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Descoperire de senzație
■ Săpăturile din vară 
de pe șantierul de la 
Sarmizegetusa au fost 
pline de surprize.

Deva (S.B.) - După ce anul 
trecut au descoperit un tem
plu roman, echipele reunite 
de arheologi de la Universi-

creștinilor Adormirea Maicii Domnului, toți 
cei ce poartă numele de Maria, Marin, Ma
rian, _ Marilena, Mariana, Maricica sau

- Măriucâ își serbeaz^pnomastica. La mari 
ani! (Foto: arhivă)

/

tatea „Babeș - Bolyai”, Mu
zeul de istorie din Cluj și o 
echipă de specialiști din Koln, 
au scos la lumină din pămân
tul mustind de istorie al 
Sarmizegetusei, chiar în 
ultimele zile de tabără, noi 
dovezi ale latinității noastre.

Săpăturile au dezvăluit un 
nou templu în care se

aduceau ofrande unor divi
nități puțin cunoscute între 
zidurile căruia s-au păstrat 
vestigii asemănătoare celor 
descoperite în templul dez
gropat, la distanță de doar 
câțiva metri, anul trecut. 
Deci, pe lângă obiectele din 
ceramică, opaițele și cele 12 
monede din bronz datând din

cea de-a doua jumătate a sec. 
II și osemintele unei vaci - 
descoperite anul trecut, arhe
ologii au scos la suprafață 
chiar inscripția de pe noul, 
templu. Pe piatra aceasta este 
cioplit un text in limba latină 
din care, deocamdată, s-a 
tradus „Domnus et Domna...”.
/p.3
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• Expoziție de grup. Galeriile, de Artă 
„Forma" vor găzdui, începând de 
săptămâna viitoare, o expoziție a grupului 
de artiști plastici din municipiul Hunedoara. 
Expoziția va cuprinde lucrări de pictură, 
grafică și sculptură, ultimele creații ale 
acestor creatori, membrii ai UAP Filiala 
Deva-Hunedoara. (S.B.)

■ Un bărbat din 
Lupeni a fost tăiat cu o 
sabie ninja în timp ce 
se afla pe o terasă.

|Un avion cipriot s-a prăbușit iei'ii 
| seară în zona muntoasă din nordul] 
I Atenei. Toți cei 121 de pasageri aflațil 
I la bord au murit. Aparatul, un Boea£ 
F ing 737, aparținea companiei Helios® 
I Airways și efectua o cursă între Lar-. 
I naca și Praga via Atena. Cabina | 
a piloților s-a depresurizat existând I 
| suspiciunea că aceștia și-au pierdut I 
I cunoștința la câteva secunde înato- ; 
fctea impactului fatal. (Foto: epauJ
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Lupeni - Un bărbat de 41 de 
ani din Lupeni a ieșit sâm
bătă pe o terasă să stea cu

prietenii la o bere. După câte
va ore în care au povestit și 
s-au simțit bine, pe acea 
terasă a izbucnit un conflict. 
La un moment dat un tânăr 
pe care bărbatul nu îl 
cunoștea a scos o sabie ninja 
și l-a lovit pe G.T. Bărbatul a 
fost taiat și pentru că rănile 
erau foarte adânci, a fost 
solicitat ajutorul unei ambu
lanțe care l-a transportat pe

bărbat la Spitalul Municipal 
Petroșani, unde a rămas 
internat. Aici, medicii au sta
bilit că bărbatul suferise frac
turi la ambele oase ale 
brațului drept și o plagă tă
iată. Ajunși la fața locului 
polițiștii au stabilit că agre
sorul este un tânăr de 19 ani, 
din Lupeni, care este căutat 
de oamenii legii pentru că a 
dispărut de la domiciliu.

CIP vrea titlul
Deva (G.M.) - Conduce

rea FC CIP a prezentat, 
sâmbătă, noile argumen
te ale clubului în lupta 
pentru titlu de campioa
nă, obiectiv pe care deve
nii și-l propun pentru a 
treia oară consecutiv, du
pă ce în ultimele 2 sezoa
ne s-au „împotmolit” pe 
locul secund, /p.7

Est - europenii si conturile bancare
După numărul conturilor bancare ale est-europenilor, româ

nii se clasează pe unul din locurile din coadă clasamentului.

Conturi curente Țâra

4%t / ■ Bulgaria

(% din populația cu vârsta peste 15 ani, care are cont curent)
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Acalmie la agențiile Loto
Deva (T.S.) - în timp ce în 

alte zone românii se calcă în 
picioare la cozile agențiilor 
Loto, cele 2 milioane de euro 
puse în joc de Loteria Ro
mână nu au reușit să-i scoată 
pe hunedoreni din acalmia 
unei săptămâni caniculare. în 
13 ani de când există acest joc 
nici un hunedorean nu a 
reușit să câștige potul cel 
mare. Și în această săptă
mână, s-a jucat în limite nor
male, declară unul dintre 
agenții loteriei. „Sume mici, 
caracteristice pentru județul 
nostru. Oamenii nu au bani,

iar majoritatea celor care 
jucau sunt plecați în con
cediu. Cred că au jucat în alte 
orașe din țară”, susține el. Nu 
mă interesează premiul de 
două milioane de euro, eu joc 
în fiecare săptămână, spune 
Viorel Apostol de 37 de ani. 
încă nu am câștigat, dar am 
o schemă de zece numere 
care va da rezultate. Iar, dacă 
voi câștiga, primul lucru va 
fi să plec din țara asta infectă. 
Cu două milioane de euro voi 
fi primit în orice țară din 
lume. Voi trăi pe picior mare 
to Australia”, visează Viorel.

Trei hune- 
dorence, 
eleve ale 
Liceului 

(Militar
"Mihai 

‘ Viteazul” 
idin Alba 
iulia sunt 

(hotărâte ca 
to viitor să 

[devină 
iafîțeri./p.6
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• Executat de răpitori. Zaid Mohammad 
Mir Uali, un om de afaceri irakiano-cana- 
dian, întors din exil după înlăturarea de la 
putere a lui Saddam Hussein și răpit la înce
putul lunii la Bagdad, a fost executat de 
răpitori, care ceruseră o recompensă de 
250.000 de dolari, a anunțat, duminică, unul 
dintre nepoții săi.(MF)

După șase ani...

Foști miniștri PSD, cercetațiA A 1 A

Cehia (MF) - Un im
portant lider al mafiei 
siciliene, care se ascun
dea de poliție de șase 
ani și se afla pe lista ce
lor mai căutați 30 de 
mafioți de către autori- i 
tățile de la Roma a fost 
arestat în Republica Ce- j 
hă. „Arestarea unui boss 
atât de crud ca Luigi 
Putrone demonstrează 
încă o dată angajamen
tul forțelor de ordine în 
favoarea luptei fără mi- j 
lă contra mafiei”, a de
clarat ministrul italian 
de Interne, Giuseppe Pi- ; 
sanu, salutând arestarea 
liderului mafiot din A- i 
grigente. Căutat din 1998, 
Putrone are numeroase 
condamnări la activ, din
tre care două la închi
soare pe viață pentru 
omucidere. Ultima, de 18 
ani de închisoare, a fost 
pronunțată în iunie 2004, 
pentru acuzația de ex
torcare de fonduri în de
trimentul comercianți- 
lor din regiunea Agri- 
gente. Putrone era con

mafiei din 
Porto 
EmpedO' 
ele.

siderat șeful

G. Schroeder

Alegeri în 
Germania
Hanovra (MU - Can
celarul german, so- 
cial-democratul Ger
hard Schroeder, a in
tensificat, sâmbătă, 
campania pentru ale
gerile legislative din 
septembrie, acuzând 
opoziția că divizează 
din nou Germania, la 
exact 44 de ani după 
începerea construirii 
Zidului Berlinului. 
„Datoria noastră este 
nu să divizăm popo
rul, d să îl unim și să 
distrugem, în loc de 
a amplifica, ceea ce 
a mai rămas încă în 
mințile oamenilor din 
divizările din trecut", 
a subliniat el, cu oca
zia unei reuniuni 
electorale organizate 
în fieful său din Ha
novra. Cancelarul a 
denunțat „defăimă
rile lui Edmund Stoi- 
ber la adresa germa
nilor din est".

■ Doi foști miniștri, în 
vizorul Parchetului Ge
neral, Miron Mitrea și 
Dan loan Popescu.

București (MF) - Miron Mi
trea, fost ministru al trans
porturilor în guvernul Năsta- 
se și colegul său, Dan loan 
Popescu, ministrul economiei 
în același guvern sunt suspec
tați de corupție. Unul este 
suspectat de luare de mită, ce
lălalt de presupusă sprijinire 
a unei rețele care vindea pro
duse contrafăcute unor so
cietăți de stat.
La Parchetul General

Inițial, dosarele în care 
simt implicați cei doi au fost 
pe masa procurorilor de la 
PNA dar, cum Curtea Consti
tuțională a decis că parlamen

tarii nu pot fi cercetați decât 
de Parchetul General, ancheta 
s-a mutat la Parchetul Gene
ral. Purtătorul de cuvânt al 
Parchetului de pe lângă înal
ta Curte de Justiție a confir
mat că încă din 5 august a 
primit un dosar de luare de 
mită în care sunt implicați 
fostul ministru al transpor
turilor, Miron Mitrea, și fos
tul director al companiei na
ționale Căile Ferate, Mihai 
Necolaiciuc.

Dosarul a fost deschis de 
PNA, însă ancheta a trenat, 
în 2003, un fost angajat al 
unei firme din Craiova a de
pus la PNA o sesizare legată 
de un contract de moderniza
re la mai multe locomotive, 
contract încheiat în perioada 
1997-2000 și pentru care s-ar fi 
plătit mai mulți bani decât 
pentru cumpărarea de loco

motive noi. La scurt timp în
să, la dosar au apărut date 
noi, conform cărora Mihai 
Necolaiciuc, șef la CFR înain
te de 2000, ar fi încercat să 
rămână în post și după ale
geri, oferindu-i ministrului 
Miron Mitrea o barcă cu mo
tor. O bună bucată de vreme 
această acuzație n-a fost veri
ficată dar, după alegerile din 
2004, dosarul a fost redeschis. 
Cum însă Curtea Constitu
țională a decis că parlamen
tarii nu pot fi cercetați decât 
de Parchetul General, dosarul 
a fost luat de la PNA.
Dosarul „Electrica”

Dan Ioan Popescu ar putea 
fi și el implicat într-un dosar 
trimis Parchetului General de 
PNA Timiș.

Fostul ministru al economi
ei în Guvernul Năstase, Dan 

Ioan Popescu ar putea fi și el 
implicat într-un dosar trimis 
Parchetului General de PNA 
Timiș. E vorba de așa-numit- 
ul dosar Electrica, în care 44 
de persoane sunt cercetate 
pentru prejudicierea, cu/ 
proape 200 de miliarde de lei 
vechi, a sucursalei Banat a 
societății de energie electrică, 
prin achiziționarea unor pro
duse contrafăcute bare ar fi 
pus în pericol siguranța sis
temului energetic național. 
Procurorii timișoreni au sesi
zat Parchetul General că ar 
exista mărturii despre o posi
bilă implicare a fostului mi
nistru Dan Ioan Popescu în 
sprijinirea grupării care a 
prejudiciat Electrica Banat. 
Replica fostului ministru a fost 
că toate aceste atacuri din ul
tima vreme ale justiției ar fi 
doar un spectacol mediatic.

Propune conservatori
Teheran (MF) - Președintele ultraconser

vator iranian Mahmud Ahmadinejad a 
prezentat Parlamentului, duminică diminea
ță, noul guvern, majoritatea membrilor aces
tuia făcând parte dintre reprezentanții aripii 
„dure” a regimului de la Teheran. Parla
mentul are la dispoziție o săptămână pen
tru a examina lista celor 21 de miniștri, îna
inte de a-i acorda fiecăruia dintre aceștia 
un vot de încredere.

Ahmadinejad l-a propus pe succesorul său 
în funcția de primar al Teheranului, Aii 
Saeedlou, pentru funcția de ministru al 
Petrolului, post foarte important în Iran, al 
doilea producător de petrol din OPEC.

