu: 
treat Williams, Mar

garet Colin, Joe Morton, 
William H. Macy, Timo
thy Busfield. Jack Bren
nan este chipeș și mis
terios, un polițist 
conștiincios dar epuizat 

este pe urmele unui uci
gaș în serie care a sug- 

in * multe femei în 

jltima lună.
200 Concurs 

interactiv
300 Observator (r)
400 Dădaca (r) 
530 Vlvere - A trăi cu 

0P*SMK
(reluare)

6:00 Dave și Locky (Come-
13 die, Irlanda, 2002) Cu: 

David Kelly, Milo 
O'Shea, Maria Doyle 

Kennedy, Liam Cunning
ham, Doreen Keogh, 
Stanley Townsend

730 Cinema, cinema, dne- 

g ma Episodul 32
800 Grădini înfricoșătoare
H (Dramă, Franța, 2003) 

Cu: Jacques Villeret, 
Benoît Magimel, Thierry 

Lhermitte, Andre Dus- 
sollier, Suzanne Flon

935 Doi bărbați au plecat 
(3 ta război (Comedie, 

Marea Britanie, 2002) 
1125 Prietenii (Comedie,

(3 Norvegia, 2003) 
13:10 Cetățeanul Hearst

13 (Dramă, SUA 2001) Cu: 
Kirsten Dunst, Edward 
Herrmann, Eddie Izzard 

1505 Orele (Dramă, SUA
13 2002)

17:00 împreună (Dramă, Chi- 

(3 na, 2002)
1900 Moștenire cu cântec

{3 (Comedie, SUA 2003) 
Cu: Beyoncâ Knowles

21:00 Toni despre sex - Ep. 
ț=|93: 0 americancă la 

Paris 1
2135 Totul despre sex -

13 Ep. 94: 
O americancă 
ta Paris 2 

2220 A fost odată în Mexic

13 (Acțiune, Mexico, 2003) 
Cu: Johnny Depp, Anto
nio Banderas, Salma 

Hayek, Mickey Rourke, 
Eva Mendes, Danny Tre
jo

000 Cetățeanul

13 Hearst (Dramă, SUA 
2001) Cu: Kirsten Dun
st, Edward Herrmann, 

t , Eddie Izzard, Cary 
Etwes, Jennifer Tilly, 
Joanna Lumley.

155 Codul (Acțiune, Franța, 
‘ 02002) Cu: Samuel Le

Blhan, Samy Naceri, 
Clotilde Courau, Michel 
Juchaussoy, Philippe 

Mahon.

0700 Sărută-mă prostule! (s, r) 
08:00 Teleshopping 0830 Fiica 
oceanului (s, r) 0900 Rebelii (s, 
r)10O0 Tonomatul de vacanță 

1145 Pasiuni (s) 1240 Verdict: 
crimă! (s) 13:30 Teleshopping 

14:00 Desene animate 14:30 
Fiica oceanului (s) 1500 împre

ună In Europa. Emisiune în lim
ba germană16O0 Cronici me
diteraneene 1630 Sabrina (s) 
1700 Rebelii (s) 1800 Lumea 
de aproape 1830 Mărturii 1900 
Soția lui Lorenzo (s) 20:00 

Atletism. Campionatele Mon
diale, la Helsinki (live) 20:45 
Jurnalul TVR 21:00 Festivalul 
Callatis 2005 2330 Atletism: 
Campionatele Mondiale, la Hel
sinki 00:30 Club Callatis 2005 

02:00 Tablouri însângerate 
(thriller, Italia, 1999) 03:50 So
ția lui Lorenzo (serial, reluare) 
0445 Pasiuni (serial, reluate)

0835 Sunset Beach (s, r) 09:25 

Dragoste și putere (s, r) 10:00 
Kensky Show (r) 10:55 Clip Art 
(r) 11:00 Monica (r) 12:05 Te
leshopping 1235 Bani la greu 
13:30 Teleshopping 14:00 Sun
set Beach (s) 15:00 Dragoste 
și putere (s) 16:00 Mutant X (s) 
16:55 News Radio (s) 17:30 

Cash Taxi (r) 18.-00 Focus 19XX) 
Documentar 20XX) Căutându- 
I pe Roland (dramă, SUA 1999) 
22:00 Cash Taxi 2230 Trăzniți 
în NATO 23XX) Focus Plus 2345 
Mutant X (s, r) 0045 Guinness 
01:45 Focus (r) 02:45 Bani la 
greu 0330 Clubul de noapte

07:00 Jessus (s, r) 08:15 Culoa
rea păcatului (s, r) 09:15 Mama 
vitregă (s, r) 10:10 Anita (s,r) 
12:15 Amazoana (s) 13:15 Va
lentina, grăsuța mea frumoasă 
(s) 14:15 Legături de familie (s) 
1530 Jesus (s) 1630 Luna (s) 
Cu: Gaby Espino, Christian 

Meier, Julio Cesar Luna, Aura 

Cristina Geithner, Alejandro de 
la Madrid 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:05 Vremea de 
Acasă 18:10 Pariul iubirii (s) 
20:00 Mama vitregă (s) 21:00 

Anita (s) 23:00 Culoarea păcat
ului (s) 00:00 Legături de fam
ilie (s, r) Cu: Vera Fischer

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-1645 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

18.30-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

; 13:00 Surorile (s, r) 14:25 Bat- 
î man (d.a.) 1445 Teleshopping 

15.00 Xena, prințesa războinică 
(serial, r) 17:00 Dennis Rod
man: Cu „D" de la diavol (dra- 1 
mă, SUA 1998) 19XX) Surorile 

(serial) 20XJ0 Schimbul trei (se
rial) 21:00 Cuceritorii (serial) 
22:00 Vreau să mă nasc (co
medie fantastică, Franța, 1997) 
00:30 Imprudență (comedie 

neagră, SUA, 1995) Cu: Mia 
Farrow, Tony Goldwyn

14.-00 Srpski ekran 1430 Unser 
> Bildschirm 15:00 Imagini de i 

f viață (s) 15:30 Vară aventur
oasă (s) 162012+16:50 Piaza 
(s) 17:20 Telesport: CM de 

Atletism 18XX) Cronică catolică 

1830 Știri 1835 Știri econom
ice 1845 Știri regionale 19X10 
Povești 1940 Hotelul inimilor 

(s) 20:30 Știri, meteo, sport 
21:05 La cererea Dvs.l 22:05 

Live 8 - concert umanitar 23:00 
Marți seara 2330 Casa culturii 
0025 Știri, meteo, sport 0045 ( 
Telesport

07:00 Programul de știri N24 

10:00 Teleshopping 11:00 Na
ționala de bere 12:00 Telesho
pping 13:00 Rebecca (s) 14:00 
Jurnalul de prânz 14:30 Tropi
cal Heat (s) 15:30 Inspectorul 
Fowler (r) 16:30 Rebeca (s) 
17:30 Naționala de bere 18:30 

24 de Ore Național TV 19:20 
Sport la Național TV 19:45 Jara 

Iu' Papură Vouă 20XX) Taxi Dri
ver 21:00 Mr. Bean (s) 22:00 
înscenarea (thriller, SUA, 1994) 

00.00 Național la miezul nopții 
0030 Fantastic Bar 0W Pri
vește înapoi cu mânie (dramă, 
Marea Britanie, 1989)

07:00 Sfatul casei (magazin) 
0725 Bună dimineața, Unga- 
rial 07:55 Mokka (magazin) 
10:00 Sodă - joc telefonic 10:55 
Teleshop 12:30 Salome (s) 
1330 Certăreții (s) 15:30 Joc 
1625 Cărările iubirii (s) 1730 
Vaporul dragostei (f) 1930 Știri, 
meteo 20:00 Prieter bur (s) 
2030 Activ (magazin) 21:15 Irf- 
gy Hânaljmirigy Show 22:15 
Pumni revoltați 2 (acțiune, SUA 
1994). Cu: Russell Wong, Chi 
Moui Lo, Tamlyn Tomita, Vivian 

Wu, Marcus Chong 24:00 Fără 
urmă (s) 01:00 Mă iubește, nu 
mă iubește... (comedie, Unga
ria). Cu: Oroszlăn Szonja

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 

10:15 Casa din vis (dramă, Ro
mânia, 1981, r) 12:00 Emisi
une religioasă 13:05 Un nou în
ceput (d) 13:35 Fan X. Video- 
clipuri 14:35 Euroblitz: Cinema 

15:00 Teleshopping 15:35 Eu
roblitz: Arta 16:00 Misiune im
posibilă (r) 16:30 Ne privește. 
1745 The Best of 6I Vine pre
sa! 18:00 6! Vine presa! 20:00 

Codul Omega (thriller, SUA, 
1999) 22.00 Misterele Bucureș
tilor (aventuri, România, 1983) 
23:45 Știri 00:00 61 Vine pre
sai (reluare) 02:00 Chat TV

14:00 Realitatea de la 14:00 

14:50 Filiere 1500 Realitatea 

de la 15:00 15:15 Realitatea * 

medicală 16.00 Realitatea de la 
16:00 16:50 Filiere 17:00 Real
itatea de la 17:0017:15 Arena 

Media 18:00 Realitatea de la 

18:00 1845 Realitatea zilei Cu 

Răzvan Dumitrecu 19:00 Real- 
. itatea de la 19:00 19:15 Omul 
■ și cartea (reluare) 20:00 Reali

tatea de la 20:00 20:15 între

bările realității 21 XXI Realitatea 

de la 21:00 2145 Cifrele reali- 
‘ tății 2200 Realitatea de la 22:00 

: 2330 45 de ani de comunism
00:00 Realitatea de la 00:00

10.30 Frankie și Hazel 
(comedie, 
coproducție, 2000)

12.15 Hotelul ostaticilor 
(acțiune, SUA, 1999)

14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 Fata lui Johnny 

(dramă, Canada, 
1994)

1630 Al zecelea om (dramă, 
SUA 1988)

18.15 Anotimpurile sufletului' 
(dramă, SUA, 1994)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Păcatele trecutului 

(dramă, Canada, 
2004)

22.45 Jordan (s)
23.45 Momeala (dramă, 

Marea Britanie, 2002)

10.00 Construcții din fiare 
vechi

11.00 Natura în stare brută
13.00 Mistere, Fenomenul t 

Beatles
1A00 Cazinouri americane
15.00 Campionatul mondial, 

al constructorilor
16.00 Construcții din fiare 

vechi
17.00 Motociclete americane
18.00 Cum se naște un 

automobil sport
19.00 Tehnologie extremă, 

Marea excavație din 

Boston
20.30 Clubul de pescuit 
21.00 Cum să devii Alexan

dru cel Mare
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• Companii. Pentru servicii poștale funcțio
nează 153 de companii. Dintre acestea, 133 
de companii furnizează servicii fără TVA și 
147 oferă servicii cu TVA. Astfel, 79 de com
panii oferă serviciul de asigurare a conținu
tului trimiterii, 66 oferă serviciul de trimitere 
înregistrată, 104 asigură colectarea trimiterii 
de la o adresă desemnată. (I.J.)

• Prețuri în piață. Executivul a stabilit 
printr-un act normativ măsurile ce vor regle
menta piața produselor agricole și agroali- 
mentare. Potrivit reglementării, în luna sep
tembrie a fiecărui an, vor fi date publicității 
prețurile de bază ale acestor produse. (C.P.)

25 miliarde pentru zona 
montană

Deva (I.J.) - Pentru dezvoltarea procesu
lui investițional în agricultură, DADR Hune
doara a acordat asociațiilor și producă

torilor agricoli hunedoreni 
din zona montană 25 de mili
arde de lei. Suma reprezintă 
o alocație echivalentă cu 
60% din prețul mașinilor, 
utilajelor, instalațiilor agri
cole și de mică industrie noi, 
produse în România. „în pri

ma fază au fost repartizați pentru județ 19 
miliarde de lei, dar datorită solicitărilor 
mari am intervenit la minister pentru 
obținerea unor surse suplimentare de bani. 
Ministerul ne-a mai alocat 6 miliarde de lei, 
dar și aceștia s-au epuizat urgent”, pre
cizează Ion Simion, director DADR.

loan Simion

Curs pentru tinerîr manageri
București (C.P.) - Agenția Națională pen

tru întreprinderile Mici și Mijlocii și Coo
perație va aloca, în acest an, 1,35 milioane 
lei noi pentru pregătirea antreprenorială a 
tinerilor și pentru finanțarea inițierii unei 
noi afaceri. Potrivit unui comunicat al ANI- 
MMC, programul Start se va desfășura în 
trei etape, respectiv mediatizare, organizare 
și desfășurare a cursurilor de pregătire 
antreprenorială destinate beneficiarilor pro
gramului și finanțarea celor mai bune pla
nuri de afaceri.

Societatea

A,
■X.

1. SNPPETROM 0,4800
2. SIF1 BANAT-CK5ANA 1,6300
3. TLV 0,8900
4. BRD _____________ 11,8000

0,4600

7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7750
0,1030

5. IMPACT
6. AZOMUREȘ

8. ROMPETROt 
RAFINARE (RRC)

9. HABER

+0,65
0

_________________ oprit________________
10. BCCARPATICA 0,5200__________ F
11. DECEBAL 0,0117
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Uri muncitor 
chinez transportă 
cu un cărucior 
carnea de porc 
tăiată într-un aba
tor din Shanghai. 
Ministerul Co
merțului din 
această țară a 
luat măsuri dras
tice în privința 
modului de prelu
crare a cărnii de 
porc după ce 38 
de persoane au 
murit în urma 
consumului de 
carne infestată. 
Pentru a împiedi
ca apariția unor 
astfel de probleme 
toată carnea de 
porc trebuie 
supusă analizelor 
sanitar-veterinare.

(Foto: FPA)

Turism
■ Pagina www.last- 
minute.com prezintă 
oferta de ultimă oră 
pentru vacanță.

Ina Jurcone
lna.jurcone@lnformmedla.ro

Deva - Decizia de a pleca în 
vacanță în ultimul minut are 
avantaje și dezavantaje: nu 
întotdeauna se găsesc oferte 
pentru destinațiile dorite sau 
în condițiile de cazare și 
perioada preferate.

Marele avantaj constă în 
preț: costul unei excursii de 
acest tip este mai mic decât 
cel afișat cu câteva săptămâni 
înainte și pot fi economisiți 
până la 150 de euro de per
soană.
La noi e mai scump

Accesând site-ul, cei care 
nu și-au făcut încă vacanța 
pot pleca în 14 țări diferite.

2005 la „ultima oră"

Vacanțele în străinătate sunt preferate

'’/ 'to
MP*. 3 ;•:

Ofertele pe ultima sută de 
metri au început să fie 
exploatate pe Internet de ani 
buni.