Deputatul conservator Manoushehr Mot
taki, fost ambasador în Japonia și Turcia, 
a fost propus pentru funcția de ministru de 
Externe, în timp ce fostul ministru adjunct 
pentru Informații, Mostafa' Pour-Moham- 
madi, a fost desemnat pentru portofoliul 
Afacerilor Interne.

Posibile atacuri al-Qaida
tă”, avertismentul conține in-■ Serviciile americane de 

informații au avertizat că 
al-Qaida se pregătește 
de atentate cu cisterne.

Londra (MF) - Prin aceste 
atentate asupra unor stații de 
benzină, al-Qaida încearcă să 
provoace un mare număr de 
victime la Londra și îh ora
șele americane în următoare
le săptămâni.

Avertismentul, inclus într- 
un buletin de săptămâna tre
cută al Departamentului Ame
rican pentru Securitate Inter
nă, afirmă că atacurile au

iei a @r!mlt steagri ffatl.ia ge m
lumi ei puterii politice. (Foto: erai
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Posibile „ciocniri"
Ierusalim (MF) - Sute de 

musulmani s-au adunat, du
minică, pe Esplanada Mos 
cheilor din Ierusalim, pregă- 
tindu-se să respingă o even
tuală încercare a extremiști
lor evrei de a pătrunde în zo
nă. Credincioșii musulmani s- 
au îndreptat spre Esplanada 
Moscheilor din Orașul Vechi 
la apelul demnitarilor religi
oși, care se tem de provocări 
din partea extremiștilor evrei. 
Cu ocazia zilei de doliu și 
post, pentru comemorarea dis
trugerii Templului evreiesc, 
zeci de mii de credincioși 
evrei sunt așteptați Ia Zidul 
Plângerii. Poliția crede că ex
tremiștii ar putea lansa un a- 
tac asupra Esplanadei, pentru 
a submina astfel retragerea 
israeliană din Fâșia Gaza. 

drept scop producerea unor 
pagube catastrofale în jurul 
datei la care se împlinesc pa
tru ani de la atentatele din 
11 septembrie 2001 de la New 
York și Washington.

Avertismentul american a 
fost adus la cunoștința agen
țiilor de menținere a ordinii 
și a autorităților implicate în 
transportul rutier al combus
tibililor.
Șoferi sinucigași

Deși preambulul documen
tului precizează că „nu există 
nici o altă informație care să 
indice o amenințare concre- 

Manifestare la Ierusalim

dicii foarte clare.
„Liderii grupării al-Qaida 

au de gând să folosească di
ferite tipuri de cisterne ca 
dispozitive explozive improvi
zate, înainte de data de 19 sep
tembrie. Sunt planificate ata
curi în special la New York, 
Chicago și Los Angeles.

Scopul .declarat este colap
sul economiei americane”, a- 
firmă textul. Documentul a- 
daugă că printre metodele 
avute în vedere se numără și 
folosirea unor șoferi sinuci
gași care să detoneze vehicu
lele în stații de benzină.

Laborator chimic al rebelilor
■ Armata americană a 
anunțat descoperirea 
unei mari cantități de 
produse chimice în Irak.

Washington (MF) - Armata 
americană apreciază că aces
te produse chimice ar putea 
aparține rebelilor din nordul 
țării. „Pe baza informațiilor 
obținute în cursul interogării 
deținuților, Forța multinațio
nală a lansat, în data de 9 au
gust, un raid la o unitate de 
producție și depozitare a pro
duselor chimice aparținând 
rebelilor”, se arată într-un 
Comunicat dat publicității de 
armata americană. Textul nu 
precizează zona unde a avut 
loc operațiunea, însă comu

Hamas con
tinuă lupta

Israel (MF) - Deși Isra
elul se retrage din Gaza, 
Hamas continuă lupta. 
Ismail Haniya a declarat 
că aceia care vorbesc 
despre rivalitatea dintre 
Hamas și Autoritatea 
Palestiniană exagerează, 
într-o apariție publică în 
grup, eveniment extrem 
de rar, liderii Hamas au 
declarat că grupul mili
tant palestinian pe care 
îl reprezintă își va con
tinua campania armată.

nicatul a fost dat publicități 
de cartierul american de li 
Mosul, care coordonează ac 
tivitățile din nordul Irakului
Unitate ilegală

Raidul a permis descoperi 
rea unei „unități ilegale d 
producție chimică”, unde s 
aflau mai, mult de 1.500 d 
recipiente conținând diferit 
produse chimice. Analiza c 
cestora continuă, militarii i 
mericani încercând să afle î 
ce mod urmau să fie utilizat 
substanțele de către rebeli.

„Experții serviciilor de ir 
formații desfășoară o anchete 
pentru a afla ce grup rebe 
sau terorist este responsab 
pentru înființarea acestei un 
tăți secrete”, adaugă textul.
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• Revizie încheiată. Termocentrala Mintia 
a încheiat după doar două săptămâni revizia 
la instalațiile de termoficare, astfel că de 
sâmbătă locuitorii Devei au din nou apă 
caldă la robinete. Față de anii trecuți în care 
era un adevărat război al apei calde în acest 
an intervalul de timp necesar reviziei s-a 
redus la jumătate. (C.M.)

Inscripția 
misterioasă

Șpaga trece, 
vămile rămân
Tiberiu Stroia_________
ti beri u.strolag Inform medla.ra

Indiferent dacă vrei să intri sau să ieși pe 
ușa țării numită România, dai nas în nas, 
cu organu' statului. Pe numele lui de fată 

mare „vameș", imediat ce e dotat cu cașchetă 
și pulan, plătit și îmbrăcat din banii con
tribuabililor, se transformă în cel mai feroce 
răpitor. Care nu ratează nici un portofel ce 
plimbă după el vreun românaș și care își 
închipuie că poate trece dincolo fără să 
plătească.

■ Sarmizegetusa ema
nă istorie, iar arheologii 
muncesc vară de vară 
pe șantierele de aici.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocanlclu0lnformmedla.ro

Deva - împătimiți în a 
scoate istoria la lumină, arhe
ologii și discipolii lor nu se 
întorc niciodată acasă fără 
obținerea unor noi rezultate. 
Singura lor dezamăgire este 
legată de fondurile pe care 
ministerul le alocă proiectelor

lor și, indirect, de importanța 
acordată acestui sector al cul
turii noastre. „în acest an 
partenerii noștri din Koln au 
venit cu ceva fonduri care ne- 
au ajutat foarte mult. Cei 20 
de români care am muncit 
aici pe orice vreme au pri
mit de la minister, pentru o 
lună, doar 70 mii. lei”, afirmă 
șeful șantierului arheologic, 
prof. univ. dr. loan Piso de la 
Universitatea „Babeș Bolyai” 
Cluj. Anul acesta a fost desco
perită o inscripție a unui tem
plu. Este, din punctul de ve
dere al specialiștilor, o mare

S-au găsit inscripții dedicate unor divinități necunoscute

descoperire. „Alături de ea 
am găsit din nou obiecte 
asemenea celor de la primul 
templu și, în plus, au apărut 
fibule romane, alte monede și

fragmente de marmură. Tem
plul era dedicat unor divini* 
tăți necunoscute nouă până în 
prezent”, precizează Cori- 
stanze Hopken, arheolog.

înapoi pe piața românească

Caz concret: un simplu control inopinant 
(adică au fost anunțați doar șefii cei 
mari) la o vamă din România l-a găsit pe șeful 

de tură cu vreo 1.700 de euro în sertar și nu 
știu câte milioane de-alea vechi dosite pe 
unde a apucat. Nu mai vorbesc de ăia mai 
mici în grad care, de disperare, au aruncat 
euroii prin coșul de gunoi sau pur și simplu 
prin curte. Culmea e că până și în cușca 
câinelui au fost găsiți bani, pe care javra cu 
siguranță nu-i va putea justifica.

Iar cine va crede că în urma acestui con
trol se va schimba ceva se-nșală. Probabil 
singurul care va fi condamnat va fi câinele. Și 

asta pentru că nu a știut să ia șpaga care i se 
cuvine. Pentru că cine dracu' a auzit de câine 
mâncător de monedă europeană? Cine știe, 
poate o folosea pe post de hârtie igienică?

■ Producătorii hune- 
doreni de confecții vor 
să „recucerească" 
cumpărătorii români.

Clara Păs___________________
dar a 41 a$0lnfornimedia.ro

Deva - Ponderea confec
țiilor textile produse în Româ
nia este de doar 14,6% pe 
piața autohtonă. Restul apar
ține textilelor importate din 
China și Turcia. în ultima 
vreme însă textiliștii români 
se gândesc la revenirea pe 
piața autohtonă, în condițiile

în care la ora actuală activi
tatea din export, în sistem 
lohn, nu mai este una 
rentabilă.
Stop contrafacerilor!

„Circa 95% din producția 
noastră este destinată expor
tului. Dar în condițiile 
actuale, pe fondul valorizării 
leului în raport cu euro, a 
concurenței chineze de pe 
piața UE, a scumpirii 
utilităților, ne întrebăm ce 
vom face. Unul dintre primele 
obiective de marketing este să 
creștem pe piața românească, 
unde suntem deja prezenți”, a

declarat Virginia Szabo, man
agerul unei firme hunedorene 
de profil. Textiliștii români 
cer autorităților să ia măsuri 
pentru a stopa intrările ne
controlate de confecții. „Pen
tru a proteja cumpărătorii, 
autoritățile trebuie să pună 
stavilă evaziunii și aici mă 
refer la importatori. Toate 
articolele de îmbrăcăminte de 
import ar trebui supuse cer
tificărilor așa cum se întâm
plă cu produsele românești 
exportate. La export se cer 
certificate de calitate în care 
se specifică și faptul că nu 
există produși potențial can-

Maria Grapini

cerigeni în coloranții folosiți. 
Pentru importuri nu se face 
acest lucru, însă românii le 
cumpără fără să știe ce 
poartă”, ne-a declarat Maria 
Grapini, președintele Fe
derației Patronatelor din 
Industria Ușoară.

Cursuri pentru femei manager

Bicicleta.. ■ orizontală. Pedalele sus, 
ghidonul jos și în loc de șa un scaun cu 
spătar mai mult decât confortabil. Acesta
este modelul de bicicletă pe care, Marcel 
un tânăr mecanic din satul Bălaia și-a con

București (C.P.) - Agenția 
Națională pentru întreprin
derile Mici și Mijlocii și 
Cooperație alocă pentru acest 
an, 700.000 de lei noi pentru 
sprijinirea femeilor manager 
din sectorul firmelor mici și 
mijlocii.

Programul național multi- 
anual pe perioada 2005-2008 
pentru dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în rândul 
femeilor manager din sectorul 
IMM are ca obiectiv stimula
rea autoangajării, dezvoltarea 
capacității și spiritului antre- 
prenorial în rândul femeilor, 
precum și creșterea numă
rului femeilor în cadrul co
munității de afaceri. Progra
mul se va desfășura în patru

etape, respectiv, o campanie 
de informare, o sesiune- de 
cursuri de pregătire antre- 
prenorială cu o durată de 
patru zile, publicarea de 
broșuri și pliante și organi
zarea unui sondaj privind 
antreprenoriatul feminin din 
România. Pot beneficia de 
prevederile programului fe
meile cu cetățenie română cu 
vârstă de peste 18 ani și care 
sunt absolvente a minimum 
opt clase. Prin cursurile de 
pregătire antreprenorială se 
vor instrui minimum 80 de 
femei și maximum 25 pe 
fiecare locație de curs. Cur
surile vor avea loc în Con
stanța, Neamț, Bihor, Brașov 
și București.

Șeful, la munca de jos
Deva (T.S.) - Ultima chi

chiță a Poliției Române e 
că se restructurează la ni
vel de... conducere. Adică 
va avea mai puțini șefi. 
Vina restructurării o poar
tă alinierea la standardele 
UE. Astfel, structura stu
foasă a fostului IGPR se va 
reduce la doar trei paliere: 
Siguranță Publică, Investi
garea Criminalității și 
Direcția Generală de Com
batere a Crimei Organizate, 
în acest sens, (adică al des
ființării) vor dispărea 16 
servicii și 21 de funcții de 
conducere. Culmea e că 
într-un interviu acordat

unui cotidian central, șeful 
Poliției Române, chestorul 
Valentin Fătuloiu, recu
noaște că poliția are prea 
mulți șefi. „Avem prea 
mulți șefi, comparativ cu 
efectivele operative. Avem 
nevoie de mai mulți oameni 
pe stradă, nu de șefi ca 
până acum. Dispunem de 30 
de milioane de euro pentru 
implementarea unui sistem 
informatic de cazier judi
ciar. Dacă vom reuși imple
mentarea acestui sistem 
vom realiza o diminuare a 
structurii personalului cu 
funcții de conducere”, a 
declarat Valentin Fătuloiu.

struit-o pentru a se deplasa la serviciu In 
cel mai confortabil mod. (Foto:Traian Mânu)

Tabăra "Soarele în Oglinda Apei"

Caricatură de Liviu Stănilă

■ A patra ediție a 
Taberei de sculptură de 
la Zeicani a fost încu
nunată de un vernisaj.

Corina Trașcă

Zeicani - Tabăra de scul
ptură de la Zeicani - ediția a 
IV-a, unica de acest fel orga
nizată în 2005 în județul 
Hunedoara, desfășurată sub 
titulatura “Soarele în Oglin
da Apei”, și-a închis porțile. 
Cei opt artiști creatori: Tori

no Bocaniciu, loan Medruț, 
Ion Cârjoi, Claudiu Mara, 
Eduard Toma Gergely din 
Deva; Robert Hummel din 
Petrila și Mihail Nicolescu 
din București aii realizat, în 
cele două săptămâni creații 
sculpturale interesante din 
punct de vedere artistic în 
lemn, piatră și metal. 
Lucrările completează ansam
blul sculptural deschis acolo 
în urmă cu patru ani, la 
poalele minunaților munți 
Retezat care cuprinde peste 30 
de astfel de lucrări. Locali-

tatea Zeicani este situată la 
limita județului Hunedoara, 
aproape de Sarmizegetusa.
Anonim în slujba artei

Tabăra de creație este 
susținută financiar, în fiecare 
an,’ de către un om de afaceri 
hunedorean ce preferă ano
nimatul și care face promisi
unea că tabăra va avea con
tinuitate. Președintele interi
mar al UAP Filiala Deva 
Hunedoara, Doina Ionescu, a 
ținut să precizeze că: 
“Această implicare morală și

financiară a unui om de afa
ceri în viața artistică este un 
exemplu demn de urmat pen
tru cei ce doresc să-și aducă 
o contribuție la continuitatea 
și evoluția artelor vizuale 
hunedorene și la desăvârșirea 
actului de creație. Dacă unele 
persoane cu funcții impor
tante în județ doresc să sub
mineze și să “compromită^’ 
arta plastică hunedoreană, 
trăim cu speranța că mai 
există și oameni de bine care 
ni se vor alătura și vor stopa 
elanul distructiv al unora.”

"Himera" - Ț. Bocaniciu Aspect al complexului de la Zeicani "Soarele în val" - E. Gergely "Capitel"-R. Hummel

sanda.bocanlclu0lnformmedla.ro
0lnfornimedia.ro


COTIDIAN /«luni, 15 august 2005 cuv«.

1763 - S-a-născut Napoleon I Bonaparte, împărat al Franței 

(1804-1814). (m.1821).
1771 - S-a născut Walter Scott, scriitor scoțian de limbă 

engleză,creator al romanului istoric englez (Waverley, Guy 

Mannering, Rob Roy, Ivanhoe, Talismanul etc), (m. 1832) 

1714 - A murit Constantin Brâncoveanu, domn al Țării 

Românești (1688-1714)
1917 - A murit Ecaterina Teodoroiu eroină a primului 

război mondial.

Ziua Marinei Române.
Ziua Artileriei Antiaeriene și a Racn..tiștilor.

Calendar religios
15 august - Adormirea Maicii Domnului

Deva (S.B.) - Adormirea Maicii Domnului 
este sărbătoarea pregătită printr-un post de 
două săptămâni. La Adormirea Maicii 
Domnului, trupul ei n-a cunoscut putrezirea, 
care vine după moarte, nici n-a rămas în 
mormânt și a fost dusă la ceruri de îngeri. 
Acolo se roagă de-a pururi pentru noi. Se 
spune despre ea că îi apără pe cei sărmani, 
pe cei aflați în suferință, pe copii. Dă întot
deauna sfaturi bune (prin intermediul 
viselor) celor aflati în impas. în această zi 
se culeg diferite plante, care, odată așezate 
sub icoana Maicii Domnului, capătă puteri 
tămăduitoare. Se dau de pomană fructe pen
tru sufletele celor morfi. între cele două 
Marii este timpul prielnic semănării grâu
lui. în popor se spune că timpul este reîn
noit prin cele două sărbători creștine legate 
de Maica Domnului. “Adormirea Maicii 
Domnului” încheie un ciclu, redeschis de 
“Nașterea Maicii Domnului” (8 sept.).
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21 mart.-20 apr. __ ________________
Pe cât posibil menajați-vă sănătatea, mai ales în prima parte 
a zilei. După aceea, veți fi într-o formă fizică și psihică exce
lentă.

21 apr.-20 mai LM. ■ . OlL. u
V-ați plictisit de vechiul serviciu? E momentul sâ vă căutați 
unul nou. Mai ales că, spre seară, poate primiți o ofertă.

21 mai-20 iun. _______ ' ’’___
Cineva din anturaj vă contrazice mereu, vă enervează 
intenționat. Puteți ajunge la concluzia falsă că vă urăște. 
De fapt vă adoră.

21 iun.-20 iul.
Stresul de la serviciu vă poate provoca probleme de 
sănătate. Relația cu partenerul merge bine, dv radiați de 
bucurie.

21 iul.-20 aug____ _____ ___________ ________
Entuziasmul și energia vă caracterizează azi. Totuși, la ser
viciu, vă propuneți termene prea scurte și puteți intra în 
criză de timp.

21 aug.-20 sept.
Zi agitată. Nu le puteți face pe toate, lăsați ceva pe mai 
târziu. Puteți uita unele lucruri, așa că notați tot ce aveți 
de făcut.

i

I

>

I

>
I

21 ser»t.-20 oct.
E o zi fără plictiseală, pentru că sunteți solicitat tot tim- ; 
pul, ceea ce vă face plăcere. Aveți întâlniri, sunteți încon
jurat de prieteni.

21[oct.-20 nov.
Unele activități par să vă depășească, aveți tendința să vă 
descărcați nervos pe cei din jur. Faceți față criticilor fără | 
agresivitate!

21 nov.-20 dec.
Vizita unui prieten e impulsul punerii în practică a unui plan 
mai vechi, pentru care azi aveți disponibilitatea necesară.

Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 

electrice.

Gazmetan_____ ________ ___________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00 -15.00 Str. Minerului: de la str. Vulcan până la 

t str. Oituz, Str. M. Eminescu: de la Poliția Județeană până 

la str. Oituz, Str. Oituz, Str. M. Eminescu Bl €2

: Apă______  rȘ*___________
! Se întrerupe furnizarea apei potabile în Deva: 

08.00 - 15.00 Str. A. Vlaicu, Crângului, Livezilor, 
Călugăreni, Densusianu, Brazilor, I. B. Deleanu, 

Sântuhalm

Soluția integrantei din numărul 

precedent: P-M-N-M- 

DIMINUTIV - TINE - OCA - FIN

ISA - RR - CUM - PRO - VIS - 

PRUNC - I - COPIL - H - DRUM

- GALI - ELUDA - EL - AD - LA

- PUI - UDE - TOTI - ACATI - ER

- N - PRINS - IEZI

21 dec.-20 ian. j,'__ ■ __ __ __ _
Dacă v-ați enervat, acceptați compania cuiva care vă poate 
deconecta. Vă dă târcoale o răceală, dar nu vă gândiți la 
ea.

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă cald:5 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Polițje 955

O.J.P.G. HD 214971

Deranjamente lift 235090

21 ian.-20 febr.
Aveți abilitatea de a-i convinge pe cei din familia dum
neavoastră, dar fiți prudent în relațiile de la serviciu, unde 
sunt posibile surprize.

21 febr.-2O mart. ____________
Fiți mai apropiat t|e cei din conducere, prindeți din zbor | 
noutățile și fiți la curent eu evenimentele! Așa puteți I 
câștiga.

730 Jurnalul 
TVR

7:15 Ecouri 
din trecut

7:45 Euro-dispecer t 
8.00 Portul 

0 miracolelor
9:00 Sănătate 

pentru toți
930 Teleshopping 

1030 Justiție

S militară 
10:50 Teteenddopedia 

11:45 Interes 
general

1335 Stideții 
1330 Desene

13 animate: Boo
1430 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
1430 Teleshopping 

1530 Ecouri
din trecut 
(reluare) 

1530 Kronika 

1655 Documentar 
1730 Nocturne 
1830 Învinge 

apelel
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

2000 Ochiul 
mage

2030 CiMua eco 
2130 OțreMdcanul (I) 
2230 Starhunter
0 (Canada, 2003). Episo

dul 17. Cu: Clive 
Robertson, Tanya Allen, 
Dawn Stem, Paul Fox, 
Graham Harley. Regia: 
Francois Basset, Luc 
Chalrfour

2330 Junahrl TVR. Sport. 
Meteo

2330 Mbs World România 
23^ Cel mai talentat
fj (dramă, SUA, 1999) Cu: 
- Sfoel Ergener, James 

Madio, Mario Opinate, 
Al Sapienza, Sharon 
Shayne-Simeone. In 

timp ce unul duce o 
viață obscură, retrasă, 
bi urma unei con
damnări.

125 Nocturne 
220 Jurnalul TVR

730 Știrile Pro TV 

Ce se întâmplă, 
doctore?

9:15 Tânăr și 

0 neliniștit 
10:15 Tu ești, 

tu câștigi
11:15 Stăpânul mărilor (relu- 

13 are)
1330 Știrile Pro TV
13:45 Zâmbete îritr-o pastilă 

(reluare)
1430 Vrei Teo, 

ai Teol Emisiune de 

divertisment
1630 Tânăr și 

0 neliniștit 
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David

son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 

Thomas Scott 
1730 Știrile Pro TV 

17:45 Tu ești, tucâștigil 
Emisiune de divertis

ment
18:55 Știrile 

sportive
1930 Știrile ProTv Sport Vre

mea

20:1! Secret din tinerețe 
S (thriller, SUA 2005) 

Cu: Clark Johnson, 
Benz Antoine, Glenda 
Braganza, Layne Cole
man. Stephen Tree 
(Clark Johnson) este un 

detectiv pentru care 

insigna sa a însemnat 
întotdeauna totul. însă 

Tree ascunde colegilor 

un secret care, dacă s- 
ar afla, ar duce la 
sfârșitul carierei sale.

22:15 la Bloc 
2330 știrile Pro TV 
23:45 Dispăruți firii urmă.

(3 Cu: Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 

> Jr., Eric Close 

0?K kstrim tM 
1:15 Știrile Pro TV 
2:15 Renegatul. Cu: Loren- 
0Zo Lamas, L.Q. Jones, 

Geoffrey Blake

730 Observator. Sport 
830 In gura presei 

930 Anastasia 
1030 Comedia 

0 animalelor
1030 Concurs interactiv 
1230 Dădaca
13:00 Observator Cu Simona 

Gherghe
; 13:45 Indienii din Cleveland
« H (reluare)

1630 Observator Cu Andreea 
Berecleanu și Andrei 
Zaharescu

16:45 Vrvere a trăi cu 

0 pasiune. Ce însemnă să 
trăiești? Să lupți, să 

suferi, să pierzi, să 
câștigi... Dar dragostea 
adevărată triumfă întot
deauna.