Potrivit prezentării de pe 
site-ul www.ultimulminut.ro, 
turistul care apelează la ofer
tele turistice pe cale să expire 
este ușor de identificat: nu 
are agent propriu de turism 
și dispune de foarte puțin 
timp, care nu-i permite să 
caute oferte sau să colinde 
agențiile. El nu-și poate pla
nifica perioada de concediu și 
atunci când are timp liber

vrea să plece cât mai repede.
Vacanțele în străinătate 

costă mai mult din România 
decât din Vest. „Aceste dife

I
I

i

rențe de prețuri apar din 
cauza numărului redus de 
turiști români care preferă să 
plece în vacanță în străină
tate, față de alți turiști din 
țări cu potențial economic. De 
la noi din județ pleacă în jur 
de 2.000 de turiști. Noi înche
iem niște contracte cu firmele 
de dincolo care oferă un dis
count mai mare la mai mulți 
turiști și e firesc ca un ger
man să plătească la jumătate 
un bilet de concediu”, spunea 
Flaviu Tibenschi, manager 
agenție de turism deveană.

i J J j J’j 4 J j j J jJj j J / 444444^4 4 4 4 J jj j 4 44444444444444444

Destinație Preț Promoție Promoție
I România Occident

Egipt - Hurqhada 458 euro 469 euro 340 euro
Turcia- Antalya 550 euro 439 euro 240 euro
Tunisia - Sousse 497 euro 539 euro 257 euro
Sqania - Ibiza 950 euro 920 euro 360 euro
Spania - Tenerife 749 euro 700 euro 375 euro
Italia - Veneția 445 euro 445 euro 215 euro
Grecia - Halkidiki 325 euro 295 euro 330 euro

......................................... >

Amenzile au fost modificate
■ Potrivit ITM Hune
doara, unele dispoziții 
ale Codului Muncii au 
fost modificate.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcane@informmedia.ro

Deva - Potrivit modifi
cărilor, regăsite în OUG 
65/2005, unele fapte constitu
ie contravenții și se amen
dează. între acestea se regă
sesc munca la negru, neres- 
pectarea dispozițiilor privind 
munca suplimentară, neacor- 
darea repausului săptămânal 
și necordarea indemnizației 
pentru întreruperea tempo
rară a activității angajatoru
lui. „Primirea la muncă a per
soanelor fără încheierea unui

contract individual de muncă 
se sancționează cu amendă 
între 15 și 20 de milioane de 
lei pentru fiecare persoană 
identificată, dar fără a depăși 
valoarea cumulată de un mili
ard de lei. Modificările vizea
ză și munca suplimentară a 
angajaților. în acest sens, da
că nu se acordă ore libere sau 
plătite amenda este între 15 și 
30 de milioane de lei”, pre
cizează Doina Nelega, inspec- 
tor-șef adj. în cadrul ITM 
Hunedoara.
Alte amenzi

Amenzi cuprinse între 15 și 
50 de milioane de lei se mai 
acordă și pentru încălcarea 
prevederilor legale referitoare 
la munca de noapte care tre
buie să aibă un program re

dus cu o oră, fără scăderea 
salariului de bază sau spor la 
salariu. O altă modificare 
importantă constă în trata
mentul încălcării regimului 
juridic al încadrării în muncă 
a minorilor. Aceste fapte con
stituie infracțiune și se pedep
sește cu închisoarea de la 1 la 
3 ani.

Doina Nelega

Centrale 
termice

București (C.P.) - Mi
nisterul Economiei a 
decis să prelungească ter
menul pentru autori
zarea și verificarea teh
nică a centralelor termi
ce de uz casnic până pe 
data de 30 iunie 2006. 
Potrivit unui ordin ante
rior al Ministerului Eco
nomiei - nr.610/2004 -, 
termenul-limită pentru 
realizarea verificărilor 
expira pe 31 decembrie 
2005, urmând ca ulterior 
acestea să fie resupuse 
controlului din doi în doi 
ani. Controalele trebuie 
să fie realizate de firme 
autorizate de către 
ISCIR.

COTAT& valutare
I i Ifl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4444444444444444444 4 4 4 4 4 4 4*4

■

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 9 august 2005
Valută 
BNR

euro
3,4306

dolar
2,7702

liră sterlină 1
4,9500

Cursul valutar practicat de băncile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

V 0 V- c V
Banc Post 3,4200 3,4650 2,7700 2,8150 4,9150 4,9950
BRD 3,4130 3,4930 2,7460 2,8320 4,8740 5,0300
Banca Transilv. 3,4185 3,4685 2,7757 2,8257 4,9602 4,9965
Raiffeisen Bank 3,4050 3,4850 2,7400 2,8300 4,8700 5,0400
Cursul valutar oracticat de casele de schimb valutar din Deva
Star Exchange 3,3800 3,4200 2,7000 2,7900 4,7500 5,0500
Herdan Exchange 3,3900 3,4200 2,7600 2,7900

http://www.last-minute.com
mailto:lna.jurcone@lnformmedla.ro
http://www.ultimulminut.ro
mailto:ina.jurcane@informmedia.ro
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• Aur. Muzeul Aurului din Brad va fi reno
vat și păstrat în circuitul turistic, a declarat, 
la Deva, ministrul Economiei și Comerțului, 
Codruț Șereș. Muzeul, unic în țară prin 
exponatele sale de aur nativ și flori de mină, 
se află în patrimoniul filialei din Brad a Com
paniei Minvest Deva. (M.S.)

• Delegație. O delegație din județul Vas - 
Ungaria, condusă de președintele Comisiei 
pentru Turism din cadrul Adunării Generale a 
Județului Vas, Ferenc Kovacs, se va întâlni 
astăzi cu vicepreședintele Q Hunedoara, 
Dorin Păran. Discuțiile vor avea loc la sediul 
Consiliului Județean Hunedoara. (M.S.)

• Ajutoare. PPCD, filiala Hunedoara, a 
început o campanie de strângere de ajutoare 
pentru sinistrații din Vrancea, a anunțat pre
ședintele PPCD, Emil Danci. Cu sprijinul unor 
firme, PPCD va strânge câteva tone de var, 
ciment, făină, haine și aparate electrocas- 
nice, campania apropiindu-se de final. (M.S.)

Sediu pentru Pașapoarte

Tiieriu Stroia
tiberlu.str0ta4lnfonnfMdta.ro

Peti ca și lor ca 
pun de una mica!

■ Autoritățile au în 
atenție patru posibile 
sedii pentru Pașapoarte 
și Evidența Populației.

Deva (M.S.) - Instituția Pre
fectului - județul Hunedoara, 
Consiliul Județean Hune
doara și Primăria Deva ana
lizează mai multe variante 
pentru mutarea Direcției de 
evidentă a populației și Ser
viciului public comunitar 
pentru evidența și eliberarea 
pașapoartelor, se arată într- 
un comunicat al Prefecturii, 
în atenția autorităților se află 
patru posibile spații: fostul 
sediu al BNR, fostul sediu al 
Bancpost, clădirea unde și-au 
desfășurat activitatea Gardi
enii Publici sau Direcția de 
Statistică.

Până în prezent nu a fost 
luată nici o decizie, însă se 
dorește ca, până la sfârșitul 
anului, cele două servicii să 
fie mutate într-un sediu nou.

„Se urmărește asigurarea 
unor spații care să core
spundă desfășurării unor ast
fel de activități, atât din 
punct de vedere al lucrului cu 
publicul cât și a normelor 
interne de securitate”, pre
cizează sursa citată.
Pașapoarte ridicate

Cetățenii care au depășit 
termenul privind dreptul 
legal de ședere în străinătate, 
precum și cei 36 de cetățeni 
români cu domiciliul în 
județul Hunedoara cărora li s- 
au ridicat deja pașapoartele, 
trebuie să prezinte docu
mentele justificative, traduse 
și legalizate, la Serviciul pu
blic comunitar pentru evi
dența și eliberarea pașapoar
telor, în termen de 30 de zile, 
în acest sens, la sediul Servi
ciului Pașapoarte din Deva, 
str. M. Eminescu, s-a stabilit 
un program special, între 
orele 13.00 - 14.30, în fiecare 
zi, de luni până vineri. Prefectul Cristian Vladu și subprefectul Dan Pricăjan

Neatenția face victime
Căutând prin șifonier, după una dintre 

cămășile Armani, Petre Roman a dat 
din greșeală peste pulovărul de revoluționar. 

Năpădit de amintiri (ce mai vremuri, ce lovi
tură de stat!) și simțind cum îi curge prin 
vene sângele de mascul dorit de toate fetele 
de la Apaca, Petre l-a sunat pe tovarășul său 
de luptă. Pe Ion Iliescu, această Bunicuță a 
tuturor românilor, lăsată acum de izbeliște de 
„prostănacul" Geoană.

Astfel, întâlnindu-se la ceas de taină, Io
nică și Petrică s-au hotărât să întărească 
social-democrația. Bazându-se pe războiul 

dintre arogantuj Năstase și Geoană și pe ten
siunile acumulate în PSD, bunicuța speră să-și 
atragă, de partea să, PSD-iștii adepți ai ide
ologiei sale „fii sărac și cinstit în România, 
dar bogat în Elveția". Pe care să-i amestece 
cu ceea ce a mai rămas sub flamura Forței 
Democrate, păstorită de Petrică. Iar rezultatul 
ar fi un pol politic puternic care să lupte 
împotriva Alianței D.A. Sincer să fiu, nu știu 
în ce măsură Petrică și Ionică vor reuși să 
aducă un suflu nou pe scena politică româ
nească. Și asta pentru simplul motiv că amân
doi tind să devină amintire. Iar după ce și-au 
dat la gioale atâția ani, ideea unirii șub ace
lași steag mă duce cu gândul că, în subcon
știent, cei doi șe gândesc că, dacă au pornit 
împreună, e timpul să sfârșească împreună.

■ în urma a 3 acciden
te de circulație, petre
cute într-o singură zi, 5 
persoane au fost rănite.

MlHAELA TăMAȘ_________________
illulaeta.tamas4lnfornlmedla.ro

Hunedoara - Trei persoane 
au fost rănite, printre care și 
un copil de 10 ani, în urma 
unui accident de circulație 
petrecut pe D.N. 7.

La kilometrul 395 + 30, din
spre Arad, conducătorul unei 
Dacia Nova, Gheorghe G., de 
32 ani, din Timișoara, într-o 
curbă la dreapta, nu a adap
tat viteza la carosabilul umed, 
a intrat in derapaj pe con- 
trasens și s-a tamponat cu un

Neatenția la volan duce adesea la producerea accidentelor

autoturism Dacia 1310, con
dus regulamentar de Gheor
ghe B., din Jimbolia, județul 
Timiș.

în urma impactului Gheor
ghe B. și pasagerii Răzvan B., 
de 10 ani și Liliana B., de 37

ani au fost ușor răniți. Un alt 
accident s-a petrecut în 
Streisângeorgiu, unde con
ducătorul unui autoturism 
Dacia 1310, Romanița M. de 48 
ani, din comuna Boșorod, a 
accidentat ușor pe minora

Maria H., de 12 ani, care se 
deplasa pe același sens de 
mers cu o bicicletă.
Fugă de la locul faptei

Conducătorul auto a pâră- 
sit locul faptei, fiind identifî- - 
cat după o oră și jumătate. Pe 
D.N. 66A, în zona porții de 
acces nr. 2 a S.E. Paroșeni, 
conducătorul unui autoturism 
Ford, Matei M., de 53 ani, din 
municipiul Vulcan, a ieșit din 
incinta S.E. Paroșeni și a vrut 
să intre pe DN 66A, fără să se 
asigure și fără să acorde pri- — 
oritate de trecere unui auto
turism, condus regulamentar 
de Nelu H., de 27 ani, din V 
Galați, cu reședința în Italia, 
în urma impactului, Nelu H. 
a suferit leziuni ușoare.

Venituri care totuși, se dau
Deva (I.J.) - O hotărâre comună între 

ANOFM și CNP a dat peste cap veniturile 
a 32 de disponibilizați hunedoreni care bene
ficiau de indemnizație de îngrijirea copilu
lui, Sumele alocate pentru, aceasta nu au 
mai fost primite timp de două luni. Moti
vația instituțiilor fiind aceea că veniturile 
de completare și indemnizația pentru crește
rea copilului nu sunt compatibile. „S-a con
statat că venitul de completare nu face parte 
din categoria veniturilor profesionale, drept 
pentru care cele 32 de persoane vor primi 
banii înapoi începând cu luna aceasta. Ieri, 
8 august, toți au primit adrese prin care 
sunt anunțați că vor primi banii și pentru 
cele două luni în care li s-au sistat aju
toarele”, declară Vasile Iorgovan, director 
AJOFM Hunedoara.

Am o părere foarte 
proastă despre 

guvernanții care tot 
schimbă legile. Din 
câte am auzit eu, de 
exemplu, la granița 
bulgarilor aceștia nu 
pun atâtea piedici 
câte se pun la noi; ai 
lor nu le fac probleme 
de genul ăsta.
Flocea Alin, 
Deva

• Prefectura Județului Hunedoara:
Dan Pricăjan, subprefect 10.00-93.00

• IPJ Hunedoara:
Comisar-șef loan Poantă, prim-adjunct al șefului IPJ 

___________ ____________ 10.00-12.00

• Consiliul Județean Hunedoara:
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

• Poliția Municipiului Hunedoara:
Comisar-țef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției

Municipiului Hunedoara 10.00-12.00

Ar trebui să lase 
oamenii să lucreze 

în străinătate. Aici în 
România nu au ce 
face. Practic se află 
în situația de a nu 
avea unde să lucreze, 
să aibă un serviciu 
plătit în mod 
decent.

Ar fi mai bine ca 
guvernanții să se 

gândească mai bine 
înainte de a da o 
lege. Nu face bine la 
imagine să le tot 
schimbe. Nu-i prima 
dată când „șefii” 
noștri iau o decizie, 
apoi o retrag.

Delia CArstea, 
Deva

Cristiana, 
Deva

■rn cazul pașa- 
lpoartelor reținute 
am o părere proastă, 
normal! întâi le-au 
reținut la frontieră. 
Apoi, nu le-au mai 
reținut. Gei care au 
făcut acest lucru, o să 
piardă cu toată 
tevatura aceasta, a 
pașapoartelor.
Mircea, 
Deva

Esimplu! Orice lege 
în țara asta ar tre

bui respectată. Dacă 
era stabilită o 
perioadă în care 
puteai sta acolo, tre
buia să o respecți! 
Prima măsură a 
guvernului a fost 
logică; a doua o 
justifică pe prima. 
Remus Mate;,
Deva

Ecologizare
Deva (M.S.) - Minis

terul Economiei deru
lează, din septembrie, 
acordul cu BM, în cadrul 
căruia 120 de milioane de 
dolari vor fi investiți pen
tru protecția socială, eco- 
logizarea și închiderea 
minelor, a anunțat, la 
Deva, ministrul Codruț 
Șereș. „încercăm să fa
cem cât mai acceptabilă 
restructurarea sectorului 
minier, prin măsuri de 
protecție socială, dar și 
prin programe de fi
nanțare”, a spus Șereș.

Revolta minerilor din 1977

Coperta cărții-document

Deva (V.R.) - „Lupeni 77. 
Sfânta Varvara versus tanti 
Varvara” este, așa cum suntem 
informați chiar de copertă, pri
ma relatare a grevei din 1977, 
scrisă de liderul ei, minerul 
Constantin Dobre. Totuși 
majoritatea textelor sunt redac
tate sau obținute și îngrijite de 
Mihai Barbu și Marian Boboc, 
oameni care au lucrat sau 
lucrează în presa din Valea 
Jiului, autori și ai altor cărți.

Revolta minerilor din 1977, 
subiectul cărții, e „primul 
protest de anvergură la adresa 
regimului Ceaușescu, după 
mișcarea Goma”., Acesta,

urmat de alte manifestări si
milare, a prefațat într-un fel 
revolta din 1989.

Cartea de față reconstituie 
evenimentele, depozițiile mar
torilor, prezintă frânturi din 
viața unor oameni reali. Dacă 
la vremea producerii revoltei^, 
în zonă se vorbea în șoaptă 
despre cele întâmplate, cartea 
prezintă deschis faptele.