; 1730 Anastasia Cu: Elena 

H Korikova, Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov. 1839, 
St. Petersburg...

i 1830 Sitcom: Diverts - Felix 
și Ofilea

1930 Observator
Cu Alessandra Stoicescu 
și Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

2030 Vasul fantomă (thriller, 
a SUA 2001) Cu: Luke 

Peny, Dan Cortese, 
David Hewlett. Stu 
(Luke Peny), un antre
prenor foarte inteligent, 
avocatul Tommy 
(Dan Cortese), și Gus, 
un împătimit al comput- 
rrelo (David Hewlett) 

«unt buni prieteni din 
liceu. După ce cei trei 
încheie o afacere care 
le-ar putea schimba 

radical viața, Gus 
le propune să 

sărbătorească eveni
mentul printr-o vacanță 

In Caralbe.

223Q Ohseivator 
2330 Sttmm Diverts - Felix 

șl Ofilea (r)
03U Martor Incomod 
(3 (acțiune, SUA 1998) 

230 Concurs Interactiv 
330 Observator (r) 
130 Dădaca (r)

6:00 Mai întâi sărută-mă
Q (Comedie, Italia, 2003) 

Cu: Marco Cocci, Stefa
nia Rocca, Luca Zin- 
garetti.

730 Cursa de karting 

g (Comedie, Canada, 
2003) Cu: Johnny Grif
fin, Randy Quaid

935 Vedete la Hollywood: 
Hugh Grant

9:30 Stewardesa (Comedia, 
O SUA, 2003) Cu: 

Gwyneth Paltrow 
1130 Dave și Locky (Come- 

(3 die, Irlanda, 2002) 
; 1230 Grădini înfricoșătoare 

Q (Dramă, Franța, 2003) 
1435 Hollywood: Necenzurat 

Julia Roberts
14:35 Tad și sapă (Aventuri, 

O SUA 2003) Cu: Sigour
ney Weaver, Jon Voight 
Shia LaBeouf

1630 O formație donată 

O (Comedie, Marea Bri- 
tanie, 2003)

1830 Teoria ferestrei (Come- 
’ Hdie, Canada, 2004)

1930 Pe platourile de filmare 

0Ep. 33

20E0Q Băieții din cartier 
fj(Dramă, SUA 1991) Cu: 

Laurence Fishbume, Ice 

Cube, Morris Chestnut 
Cuba Gooding, Angela 

Bassett

2155 Stewardesa (Comedia, 
raSUA 2003) Cu: 

Gwyneth Paltrow, 
Christina Applegate, 
Mark Buffalo, Kelly Pre
ston, Candice Bergen. O 
comedie hilară cât și o 
fabulă romantică, privită 
prin ochii Donnei Jensen 
(Gwyneth Paltrow), o 

*Anăr” 'dealistă dintr-un 

jrășel izolat care 
visează să ajungă stew- 
ardesă

; 2325 în întuneric (Thriller, 
| jCanadl, 2003) Cu: 

Kathleen Robertson, 
Chad Bruce

055 Trei șoared orbi 
0(Thriller, Franța, 2003) 

Cu: Edward Furlong

» iiî*- ’ 5®*» X».'
07:00 Atenție se cântă (r) 08:00 

Teleshopping 08:30 Fiica 
oceanului (s, r) 0930 Minorități 
sub trei dictaturi 0930 Poftă 
bună 1030 Tonomatul de va
canță 11:30 Cinci minute de 

: cultură 11:45 Pasiuni (s) 12:40
Farmece (s) 1330 Teleshopping 

14:00 Desene animate: Sagwa, 
pisica siameză 1430 Fiica ocea
nului (s) 15:00 împreună în 

Europa 16:00 Zona de conflict 
17:00 Rebelii (s) 18:00 Mistere 

. și mituri ale secolului al XX-lea 
18:30 Zestrea românilor 19:00 
Miss Plaja 2030 Dragul de Ray
mond (s) 20:30 Jurnalul TVR. 
Sport. Meteo 21:00 Festivalul 
Callatis 2005 2330 Agenția (s) 
Cu: Gil Bellows Gloria Reuben 

0030 Festivalul Callatis 2005 
02:00 Oala sub presiune (r) 
03:30 Documentar (r) 04:00 
împreună pentru natură

11:00 Abracadabra (f, r) 12:55
Apropo de... vedete 1330 Mis-

* ferele planetei albastre (r) 13:55
Apropo de... muzică 1430 Bat- 

’ man (s) 1530 Verdictcrimă! (s)
15:45 Teleshopping 1630 Tele- 

, fonul de la miezul nopții 1730
S-a întâmplat într-o noapte 

1930 Surorile (s) 2030 Xena: 
Prințesa războinică 22:00 
Lumea văzută de Garp 01:00 
Camarazi în războiul străzii 
(dramă, SUA)

12:45 Diversitatea religiilor 
î 1330 Ora de știri 1430 Mag- 

‘ azinul romilor 1430 Domov- 
« ina (mag.) 15:00 Imagini de 

■s viață (s, Ung.) 1535 Vară aven- 
! turoasă (s, SUA) 1630 12+ 
’ 17:00 Plaza (s. It.) 1730

încântare (s. It.) 1830 Știri 

i 1835 Știri economice 18:45
Știri regionale 1930 Povești 

j 19:40 Hotelul inimilor (s, It.) 
’ 2030 Știri, meteo, sport 2135 

s Girofarul albastru 2235 Soții de 

î fotbaliști (s, Ang.) 23:00 Luni 
‘ seara 2330 Casa culturii

1055 Clip art 11:00 Monica (r) 
12:05 Teleshopping 1235 Bani 
la greu 1330 Teleshopping 
1430 Sunset Beach (s) 15:00 

Dragoste și putere (s) 16:00 
Mutant X (s) 16:55 News 
Radio. Cu: Dave Foley, Stephen 

J Root, Andy Dick. Regia: Paul
Simms (s) 17:30 Cash Taxi 
18:00 Focus. Sport. Meteo. Cu: 

I Cristina Jopescu 19:00 Docu
mentar 2030 Sala de judecată 
(s) 21:00 Alertă medicală 22:00 

Cash Taxi 22:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. 23:00 Focus Plus. 
Cu:Silvia Ticula 2330 Mutant X 
(s, r) 00:45 Guiness

07:00 Retransmisie N24 1130 
Albumul național (r) 13:00 

Rebecca 14:00 Jurnalul de 

prânz 1430 Detectivi în paradis 
(s) 1530 Academia Vouă 1630 
Viața ca telenovelă 16:30 
Rebecca (s) 1730 Naționala de 
bere 1830 24 de ore Național 
TV 19:20 Sport la Național TV 

20:00 Taxi Driver 2130 Inspec
torul Fowler (s) 22:00 Vara 

■ răzbunării (dramă. Anglia, 1997) 
< Cu: Francesca Annis, Bob Peck,

Nicholas Fan-ell. Donald își in- 
; vită vecinii să-și petreacă va

canța alături de el 0030 Națio
nalul de la miezul nopții

07:00 Magellan. Călătorie 
științifică în jurul Pământului 
0725 Bună dimineața, Unga
ria! 0755 Mokka (magazin) 
1030 Sodă - joc telefonic 11:10 
Teleshop 12:40 Salome (s, SUA) 

< 13:45 Nu vom muri niciodată! 
î (Ung.) 1530 Joc 16:25 Cărările

iubirii (s, Mex.) 1730 Vaporul 
dragostei (f, SUA) 1830 Anita 
(s, SUA) 19:30 Știri, meteo 
20:00 Prieteni buni (s, corn. 

, SUA) 20:30 Activ (magazin) 
i 21:15 Mr. Bean 21:50 Muș- 
: chetari moderni (av. SUA/Ger. 
ș 1992) 02:00 Bună seara,

Ungaria I 02:40 Echipa de crim- 
: balistică (s, SUA)

teț*«* «? ~L x(<***î • j ».* 3 ”
08:15 Culoarea păcatului (r) 
09:15 Mama vitregă (r) 1030 
Numai iubirea. Telenovelă din 
spatelei telenovelei (r) 12:15 

Amazoana 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (r) 14:15 
Legături de familie (r) 1530 

Luna. Cu: Gaby Espino, Christ
ian Meier, Ana Cristina Gei- 
thener, Alejandro de la Madrid 

1730 Poveștiri adevărate 1830 
Rețeta de acasă 18:10 Pariul 

iubirii 20:00 Mama vitregă 
21:00 Anita. Cu: Ivonne Mon
tero 23:00 Culoarea păcatului 
00:00 Legături de familie (r) 
01:00 Poveștiri adevărate (r)

10:40 Jet set 10:50 Calendar 

ecumenic 1130 Fan X 1130 
Economia în 60 de minute (r) 
1230 Teleshoping 13:05 Marș 
forțat 1330 Pescuit în ape mici 
1430 Teleshoping 1435 înapoi 

în Kansas (s) 15:00 Teleshop
ping 1535 Cascada fermecată 
(s, r) 16:30 Ne privește! 17:45 
Weekend la trecut 18:00 6I 
Vine presa! 2030 Misiune im
posibilă. Emisiune de investi
gații și anchete judiciare 22:00 
Puterea și adevărul (dramă, Ro
mânia, 1971) Cu: Mircea Albu- 
lescu. 23:45 Ediția de noapte 
0030 6! Vine presa! (reluare)

HALLMARK
14:45 No Comment Oamenii 
realității 1530 Realitatea de la 

s 15:00 15:15 Realitatea med
icală 16:00 Realitatea de la 

; 16:00 16:45 No Comment,
Oamenii realității 16:50 Filiere 

j 17:00 Realitatea de la 17:00

17:15 Audiența în direct 17:55 

Infobusiness 18:00 Realitatea 

L de la 18:00 19:00 Realitatea
Zilei 20:00 Realitatea de la 

i 20:00 20:15 100% 21:00 Real- 
I itatea de la 2130 21:45 Cifrele 
i Realității 22:00 Jurnal 23:00

Realitatea de la 23:00 23:15 45 

de ani de comunism 0030
Realitatea de la 00:00

06.30-07.00 Observator -
Deva (r)

16.30-16.45 Știri locale

08.30-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

-? *■■■«•» 2-:- ; ■ -■■ - .

12.15 Povestea lui Rich
Donato (dramĂ, SUA,

1999)
14.00 Fiicele lui McLeod
14.45 Barbara Taylor Brad

ford: Vocea inimii
(dragoste, SUA, 1989) 

16.30 Mânzul (dramă, SUA,
2005)

18.15 Elixirul tinereții (come
die, SUA, 2000)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Acuzat pe nedrept

(thriller, SUA, 1993)
22.45 Jordan (s)
23.45 Henric ăl Vlll-lea

partea a ll-a (istoric,

Anglia, 2003)

09.00 Pe urmele dinozau
rilor: impact profund 

10.00 Construcții din fiare 

vechi: Curse subma
rine • 

12.00 Vânătorii de mituri:
Toaleta care 
explodează 

13.00 Pe urmele dinozaurilor 
15.00 Pe urmele dinozau

rilor: Impact profund 
16.00 Construcții din fiare 

vechi: Curse feroviare 
17.00 Motociclete ameri

cane.
18.00 loan Paul al ll-lea, 

ambasador al păcii 
19.00 Tehnologie extremă 

21.00 Templul pierdut al 
zeilor

22.00 Retușat cu bisturiul
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• Reguli. Operatorii din domeniul alimentar 
vor trebui să adopte măsuri specifice de 31116 de kilo

grame de byu- 
y terii din aur și

argint au fost 
, expuse la Dha-

.. ka, în
Y Bangladesh.

*' Expoziția cu
i vânzare organi-

- »/jw--- zată de o com-
panie privată 

w s-a bucurat de 
: K un real succes. 

Podoabele au
■ f°st realizate de 

cunoscuți
• Ă designed, în 

1 Jî ** colaborare cu
■ renumiți biju- 

tier* indieni. De 
menționat că în 
Bangladesh bjju- 
fertile se vând...

' *. . la kilogram.
taȚW (Foto: EPA)

igienă pentru produsele lor. Toate acestea 
sunt incluse în recenta hotărâre adoptată de 
guvern, menită să permită alinierea la stan
dardele UE. (C.P.)

• Ecologizare. 34 de mine a căror activi
tate a fost oprită anul trecut urmează să 
intre într-un program de ecologizare și 
redate în circuitul agricol, fondurile fiind 
asigurate printr-un împrumut contractat de 
la Banca Mondială. Suma totală alocată pen
tru ecologizare la minele din Valea Jiului este 
de 17 milioane de dolari. (C.P.)

Locuri de muncă în State

Firme implicate în 
programe europene

Deva (C.P.) - Ministerul Finanțelor Pu
blice, prin intermediul secretarului de stat 
Nicolae Ivan, responsabilul national cu 
autorizarea finanțării, informează societățile 
de consultantă interesate în derularea pro
gramelor Phare, ISPA, SAP ARD și SAMTID 
că se pot înscrie pe lista oficială a consul
tanților la adresa de e-mail: naoinfo@mfi- 
nante.ro. Cu această ocazie, societățile dori
toare să efectueze servicii de consultantă 
pentru proiectele Phare, ISPA, SAP ARD și 
SAMTID locale pe bază de success fee, se 
pot înscrie pe lista scurtă ce va fi creată în 
acest sens, au precizat responsabili din 
cadrul Compartimentului de Integrare Euro
peană al Prefecturii Hunedoara.

americane și europene. Din acest motiv 
responsabilii pentru comerț ai SUA și UE 

i se gândesc la noi măsuri pentru limitarea 
importurilor din această țară.

(Foto: EPA)

■ Specialiștii IT mai au 
la dispoziție aproxima
tiv două luni pentru a 
obține o viză de lucru.

Clara Păs___________________
clara.pas@lnformmedia.ro

Deva - Cu doar două luni 
înainte de începutul anului 
fiscal 2006, angajatorii ame
ricani se apropie de cota ma
ximă de specialiști străini din 
domeniul IT pe care îi pot 
angaja pentru următorul an.
Viza Hl-B

Numărul de specialiști 
străini care solicitaseră o viză 
pentru a putea lucra în SUA, 
majoritatea în companiile 
high-tech, s-a apropiat de 
52.000, dintre care la 22.383 le- 
a fost aprobată deja acordarea 
unei vize Hl-B, iar 29.556 
urmează sa primească aceiași 
viză. Astfel mai sunt disponi
bile 6200 de locuri de muncă.

Vizele de tip Hl-B sunt 
acordate străinilor care simt 
specializați în domeniul IT. 
Potrivit acestui program, 
angajatorii americani trebuie 
să le plătească angajaților 
străini salariul mediu din 
acel domeniu și să demon
streze că specialiștii ameri
cani nu au fost defavorizați 
pentru ocuparea acestor pos
turi în raport cu specialiștii 
străini. Potrivit legislației fe
derale americane, în fiecare 
an fiscal, care începe la data 
de 1 octombrie, sunt disponi
bile un număr de 65.000 de 
vize Hl-B, dintre care 6.800 
sunt rezervate specialiștilor 
din Chile și Singapore, con
form acordurilor de liber 
schimb semnate de aceste țări 
cu SUA.
Gates susține programul

Companiile americane din 
domeniul high-tech solicită de 
multă vreme sporirea nu
mărului de vize Hl-B disponi

bile în fiecare an. Cu toate 
acestea, numai în perioada 
boom ului industriei IT, Con
gresul SUA a aprobat doar 
temporar creșterea numă
rului de vize Hl-B la 195.000. 

SUA are nevoie de informaticieni

în cursul lunii aprilie 2005, 
chiar președintele grupului 
Microsoft, Bill Gates, a soli
citat administrației Bush să 
elimine cotele pentru vizele 
Hl-B.

Curs de antreprenoriat
Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Indus

trie Hunedoara va organiza începând de 
luna viitoare șapte cursuri. „Primul curs va 

fi cel pentru auditori interni 
*■ ai" sistemelor de manage

ment. Cel mai complex este 
însă un curs de antrepreno
riat, ce va include module de 
management, marketing, 

resurse umane și care este 
finanțat din fonduri Phare. 
Vom organiza, de asemenea,

cursuri pentru inițiere în limbile engleză, 
italiană și germană, precum și de inițiere 
în contabilitate. în program avem inclus și 
un curs de operare pe calculator. Noi am 
propus aceste cursuri, dar derularea lor 
depinde de solicitările firmelor și implicit 
ale participanților”, a declarat Călin 
Pogăciaș, directorul CCI Hunedoara.

Călin 
Pogăciaș

Variație 
cț)(%) 

0

Societatea Preț 
chldere (Jei/a 

047301.
în

SNP IfTROM
2. IA îjăiS +0,61
3. W 0,8850 -1,67
4 BRD 12,OM
5. IWBAS 04550 -13
6. AZOMUREJ 0,1860 -25,6
7. antibiotice iași 0,7600 +1,33
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRQ
0,0999 +142

9. UARED rWDCn oprit
10. BCCARPATICA 0,5200 -3,7
11. DECEBAL 0,0111 -1,77
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA
b-dul Decebal, bl. R, parter «hg* QUASAR), tel.: 221277.

Scumpiri la întreținere
Deva (C.P.) - în această 

iarnă, factura de întreținere 
se va scumpi cu 50% față de 
anul trecut, susține Radu 
Opaina, președintele Fede
rației Asociațiilor de Propri
etari din România. „Aceasta 
se datorează majorării tarifu
lui gigacaloriei cu 50% și 
scumpirii gazelor cu 30%. 
Factura la curentul pe care 
îl consumăm pe scara blocu
lui este și ea mai mare cu 
40%. La acestea se adaugă lif
tul, gunoiul și alte cheltuieli”, 
a declarat Opaina. Se esti
mează că factura pentru o 
garsonieră va fi de 170 lei pe 
lună. întreținerea unui apar
tament de 2 camere ar putea 
ajunge la 370 de lei, iar al 
celui cu 4 camere la 500 de lei 
lunar. Pentru deveni există 
însă speranța unei facturi

mai reduse. Recent prefectul 
Cristian Vladu a solicitat Ter
mocentralei Mintia analizarea 
posibilității reducerii prețului 
gigacaloriei furnizată în sis
tem centralizat. Factorii de 
decizie lucrează la acest 
studiu ale căror rezultate vor 
fi anunțate în curând. Dacă 
noul preț va putea fi mai mic 
se va cere avizul ANRE pen
tru noul tarif, a declarat Vic
tor Bucaleț, directorul Ter
mocentralei Mintia.

Victor Bucaleț

Mai ieftin la mare
București (C.P.) - Hote

lierii de pe litoralul româ
nesc vor opera, începând de 
astăzi, primele reduceri de 
tarife, care vor ajunge la 
peste 30 la sută pentru 
pachetele oferite de agenții, 
a precizat Daniel Vasilescu, 
președintele FPTR.

„Tarifele au fost stabilite 
din luna martie. După 15 
august vor începe primele 
reduceri ale tarifelor”, a 
mai spus Vasilescu. Referi
tor la numărul turiștilor 
străini, Daniel Vasilescu a 
precizat că acesta a crescut, 
față de anul trecut, cu cir
ca 25%. După atentatele din 
ultima perioadă, mai mulți 

turiști străini și români s- 
au reorientat către litoralul 
românesc”, a mai precizat 
șeful FPTR.

Litoralul social
în perioada 1-20 septem

brie, Federația Patronatelor 
din Turismul Românesc 
împreună cu Autoritatea 
Națională pentru Turism 
vor derula a doua etapă a 
programului turistic social 
„Litoralul social”. „Tarifele 
sejurului de 6 nopți vor fi 
de 799.000 lei vechi de per
soană la hoteluri de o stea, 
de 899.000 lei la hoteluri de 
două stele și de 999.000 lei 
la hoteluri de trei stele”, a 
afirmat Daniel Vasilescu.

cmTnviLQ^ABE
Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 15 august 2005 I

Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5389 2,8378 5,1516

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

C V c V V
Banc Post 3,4400 3,4850 2,7600 2,8050 4,9300 5,0100
BRD 3,5100 3,4607 2,8240 2,7898 5,1090 5,0290
Banca Transilv. 3,4550 3,5550 2,7702 2,8552 5,0313 5,1783
Raiffeisen Bank 3,4400 3,5200 2,7450 2,8350 4,9800 5,1500
Eutstil valutar practicat de casele dfe schimb val utar oin Deva
Star Exchanqe 3,4200 3,4800 2,7500 2,8000 4,8000 5,1000
Herdan Exchange 3,4200 3,5000 2,7500 2,8000 |

mailto:naoinfo@mfi-nante.ro
mailto:clara.pas@lnformmedia.ro
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• Prima. O tânără din Simeria a tost 
admisă, în urmă cu trei ani, pe primul loc, la 
Academia Forțelor Terestre din Sibiu. (M.S.)

• Legături. Tinerii admiși în școlile militare 
mențin legătura cu Oficiul de Informare- 
Recrutare. O carte de onoare, deschisă la 
sediul instituției^ adună gândurile lor, atunci 
când trec prin Deva. (M.S.)

• Umbrela. Proaspăt admise la școala de 
ofițeri, femeile au fost chemate la raport, în 
curtea unității, pe o ploaie puternică. „Am 
venit cu umbrelele. Când ne-au văzut, ne-au 
alergat prin curte ca să uităm de viața ci
vilă", spune, râzând, Maria Firuț, fost maior 
în Armata Română. (M.S.)

întâlnire cu 
Ceaușescu

Deva (M.S.) - în carie
ra lor, femeile ofițer s- 
au confruntat și cu pro
bleme ridicate de mult i 
prea zeloșii activiști de 
partid. O întâmplare a i 
pus față în față verti
calitatea ofițerului de 
armată și slugărnicia 
activistului venit de la i 
București. La una din 
vizitele familiei Ceau- 
șescu în Hunedoara, 
maiorul Maria Firuț tre
buia să dea raportul la ș 
intrarea în Fabrica de i 
Tricotaje, din partea L 
grupei de Gărzi Patrio- ț 
tice. O femeie din Bucu
rești i-a solicitat să-și î 
facă analizele medicale. j 
Maria a refuzat și i-a î 
spus că este ofițer al i 
Armatei Române, că 
este perfect sănătoasă și 
că nu vede utilitatea 
acestui fapt. în ciuda i 
incidentului, ofițerul a i 
primit felicitări chiar de 
la „Tovarășul”. i

Defilare (Foto: arhivă)

CWAffll

Georgeta, 
Adriana și 
Ancuța, trei 
hunedorence 
care s-aii decis 
să îmbrățișeze 

carieră desti
nată, în gene
ral, bărbaților. 
Dacă pentru 
Georgeta și 
AnCuța liceul 
se va termina 
anul acesta, 
Adriana se află 
abia la Început 
Toate cele trei 
fete recunosc 
că viața într-un 
liceu militar 
este grea. Cu 
toate acestea 
nu regretă 
alegerea făcută.

(Foto: Traian Mânu}

kw£
m ■

De la cratiță la... patul armei

23 
August
Deva (M.S.) - în anii ; 
'80, prezența fe
meii la defilarea de i
23 August era obli- I
gatorie. Cei mai în . 
vârstă își amintesc 
că pregătirile înce- i
peau cu o lună 
înainte și se făceau ;
câteva ore pe zi.
Femeile de la Fabri- ; 
ca de Mătase din i
Deva, erau nelipsite i
de la defilarea de 
23 August. Lucru 
dificil, mai ales pen- i 
tru cele care lucrau i 
în schimbul de 
noapte. „Erau ne
voite să stea cu j
pușca la ele câteva 
ore. La un moment i
dat, m-am certat cu i
activiștii, pentru că i
voiau să aibă, în ;
permanență, la defi
lare, femeile de la 
Mătase", își amin
tește Maria Firuț, i 
maior în rezervă.

■ Trecând peste con
cepte demodate, tot 
mai multe hunedorence 
vor o carieră militară.

Tiberiu Stroia________________
tlberiu.stroia0informnTedia.ro

Deva - Probabil că, dacă le- 
ai întâlni în ținută civilă, nu 
ți-ar rămâne în minte decât 
prin frumusețea specifică 
vârstei lor. Și totuși, în ținută 
militară, fetele din fața ta, 
mai au un motiv prin care să 
te impresioneze.

Au ales o carieră unde, în

urmă cu puțini ani, accesul 
femeilor era interzis. Sunt 
fete care vor să devină ofițeri 
de carieră.