Este de asemenea impresio
nantă relatarea confruntării 
dintre mineri și Ceaușescu, 
uimit de îndrăzneala lor, cât și 
„discuția” dură a liderului 
minerilor cu Verdeț și Până, 
activiști PCR.

tiberlu.str0ta4lnfonnfMdta.ro
illulaeta.tamas4lnfornlmedla.ro


Două abandonuri la Raliu

■J

V

• Internaționali la FC Cip. Oficiali din ca
drul clubului deve&n au afirmat că FC CIP a
reușit transferuri c|e top (mai mulți interna- 
ționalt), dar au amânat dezvăluirea numelui
jucătorilor până joi când e programată sem
narea actelor și o Conferință de presă. (C.M.)

• Arbitri olandezi. Meciul Steaua - Rosen
borg Trondheim, care se va disputa, mier
curi, ora 21.00, pe stadionul Steaua, în pri
ma manșă a turulși trei preliminar al Ligii 
Campionilor, va fi Arbitrat de o brigadă olan
deză, avându-l la pentru pe Eric Braamhaar. 
Returul se va disputa pe 23 august. (C.M.)

«r

\r |int la heptatlon
Deva (C.M.) - Alexandra Afloariî, legiti

mată la CSS Cetate Deva, a obținut cea mai 
bună performanță a delegației hunedorene 

la Campionatul Național de 
Atletism, rezervat, junio
rilor I, desfășurat la finalul 
săptămânii la București. 
Sportiva antrenată de Lau
ra Caia a obținut medalia 
de argint la heptatlon, cea 
mai complexă probă a a- 
tletismului, deși după vâr
stă e doar junioară II. „Ne 
așteptam la locul III, dar 
Alexandra s-a autodepășit

urcând pe poziția secundă la fel ca în com
petiția junioarelor II. A reușit cel mai bun 
sezon al ei de până acum și dacă am fi avut 
condiții similare cu alte cluburi mai pu
ternice rezultatele ar fi fost și mai bune”, 
preciza antrenoarea Laura Caia. Rezultate 
bune au mai obținut sportivele antrenate de 
Nicolae Alexe, respectiv Simona Giura, si
tuată pe locul IV la săritura în lungime și 
Smaranda Gabriela care s-a clasat pe locul 
cinci la aruncarea suliței.

A. Afloariî

■ Un italian și-a frac
turat un picior, iar altul 
și-a avariat motocicleta 
la „Carpat Express".

Deva (C.M.) - Chiar de la 
prima etapă, Raliul tot-teren 
„Carpat Express”, la motoci- 
clism, desfășurat pe un traseu 
montan din județele Hune
doara și Alba și-a etalat gradul 
ridicat de risc și spectaculozi
tate. Astfel, duminică, în pro
ba specială Groși-Abucea, ita
lianul Cugnolo și-a fracturat 
un picior, iar conaționalul 
său, Alberto Tato și-a avariat 
motocicleta, au anunțat, ieri, 
organizatorii competiției.
Românul în nămol

Singurul român prezent în 
concurs, Răzvan Dumitrache, 
aflat la prima participare 
într-un raliu de lung parcurs, 
s-a împotmolit cu motocicle
ta într-o porțiune cu nămol a- 
flată la liziera pădurii Gura 
Bordului. El nu a mai putut 
ieși din noroi, timp de două 
ore, până la sosirea oficialilor 
concursului, și va pierde 
puncte în clasament, a decla
rat Ema Solojan, ofițerul de

Concurenții la Raliul Carpat Express au avut surprize, deși au studiat hărțile cu traseul (Foto: T. Mânu)

presă al raliului. După etapa 
de duminică, prima poziție în 
clasament este ocupată de 
Massimo Chiesa, campionul 
european de anul trecut. Pe 
locul doi s-a situat germanul 
Thomas Schilcher (locul 3 
anul trecut), iar pe trei, Mau
ro Uslenghi (locul doi la sfâr
șitul campionatului trecut). 
Francezul David Casteau, 
locul 4 mondial, cunoscut ca 
„noul prinț al deșertului”, a 
ocupat locul 6. Raliul Interna
țional Tot-Teren „Carpat Ex

press” este cotat pe locul 3 în 
ierarhia mondială, după rali- 
urile Paris-Dakar și Paris-Pe- 
kin. Raliul „Carpat Express” 
este ultima etapă a Campi
onatului European de gen.
Au părăsit Deva

Cei 33 de concurenți au 
luat startul luni, din Deva, în 
etapa a doua a raliului, pro
ba specială, cu o lungime de 
175 kilometri, fiind prevăzută 
să aibă loc între localitățile 
Zlatna și Cricău, din județul

Alba. Ei au sosit aseara la 
Alba-Iulia, de unde marți, 9 
august, se va da startul în 
ziua a treia, cu două probe 
speciale în Podișul Secașelor, 
iar miercuri, 10 august piloții 
vor „alerga” pe un circuit 
navigant în Trascăul Central 
și de Sud, cu o probă specială 
de 168 kilometri. Festivitatea 
de premiere a ăștigătorilor 
va avea loc miercuri, de la 
ora 18.00, în fața Casei de Cul
tură a municipiului Alba 
Iulia. *

Vladu vrea faîr-play în sport

/ 1
Den (C.M.) - Rezultatele etapei 1: FC Argeș Steaua 0-

1; FC Vaslui - Rapid Ol; FC Național - FCM Bacău 1-0;

Jiul Petroșani - Gloria Bistrița 02; Oțel jl - Dinamo 1-4;

Pandurii Tg. Jiu - F<irul 1-2; Sportul studențesc - CFR Cluj

1-1; Poli Timișoara - PâB lași 3-0.

Clasamentul
1. Dinamo / 4l 1 0 0 4-1 3

2. Poli Timișoara 1 1 o 0 3-0 3

3. Gloria Bistrița .. 1 1 0 0 2-0 3

4. Farul Constanța 1 1 o 0 2-1 3

5-7 Steaua ■ 1 1 0 0 1-0 3

Rapid 1 1 0 0 1-0 3

FC Național 1 1 0 0 1-0 3

8-9 CFR Cluj £1 0 1 0 1-1 1

Sportul j1 0 1 .0 1-1 1

1012 FC Argeș 0 0 1 „ 0-1 0

FCM Bacău 0 0 1 0-1 0

FC Vaslui
K W ■

0 0 1 0-1 0

13. Jiul Petroșani 1 0 0 1 0-2 0

14 Pandurii 1 0 0 11-20

15. Poli lași 1 0 0 1 0-3 0

16. Oțelul Galați 1 0 0 1 1-4 0

Etapa a II- a: vineri, 12 august: Poli lași -
IO DarSn _ Dnli Tiwic

Oțelul

TV ’Ji

(Telesport,
i nas- câm-

bătă, 13 august; Gloria - FC 'aslui; CFR cm- Jiul (TVR2,

18.00); Farul - Sportul (lelespott, 20.15); duminică, 14

(Național TV, 19.00); Steaua - Național (TVR1, 20.15).

■ Prefectul le cere sin
dicaliștilor din CFR să 
ajute sportul hunedore- 
an nu cel din Timiș.

ClPRIAH MARIWVț______________
clpr ian, marinutcrtnlo rmmedb.ro w

Deva - Prefectul de Hune
doara încearcă să tragă “fo
cul” financiar, al CFR-ului de 
pe oala ministerului pe cea a 
sportului hunedorean. Astfel 
Cristian Vladu le-a cerut lide
rilor de sindicat din CFR să 
nu mai accepte ca suma de 
bani care li se reține drept co
tizație din salariu să fie folo
sită pentru susținerea divizio
narei B CFR Timișoara, ci să 
ceară să fie dirijată spre spor

tul din județul Hunedoara. 
' “Avem și noi echipe de fotbal 
sau cluburi de alt gen care au 
nevoie de sprijin financiar. 
Lucrătorii din CFR pot să 
ajute, fie echipa Jiul Petro
șani, cei care sunt din zona 

Respectivă, fie echipa Corvin- 
*U1 Hunedoara-Deva”, a decla
rat Vladu, la finalul unei în
trevederi desfășurate, ieri, la 
sediul Prefecturii Hunedoara, 
cu liderii de sindicat din ca
drul CFR. Vladu a precizat că 
nu i se pare corect ca salaria- 
ții CFR din județul Hunedoara 
să susțină echipe din alt județ, 
“începând din anul 2001, sala- 
riaților din CFR li se oprește 
din salariu o sumă, între 
50.000 și 100.000 de lei vechi, 
fiecare cât a vrut, pentru sus-

Prefectul Cristian Vladu

ținerea echipei de fotbal CFR 
Timișoara, care este echipă 
satelit a formației Poli 
Timișoara. Nu este corect ca 
salariații CFR din județul 
Hunedoara Să susțină echipe 
din alt județ”, a subliniat pre-

Tragere la 
sorți la futsal

Deva (C.M.) - Con
ducătorii cluburilor din 
Divizia A de futsal vor 
participa, mâine, la 
Casa Fotbalului din 
București la tragerea la 
sorți a programului 
competițional al ediției 
a Ai-a de campionat. FC 
CIP Deva, vicecam- 
pioană națională a 
României în ultimele 
două sezoane, așteaptă 
și de această dată cu 
optimism demararea 
întrecerii, sperând ca 
măcar la a treia „încer
care să aducă titlul 
național la Deva.

Finala UEFA Intertoto
Cluj (C.M.) - CFR Cluj și 

formația franceză RC Lens se 
vor întâlni, azi, de la ora 
17.00, la Cluj, în prima manșă 
a finalei Cupei UEFA Inter
toto. Formația antrenată de 
Dorinei Munteanu, care a 
realizat cea mai bună perfor
manță a unei echipe româ
nești în Intertoto, e decisă să 
se bată pentru trofeu, chiar 
dacă pleacă cu șansa a doua. 
Antrenorul RC Lens, Francis 
Gillot, a declarat că francezii 
au venit la Cluj cu gândul de 
a face un pas important spre 
câștigarea Cupei UEFA Inter
toto, performanță ce asigură 
calificarea în Cupa UEFA.

sanți, care pot fi puși în va
loare de Dorinei Munteanu, 
dar noi suntem mai experi
mentați”, a declarat Gillot, 
fost coechipier la Lens cu ac
tualul selecționer al Români
ei, Victor Pițurcă, și cu fostul 
internațional Tudorel Stoica. 
Din lotul francez, sosit la 
Cluj-Napoca, ieri, fac parte 17 
jucători, dar lipsesc Diarra și 
Assou-Ekotto, suspendați pen
tru cumul de cartonașe. RC 
Lens și-a anulat antrenamen
tul oficial de aseară, din ca
uza stării gazonului de pe sta
dionul CFR, afectat de ploile 
din ultimele zile. Meciul CFR 
Cluj - RC Lens va fi transmis

CFR Cluj aproape de un trofeu european“CFR are doi atacanți intere- în direct de Pro TV.

45% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar \

22 bani (2.269 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

CUM TE ABONEZI?
o- Decupează și completează talonul.

Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

GRATUIT, în fiecare vineri primești

JURNAL
■■■■TV

cel mai complet supliment 
de televiziune.

Reducerea de 45% este valabilă Ia abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

Abonamente
1 lună 5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
3 luni 16.9 Iei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2,166 lei vechi)
6 luni 31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
12 luni 59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Numele______________________________________

Prenumele___________________________________

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada_______________________________________

Nr.________ Bl._____________ Sc.______ Ap.____

Localitatea____________________

Telefon (opțional)_______________

I
I

r 
i 
» 
i
i 
i 
i
i 
i 
i

CUVÂț®

rmmedb.ro


marți, 9 august 2005 cuvw

• Transfer. Echipa de handbal masculin 
HCM Constanța l-a transferat pentru două 
sezoane pe pivotul sârb al echipei Metalo- 
plastica Sabac, Milutin Dragicevici, în vârstă 
de 22 de ani.(MF)

Essien rămâne
la Lyon

Lyon (MF) - Președin
tele clubului Olympique 
Lyon, Jean-Michel Au
las, a anunțat, duminică < 
seară, că internaționalul 
ghanez, Michael Essien 
(foto), dorit de Chelsea, 
va rămâne la campioana 
Franței și în acest se
zon. „Am spus încă de 
la început, dar nimeni 
nu m-a crezut, că pentru 
campionatul francez es
te bine să ne păstrăm 
cei mai buni jucători. 
Știu că Essien va câști
ga intr-o zi Balonul de 
Aur. Am plăcerea să vă 
anunț că el va juca la 
Lyon hi acest sezon. Es
te o certitudine. Proba
bil că Chelsea nu și-a i- 
maginat că va avea de 
înfruntat o asemenea re
zistență”, a spus Aulas. 
Michael Essien nu a 
evoluat, duminică seară, 
în meciul pe care Olym
pique Lyon l-a câștigat, 
cu scorul de 1 - 0,
în fața 
formației Stras
bourg, în etapa 
a doua a 
campi
onatu
lui 
Fran
ței.

Valentin Năstase

Dinamo a câștigat în acest an supercupa României. (Foto: epa)

Joacă sau nu Mihăiță Pleșan?

Cupa 
Italiei
Bologna (MF) - Bo
logna, cu Valentin 
Năstase titular, s-a 
calificat, duminică, 1h 
turul doi al Cupei 
Italiei, după ce a 
învins în tundă Inau
gurală, în deplasare, 
cu 1 - Q, formația 
Ravenna. Unicul gol 
al întâlnirii a fost 
marcat de Beilucd, în 
minutul 2. în turul 
doi, Bologna va întâl
ni Cesena. Formația 
Piacenza, cu mijlo
cașul Bogdan Pătraș- 
cu titular, a învins, îb 
primul tur al Cupei 
Italiei, îh deplasare, 
cu 2 -1 după pre
lungiri, echipa Lu- 
cchese. Pătrașcu a 
evoluat tot medul și 
a primit un galben. 
Golurile învingătorilor 
au fost marcate de 
Rlcdo și Cada. în 
turul doi, Piacenza va 
întâlni Hellas Verona.

■ Andone crede că ju
cătorul este apt, dar me
dicul echipei susține că 
Pleșan are „șanse zero".

București (MF) - Antreno
rul echipei Dinamo București, 
loan Andone, a declarat, ieri, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că jucătorul Mihăiță 
Pleșan ar putea fi apt de joc 
la partida retur cu Omonia 
Nicosia, contând pentru turul 
doi preliminar al Cupei UEFA, 
„Probabil Pleșan va fi apt de 
joc la returul cu Omonia Ni
cosia. Nu vrem să-l aruncăm 
în luptă nerefăcut. înainte să 
vină de la Craiova el a fost 
accidentat o lună și dacă se 

accidentează din nou va în
semna o pauză de două-trei 
hmi”, a spus Andone. Mijloca
șul Mihăiță Pleșan a declarat 
că va fi supus unui nou con
trol medical și că nu dorește 
să forțeze revenirea pe teren 
pentru a nu risca o acciden
tare mai gravă. „Eu sper ca 
la ora meciului cu Omonia de 
la București să fiu apt de joc. 
în caz că nu se va întâmpla 
așa, le urez succes băieților. 
Nu vreau să forțez, pentru a 
evita o recidivă. Nu vreau să 
forțez și apoi să am de tras mai 
mult”, a menționat Pleșan.
Recuperare

Medicul echipei din Șosea
ua Ștefan cel Mare, Liviu Bă- 

tineanu, consideră că Pleșan 
are nevoie de o perioadă de 
recuperare mai lungă. „Sunt 
șanse zero ca Pleșan să fie in 
teren joi. Accidentarea pe ca
re a suferit-o are nevoie de o 
perioadă mai lungă de reface
re pentru că este o zonă sensi 
bilă”, a susținut Bătineanu. 
Pleșan s-a accidentat în tim
pul unui antrenament, pe 30 
iulie, cu o zi înainte de parti
da cu Steaua, din Supercupa 
României, suferind o leziune 
fibrilară de 6 milimetri la 
gamba dreaptă. Un alt jucător 
dinamovist, Gabriel Tamaș, a 
suferit o întindere musculară 
în amicalul cu Dinamo II. 
Tamaș și Pleșan nu au evolu
at în partida susținută de 

Dinamo la Galați, în prima 
etapă a Diviziei A, câștigată 
de echipa bucureșteană cu 
scorul de 4 - 1.

Mihăiță Pleșan

Hănescu urcă în ATP
Monte Carlo (MF) - Tenismanul Victor 

Hănescu ocupă locul 33, cu 127 de puncte, 
în clasamentul îndesit ATP 2005 Race, dat 
publicității, ieri, la Monte Carlo, a anunțat 
site-ul atptenhis.com. Hănescu a urcat două 
poziții față de ierarhia precedentă, în timp 
ce Andrei Pavel a coborât trei locuri și se 
află pe poziția a 71-a, cu 66 de puncte, la 
egalitate cu Luis Horna (Peru), Ivo Karlo- 
Vici (Croația) și Philipp Kohlschreiber (Ger
mania). în clasamentul îndesit ATP Entry 
Ranking, Hănescu a urcat două locuri și 
ocupă poziția a 47-a, cu 752 de puncte, iar 
Andrei Pavel a urcat tot două locuri, aflân- 
du-se în prezent pe poziția a 38-a, cu 855 de 
puncte. Răzvan Sabău se menține pe locul 
81, cu 500 de puncte. Primele 20 de poziții 
în clasamentul ATP 2005 Race sunt neschim
bate față de săptămâna trecută:

Frații Mocanii, la CSU Sibiu

1. Roger Federer (Elveția) 910 p
2. Rafael Nadal (Spania) 737 p
3. Andy Roddick (SUA) 446 p
4. Lleyton Hewitt (Australia) 354 p

5. Guillermo Coria (Argentina) 333 p

6. Nikolai Davidenko (Rusia) 331 p

7. Marat Safin (Rusia) 321 p
8. Gaston Gaudio (Argentina) 317 p

9. Mariano Puerta (Argentina) 268 p

10. Andre Agassi (SUA) 245 p
11. David Ferrer (Spania) 232 p
11. Fernando Gonzalez (Chile) 232 p

13. Thomas Johansson (Suedia) 225 p

14. Richard Gasquet (Franța) 222 p
15. Juan Carlos Ferrero (Spania) 221 p
16. Ivan Ljubicici (Croația) 217 p

17. Mario Ancici (Croația) 202 p
18. Guillermo Canas (Argentina) 195 p
19. David Nalbandian (Argentina) 194 p
20. Radek Stepanek (Cehia) 190 p

■ Din sezonul competi- 
țional viitor, cei doi bas- 
chetbaliști vor îmbrăca 
tricoul aceleiași echipe.

Sibiu (MF) - Frații Viorel și 
Iohuț Mocanu vor evolua pen
tru echipa de baschet CSU Si
biu în viitorul sezon. Ionuț 
Mocanu a jucat în sezonul tre
cut la echipa BC Farul Con
stanța, în timp ce Viorel Mo
canu (28 de ani, extremă, 2.04 
metri) s-a aflat în lotul echi
pei Poli Mobitelco Carbochim 
Cluj. „Am discutat cu cei de 
la Sibiu, e vorba de un con
tract pe următoarele două se
zoane, cu posibilitate de rene- 
gociere, iar acum sunt cu no
ua echipă, în cantonament, la

Andone schimbă tactica

Victor Hănescu, în creștere

■ în meciul cu Omonia 
Nicosia, care va avea loc 
joi, Dinamo va evolua cu 
un alt sistem de joc.

București (MF) - Referindu- 
se la partida de joi cu Omo
nia Nicosia, Andone a spus:. 
„Un meci de cupă europeană 
îți poate oferi surprize. De 
astăzi o să ne studiem* adver
sarul, am mare încredere că 
o să înscriem multe goluri și 
vor veni spectatori mulți la 
stadion. Important este să nu 
primim gol”. Antrenorul loan 
Andone susține că este mul
țumit de eficiența atacanților 
săi. „Am marcat șapte goluri 
în două meciuri (n.r. 3-2 în 
meciul cu Steaua din Super
cupa României și 4-1 cu Oțe
lul în prima etapă a Diviziei 
A). Am început cu doi atâ- 
canți și au marcat, la Galați 
am jucat cu trei și s-a întâm
plat la fel, probabil o să joc 
cu patru atacanți. Fiecare 

Păltiniș. încă nu am semnat 
contractul, dar este o formali
tate, pentru că sunt oameni 
serioși și nu cred că vor fi 
probleme”, a declarat Viorel 
Mocanu, care a mai primit o- 
ferte de la echipele Gaz Metan 
Mediaș și CSM Oradea.
Din nou împreună

Jucătorul Ionuț Mocanu (29 
de ani, pivot, 2.08 metri), va 
juca, din nou, cu fratele lui în 
echipă, după ce în sezonul 
competițional 2002 - 2003, am
bii s-au aflat in lotul echipei 
Dinamo București. La Sibiu 
este posibil să ajungă și pivo
tul Elemer Tordai, ultima da
tă în lotul formației Gaz Me
tan Mediaș, dar discuțiile nu 
s-au concretizat încă.

jucător se bate pentru un loc 
de titular”, a spus Andone. 
Andone a precizat că la meci
urile viitoare din campionat 
va face unele modificări. „O 
să fie schimbări în echipă. 
Poate voi juca 4-2-4. Sigur, le 
voi da sarcini pentru a face 
faza defensivă pentru că nu 
pot ține jucători care mar
chează pe banca de rezerve”, 
a menționat tehnicianul.
Multe goluri

Căpitanul echipei, Floren
tin Petre, consideră că Dina
mo trebuie să marcheze cât 
mai multe goluri în poarta O- 
moniei Nicosia pentru a fi si
gură de calificare.

Președintele Consiliului de 
Administrație al FC Dinamo 
București, Nicolae Badea, an
trenorul loan Andone și ju
cătorii Florentin Petre, Clau- 
diu Niculescu și Mihăiță Ple
șan au participat, ieri, la cere
monia de prelungire a parte- 
neriatului cu Pepsi Cola.

Gâlcă, titular la Almeria
Madrid (MF) - Mijlocașul 

român Constantin Gâlcă a 
fost titular în meciul ami
cal pe care Almeria l-a câș
tigat, duminică, în deplasa
re, cu scorul de 1 - 0, în fața 
formației Aguilas, nou pro
movată în liga secundă spa
niolă, informează cotidia
nul spaniol Marca.

Unicul gol al meciului a 
fost marcat de Varela, în 

Fotbalistul brazilian Jose Kleberson Pereira a sem
nat un contract pe trei sezoane, cu opțiune de prelungire, 
pentru încă un an, cu Beșiktaș Istanbul. Klsberson a 
evoluat în sezonul trecut la Manchester United.(MF)

minutul 69. Antrenorul e- 
chipei spaniole Almeria, 
Paco Flores, a introdus în 
teren următorii jucători: 
Valerio - Francoli, Carlos 
Garcia, Acasiete, Cervian, 
Gâlcă, Lozano - Ortiz, Sori
ano, Grțisat - Michel. Pe 
parcursul meciului au mai 
evoluat și jucătorii Soria, 
Varela, Esteban, Vellisca și 
David Hernandez.

atptenhis.com
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameri cămin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
•ama Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• ama Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

semHeo, parchet jaluzele exterioare, 
tontorizări, zonă bună Hunedoara, preț 19.900 

" RON, tel. 718833,0745/376077. (Partener)
• orna M5/1 Hunedoara, gresie, faianță, 
convertor, balcon închis, preț 35.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• dec, complet.mobilată, geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1. Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ultracentral, Deva, dec., balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, decomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, parchet balcon închis, 
vedere la. stradă preț 95.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
dec., 54 mp, 2 camere cu posibilitate de mansar- 
dare, centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie mare, preț 95.000 RON tel 0788/165703, 
232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dada, garsonieră dublă etaj 2, semidec., 
parchet de stejar, contorizări, ocupabilă imediat 
preț bun 53.000 RON, tel. 0788/165703, 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
•lagcnt, dec, amenajată liberă 30 mp, preț 650 
mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
•cu 2 camere et3, parchet gresie, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et2, liberă preț 13.500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
•zona Miriști, et3, contorizări, liberă preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
• urgent, In zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)

• urgent, In zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• legeni, In zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel: 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• agent, confort 1, deco mandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabilă imediat, blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara. (Garant 
Consulting)
•zona Zamfirescu, dec.,etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măristi, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•ama MMstL vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă excepțională! Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comanda preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Dera, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane6722/624091. (Casa 
Grande)
•dea, etal 2, complet contorizată formată din 
cameră hol, baie, Aleea Romanilor, preț 330 mii. 
lei, neg., tel. 223400,0743/103622,0720/387896.  
(CasaBetania)

• dec, suprafață mare, parchet, balcon de 7 
metri, contorizări, scară cu interfon, Decebal, 
preț 700 mii. lei, neg, tel. 223400,0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• garsonieră 2 camere, contorizări, gresie, 
faianță repartitoare, parchet baie cu cabină de 
duș, recent renovată Aleea Romanilor, preț 500 
mii lei, 0743/103622,0724/169303. (Casa Betania) 
•dec, 2 camere+baie, parchet gresie, faianță 
termopan. ușă metalică zugrăvită în lavabil. 
apometre, gaz contorizat Preț 600 mii, neg, tel. 
228540,0722/568938 (Ella)
•semidec, zona Gojdu, parchet gresie, faianță 
zugrăvită în lavabil, gaz contorizat, apometre, 
balcon, preț 465 mii, neg, tel. 228.540, 
0745/653.531. (Ella)
•semidec, zona Dacia, 2 cam. + baie, et 3, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat ocupabilă 
imediat, preț 550 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella) .
•dec, zona Dorobanți, apometre, gaz contorizat, 
gresie, faianță parchet laminat, zugrăvit în la
vabil, ușă metalică termopan, ocupabilă ime
diat 690 mii, neg, telefoane 228540, 
0722/566.938 (Ella)
• zona Dada, dec. modificată gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 47.000 RON/470 mii. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• deazona Dorobanți,et intermediar,st. 44 mp. 
Termopan, centrală termică parchet vedere în 
față Preț. 800 mil./80.000 ron. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin’s Home)
•zona Decebal, etaj 1, contorizări, amenajată 
25.000 euro, neg. Tel. 0741/709939,0726/269713. 
(Eurobusiness)
• zonă bună Hunedoara, semidec, parchet 
jaluzele, preț 21.000 ron, tel. 718833,0740130413. 
(Partener)
• urgent zonă bună contorizări, et. 3, preț 520 
mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent zona Dorobanți, complet mobilată 
contorizări, preț 650 mii. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• 2 camere, semidec, parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie,, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et. 1, st 41 mp, modificată modern, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zonaGojdu,semidec,et3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• urgent, ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet, 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23.500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent, ST-30 mp, et. 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767, WB/tSUSl. 
(Alfa)

Cumpăr garsoniere (20)
• in Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Dacia, Dorobanți, Progresul, 
Avram lancu, la prețul pieței și cu plata imediată 
tel. 0788/165703, 232808, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent dea, 55 mp, et. intermediar, centrală 
termică balcon închis, parchet preț 870 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, dec., repartitoare, parchet 2 
balcoane, gresie, faianță ocupabil imediat preț 
1,150 mid. lei, telefoane 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• zona piață et-2, dec., 55 mp, parchet vedere 
bulevard, preț 1,15 mid. lei, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent pe motiv de emigrare, 3 ap. amenajate, 
et. 1-3, preț 17.500-19500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)

Laura Contra 0721 - 513 875
Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389

• zona L Maniu, et2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003. 
218234, seara. (Mimason)
• Hunedoara M5/1, dec., 53 mp, preț 53.000 RON, 
negociabil, telefoane 718833, 0745/093073. 
Partener)
• Hunedoara, zona M4, centrală termică nouă 
faianță gresie, balcon închis, preț 60.000 RON, 
tel. 718833,0745/376077. (Partener)
■ zona Gojdu, ST 50 mp, contorizări, modificări 
la bucătărie, gresie, faianță parchet balcon 
închis, vedere în 2 părți, apartament bine 
întreținut, preț 87.000 RON, tel. 0788-165704, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, decomandate, termopan, 
parchet gresie, faianță ușă stejar, apometre, 
gaz 2 focuri, preț 110.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• urgent! Zona Micro 15, etaj intermediar, deco
mandate, balcon închis, parchet laminat gresie, 
faianță ușă metalică centrală termică preț 
50.000 RON, tel. 0745/302200,232808 0788/165703. 
(Fiestă Nora)
• zona b-dul Dacia, circuit balcon, contorizări, 
parchet, gresie, faianță ușă metalică recent 
renovat la cheie, preț 82.000 RON, telefoane 
0788/165702,232808 0723/251498 (Fiesta Nora)
• zona ultracentrală etaj 1, decomandate, 
centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță renovat recent, ofertă deosebită preț 
99.000 RON, tel 0788/165702,2328080723/251498 
(Fiesta Nora)
• urgent! Zona I. Corvin, decomandate, 
contorizări, parchet gresie, faianță, deosebit 
amenajat și modificat preț 105.500 RON, tel. 
0723/251498,232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, decomandate, st 54 mp, 
centrală termică parchet, gresie, faianță bine 
întreținut, preț 85.000 RON, tel. 0745/302200, 
232808 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona pieței, bloc de cărămidă etaj 2, balcon tip 
lojă debara, boxă mare la subsol, decomandate, 
parchet, contorizări, fără modificări, ocupabil 
imediat preț 31.000 euro, tel. 232809, 
0723/251498 (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985258 (Rocan 
3000)
•zona Dacia, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil., neg. Tel! 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
•zona Miaro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis; preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 
3000) .
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)

•zonă centrală, l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• urgent ki zona Gojdu, et t contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• legeni, to zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț. 1,080 miliar- 
de/108000RON. 0710013971. (Garant Consulting)
• legent bl zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296 (Garant Consulting)
• legeni, bl zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent bl zona Dacia, circuit etl, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent in zona Zarandului, et 1, dea, 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.006000 lei, neg., tel. 0745/786578 (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfirescu, decomandate, et bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandate, bvtog, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea Crișulut semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)
•etaj 3, circuit gresie, faianță balcon închis, 
contorizări, bine întreținut Zamfirescu, preț 980 
mii. lei, telefoane 223400, 0724/169303. (Casa 
Betania)
•etaj 3, decomandate, contorizări, balcon, beci, 
parchet bine întreținut zona George Enescu, 
preț 1300 mid. lei, neg., tel. 223400,0723/020207, 
0741/120722. (Casa Betania)
•etaj 8 balcon închis, contorizări, gresie, faianță, 
bine întreținut zona Aleea Pescarilor, preț 970 
mii. lei, neg., tel. 223400, 0743/103622, 
0720/387896. (Casa Betania)
•semidec zona Uzo, et 1, apometre, gaz contor
izat gresie, faianță balcon închis, preț 540 mii, 
neg., tel. 228540,0745/653531. (Ella)
•dec, zona Bejan, et. intermediar, fără mari 
îmbunătățiri, preț 340 mii, neg., tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zona Bălcescu, et 2, apometre, gaz contorizat 
2 focuri, faianță balcon mare închis, parchet 
zugrăvit proaspăt ocupabil Imediat preț 800 mii, 
n eg, tel. 228540,0745/653.531. (Ella) 
•semidec, zona Imp. Traian, parchet gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz contorizat 
preț 890 mii, neg, telefoane 228540, 
0745/653531. (Ella)
•in dreutt, zona b-dul Dacia, gaz contorizat 
apometre, parchet balcon închis, faianță bloc 
cărămidă preț 850 mii, neg, tel. 228540, 
0745/653531. (Ella)