în acest an, Georgeta și 
Ancuța Danci, din localitatea 
hunedoreană Căstău, încep 
clasa a XlI-a a Liceului Mihai 
Viteazul din Alba Iulia și 
sunt hotărâte ca de la anul să 
devină studente la Academia 
Navală Mircea Cel Bătrân. 
„Nu este ușor să fii eleva 
unui liceu militar. Suntem 
privite de băieți ca fiind niște 
protejate, deși nu este așa. 
Muncim cot la cot cu ei, dar 
trebuie să suportăm ironiile

acestora”, spune Georgeta 
Danci. într-un liceu militar 
nu ai timp liber, povestește 
Ancuța Danci.

„După cursuri mâncăm, 
avem o oră liberă, apoi 
urmează studiul în sala de 
meditații. Nici un elev nu are 
voie să obțină o medie anuală 
mai mică de 7,50. Dacă se 
întâmplă așa ceva e exma
triculat. Facem sectoare și 
plantoane ca în armată. Spre 
exemplu poți să fii de planton 
noaptea, iar dimineața intri 
la cursuri. Nu avem timp de 
televizor, nu ne machiem și, 
ieșim în oraș sau plecăm

Viitorii ofițeri ai Armatei 

acasă doar dacă rezultatele' 
școlare ne permit”, adaugă 
Ancuța.

Era interzis să spui „Nu pot

Interesate de cariera militară
Deva (M.S) - Fetele sunt interesate de 

cariera militară, este de părere șeful Ofici
ului de Informare-Recrutare Hunedoara, lt. 
col. Nicolae Dincă. Dealtfel, în acest an, 
aproape jumătate dintre candidații pentru 
un liceu militar au fost femei, iar procen
tul de admiși păstrează proporția. „Fetele 
simt și apreciază fenomenul militar. Doresc 
să arate că sunt capabile să facă față rigo
rilor militare”, afirma lt. col. Dincă. 
Admiterea în școlile militare este mult mai 
grea pentru o tânără pentru că locurile sunt 
puține. Chiar și în aceste condiții, Hune
doara a ocupat locul doi ca număr de fete 
care au reușit la examenele de la Colegiul 
Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

■ Maiorul Maria Firuț 
a fost între primele 
promoții de ofițeri 
femei din România.

Deva (M.S:) - Bărbații, in
clusiv colegii de serviciu, le 
priveau cu respect pe femeile 
care activau ca ofițeri sau 
subofițeri în armată, spune 
Maria Firuț, acum maior în 
rezervă. „în armată nu tre
buie să spui că nu poți. Tre
buia să faci la fel ca bărbații, 
chiar dacă pentru o femeie 
era mult mai greu din punct 
de vedere al constituției fi
zice”, afirmă dna Firuț.
Primele promoții

Alături de alte colege, Maria 
Firuț a făcut parte din primele 
promoții de femei ofițer din 
Armata Română. La absol
virea școlii militare, a fost 
repartizată la Institutul de 
Mine Petroșani pentru a efec
tua pregătirea militară a stu
dentelor. Oamenii de pe stradă 
erau oarecum șocați la ve

*»* / ■■ *
(Foto: arhivă)

derea femeilor ofițer și cre
deau că sunt actori de cinema. 
„La început se adunau pe 
lângă noi, credeau că suntem 
artiste”, spune Maria.
Gărzile Patriotice

Anii au trecut, nu fără sa
crificii, inclusiv cele legate de 
austeritatea impusă la cur
surile de pregătire pentru șefi 
de stat major sau comandanți 
de batalion. După un timp, 
Maria a fost transferată la 
Gărzile Patriotice din Deva, 
unde coordona pregătirea fe
meilor de la agenții economi
ci din zonă. „Era foarte greu. 
Nu făcuseră niciodată pregă
tire militară. Trebuiau să

tragă cu carabine din 1944, 
care aveau recul mare”, spune 
Maria.
Revoluția în Deva

Chiar dacă a participat la 
Revoluția din 1989, dna Firuț 
a refuzat să primească un 
titlu de „Erou al Revoluției”, 
apreciind că și-a făcut datoria 
de militar.

Pentru ofițerii femei, tre
cerea „pragului” anului 1990 
a însemnat o schimbare. Pro
gramul era mai lejer, chiar 
dacă respecta canoanele mil
itare. Maria Firuț nu regretă 
că a fost ofițer și ar lua-o de 
la capăt, oricând, în această 
meserie.

Eu vreau să 
fiu ofițer!

Orăștioara de Sus 
(T.S) - La cei 15 ani ai săi 
Adriana Man din Orăș
tioara de Sus are deja un 
an de militărie. în cu
rând va intra în clasa a 
X-a a Liceului Militar 
Mihai Viteazu din Alba 
Iulia. “Nu e ușor să fii 
fată la un asemenea li
ceu”, povestește Adriana. 
“Mai ales când, încă din 
anul I sectorul tău este 
WC-ul. Sau când băieții 
te privesc ca pe un in
trus. Cu toate acestea am 
trecut peste tot și m-am 
obișnuit. Au existat mo
mente în care am plâns 
noaptea cu perna în bra
țe, dar mi-a trecut. îmi 
place milităria, mă simt 
mai pregătită decât un 
civil și vreau să devin 
ofițer. Nu m-am hotărât 
încă în ce domeniu, dar 
mai am timp”, spune 
Adriana Man.

Liceul cu trei surori

Lt. col. Nicolae Dincă

Petroșani (M.S.) - Trei 
surori din Petroșani au optat 
pentru o carieră militară, la 
interval de un an, afirmă 
șeful Oficiului Informare- 
Recrutare Hunedoara, lt. col. 
Nicolae Dincă. Andreea, Ana 
Maria și Ștefania Borca au

fost admise la Colegiul Mili
tar „Mihai Viteazul” din Alba 
Iulia.

Una dintre fete a absolvit 
liceul și probabil, va alege 
drumul unei instituții de 
învățământ superior cu pro
fil militar.

Invazie de... fete!
Deva (T.S) - Numărul tot 

mai mare de fete care se 
îndreaptă spre liceele militare 
a creat un paradox în clasele 
acestor licee.

Astfel, există clase în care 
numărul fetelor a depășit

numărul băieților. De aceea, 
începând din acest an, 
numărul maxim de fete, care 
vor fi admise la un liceu cu 
profil militar nu va depăși 20 
la sută din numărul total de 
elevi.

Armata fascinează și tinerele din Statele Unite ale 
Americii. De altfel, SUA a fost printre primele state 
din lume care au acceptat femei în cadrul unităților 
combatante. (Foto: arhivâ)

tlberiu.stroia0informnTedia.ro


• Admise la teste. Toate jucătoarele
K echipei Cetate Deva au obținut, sâmbătă la 

Sibiu, fără probleme, haremurile obligatorii 
T*la normele de control impuse în Liga Națio

nală. Handbalistele au susținut șase probe: 5 
x 30m; 30m dribling printre jaloane; pen- 
tasalt; deplasare în triunghi; aruncare cu 
mingea; testul Cooper. (C.M.)

• Una caldă, alta rece. Cetate Deva a re
mizat, sâmbătă, la Sibiu, 27-27 (13-6) cu Rul
mentul Brașov, iar duminică a pierdut la 
aceeași echipă cu 21-31. "în primul meci am 
condus până aproape de final. în al doilea 
joc am avut o repriză slabă (scor 7-22), după 
care am câștigat-o pe a doua cu 14-9", pre
ciza Liviu Jurcă, antrenorul devenecelor.(C.M.)

Jiul salvată de Mulțescu
Cluj (C.M.) - Jiul a obținut primul punct 

în acest sezon al Diviziei A în fața echipei 
care în urmă cu un an o depășea la potou 
în cursa pentru promovarea pe prima scenă. 
CFR Cluj care după venirea lui Dorinei 
Munteanu a fost revelația României în Cupa 
UEFA Intertoto pornea ca favorită, dar 
echipa minerilor a știut să joace rolul butu
rugii mici și a reușit să zmulgă un punct 
de aur. Pentru acest meci, antrenorul Ionuț 
Chirilă a făcut trei modificări față de echipa 
din prima etapă cu Gloria, introducându-i 
în teren pe Mulțescu, Kalai și M. Gheorghe. 
Cea mai inspirată s-a dovedit a fi intro
ducerea portarului Mulțescu, omul care 
prin intervențiile sale inspirate a salvat 
practic echipa de la înfrângere.

FCCIP
■ Devenii au reușit 
transferuri de top și 
vor sâ câștige titlul la a 
treia încercare.

ClPRIAN MĂRIME__________________
dpriah.Marimrttlnfonnmedia.ro

Deva - Conducerea FC CIP 
a prezentat, sâmbătă, noile 
argumente ale clubului 
devean în lupta pentru titlu 
de campioană, obiectiv pe 
care devenii $1-1 propun pen
tru a treia oară consecutiv, 
după ce în ultimele două 
sezoane s-au „împotmolit” pe 
locul secund. „Gândurile 
noastre vizează și în noul 
sezon performanța. Ne-am 
păstrat vechiul lot în 
întregime și am făcut cinci 
achiziții foarte bune. Ne-am 
gândit la mai multe variante 
pentru postul de antrenor, 
dar până la urmă am înțeles 
că soluția e chiar în curtea 
noastră și l-am avansat pe 
fostul secund Marius Rupaci- 
ci în postul de antrenor prin-

CFR: Țurcaș - Panin; Ballot (81 D. Toma); Miloșevi- 

ci; Văsîie - Mintenan; Coroian; D. Munteanu; Temi 
(72 Ontică) - Tilihcă (51 Surdul Anca (cpt.). Antrenor

- botinei Munteanu;
JIUL; Mulțescu - Bădoiu, E. ESnu, Mihart, KaRai, Pere 

ny, I. Voice -'-Ilin, M. Gheorghe Boiciuc), Mda 

(cpt., 46 - Pîtieșan), Marinică (46Dulcea ). Antrenor
- Ionuț Chirilă.
Cartonașe galbene: llin (84), Mulțescu (90+3) 

Spectatori - 4.500

Corvinul 2005 vrea gloria epocii Lucescu
■ Focuri de artificii, 
speranțe, dar și îndoieli 
la prezentarea lotului 
noii echipe.
ClPRIAM MARINUȚ__________________
ciprian.marinut0lnfonRfnedia.ro

Hunedoara - Născută în 
urmă cu două săptămâni prin 
fuzionarea divizionarei B CS 
Deva cu clubul nou - înființat 
Corvinul 2005, noua echipă a 
municipiilor Deva și Hune
doara și-a prezentat, ieri, 
lotul de jucători pentru noul 
sezon al Diviziei B. Festivi
tatea, desfășurată pe sta
dionul Michael Klein, a de
marat ca la casele mari, cu 
scandarea numelui jucăto-

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a II - a: vineri, 12 august: 

Poli lași - Oțelul 0-1; FCM Bacău - Poli Timișoara 1-0; 
sâmbătă, 13 august: Gloria - FC Vaslui 1-1; CFR Cluj - 

Jiul Petroșani 0-0; Farul - Sportul 2-2; duminică, 14 august: 

Dinamo - Pandurii Tg. Jiu 3-0; Rapid - FC Argeș 1-1; Steaua 

- FC Național 4-0.  