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
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speciale instalate în 
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Forma;
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sunt gratuite 
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• venituri în funcție de realizări;
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Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

•ama L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika)
•zona ZamlIraKu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, căriMdă, gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedereîn 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zona bdul Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Micro, semidec, modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 120.000 RON/1,200 mid. neg. Tel. 
0745/666447. (Rubin's Home)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 77.000 RON/770 mii. neg. Tel. 0745/666447. 
(Rubin's Home)

• zona LBacukâ, dea, amenajat recent, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat. Preț 
103.000 RON/1,030 mid. Tel. 0745/666447. (Rubin’s 
Home)

• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță, 
parchet, lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut. Preț 66.000 RON/660 
mii. neg. Tel. 0745666447. (Rubin’s Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită. Preț 103.000 RON/1,030 mid. 
neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modi
ficat, st. 65 mp, 2 balcoane, parchet nou, merită 
văzut etaj intermediar. 125.000 RON/1,25O mid. 
neg. 0745/666447/0727744923. (Rubin’s Home)
• zona A. Armatei, balcon închis, gresie, faianță 
parchet lamelar, living, contorizări. Preț 
68000RON/680mil.(Rubin’s Home)
• b-dul Dada, circuit, bloc de cărămidă parter, 
balcon închis, amenajat ultramodern. Preț 
77.000.RON/770 mii. 0740/232043. (Rubin's Home) 
•semidecomandate, zona împăratul Traian, preț 
900 milioane lei, neg. Tel. 0741/070106, 
0726/523833. (Eurobusiness)
•decomandate, Liliacului, gresie, faianță par
chet lamelar, lavabil. balcon închis, 1,020 mid. lei, 
neg. Tel. 0723/829060,0746/891619. (Eurobusi
ness)
•super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două, balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (CasaGrande) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 

f și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva 

organizator abonamente 
Condiții:

• cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
e capacitate de convingere
• seriozitate;
e abilități de comunicare.

Oferim:

• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
e mediu de lucru profesional și competitiv;
• salariu atractiv în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai,
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

TELEFON: 
(ttutf nonul)

4. Prefc două puncte, 
suma (milinane = mii.

5. Tel, două puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

iar mii = M)

£ IgpDURILE PENTffi^Sj
01 - Vând ap. 1 cameri 28 - Cumpăr alte imobile minte, articole sport
02 - Cumpăr ap. 1 cameri 29 - Imobile chirii 53 - Materiale de
03 - Vând ap. 2 camere 30 - Imobile schimb construcții
04 - Cumpăr as. 2 camere 31 - Vând finanțe 54 - Bijuterii
06 ■ Vând ap. 3 camere 32 - Cumpăr finanțe 55 - Artă, antichități, cărți.
06 - Cumpăr ap. 3 camere 33-Asocieri reviste
07 ■ Vând ap. 4 camere 34 - Oferte împrumuturi 56 - Electr ocasnice
08 - Cumpăr ap. 4 camere 35 ■ Solicitări Împrumuturi 57 - Plante șl animale,
09 - Vând ap. 5,6 camere 36 - Auto românești - agroalimentare
10 - Cumpăr ap. 5,6 VănTări 58 ■ Medicamente,

camere 37 ■ Auto străine - Vânzări instrumente medicale
11 - Vând ap. la casă 38 ■ Microbuze, dube 59 - Articole pentru copii
12 - Cumpăr ap. la casă 39 - Camioane, remorci 60 - Instrumente muzicale
13 ■ Vând case, vile 40 ■ Utilaje, unelte, industriale 61 - Altele
14 -1' . cas și agricole 62-Pierderi
15 ■ Vând caae de vacanță 41-Motovelo 63-Citații
16 - Cumpăr caae de vacanță 42 - Piese, accesorii 64-Licitații
17 - Vând case la țari 43- Ganțje 65 - Apeluri
13 - Cumpăr caae la țară 44 - Auto - Cumpărări 66- Umanitare
19 ■ Vând garsoniere 45-Auto-Chirii 67 - Felicitări
20 - Cumpăr garsoniere 46 - Auto - Schimb 68-Mulțumiri
21 ■ Vând terenuri 47 - Mobilier și interioare 69 - Matrimoniale
22 - Cumpăr terenuri 46 - Televizoare 70-Absolviri
23 ■ Vând locuri de veci 49 ■ Audio-video, antene și 71 - Solicitări servicii
24 ■ Cumpăr locuri de veci instalații satelit 72 ■ Prestări servicii
25 ■ Vând spații comerciale 60 - Aparate foto și telefonice 73 - Solicitări locuri de
26 ■ Cumpăr spații comerciale 51 - Calculatoare și accesorii muncă
27 - Vând alte imobile 52 - îmbrăcăminte, încălță- 74 - Oferte locuri de muncă

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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îNMd i, contorizări gaz, apă, etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dada, preț 380 milioane lei. Tel.. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent, Hundoan, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• Humdom, eemidec balcon închis, gresie, 
centrală termică. Jaluzele exterioare, preț 55.000 
RON, tel. 718833,0740/130413. (Partener)
• Hrmedean, In circuit, balcon Închis, faianță, 
gresie, zugrăvit, preț 43.000 RON, tel. 718833, 
0745/376077.(Partener)
• Hwdom, MmMta, jaluzele exterioare, par
chet, preț 20.000. Tel. 718833, 074Q/130413. 
(Partener)
• Himdom, zonă ultracentrală, dec., centrală 
termică, faianță, gresie, preț 86.000 RON, tel. 
718833,0745/093073. (Partener)
• urgent ST=52 mp, et 4, modificat, termopan, 
boxă ultrafinlsat, centrală termică, acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent, et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat, 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467, 
(Alfa)
• urgent ST=40 mp, parter, bale, parchet, 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• agent, et 2,1 bale, balcon Închis, amenajat, 
25.500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
•zonă bună in Deva, de preferință etaj Interme
diar, plata Imediat, 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, nnl bună plata Imediat, tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• mm Decetal Liliacului, Dorobanți, Progresul, 
Gojdu, Dada, împăratul Tralan, centrul vechi, la 
prețul pieței și cu plata Imediată tel. 
0788/165702,232808,072251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• mm L Manlu, In L-uri, et. intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bal, preț negociabil, ocupabll imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• mm bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil fri 24 de ore, preț 13 
mid. lei, heg„ telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• mm Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• mm Progresă, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• mm G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negodabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zom Proțpoaă, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
•zom & meu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208:0721-985256. (Rocan 3000)
• zonă contrau Hațeg, dec., 2 băi, gresie, faianță 
instant apă caldă preț 39.000 euro, tel. 718833, 
0740/130413. (Partener)
• urgent, docomondato, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Tempons)
• zom k dec., parchet repartitoare, et
2, ușă metalică gresie, faianță preț 900 mii. lei, 
neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• dea, con izări, beci, balcon închis, central, 
preț 13 mid. lei, neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• zom Bălcescu, termopan. gresie, faianță 
modeme, parchet lamelar, balcon închis, 
ocupabil imediat preț 30.000 euro, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zom L Creangă dec., contorizări, parchet, 
gresie, faianță lavabil, preț 38.000 euro, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zom u» etaj intermediar, semideco- 
mandate, bloc de cărămidă balcon închis, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare/ parchet, 
rigips, spoturi, 36500 euro, negociabil, tel 232809, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zom Goțdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145300 RON, tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• H Zom ultracentrală ețai 3, decoman
date, termopan, centrală termică parchet de 
stejar, gresie, faianță frumos amenajat, preț 
120.000 RON, tel. 0788/165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
a are deține poziția de, lider in publicarea de ziare

și servicii Internet in vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria 

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore? 

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 - 10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv
tânăr; f
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

• zonă centrală l. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil Imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
•dea, 2 băl, 2 balcoane, faianță apometre, gaz 
contorizat Interfon le scară praț 1,100 mid. neg., 
tel 228540,0745/653531. (Ella)

• dea zom Mărăștl, 2 băl, 2 balcoane, bucătărie 
modificată gresie, faianță Instalații sanitare noi, 
ușă metalică vedere în trei părți, sau schimb cu 
ap. 2 camere, 1,400 mid, neg., tel. 228540, 
0745/653531, (Ella)
• urgent, In zona centrală decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 1,4 
miliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
•decomandate, bucătărie mare, 2 băl, debara, 
contorizări, parchet repartitoare, zona Mlhal 
Viteazul, preț 35.000 euro, neg., tel. 0743/103622, 
0724/169303. (Casa Betanla)
•Dada, decomandate, et.-bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mil. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
• Str. 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65 m. Preț 
40000euro. Tel. 0745666447. (Rubin's Home)
• zom Scărtșoara^taj Intermediar, amena|at, 
termopan, gresie, faianță centrală termică 
parchet lamelar, merită văzut. Preț 80.000 
RON/BOO mil. neg. 0745/666447. (Rubin’S Home)
• zonă ultracentrală etaj 3, centrală termică 
parchet gresie, faianță Preț 135,000 RON/1J50 
mil. neg. Tel. 0745/666447. (Rubin’s Home) 
•decomandată ultracentral, împăratul Tralan, 
etaj 1, preț 50.000 euro, neg. Tel. 0726/523833, 
0741/709939. (Eurobuslness)
•decomandate, ultracentral, 1 Decembrie, ame
najat gresie, faianță termopan, contorizat total, 
preț 40.000 euro, neg. Tel. 0726/195925, 
0726/269713. (Eurobuslness)
•zom Mkierohă decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, bale, hol, balcon închis, CT, parchet, 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880, (Casa de Vis)
•zom Dada, semldecomandate, contorizări, 
parchet gresie tn bale, bucătărie, ocupabll 
Imediat preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zom L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță, 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid, 
lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (casa de 
Vis)
• zonă centrală Hunedoara, semldec., centrală 
termică balcon închis, gresie, faianță parchet, 
preț 7.0000 RON, 718833,0745/376077. (Partener) 
•zonă centrală decomandate, 2 băl, gresie șl 
faianță In bucătărie șl baie, laminat, centrala 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mil. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• urgent, ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit, amenajat 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 14,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet, 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent et 1,2 băl, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/396767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467.(Alfa)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•ti zonă bună de preferință et. intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel, 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zom Dadă Micro 15, Progresul, Dorobanți, 
împăratul Traian, la prețul pieței și cu plata 
imediat tel. 0745/ 302200,232808, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• zom Llaculut dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514 (Rocan 
3000)
• zom Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid, lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• urgent In zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, bucătărie cu 
faianță+gresie, 2 bă faianță+gresie, centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting)
•decomandată zom Dorobanți, etaj 1,2 grupuri 
sanitare, 2 balcoane, centrală termică suprafață 
120 mp, preț 45.000 euro, negociabil, telefoane 
0741/709939,0746/891619. (Eurobusiness)
• ețl, parchet 2 băi, 2 balcoane, parchet 
laminat bucătărie mare tip living, 100 mp, 
gresie, faianță preț 1,5 mid. lei, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

• zonă contrau Hunedoara, dea, centrală 
termică faianță gresie, Interfon, preț 85.000 
RON, telefoane 718833,0740/130413. (Partener)
• zom ZaranduU etaj 1, decomandate, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță preț 
162.000 RON, tel. 0788/ 165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zom Mmocu, etaj 1, decomandate, centrală 
termică parchet, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,07847165702. (Fiesta Nora)
• urgent BT=7S mp, et 2,2 băl, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467, (Alfa)
• urgent, IT=65 mp, et 6, 2 băl, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467,(Alfa)
• urgent ST=80 mp, et 2,2 băl, 2 balcoane, 
nearr»najat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Vând case, vile (13)
•ctr. Horn, 3 camere, bucătărie, bale, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid, lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• h Dere, zonă centrală 2 cam., bucătărie, bale, 
cămară curte, grădină st 500 mp. sc. 90 mp. 
75.000 euro neg. Tel. 0745/666447. (Rubin's 
Home)
• kt Deva, P+E+M, zona Cetății, construcție 
recentă teren 1,200 mp. Poziție frumoasă Preț 
77,000 euro, telefon 0740/232043. (Rubin's Home)
• zom Vile Noi living, 2 dormitoare, bucătărie, 
bale, garaj, beci, terasă cu gresie, parchet 
laminat gresie, faianță C.T, toate model nou, 
curte, livadă sc 130 mp, st 1250 mp, preț 75.000 
euro, negociabil, tel, 0745/640725. (Mlmason)
• zom Ua de Chimie) 3 camere, hol central, 
bale, bucătărie, c.t, curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mlmason)
• zonteupertăD+P+1. îooo mp, construcție tip 
1980,5 camere, bucătărie, 2 băl, ocupabllă 
Imediat preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mlmason)
• zoM LVIct , de protocol, piscină Ideală 
pt tmprejurări deosebite, preț 150,000 euro, 
telefon 0740/173103, (Mlmason)

nâ centrală, 2 camere, bucătărie, bale, teren 
500 mp, Ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 078^497.615 (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788'497.615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l)
•ion Căhieărenl, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garai, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr, 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, neg., telefon 
0788/497.615 (Agenția (mobiliară Nr. 1) 

•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băl, 
bucătărie, garai, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Hunedoara - zom ChtzM, 4 camere, gresie, 
faianță termopan, centrală termică garaj, 
terasa, curte betonată sc 200 mp, preț 240.000 
RON, telefoane 718833,0745/093073. (Partener) 
•Simeria, 2 camere, bucătărie de vară curte, 
viță de vie, anexe, centrală termică grădină de 
flori, beci, camere podite, canalizare, casă de 
cărămidă preț 1 mid, neg., telefoane 228540, 
0745/653531. (Ella)
•Deva, p+t p ■ garai, 1 cameră bale, bucătărie, 
cămară pivniță 2 băl cu Jacuzl, terasă 60 mp, ct 
nouă garai dublu, intrare separată la mansardă 
sc 140 mp, p+m st,600 mp, construcție foarte 
modernă preț 118.000 euro, telefoane 228540, 
0745/653531. (Ella)
•zom Zăvoi, 2 camere, bucătărie, bale, camere 
5x4, cămară centrală termică canalizare, 
calorifere noi gresie, faianță st 150 mp, preț 
1350 miliarde lei, tel. 228540,0722/566.9» (Ella)
• In Dova, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg., 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
•3 camera, pretabilă pentru activități comer
ciale, în Sîntuhalm, curte, grădină st 500 mp, 
apă curent electric, gaz metan, la sosea, preț 
100.000 euro, telefoane 223400, 0741/120722, 
0724/169303. (Casa Betanla)
•cui p+1, 4 camere, 2 bă, bucătărie, centrală 
termică proprie, garai, parțial termopan, st 1200 
mp, Deva, preț 100.000 euro, neg., telefoane 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• cată p+2,6 camere, 2 bă, balcon, terasă garai, 
construcție nouă zonă rezidențială Deva, preț 
130.000 euro, neg., telefoane 0742/005228 
0720/387896. (Casa Betania)
• zom Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim • 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• hi Deva, 4 camere, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest) ■
• Hunedoara, 4 camere, sobe teracotă boiler pe 
gaz, baie, bucătărie, preț 120.000 RON, telefoane 
718833,0745/093073, (Partener)
• urgent, In zona Zăvoi, 2 camere, baie 
amenajată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț. 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

Cumpăr case vile (14)
•In Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent cu plata imediat casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)

Vând case de vacanța (15)
•In. Ormlndea, st 1200 mp, livadă anexe, 
magazie, acces auto, preț 380 mil. neg, telefoane 
228540,0722/566.9» (Ella)

Vând case la țară (17)
•zom Săntunelm, 2 corpuri de casă o cameră 
bale, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zom lăraâu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mil. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zom Leșnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mil, lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zom Dohra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mil. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610, (Casa de vis)
•ZOM Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
ol km de la Simeria, casă de cărămidă 2 ca
mere, pivniță șură anexe, curte, grădină 980 
mp+ 5 ari separate, renovată recent camere po
dite, zugrăvită lavabil, gard de piatră sobe 
teracotă 400 mil, tel. 228540,0722/566.938. (Ella) 
•zom Dobra, 3 camere, bale, hol, bucătărie, 
anexe, grajd, 1 ha pământ arabil +1 ha livadă 
sobe de teracotă podele, fântână acces cu 
mașina la drum, preț 720 mii., telefoane 228540, 
0745/653331. (Ella)
•10 km Simeria, 3 camere, bucătărie, bale, 
cămară debara, hol, magazine, terasă acope
rită fântână în curte, curte 300 mp, grădină 1200 
mp, podele, gresie, faianță sobe de teracotă 
sau schimb cu apartament, 2-3 camere, 1350 
mid, neg., telefoane 228540,0745/653531. (Ella) 
•h 5 km de Deva, 2camere + 2 camere neflnsate, 
bale, bucătărie, apă caldă (Instant), hldrofor, st. 
1600 mp, preț 850 mid. neg., tel 228.540, 
0722/566.9» (Ella)
•la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)

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

• urgent 3 camere, bucătărie, bale, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel, 218693,0748398767,0727/897467, (Alfa)
• urgemt, 4 camere, bucătărie, bale, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/397467. (Alfa)
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• urgent 4 camere, bucătărie, bale, SC= 159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Vând teren (21)
• In Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 

•in Zăvoi fs 165 m (mal jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mlmason)
• Intrevlen, 1200 mp, fs 15 m, Intabulat în CF și 
500 mp scos din circuitul agricol, facilități în 
apropiere, zona Vulcan, preț 15 euro/mp, telefon 
0745/640725. (Mlmason)
• zom CA Rom 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mimason)
• zom Ceangăi loc de casă 715 mp, fs 10 m, preț 
37.000 euro, neg., telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• In Mintia la DNT, cu deschidere 173 m, gaz, 
apă curent, preț 6,5 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•toaTfenpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă, gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr.l)
• pai a do Im, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr, 1)
•Dova, U00 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Smeria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• teren Intravilan, 1000 mp, zona Cetate - Deva 
toate utilitățile, preț 12 euro/mp, neg., telefoane 
718833,0745/093073. (Partener)
• intravilan, zom Zăvoi st 1500 mp, fs. 15 m. 
Preț 25 euro mp, neg., telefon 0745/666447. 
(Rubin’s Home)
• intravlan, 1200 mp, toate utilitățile, fs 16 m, la 
DN Cristur, ideal pt. construcție casă sau hală 
industrială preț 8 euro/mp, neg, telefon 718833. 
(Partener)
• Intrawttan, zom DN 7, st 3300, fs. 50 mp, apă 
gaz, curent, toate facilitățile, preț 24 euro mp, 
neg, telefon 0745/666447. (Rubin's Home)
• intravilan, zom prelungirea Vulcan, st 5,200 
mp, fs 140 m, se parcelează Preț. 8 euro mp. 
Telefon 0745666447. (Rubin’s Home)
■intravilan la DN 7, suprafață totală 3000 mp, fs 
48 metri, toate utilitățile, zonă comercială exce
lentă Sîntuhalm, zona Motel Alaska telefoane 
223400,0720/387896,0740/914688 (Casa Betania)

•Intravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp, în zonă rezidențială toate faci
litățile, 10 parcele vândute, preț 21 euro/mp, 
neg., telefoane 0740/9144688, 0724/169303, 
223400. (Casa Betanla)
■teren km din circuitul agricol, st 7900 mp, 
front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7, în 
spatele noii fabrici de biciclete, preț 5 euro/mp, 
230221,0740/914688 0720/370753. (Casa Betania) 

ntravhn, st 1500 mp, fs 25 m, apă curent elec
tric, gaz metan, Str. Depozitelor, în zona Fabricii 
de mătase, preț 40 euro/mp, neg., telefoane 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania) 
•Intravilan, at 5700 mp, la DN 7, situat între 
Sîntandrel șl Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile, teren ușor accesibil, preț 17 
euro/mp, neg., telefoane 223400, 0740/314688. 
0724/169303. (Casa Betanla)
•intravilan, al4000 mp, front stradal 30 m, toate 
utilitățile, se poate șl parcela, zona liceului 
Tralan, preț 15 euro/mp, telefoane 0743/103622, 
0724/16930$. (Casa Betanla)

•zom Zăvoi s 500 mp, preț neg., facilități, tele
foane 072EV269713,0746/891619, (Eurobusiness) 
•intravilan, zt 2.000 mp, front stradal 16 metri, 
apă curent electric, gaz metan, la 5 km de Deva, 
oreț 15 euro/mp, neg., telefoane 223400, 
0740/914688 0724/169303. (Casa Betanla)
• Intravilan, zom Zăvoi st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, zom Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
■ Intravilan, zom Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, Ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravlan, zom Dova, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, it 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, Ideal pentru construdțle 
hale Industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• zom Zăvoi Intravilan, ST 461 mp, telefoane 
235019,0724/508610. (Casa de Vis)
• canini Deva, st 375 mp, toate utilitățile, preț 
21,000 euro neg., tel. 718833, 0745/093073. 
(Partener)
• urgent M72 mp din care 1060 mp intravilan și 
2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
fs=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent Intra n, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)

Cumpâr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărămb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent 5 hectare, Intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

Vând spații comerciale (25)
• vând aodetate comercială 420 mp, piață Da
cia hală comercială deosebită, preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zom RomaBva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mlmason)
• zonă aomlcorrtrală 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent preț 65.000 euro, neg., telefon 
0740/173103. (Mlmason)
• bar cu terasă zona Poliția jud., sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 mp, preț 
43.000 euro, neg., telefoane 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zonă ultracairtraM ■ Hunedoara, 50 mp, uși 
termopan, jaluzele int, preț 33.000 euro, neg., 
telefoane 718833,0721/839624. (Partener)

Alte imobile (27)
•fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• zonă turistică Hunedoara, PENSIUNE: p+2+M, 
4 dormitoare, living mare, bucătărie, 2 băi, 2 
terase, mansardă pivniță sc • 124 mp pe nivel, st 
■ 9800 mp, piscină curte betonată preț 300.000 
euro, neg., telefon 718833. (Partener)
• hală producție, 220 mp, Deva, platformă 
betonată de 150 mp, curent trifazic, toate 
facilitățile, preț 95.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

Chirii imobile (29)

Vinzi

Cumperi 

închiriezi 

Schimbi

Cauți

•ofer spre închiriere sau vindem spațiu comei 

clal, s 250 mp, zonă centrală amenajat, la cheie, 
totul nou, preț neg. telefoane 0726/523833,0741/ 
070106. (Eurobusiness)
•oferim spre închiriere spațiu comercial, zonă 
centrală zona depozitelor, prețuri negociabile. 
Tel. 0726/523833,0741/070106. (Eurobusiness) 
•ofer spre închiriere spațiu corn., suprafață de 
250 mp, totul nou, gresie, faianță, termopan, 
centrală termică pretabil pentru sediu firmă 
depozit, restaurant preț 1800 euro, negociabil, 
tel. 0741/070106,0726/523833. (Eurobusiness)
• ap. 2 camere, mobilat, aragaz, frigider 
contorizări, zona Gojdu, preț 90 euro/lună tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baia. 
parter, zona piață, Deva, amenajat occident, 
preț 150 euro/lună telefon 215212. (Prima,- 
Invest)
• ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală 
termică et. 1, preț 170 euro/lună te); 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• *p> 2 camere, mobilat, aragaz, frigider, zona 
Piața Victoriei, preț 130 euro/lună tel; 
0742/019418. (Prima-lnvest)
•ofer pontni închiriere garsonieră dec., complet 
mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ lună 
Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000) ». 
•m caută urgent de închiriat garsoniere șj 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate, telefoane 235208, 0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000) 
•ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame-’ 
najat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• zom RonvHva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță, termopan, preț 350 
euro/lună neg., tel. 206003, 0740/173109. 
(Mlmason)
• zom Bălcescu Nou, 30 mp, pretabil sediu; 
birouri, cabinet, preț 6 mii. lei/lună, telefon 
0745/640725. (Mlmason)
• zom LCreangă 17 mp, amenajat pentru ABC,
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mlmason) >
•caut garaonteră sau ap. 2 camere, (ne)mobilerf, 
de preferință pe termen lung, tel. 211567; 
0745/253662. (Evrika)
•ofer apartament 2 camere, circuit, centrală 
termică proprie, complet mobilat și utilat elf 
aragaz, frigider, b-dul Dacia, 130 euro/lună tele
foane 0724/169303,0743/103622. (Casa Betania)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dul Decebdl 
sau 1 Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat' 
sau neamenajat, pe perioadă lungădetimp. Off 
prețul pieței, telefoane 0745666447. (Rubin's 
Home)
• Închiriez ap. 2 camere, zona Dacia, etaj inter
mediar, mobilat, contorizări, repartitoare, gresie, 
faianță parchet, ușă de lemn, frigider, aragaz. 
Preț 100 euro/lună Telefon 0745666447. (Rubin's 
Home)
• garsonieră mobilată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615, (Agerrția imobiliară Nr. 1}
• apartament 2 camere, zonă ultracentrală; 
vedere spre BCR, decomandate, centra® 
termică mobilat șl utilat, stare bună 150 eurd; 
neg., 0788-165703,0788-165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat și utilat, 
stare bună preț 150 euro, negociabil, te', 
0788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandată 
apometre, gaz contorizat repartitoare, semirrw 
bi lat, proaspăt renovat, preț 120 euro, td£ 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• urgent In zona Decebal, 2 camere nemobilate.
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting) 4
• urgent In zona Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, et 1. Preț 150 euro/lună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent în zona Gojdu, 2 camere, contorizări. 
mobilat. Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224298 (Garant Consulting)
• urgent In zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting)
• urgent In zona Aleea Armatei, 2 cameră 
sdecomandate, et. 4, mobilat contorizări, ® 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobllat, 80 euro/lună+garanție 1® 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)
• urgent In zona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termică amenajat deosebit, et. 1, 
mobilat, utilat 250 euro/lunâ+garanție, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)

------- —, ANUNȚ —--------- 
SC EUROFOREST SRL Petroșani se află în administrare judiciară, 
având ca administrator judiciar pe SC A&B EXPERT INSOLVENfĂ 

SRL, numit prin Sentința nr. 2443/CA/17.12.2004, pronunțată 
de Tribunalul Hunedoara în dosarul 10779/2004.

Societatea debitoare, reprezentată de Tamas Todor, a propus un plan de reorga
nizare, care a fost confirmat de administratorul judiciar și admis în principiu de 
către judecătorul sindic prin încheierea din 07.07.2005.

în conformitate cu prevederile art 98 din Legea 64/1995 republicată, se 

stabilește data de 01.09.2005, ora 11,00, când se va vota cu privire la plan, ia 

sediul Tribunalului Hunedoara. Este admisibilă votarea prin scrisoare, cu 
legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice 

mijloace și înregistrată la Tribunal cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru 

exprimarea votului. Data de confirmare a planului se stabilește pentru 

14.09.2005.

Pianul poate fi consultat la sediul debitorului din Petroșani, Str. 22 Decembrie bl. 
2, ap. 1, jud. Hunedoara sau la sediul administratorului judiciar din Hunedoara, str. 
George Enescu nr. 16/3, jud. Hunedoara, pe cheltuiala solicitantului. p82oi)

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!
RECLAMA

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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Felicitări (67)
• cu ocazia zilei de naștere, la împlinirea a 19 
ani, tăticul îți urează „La multi ani", dragul meu 
fiu Gie Darius Cătălin. Să fii cuminte alături de 
tăticul tău Titi.

Vând ap. 2 camere (03)

parter, Ideal

report!- 
etaj 6,

• 2 apartamente a 2 camere, în comuna lila, preț 
negociabil. Tel. 0724/523823, 0724/065448, fax 
0254/282375, după ora 17.
• Băltea Man, preț negociabil. Tel. 0254/231750.
• decomandate, bdul lullu Manlu, etaj Interme- 

/M diar, 56 mp, balcon mare închis, parchet, Interfon
J-scară, complet contorizat, preț 960 milioane lei. 
î Tel. 0726/710903.

bircMtȘîfirme. Tel. 218668'

• Deva, amenajat pentru locuit sau spațiu 
comercial, eventual schimb cu similar în Cluj 
plus diferență, preț 75.000 ron. Tel. 0723/335189.
• Deva, Crizantemelor, bl. M3, etaj 1, contorizări, 
preț 1,100 mid. lei. Tel. 223336.
• Den, etaj 1 plus 2 uscători I, parter, deasupra 
Magazinului Tineretului. Tel. 0723/514133.
• Dura, GoMu, parter, decomandate, preț 78000 
ron, negociabil șl garsonieră Deva, amenajată 
complet, preț 52.000 ron. Tel. 0720/437889.

Deva, zona piață, la bulevard, deco- 
parchet, apometre, gaz 2 focuri, bloc 
preț 1,150 mid. lei. Tel. 0722/564004.

• Ind, sir. Gen. V. Mllea (peste LuncoD, bl. 13, 
sc. 2, ap. 2, diverse îmbunătățiri, preț 360 
milioane lei, negociabil. Tel. 613426, dupâ-masă
• decomandate, AL Straiului, bl. 66, centrală 
termică șl calorifera noi, contorizări, gresie, 
faianță termopan, ușă lemn masiv, lavabil, preț 
460 milioane iei, negociabil. Telefon 0724/695060.

• Deva, Bdul Decebal, 
toare. oaz contorizat 
lângă farmacie, preț 1.
Tel. 217413,229783.

nlneecu, parter, amenajat pentru 
iu comercial, alee betonată, ușă exte- 
74900 ron. Tel. 0723/335189.

• Deva, Qojdu, Al. Viitorului, decomandate, 
parchet contorizări, parter, preț 750 milioane lei, 
negociabil. TO. 0724/355166.
o urgenți Deva, zonă centrală, decomandate, 
erai z, Cenuaia rermiCo, reh i, p K, 
greșfafafanță totul la chele, preț90.000 ron. Tel.