Clasamentul
1. Dinamo 2 2 0 0 7-1 6

2. Steaua 2 2 0 0 5-0 6
3. Gloria Bistrița 2 1 1 0 3-1 4
4. Farul Constanța 2 1 1 0 4-3 4
5. Rapid 2 1 1 0 2-1 4
6. Poii Timișoara 2 1 0 1 3-1 3
7. FCM Bacău 2 1 0 1 1-1 3
8. Oțelul Galați 2 1 0 1 2-4 3
9. FC Național 2 1 0 1 1-4 3
10. Sportul 2 0 2 0 3-3 2
11. CFR Cluj 2 0 2 0 1-1 2
12-13. FC Vaslui 2 0 1 1 1-2 1

FC Arqeș 2 0 1 1 1-2 1
14. Jiul Petroșani 2 0 1 1 0-2 1
15. Poli lași 2 0 0 2 0-4 0
16. Pandurii 2 0 0 2 1-5 0
Etapa a III -a, vineri, 19 august: Jiul Petroșani- Sportul 

(ora 18:00, Național TV)

Remiză cu fostele glorii
Hunedoara (C.M.) - Consi

derat simbol al reunirii peste 
ani a familiei corviniste și al 
relansării fotbalului hunedo- 
reân, meciul dintre Corvinul 
2005, și formația fostelor glo
rii a fost un spectacol agreabil. 
Veteranii au oferit driblinguri

Florea Văetuș (la minge), extrema inci-
sivă de altă dată, a fost unul dinu 
activi jucători ai generației an

*e cei mai 
ilor 1980,

deși n-a reușit să marLueze. (foto: T. Mânu)

Au manat! 1- 0; Mitrică (2); 1-1 I. Petcu (7); 2-1 Ciorea (19); 2-2 Nicșa 0K 

3-2 Pepenar (22); 3-3 Stroia (26); 3-4 I. Petcu (34); 4-4 Dăscălescu (40); 5-4 

Vișan (45); 6-4 Cojocari (50); 6-5 l. Petcu (52); 6-6 Mitrică (53, din 11 m) 

Formația old boys: Mani - Gâlan, Dubinduc, Eolesniuc, Bardafi, Nicșa, loan 

Petcu, Gabor, Văetuș, Oncu, Haidiner, Stroia, Mircia Muntean (primar Deva), 

Nelu Mitrică (în repriza a ll-a).

"atacă" titlul
cipal. Sper că mutările se vor 
dovedi inspirate și ne va aju
ta Dumnezeu să cucerim 
titlul măcar acum la a treia 
încercare”, a spus Paul Gre- 
cu, „inventatorul” clubului.
Cinci internaționali

FC CIP a transferat cinci 
jucători pentru care în 
această vară s-au bătut multe 
cluburi, întrucât trei sunt tit
ulari, iar doi sunt în lotul 
lărgit al echipei naționale. 
Este vorba de Robert Matei și 
Robert Lupu de la FC Bodu 
București, de George Tomes- 
cu și Marian Șotârcă (gol

rilor de către 600 de specta
tori entuziaști, cu focuri de 
artificii și anunțarea unui 
obiectiv mai mult decât 
îndrăzneț, respectiv pro
movarea în Divizia A. A- 
'urmat un agreabil spectacol 
fotbalistic în care Corvinul 
2005 a încheiat la egalitate 
(scor 6-6) în compania echipei 
fostelor glorii din epoca 
Lucescu.
Buget de 12 miliarde

Mircia Muntean, primarul 
Devei, Nicolae Schiau, pri
marul Hunedoarei și princi
palii sponsori, Florin Uscatu 
și George Mara, au anunțat, 
la conferința de presă care a 
urmat, că clubul are un buget 
de aproximativ 12 miliarde 

și combinații de efect, chiar 
dacă au acționat fără viteza de 
altădată.

De partea cealaltă, tinerii 
au fost superiori fizic și au 
căutat să-și întreacă profe
sorii, dar fără a forța mai mult 
decât permitea politețea. 

gheterul ediției trecute de 
campionat) de la ACS 3 
București și de Gabriel Dobre 
de la FM Constanța. „Simt că 
de această dată avem forță și 
echilibru atât la nivelul con
ducerii, cât și în cadrul lotu
lui de jucători și cred că 
putem câștiga campionatul”, 
afirma Corneliu Hotăran, 
preșdintele FC CIP. Amă
nunte despre noul antrtenor, 
declarații ale noilor veniți și 
ale liderilor din teren de până 
acum ai FC CIP și informații 
despre noul sponsor al deve- 
nilor în Pagina Sport de 
mâine.

lei. Trei sferturi din sumă e 
asigurată de Florin Uscatu, 
un om de afaceri hunedore- 
an care face comerț cu lami
nate și fier vechi și care a 
decis să investească „nu din 
caritate, ci pentru că fotbalul 
e o afacere profitabilă”. 
Restul banilor vor veni de la 
Consiliul Județean și de la 
consiliile locale Deva și Hune
doara. La unison finanțatorii 
au afirmat că obiectivul e 
promovarea pe prima scenă, 
dacă nu în acest sezon, măcar 
în următorii doi ani.
Promisiuni de la Lucescu

Apăsat de responsabilități 
și de povara obiectivului, 
antrenorul principal, loan 
Petcu, a fost ceva mai rezer

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

UF.AișpoaT

RECLAMĂ

Marius Rupacici

vat. „Nu avem chiar lotul pe 
care ni-1 dorim, iar cele două 
săptămâni scurse de la 
nașterea echipei au fost insu
ficiente pentru construirea 
unei formații foarte competi
tive. Vrem ca lumea să 
înțeleagă că nu se pot face 
minuni și să aibă răbdare, iar 
dacă se va ivi un culoar 
favorabil cu siguranță vom 
ataca promovarea”, a punctat 
Petcu.

Optimismul i-a revenit 
tehnicianului, când a anunțat 
că Mircea Lucescu, fostul său 
antrenor, i-a promis sprijin 
pentru readucerea Corvinului 
în elita fotbalului românesc. 
„Am vorbit de două ori cu 
nea Mircea și a spus că ne 
ajută”, a precizat Petcu.

Lotul fc 
Corvinul 2005: 
Rahoveanu, 
Iancău - por
tari; Ambruș, 
Mîcnea, Bum- E 
bac, Iacob,
Ceaușu, Pisoiu. 
Mocioi,
Cobîrzaiț - fun
dași; S. Petcu, 
Mihu, Ciorea, 
Ordean, Mitrică, 
Velea, Vala- 
sutean, Biriș - 
mijlocași; D. 
Dașcălescu, 
Cojocari, Pepe- 
nar, Vișan, 
Mițiți - 
atacanți.

(Foto: Traian Mânu) 
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Și-a păstrat titlul mondial

• Transfer. Baschetbalistul 
Virgil Stănescu a semnat un 
contract pe un an cu Spartak 
Sankt Petersburg. Românul a 
evoluat în sezonul 2004/2005 
la Dinamo-Erbașu, grupare

despre care a afirmat că nu i-a achitat decât 
jumătate din suma stipulată în contract, de 
100.000 de dolari. Stănescu a mai evoluat la
formația germană Skyliners.(MF)

• Campion. Sportivul american Dwight 
Phillips a obținut, sâmbătă, medalia de aur 
în proba de săritura în lungime din cadrul 
Campionatelor Mondiale de atletism de la 
Helsinki. Phillips, care a înregistrat o perfor
manță de 8,60 metri, i-a devansat pe 
ghanezul Ignisious Gaisah (8,34 metri) și fin
landezul Tommi Evila (8,25 metri).(MF)

■ Marocanul Jaouad 
Gharib i-a devansat la 
Helsinki pe Isegwe și 
Tsuyoshi Ogata.

Helsinki (MF) - Sportivul 
marocan Jaouad Gharib și-a 
păstrat titlul de campion mon
dial în proba de maraton, sâm
bătă, la Helsinki, el parcur
gând cei 42 de kilometri în do
uă ore, zece minute și zece se
cunde. Gharib, în vârstă de 33 
de ani, i-a devansat pe tanza- 
nianul Christopher Isegwe 
(2:10.21) și japonezul Tsuyoshi 
Ogatar (2:11,16). Jaouad Gharib 
a debutat în atletism la vârs
ta de 22 de ani, după ce a ju
cat fotbal și a lucrat ca vân
zător la un magazin de artico
le vestimentare pentru băr
bați. Sportivul marocan a câș
tigat titlul mondial Ia Paris,

torMnia - Andorra or« 21:30 -Consun»
Maocfonla - Finlanda ora 21:00 • Skopja Carlos, „spionul" din vestiar

Succes la volei pe plajă
Mamaia (MF) - Două echipe din Româ

nia au câștigat medaliile de argint in com
petițiile feminină și masculină din cadrul 
Campionatelor Balcanice de volei pe plajă, 
care s-au desfășurat, în perioada 11-13 au
gust, în stațiunea Mamaia.

în competiția feminină, România I, for
mată din Irina Alexandru și Orsolya Bar- 
docz, s-a clasat pe locul doi, după ce a pier
dut, în finală, cu scorul de 0 - 2 (18 - 21, 15 
- 21), in fața Greciei, echipă alcătuită de Flo
ra Ioannidou și Elissavet Kostami.

Pe locul trei s-a clasat Moldova, care a 
întrecut în finala mică, cu scorul de 2 - 1, 
echipa Turciei. Competiția masculină a fost 
câștigată Bulgaria, în componența Milen 
Stoyanov/Boris Yankov, care a depășit în 
finală, cu scorul de 2 - 1 (17 - 21, 21 - 19, 15 
■ 11), perechea Adrian Pricop/Florin Voinea 
(România II). Medaliile de bronz au revenit 
echipei România I, alcătuită de Adrian Hol- 
hos/Daniel Todoran, care a învins Grecia 
în finala mică, cu scorul de 2 - 1.

■ Brazilianul este omul 
de încredere al antre
norului Luxemburgo, 
din echipa Real Madrid.

Barcelona (MF) ■ Cotidianul 
Sport, din Barcelona, susține 
că fundașul brazilian Roberto 
Carlos este „spionul” tehni
cianului Vanderlei Luxem
burgo în vestiarul echipei 
Real Madrid. „Tehnicianul 
brazilian are întotdeauna un 
«spion» în vestiar, iar această 
«onoare» îi va reveni în acest 
an lui Roberto Carlos. Luxem
burgo a încercat să-l convin
gă pe Florentino Perez să-l 
achiziționeze pe mijlocașul 
Ricardinho, fostul său spion

Ilie ajunge azi 
la Anvers

Anvers (MF) - Atacan
tul Adrian nie (foto) se 
va alătura, astăzi, echi
pei Germinai Beerschot 
Anvers, urmând să efec
tueze vizita medicală și 
să semneze o înțelegere 
cu gruparea belgiană. 
„Dacă nu vor apărea 
complicații, Die va sem
na un contract pe un an, 
cu opțiune de prelungire 
și va intra imediat în 
programul de pregătire 
al echipei”, scrie site-ul 
oficial al grupării Ger
minai Beerschot Anvers, 
în vârstă de 31 de ani, 
Ilie a mai evoluat la 
echipele Electroputere 
Craiova, Steaua, Galata- 
saray, Valencia, Deporti- 
vo Alaves, Beșiktaș Is
tanbul și FC Zurich. 
Atacantul a acumulat 53 
de selecții în echipa na
țională a României, pen
tru care a înscris 13
goluri. Germinai Beer
schot a fost învinsă,
sâmbătă, pe teren pro
priu, cu scorul de
1-0, de formația 
Westerlo, în eta
pa a doua a 
campio
natu
lui 
Belgiei.

Ronald Koeman

Victorie 
Benfica
Algarve (MF) - Forma
ția Benfica Lisabona a 
câștigat Supercupa 
Portugaliei după ce a 
învins, sâmbătă seară, 
cu scorul de 1 - 0 (0 - 
0), echipa Vitoria Se- 
tubal, într-un med 
disputat la Algarve. 
Unicul gol al partidei 
a fost marcat de Nu
no Gomes, în minutul 
51. Benfica, antrenată 
de Ronald Koeman, a 
evoluat cu: Moreira - 
Joao Pereira, Luisao, 
Anderson, Ricardo 
Rocha (Dos Santos 
77) - Petit Beto, Ma
nuel Fernandes (Ka- 
tyaka '80) - Simao 
Sabrosa, Geovanni 
(Helio Roque '69), 
Nuno Gorjies. Vitoria 
Setubal: Moretto - Ja- 
nido, Verissimo, Auri, 
Nandinho - Dembele, 
Ricardo Chaves, Bru
no Ribeiro (Franja 75) 
- Sougou, Lacombe 
(Tchomogo '60), Hei
tor (Fabio ’60).