• ugent decomandate, 60 mp, centrală 
termică, superb, garaj, zona parc Deva, preț 
37.000 euro, negociabil. Tel. O745Z88B619.
• tagmă decomandate, zonă ultracentrală, etaj 
2, termopan, centrala termică, amenajat 
bucătărie mobilată ocupabil Imediat preț 43.000 
euro. Tel. 0723/352631
• urgent Deva, zona Decebal, etal 1, decoman
date, superamenajat totul nou șl modem, preț 
110.000 ron. Tel. 0745/302200
• Deva, zona CEC, decomandate, 2 balcoane, 
parchet laminat, gresie, faianță contorizări, 
foarte frumos, preț 1,050 mid. lei. Tel. 
0741730154a

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, etaj 4, acoperit cu tablă cu pod,
2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, preț nego
ciabil 1,2 mid. lei. Tel. 0727/357313.
• decomandate, vedere În2părți,2 balcoane, 98 
mp, etaj 1, zonă Centrală preț 1320 mid. lei, 
negociabil. Tel. 228615.

etaj intermediar, Deva,
zona Gojdu, preț 19500 euro, negociabil. Tel. 
0721/744514.
• Deva, Dorobanți, decomandate, modificări, 
contorizări, centrală termică exclus interme
diari. Tel. 219710.
• urgent și ieftin, decomandate, etaj 1, 
termopan, centrală termică alte îmbunătățiri, 
ultracentral, preț 125.000 ron. Tel. 0788/165703.
• urgent, zona Decebal, etaj 3, decomandate, 
centrală termică parchet nou, gresie, faianță 
totul amenajat deosebit, preț 130.000 ron. Tel. 
0788/165702.
• centrală termică geamuri termopan, ame
najat ultramodern, preț 140.000 ron. Tel. 234415, 
0745/079659.
• decomandate, Deva, 2 băi, 2 balcoane, cen
trală termică gresie, faianță parchet, amenajat 
frumos, preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
0741/301548.
• decomandate, hol central, îmbunătățiri, con
torizări, modificat, eventual mobilat, preț 15 
mid. lei, Deva, Al. Păcii, etaj 2. Tel. 213244, 
0741/154394

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• apartament 3 ■ 4 camere, etaj maxim 2, hol 
central, în bloc cu 4 - «taie. Tel. 0723/237400.

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, zona Eminescu, etaj 1, decomandate, 
110 mp, 2 balcoane, centrală termică parchet, 
bloc de cărămidă preț 47.000 euro. Tel. 232809.

Cumpăr ap. 4 camere (08)

Vând case la tară (17)
• casă 4 camere, curte, grădină gaz, în Sântan- 
drei, 7 km de Deva, nr. 120, preț 1 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 219764
• casă Mă) P+M,șoimuș, apă gaze, 4camere, 
bucătărie, 2 băi, 2 beciuri, living, terasă garaj, 
anexe, grădină preț negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959.
• casă 2 camere șl grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.

cămară beci, curte mare, depen- 
negoclabll, comuna Dobra, satul 
km de la șosea. Tel. 0724/523823, 
fax 0254/282375, după oral7.

• 3 camere, dependințe, grădină mare, în Peș- 
tlșu Mare. Relații la nr. 105 sau tel. 743787.
• 4 camere, bucătărie de vară teren 500 mp, 
pomi fructiferi cca 200 bucăți, trifazic, bucătărie, 
anexe, în satul Abucea nr. 7, comuna Dobra. Tel. 
0723/885562.

Vând garsoniere (19)
• 2 cmmto, etaj 1, bl. 4 Cartier Dacia, multiple 
îmbunătățiri, preț 62.000 ron, zilnic, după ora 16.

• Deva, Ddcte, parter, urgent o cameră preț 350 
milioane lei, negociabil Tel. 0723/419974
e Deva. Bâlcsscu, decomandate, living, 
suprafață mare, repartitoare, îmbunătățiri, 
vedere la stradă, preț negociabil. Tel. 228808, 
0742/223526.
• urgent, aaroonM, 2 camera, etaj 1, Dacia, bl. 
4 multiple îmbunătățiri, preț 62.000 ron. Tel. 

228109.
• Deva, zona Decebal, 33 mp, decomandată 
termopan; contorizări, parchet, preț 79.000 ron. 
Tel. 232808.

• 10 parcele teren a 500 mp^ona Căprioara. Tel. 
211124
• 14700 mp teren pentru agricultură șl 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Toteștl ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CE. Telefoane 212272,0723/732560.
• 320 mp teren central, cu acte de proprietate, 
preț avantajos. Tel. 0723/419974
• extrovlan, Valea C&olulul, 3315 mp, din care 
600 mp pădure, terenul este parcelat, utilități, 
preț 4 euro, negociabil. Tel. 0727/205117.

• kdimdhn 3800 mp, Aurel Vlalcu, curent, gaz, 
preț 15 euro mp. Tel. 021/6657716.
• htravtan 5190 mp, zona Deva 700. Tel. 222305, 
226813.
e Intravian Râu Mare Retezat, st 1400 mp, zonă 
vile, curent electric șl apă prin cădere (izvoare), 
preț negociabil. Tel. 0720/437889.

• Intravilan, 1800 mp, fs 30 m, utilități, zona 
Zăvoi, spre oraș, preț 22 euro mp, negociabil. Tel. 
0745/888619.
• Intravilan, central construibll. Tel. 221811.
• Intravian, Deva, parcelat, 15 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0721/744514
• Intravian, Deva, zona Prelungirea Vulcan, st 
900 - 1800 mp; zona Zăvoi, st 800 mp, toate 
facilitățile; Vețel st 2500 mp, la DN7. Tel. 

0720/437889.
• Intravian, toșnjmult cu pomi fructiferi, 87 ari, 
lângă Primăria Berthelot, la asfalt, se poate 
parcela, bun pentru agrement, râu în apropiere. 
Tel. 770687.
■ Intravian, to Hărău. Tel. 221811.
• Intravian, loc de casă în Tâmpa, st 1700 mp, fs 
17 m, curent, gaz, apă canal, vecinătate 
imediată Straiul Mic, preț negociabil. Tel. 
0354/402235,0726/118427,0726/404011.
• Intravian, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, 1200 mp, fa 12 m, facilități gaz, curent la 
poartă Informații, zilnic, după ora 16, la tel. 
220269,0746/029058.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită. Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• teren la intrarea în Ruși, între șosea și calea 
ferată 2,68 ha, fs 384 m, acces la apă curent, 
gaz, preț.1 euro mp, negociabil, aștept variante.

• teren, Intre Deva ■ Sântuhalm, 1779 mp. Tel. 
210869,0721/430502.
• 365 mp intravilan, central, 2000 mp arabil, 
fostă fermă loc de veci simplu, în cimitirul din 
str. M. Eminescu. Tel. 0722/928538.
• Deva, Prelungirea Vulcan, loturi 500 - 600 mp, 
preț 18 euro mp, intravilan. Tel. 0745/253413, 
218234 seara.
• htravlan 3600 mp în Băcia cu toate facilitățile: 
apă canalizare, curent gaz, preț 4 euro/mp. Tel. 
2339740724/3884S2.
• Intravian 5100 mp, zona Deva 700. Tel. 222305, 
226813.
• Intravian cu pomi, comuna Berthelot, se 
poate parcela, 87 ari, lângă primărie, 5 km de 
Hațeg, la asfalt Tel. 770687.
• intravian, construiri în Hărău. Tel. 221811.
• intravilan, in Deva, Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.

teren arabil la Mintia, 
Telefoane 216636,

Vând spații comerciale (25)
• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058.
• urgent, 35 mp, toate dotările, zonă cu vad, 
ultracentral, Deva, preț negociabil, Tel. 
0745/888619.
• vând mu schimb avantajos spațiu de 
producție, 600 mp plus terenul aferent 5500 mp, 
pe DN7, la 38 km de Deva spre Arad, comuna 
Tătărăștl. Tel. 0722/380321.

imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere garsonieră confort sporit, 
zona Opera, ultracentral, contorizări, mobilată 
hz color, cablu, frigider, aragaz, balcon mare, 
preț 120 euro, negociabil. Tel. 227382.
• primesc 2 fete în gazdă condiții excelente, 
zona Lido, Deva. Tel. 225042.
• primesc In gazdă 2 eleve în clasele 9 • 10, chirie 
avantajoasă Tel. 0740/469228

imobile schimb (30)
• schimb apartament 2 camere, în Deva, cu 
garsonieră sau apartament 2 camere, în Cluj, 
ofer diferență Tel. 0723/335189.
• schimb teren șl cabană cu mansardă 1000 
mp, Costeștl nr. 25 A, cu teren zona Deva sau 
împrejurimi. Tel. 0723/288282.

Auto românești (36)
• vând Dada Nova culoare alb 28 stare foarte 
bună 17.000 km, preț 3000 euro. Relații la telefon 
213943.
• vând Dada Solenza 1,9 D Avantaje, culoare 
perlă puțin rulată af 2004 consum 53%, mașină 
de garaj, preț 5900 euro. Tel. 0727/763310.
• vând urgent Dacia 1310 TX, 1990, acte la zl, RT 
2007, stare foarte bună preț negociabil. Tel. 
211800.
• vând Dada 1310, vlșlnlu metalizat, an noiem
brie 2000, 39.000 km, preț negociabil. Tel. 
0726/267724
• vând Dada break, af 1987, stare de 
funcționare bună preț 38 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0740/499701,0726/028773.

• vând Dada Super Nova culoare al b 28,17.000 
km, preț 3000 euro, stare foarte bună Telefon 
213943.
• vând urgent Ara 243 D, motor Brașov șl 
remorcă 13 tone, stare bună acte la zi. Tel. 
0723/335189,245874

Auto străine (37)

• vând Ford Mondeo Caravan Trend, af 
2002,127.000 km, 2.0 TDI, full-options, piele, 
consum 53%, preț 11300 euro, negociabil, 
adus recent în țară Tel. 0723/655855.

• vând Opd Kadet, af 1984 culoare roșie, înma
triculat pe persoană fizică acte la zi, preț 960 
euro, negociabil. Tel. 0724/695860.
• vând Opd Vectra af 1993,2000 cmc, injecție, 
multipunct, benzină + gaz omologat, alarmă 
centralizate, geamuri electrice, preț 4700 euro. 
Tel. 0723/654310
• vând urgent Ford Tranzit 8+1 locuri, înalt și 
lung, af 1995, Mazda MPV, af 1990, Chrysler 
Grand Voyager af 1990. Tel. 0723/237400.
• vând Opd Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat, 5 
uși, stare foarte bună, închidere centralizată, 
alarmă preț negociabil. Tel. 0722/376825.
• vând VW Polo, multiple îmbunătățiri. Tel. 
0727/896178

Microbuze. Dube (38)
• vând autoutltarii Volkswagen Cady, af 2004, 
stare excepțională Tel. 225160,0721/673582.
• vând Ford Tranzit, af 1991, bine întreținut, unic 
proprietar, preț și modalitate de plată negocia
bile. Tel. 0723/394425.

Camioane, remorci (39)
• vând camion Raba de 83 tone cu prelată 
stare de funcționare foarte bună preț 160 
milioane lei. Tel. 0742/701974
• vând remorcă pentru Dacia, model Transil
vania înmatriculata pe Hunedoara. Informații tel. 
648087 sau localitatea Ardeu nr. 15.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând mini-generator de acetilenă și trasă de 
sudură și tăiere. Tel. 0254/231750.
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Decese (75)

• vând freză comandată de calculator 
(Router, CNC, 3 D), nouă import Germania, 
acte, Ideală pentru gravură matrițe, 
decupări, dimensiuni de lucra 1000 x 600 x 
80 mm. Tel. 0721/850920.

• vând btddotxcavator MF, af 10B5, cupă 
muRttuiwjionaJă nefotoslt to tart, preț 

IOlOOO euro șl tractor Vota» BMcu troâu 
frontal recent adus dfri Suedta, preț 8000 
euro. Tal 0744314063.

• vând tractor U 445 cu utilaje. Tel. 0727/896178
• vând moară cu pietre, ciocane, cântar 500 kg, 
țeavă zlncată de 6 mm, 1,13, la jumătate preț, 
Păclișanr.84
• vând motocosltoaro Husqvarna, lamă 80 cm, 
stare foarte bună de funcționare, mașină de 
tuns Iarbă Husqvarna aproape nouă Tel. 213962.
• vând pontau însllozare E 281 • C, preț avan
tajos. Tel. 0723/382799.
• vând ssmânâtoaro păloase 29 rânduri, semă- 
nătoare-prășltoare 6 rânduri, săpătoare 6 rân
duri, mașină erblddat, cadru disc în tlranțl, toate 
în perfectă stare de funcționare. Tel. 264161.
• vând convoMbl circular electric manual 
Bosch, nou, storcător fructe, electromotor, pom
pă frână, rezervor benzină Dacia 1310, halon 
complet șl pompă frână Ford, butelii aragaz ru
sești cu robinet, birou lemn furnir maro. Tel. 
260570.

Piese, accesorii (42)
• vând dMertle piese Lada noi, originale, bloc 
motor, vlbrochen, ax came, aripi față bare 
nichelate noi. Tel. 770687.
• cumpăr motor Flat 3 pistoane. Tel. 683091, 
0724/018405.
• vând cutie viteze 4 trepte de VW Golf Diesel, 
preț negociabil, Deva Tel. 0722/629058

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 fotolii și o foaie oglindă înrămată preț 
avantajos. Tel. 0740/469228
• vând convenabil masă panel furniruită 0,7/0,7 
m și 4 taburețl rotunzi, toate lustruite, stare 
perfectă Tel. 220028
• vând cuier hol, din fier forjat, cu oglindă 
130/0,90 m, preț 800.000 lei. Tel. 220025.
• vând 2 bucăți fotolii, la prețul de 150 ron. Deva 
tel. 0727/756681.
• vând pâtut pentru copil, cu saltea șl sertar. 
Tel. 221698 '

• vând ugsnt mobilă de tineret, mobilă de 
dormitor, bucătărie, colțar Dulcineea aragaz, 
frigider, prețuri avantajoase. Tel. 213244 
0741/154394
• vând urgent, negociabil, mobilă sufragerie, 
colțar, canapea nouă 2 persoane, covor persan 
33/2,5 m, masă mică din sticlă măsuță tv, 
mobilă bucătărie, bibliotecă cu birou atașabil. 
Tel. 224891.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

îtk «'•pțfoneazi programe romă* 
neștișS străine, cu abonament (Dftgi tv. Max

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat de mărit foto universal Krokus, 
polonez, alb-negra pentru amatori, preț 1 milion 
lei și bancnote vechi românești, 1931-1940, preț 
500.000 lei, negociabil. Tel. 214818
• vând aparat de mărit Krokus cu cap color, 
Deva. Tel. 0722/629058

îmbrăcăminte, incălțăminte 
articole sport (52)

Un ultim omagiu pentru cel care a fost
prof. PISOI CONSTANTIN

un suflet bun și nobil. Sincere condoleanțe familiei îndo
liate.

Familia dr. Neamțu și familia Jura, din Vețel

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 ■ 58 confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.

Materiale de construcții (53)
• vând gaid de beton, la comandă asigur trans
port șl montaj. Tel. 0723/659753.
• mobMer din pal șl lemn masiv debitare 
bușteni. Tel. 0744/567736,0722/532715.
• vândeârâmldâ din demolări, 6000 bucăți, preț 
negociabil. Tel. 07j<'«bi»-

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• pentru colecționari vând diferite medalii, 
decorații 9 bucăți, din anii 1962 ■ 1984 Tel. 211441.

Electrocasnice (56)
• vând candelabra de cristal de Boemla, 
perfectă stare, 3 becuri, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând convenabil lustră plafon 3 brațe 
completă șl o aplică de perete. Tel. 220025.
• vând frtalder Arctic, stare foarte bună preț 
2.500.000 lei, negociabil. Tel. 211441.
• vând frigider Fram, preț 2.500.000 lei. Tel. 
261849.
• vând ladă frigorifică Arctic 5 sertare, stare 
foarte bună preț 400 ron. Tel. 217689.
• vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, preț 3 
milioane lei. Tel. 261849.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 - 2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând mașină de spălat rusească cuvă de 
plastic, capacitate 150 • 200 litri, cu suport de 
metal, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel. 
220025.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894
• vând frigider Arctic, stare foarte bună Tel.. 
221698
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată Instalația este pe 
cupru, preț 23 milioane lei. Tel, 221060.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând pord rasa Marele % preț avantajos, 
între 120 -140 kg. Tel. 237078 0724/351068
• vând purei 3 luni șl porc Marele alb de 180 kg. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând scroffie de prăsilă scroafe gestante șl 
scroafe cu purcei. Tel. 0726/504625.
• vând tapă cu mânză rasa Metis semigrea. Tel. 
246380, după ora 18
• vând cepe de narcise albe, mari, olandeze, la 
kg sau cu bucata, pe ales, preț negociabil, Deva. 
Tel. 212123.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu Cher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230253.
• vând o pereche ochelari cu lentile import bifo
cale, dioptrie +4 PE +6, preț 1.500.000 lei. Tel. 
211441.

Altele (6:
• vând 800 litri țuică prune și 40 purcel de 33 
luni. Tel. 0744/239595 sau 246768
4 vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, în stare ireproșabilă cântărește maximum 
110 kg, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

• vând ceas de mână elvețian Longlnes, cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 140 
euro negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând covor persan, nou, xerox stare perfectă 
șl tablouri pictură în ulei. Tel. 0721/490949.
• vând com de mână Doxa, perfectă funcțio
nare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând 2 bazine Inox dreptunghiulare pe suport 
metalic 250/180/70 cm, 2000 litri fiecare, posibi
litate răcire lichide alimentare, preț 380 euro 
bucata, neg. Tel. 0745/096675,218308 212057.
• oferim siropuri superconcentrate pentru 
dozatoare Tec, profit 400%, 12 sortimente, la 
flacoane plastic de 2 litri, Deva Tel. 0745/096675, 
235320.
• vând partituri muzică ușoară vechi din anii 
1933 • 1938 (note muzicale) Ely Roman, Gherase 
Dendrlno, 800.000 lei, negociabil, brichete, 
tabachere, statuetă vultur 200.000 lei. Tel. 214818
• vând îngrășământ (gunoi de grajd), localitatea 
Boholt, nr.52; familia Luca Telefon 0727/995778

ierderi (62
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Manlu loslf Comei. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stanlțolu Simona Maria Se declară nul.
• pierdut poM asigurare RCA eliberată de SC 
ASTRA Deva pe numele Anton Gheorghe. Se 
declară nulă

Solicitări servicii (71)

• asociata ta proprietari 1S1 Deva, fer. 22 
Decembrie, bl 48 A, solicită oferte pontau 
lucrări de fedrolzolatl șl thdchlgorie, atacuri 
bloc. Tel 0741/077824

Prestări servicii (72)

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

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

• Test Flag SRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului la nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri șl Informații suplimentare 
în perioada 25 Iulie - 25 august, la sediul din 
Deva Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromin), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez șofer cat. D pentru microbuz trans
port persoane și șofer pentru taxi. Tel. 
0745/638717.
• angolez șofer. Tel. 0740/420521.
• caut femele, permanent, pentru companie 
bătrână ofer întreținere și retribuție. Tel. 227884 
sau 225044

• decomandate, zonă centrală etaj 1 - 2, în bloc 
cu 4 etaje. Informații tel. 0744/561810,218308.

Vând case, vile (13)
• Deva, Baia Sărată 2 corpuri, garaj, anexe, 
centrală termică baie, curte, grădină 750 mp. 
TeL 228448,0722/347512.
• 4camere,în Deva, curte, grădină Tel. 219588.
• casă Ș“ă grădină în Orăștie, str. Crișan, nr. 
34 TeL 241263.
• lugentvBă D+P+M, 4 camere, bucătărie, 2 bă, 
2 garaje, centrală termică 25 ha teren, livadă 
600 pomi fructiferi, grădină flori, legume, luciu 
apă filigorie, barbeque, totul la standarde occi
dentale, zona Almaișu Sec, preț 130.000 euro, 
negociabil. Tel. 0745/888619.

Vând case de vacanță (15)
• P+l in stațiunea Geoagiu-Băi, preț convenabil. 
Relații la tel. 0254/241044 după ora 17.

SC SUINPROD SA Bumbețtl-Jlu
str. Curtițoara, nr. 405, Jud. Gorj,

organizează în data de 25.08.2005, ora 10.OO, licitație 
pentru achiziționarea de cărbune, după cum urmează:

- lignit sortat cu dimensiunea bulgărului de minim 200 mm, ih cantitatea de minim 1200 
tone;
- huilă spălată cu granulația mai mare de IO mm, în cantitate de minim 300 tone. 
Ofertele vor conține prețul cărbunelui loco furnizor încărcat in mijlocul de transport și 
costul cărbunelui loco beneficiar (în condițiile in care transportul poate fi asigurat de 
furnizor). '
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0253-213863, iar ofertele se pot trimite la fax 
0253-217808. (28 IBS)

• chioșcul de ziare de lângă 
Cosnthn:
• chioșcul de ziare din siația 
de autobuz Ortanl Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
O chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - Mul Decebal.

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



marți, 9 august 2005 WBBT

• Furtună de nisip Bagdadul a fost parali
zat, ieri dimineața, de o puternică furtună 
de nisip care a redus vizibilitatea la zero.

Premiu onorific la Locarno
Locarno (MF) - Regizorul iranian Abbas 

Kiarostami a primit, duminică seara, un 
Leopard de Aur onorific pentru întreaga 
sa activitate, la cea de-a 58-a ediție a Festi
valului de Film de la Locamo, Elveția. în- 
mânarea premiului a fost urmată de pro
iecția în aer liber, în Piazza Grănde, a fil
mului său „Au travers des oliviers” din 1994.

Acordând acest prestigios premiu regi
zorului iranian în vârstă de 65 ani, Festi
valul de Film de la Locamo a dorit să aducă 
un omagiu „celui mai mare realizator de 
film iranian contemporan și unuia dintre 
cele mai mari nume ale cinematografiei 
actuale”, a arătat conducerea,

Festivalul de Film de la 
încheie la 13 august.

Final amânat
Cape Canaveral (MF) î 

- Revenirea Discovery la j 
sol a fost amânată pen- i 
tru azi, din cauza vremii î 
nefavorabile din Flori- î 
da, ceea ce prelungește i 
suspansul din jurul fina
lului acestei prințe misi- i 
uni spațiale de la' dezin
tegrarea Columbia.

Aterizarea Discovery j 
fusese anunțată inițial i 
pentru luni, ora 11:47, î 
ora României, dar NASA i 
a anunțat o amânare de j 
90 de minute, din cauza i 
unui plafon de nori ce a- 
fecta vizibilitatea deasu- i 
pra pistei de aterizare de i 
la Centrul Spațial Ken
nedy din apropiere de ; 
Cap Canaveral, Florida.

Condițiile meteo l-au i 
convins pe directorul de ; 
zbor să amâne ateriza
rea, Discovery are două i 
posibilități de aterizare i 
în Florida și alte două j 
pe baza Edwards

Foame O pasăre Phoenicura Ruticilla își 
hrănește puii în cuibul construit sub aco
perișul unei case din Pomaz, lângă Buda
pesta. (Foto: EPA)

Festivalul minciunilor
Aosta (MF) - George Bush și Tony Blair 

au câștigat, cu afirmația că Saddam Hus
sein deține arme de distrugere în masă, pre
miul pentru cea mai mare minciună a sec
olului, acordat la Festivalul minciunii de la 
Champoluc, localitate turistică din Valle 
d’Aosta (Italia).

Organizat de Agenția de promovare a tu
rismului în Valle d'Aosta, în colaborare cu 
cotidianul La Stampa, festivalul își propune 
„să descopere lumea mincinoșilor și să în
țeleagă mai bine ce se ascunde în spatele 
fascinației vechi de când lumea pentru min
ciună”. La concurs au participat circa 600 
votanți prin Internet sau cu buletin de vot.

Până la 45 de
■ Asemenea tempera
turi s-au înregistrat în 
Spania, unde s-au sem
nalat 30 de incendii.

Madrid (MF) - Temperaturi 
foarte ridicate, cu valori de 
până la 45 de grade Celsius, 
au fost înregistrate duminică 
în Spania, in special în zona 
centrală, de sud și de vest a 
țării, au anunțat serviciile 
meteorologice.

Termometrele au înregis
trat valori de 43 de grade la 
Badajoz și la Caceres (provin-

Incendiu lângă Berredo (Foto: epa)

Arestat
Kiev (MF) - Un 
bărbat bănuit că a 
ucis 30 de fetițe, 
începând din 1983, 
a fost arestat în estul 
Ucrainei. Suspectul, 
cu domiciliul îh 
Zaporojiie, s-a stabilit 
'm Ucraina în 1982, 
venind din regiunea 
rusă Kemerovo, din 
Siberia. Adjunctul 
ministrului de Interne 
a precizat că acesta 
a mărturisit că a uds 
recent o fetiță în 
vârstă de zece ani.

Evacuare
Ierusalim (MF) - Des
ființarea coloniei 
israeliene de la Gan- 
im, nordul Cisior- 
daniei, a determinat 
apariția unei proble
me la care prim-mi- 
nistnjl Ariel Sharon, 
inițiatorul planului de 
retragere, nu s-a 
gândit: evacuarea a 
peste o mie de pisici 
și a altor animale de 
companiei Societatea 
israeliană de protec
ție a pisicilor a trimis 
deja voluntari în 
colonie.

0 sută de mineri sunt blocați
■ Aceștia se află de 
duminică într-o mină 
de cărbune inundată 
din sudul Chinei.

Beijing (MF) - O sută de mi
neri au rămas blocați dumi
nică, în subteran, în urma i- 
nundării unei mine de căr
bune din sudul Chinei. Even
tualitatea găsirii de supravie
țuitori scade tot mai mult, au 
declarat ieri autoritățile loca
le, deoarece nivelul apei a 
crescut deja foarte mult.

Dintr-un motiv încă nede
terminat, minerii au rămas 
blocați duminică după-amiază 
într-unul dintre puțurile mi

Fac afaceri pe seama foametei
■ în Niger, în preajma 
bebelușilor înfometați, 
afacerile sunt tot mai 
înfloritoare.

Maradi (MF) - Foametea 
gravă cu care se confruntă 
Nigerul, țară în care comuni
tatea internațională a lansat 
o campanie de ajutorare, adu
ce negustorilor plasați în fa
ța centrelor umanitare profi
turi mulțumitoare* relatează 
agenția de știri AFP.

„Am vândut tot! Mulțumesc 
lui Allah, merge bine”, spune 
Indatou. Fasolea pe care o 
vinde ea se mănâncă de prefe
rință caldă, cu un pic de sare, 
ulei și piper,
.. femeia s-a postat pentru a- 
și vinde marfa în fața unui 
centru de produse alimenta-

Localitatea Doini Bogrov
(Foto: EPA)

grade Celsius
cia Extremadura), 42 la Ciu
dad Real, Toledo (Castilia - La 
Mancha) și în Andaluzia, 45 
de grade la Cordoba și 43 la 
Sevilla. La Madrid tempera
tura maximă în timpul zilei a 
fost de 41 de grade, 38-39 de 
grade fiind înregistrate la Sa
lamanca, Zamora, Huelva, Al
bacete și Valladolid.

Spania se confruntă cu cea 
mai gravă secetă din 1945

Duminică, peste 30 de in
cendii erau încă active, iar 
două persoane și-au pierdut 
viața, sâmbătă, în lupta cu 
flăcările. Cel mai important 
dintre incendii, scăpat de sub 
control, duminică, se întindea 
pe o distanță de 30 de kilo
metri și afectase deja 3.100 de 
hectare, în regiunea Leon.

în regiunea Avila, 600 hec
tare au fost mistuite de flă
cări. în Galicia erau active 17 
focare de incendii. Nici unul 
din incendiile în curs nu a 
amenințat vreo zonă locuită.

nei din Daxing, provincia Gu
angdong.

Accidentul s-a produs la 420 
m adâncime, într-o galerie în 
care echipele de intervenție 
au încercat să pătrundă ieri 
cu pompe. „Operațiunea de 
salvare continuă, dar nu se 
înregistrează progrese semni
ficative”, a declarat un res
ponsabil pentru securitate in
dustrială din Guangdong.

Mina e situată la 265 km 
nord-est de Canton, capitala 
provinciei. Agenția China No
uă a anunțat că mai multe 
mine din regiune au primit 
recent ordinul de închidere, 
dar nu a precizat dacă și cea 
din Daxing era vizată.

Sute de copii suferă de malnutriție (Foto: epa)

re de la Maradi, în sudul Ni
gerului, unde organizațiile u- 
manitare încearcă să smulgă 
din ghearele morții sute de 
bebeluși care suferă de mal- 
nutriție.

Stare de urgență în Bulgaria
Sofia (MF) - Starea de ur

gență a rămas, ieri, în vigoare 
în 23 de localități din Bulga
ria, în urma ploilor torențiale 
din ultimele trei zile, regiuni
le Sofia și Vrața fiind cel mai 
grav afectate.

Situația rămâne critică în 
Kremikovți și Novi Iskar din 
regiunea Sofia, și în localita
tea Iskar din regiunea Pleven. 
O comisie de experți va înce
pe evaluarea pagubelor.

Timeea y
Născută în zodia 1 
Leu, îi plac 7
parașutismul, 
planorismul și skiul.

(Foto: Traian Mânu)

în fiecare zi, grupuri de co- 
mercianți sau vânzători am
bulanți se instalează în fața 
acestor centre pentru a vin
de diverse produse. Clătite cu 
fasole, pesmeți din mei sau

încă două persoane murit 
în urma calamităților, numă
rul victimelor ridicându-se la 
șase. Circa 10.000 de persoane 
au fost evacuate din regiunile 
inundate, cea mai mare parte 
fiind cazate în școli, clădiri 
municipale și moteluri.

Furnizarea energiei elec
trice a fost oprită în multe 
localități, iar unele sate și 
orașe mici din regiunea Sofia 
au rămas fără apă potabilă. 

porumb, arahide prăjite, nuci 
de cola, orez, ustensile de plas
tic, săpun,- se găsesc de toate. 

Te umfi| și bei multi apă
Hassan&, vecina lui Inda

tou. vindi8„dambou”, un cous
cous dinWorumn garnisit cu 
ierburi sălbatice. „Dambou e 
bun împotriva foamei, te um
flă, nu-țigmai e foame și bei 
multă ap|r’, explică tânăra.

„Săptâu® in trecută i-am 
vândut câ 175 de CFÂ (0,26 
euro) o pereche de chiloței 
unei mame; copilul ei abia a 
apucat să-i poarte, a murit, e 
trist”, povestește Tsahara Ab- 
dou, care vinde haine vechi. 
„Nu vin aici ca să mă îm
bogățesc, vreau să câștig doar 
cât să-mi pot hrăni cei opt 
copii”, șoptește ea.

Tradiție în satul Ca 
toira dm provincia span
iolă Pontevedra localnicii 
își amintesc în flecare an 
de debarcarea vikingilor 
din secolele IX-XI, de-a 
lungul estuarului Arousa.

iFoto: EPA)