Dopaj la Helsinki
Helsinki (MF) ■ Un prim 

caz de dopaj la CM de 
Atletism a fost anunțat, 
sâmbătă, de Federația In
ternațională (IAAF) și se 
referă la indiana Neeslam 
Jaswant Singh, care a evo
luat la aruncarea discului 
și a fost depistată pozitiv 
cu pemolină. „Domnișoara 
Singh este suspendată pro
vizoriu în virtutea regula
mentelor IAAF, în aștepta
rea audierii sale în fața 
Comisiei Disciplinare a 
Federației Indiene de Atle
tism. Sancțiunea pentru o 
primă infracțiune este de 
minimum doi ani de sus
pendare, în cazul pemo- 
linei. Controlul a fost efec
tuat pe 7 august”, se arată 
într-un comunicat al IAAF. 
Pemolină este un stimu
lent aflat pe lista substan
țelor interzise. 

în anul 2003, când a înregis
trat cel mai bun timp obținut 
vreodată într-un marațon ce 
are loc vara (două ore, opt mi
nute și 31 secunde).
Măsuri sporite

Competiția de maraton s-a 
desfășurat în condițiUe unor 
măsuri de securitate sporite, 
pentru evitarea unor inci
dente de genul celui petrecut 
la JO de la Atena, când brazi
lianul Vanderlei de Lima a 
fost luat în brațe de un fost 
preot irlandez aflat în public 
cu doar șapte kilometri îna
inte de sosire, când se afla în 
frunte. Pe traseu au fost in
stalate bariere metalice pen
tru ca publicul să nu poată 
ajunge la concurenți, iar la 
fiecare zece metri se aflau po
lițiști sau voluntari care îi su
pravegheau pe spectatori.

de la Santos, dar președintele 
l-a preferat pe Julio Baptista, 
așa că antrenorul a fost ne
voit să-și caute alt om de în
credere în echipă”, scrie Sport. 
Omul lui

Cotidianul spaniol susține 
că Vanderlei Luxemburgo și- 
a consolidat relația cu Rober
to Carlos in timpul cantona
mentului din Austria al echi
pei spaniole, convingându-1 pe 
internaționalul brazilian să 
fie omul său de încredere din 
echipă. „Multe comentarii a 
stârnit o conversație de 
aproape jumătate de oră pe 
care cei doi au avut-o în timp 
ce alergau departe de restul 
jucătorilor. în tot acest timp,

Fotbalul, în plan secund
■ Jose Mourinho, antre
norul lui Chelsea, spune 
că în viață sunt lucruri 
mult mai importante.

Londra (MF) - Tehnicianul 
echipei Chelsea Londra, Jose 
Mourinho, a afirmat că în 
viață există lucruri mai im
portante decât fotbalul și că, 
dacă nu ar fi devenit antre
nor, ar fi continuat să lucreze 
cu copiii handicapați, infor
mează publicația The People. 
„Dacă nu aș fi fost implicat în 
fotbal, aș fi făcut ceea ce fă
ceam înainte: aș fi lucrat cu 
copiii handicapați. Am făcut 
acest lucru timp de trei ani, 
la Setubal, și astfel am înțeles 
cât de norocos sunt și cât de 
privUegiați sunt fotbaliștii 
profesioniști. Uneori faci un 
coșmar din nimic. Eu am rea
lizat cât de absurd este să de
vii nefericit sau să începi o 
luptă dintr-un motiv cum ar

Jaouad Gharib sărută drapelul Marocului. (Foto: epai

antrenorul l-a ademenit pe 
fundaș să fie «cârtița» din 
vestiar începând din acest se
zon și să-i aducă la cunoștință 
tot ce se întâmplă în interio
rul echipei”, notează publica
ția citată.

Roberto Carlos și Vanderlei 
Luxemburgo se cunosc de 
mai bine de zece ani, de pe 
vremea când amândoi au acti
vat la Palmeiras.

De altfel, susține Sport, in
ternaționalul brazDian a fost 
cel care l-a informat pe tehni
cian în legătură cu caracteris
ticile fotbalistice și personale 
ale coechipierilor săi. De ase
menea, sursa citată semnalea
ză o creștere de formă a lui 
Roberto Carlos de la sosirea 

fi faptul că nu ai jucat într-un 
anumit meci sau că nu ai fost 
selecționat. Este ridicol”, a 
spus Mourinho.
Copiii au noroc

Tehnicianul a precizat că 
munca pentru copiii handica
pați l-a ajutat în aceeași mă
sură în care munca voluntară 
în Africa ajută alte persoane. 
„Când vezi oameni cu proble
me reale, de exemplu un copil 
care nu poate să meargă, iar 
apoi lucrezi cu acel copil timp 
de doi ani și vezi că, după aceas
tă perioadă, el poate să urce 
scările, este o mare victorie”, 
a afirmat Mourinho. Jose Mou
rinho crede că este foarte im
portant ca cei doi copii ai săi 
să înțeleagă cât de norocoși 
sunt. „Este important ca ei să 
aibă aceeași mentalitate ca 
mine și ca soția mea, chiar 
dacă tatăl lor este, întâmplă
tor, celebru și foarte bine plă
tit”, a precizat Mourinho. 

lui Luxemburgo la conduce
rea tehnică a echipei, în locul 
lui Mariano Garcia Remon.
Trei căpitani

De asemenea, Sport mențio
nează că la Real Madrid sunt 
trei căpitani: Râul, Guti și Ro
berto Carlos. „Râul este c^ 
care poartă banderola de c^ 
pitan pe terenul de joc, așa 
cum trebuie să se întâmple cu 
titularul acestei funcții. Fără 
nici o îndoială că Vanderlei 
Luxemburgo studiază posibili
tatea de a schimba această si
tuație, pentru ca brazilianul 
să devină căpitan, iar cea mai 
bună modalitate de a face 
acest lucru este ca Râul să de
vină rezervă”, scrie Sport.

Echipa Franței, 
alcătuită din Ladji 
Doucoure, Ronald 
Pognon, Eddy De 
Lepine și Lueyi . 
Dovy, a câștigat, 
sâmbătă seară, proba 
de ștafetă 4x100 din 
cadrul Campionatelor 
Mondiale de atletism 
de la Helsinki. 
Francezii, cronome
trați cu timpul de 38 
de secunde și 8 suti
mi, au devansat 
echipele din 
Trinidad-Tobago (38 
de secunde și 10 suti
mi) și Marea Britanie 
(38 de secunde și 27 
de sutimi).(MF)

(Foto: EPA)

Jose Mourinho
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Vând ap. 1 cameră (01)
• anat cMi în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

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

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

-.«dec, complet mobilată, geam temopan Gea
măn, mobilă nouă, tv color, frigider, aragaz, totul 
Tiou, etl. Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr.l)
• uMrac -M. 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)
• ana Mmku, 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)
• ana tmtawni. 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 Cri Iul, etaj 3, semidecomandat^, 
apometre, gaz contorizat, balcon închis, fără 
modificări, preț 555000 RON, tel. 0723/251498 
232809,0788/165702 (Fiesta Nora)
• zona Mkeeai, etaj 1, decomandată 
contorizări, gresie, faianță balcon, vedere în 
față preț 66.000 RON. Tel. 0723/251498 232808 
0788/165702 (Fiesta Nora)
■ ingont dac, amenajată liberă 30 mp, preț 650 
mii, tel. 0746/640725 (Mimason)
•cu2i3nnn,et3, parchet gresie, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii, tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et2, liberă preț 13500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona MHiă et3, contorizări, liberă preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
• uganL ta zona Micro 15 etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)

• lagant, ta zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• lagata ta zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542 seara. (Garant Consulting)
• lagant, confort 1, decomandate, 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 mlIJei. 2352080721/985256. (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 UHU dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona MăriU vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
Mtartt txrepțtenalăl 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)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lâi. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandata zona Dorobanți, st 30 mo. oret 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
• decomandată st 40 mp, centrală termică 
proprie, parchet gresie, faianță geamuri 
termopan, balcon. Dorobanți. Preț 82000 lei neg. 
Tel. 223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• stai 3, contorizări, balcon, bine întreținută 
Calea Zarandului. Preț 49500 lei. Tel. 223400, 
0724/169308 0742/005228 (Casa Betania)
• «taj 3, cu 2 camere mari, baie cu geam, gresie, 
faianță parchet contorizări, merită văzută 
Aleea Romanilor. Preț 58000 lei neg. Tel. 223400, 
0740/914688 0720/169303. (Casa Betania)

• ifrgsnt, ztri bună 9^z contorizat et 1, balcon 
închis, preț 550 mii, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• 2 camn, semidec, parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul conto
rizat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobaiți, 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 0724620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, etl, st 41 mp. modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208 0724620358 (Rocan 3000)
• lagnl 51=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tei. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• iiywit, ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
mn/sntsi. (Alfa)
• agata 5T=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398757,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)

Cumpăr garsoniere (20)
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Vând ap. 2 camere (03)
• urgent, 54 mp, et intermediar, balcon închis, 
parchet contorizări complete, preț 820 mil. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dorobanți dec., contorizări, parchet 
gresie, faianță termopane, preț 1,1 mid, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Decebal dec., 2 balcoane, parchet 
gresie, faianță preț 1,1 mid., tel. 0740/019418 
(Prima-lnvest)
• zona Gojdu, 50 mp, contorizări, balcon închis, 
preț 840 mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Dada, contorizări, fără îmbunătățiri, 
parter, preț 650 mii, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• iigenl ssmktecamMdate. etaj 2, Deva, zona 
Dacia, preț 720 milioane lei, preț negociabil. Tel. 
225243,0723/395077.
• urgent amenajat occidental, et 2, preț 700 
mii., tel. 0721/815781.(Prima-lnvest)
• zona L Mu, et2 din 4, dea, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)
• 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 Mul 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 Bejan, etaj intermediar, decomandate, 
balcon închis, parchet laminat gresie, faianță 
ușă metalică centrală termică preț 50.000 RON, 
tel. 0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta 
Nora)
• ana ultracentrală, etaj 1, decomandate, 
centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță renovat recent ofertă deosebită, preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200,232808 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zonă cantata decomandate, 2 balcoane, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, 
modificări ia bucătărie, preț 110.000 RON, tel. 
0723/251498 232808 0788/166702. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, apometre, 
gaz contorizat repartitoare, parchet fără 
modificări, preț 74.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dada, parter, bun pentru spațiu comer
cial, contorizări, parchet fără modificări, 
ocupabil imediat preț 65.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 0788/165703. (Fiesta Nora) 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
ziei 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dacia, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament toarte ingnjit 
585 mii., neg. TelL 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonăcortrata 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, ocupatul imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
•zona Wcro 18 etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 miu neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona M. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 miL 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă cantata l. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. TeL 235208 
0724/520358 (Rocan 3000)
• urgent In zona Gojdu et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)

1. Cod, două puncte 2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

Cititorii Cuvântul liber:
Oameni bine informați! 

Ziarul familiei tale!
• legeni, ta zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț 1,080 miliar- 
de/108000 RON. 0710013971. (Garant Consulting)
• ugsnț ta zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• urgent ta zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• irgent ta zona Dacia, circuit et 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• wgent, ta zona Zarandului, et 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr.l) .

apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandata et bun, parchet gresie, 
faianță lavabll, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandata lying, bucătărie, superame
najat parchet gresie faianță temopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
•Ateu Mpdul semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)
•ta 3, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral. Preț 120.000 lei. Tel. 
223400,0724/169303,0720/387896.  (Casa Betania) 
•tal circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu. Preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0720/169303,0740/914688 (Casa Betania) 
•ta Mermerlir, dea, centrală termică proprie, 
gresie, faianță parchet recent renovat 
Bălcescu. Preț 88.000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• ta 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii. 
Preț 30.000 euro neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• ta 2, ocupabil imediat proaspăt renovat
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688 (Casa Betania)

• parter, bine întreținut parchet, gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor. Preț 
59.000 lei neg. Tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662 (Evrika) 

•zona Zamfirescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandata cfcMta, gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedereîn 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona brtaL 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 hidroiz oi ați e italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• ama 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. 1,200. mid. neg. Tel. 0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• ama Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet merită văzut. 
Preț 770 mii. neg. Tel. 0745666447,0254.234401. 
(Rubin's Home)
• zona Dacia, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)

4. Preț, două puncte, 
•urna (milioane = mii. 
iar mii = M)

5. Tel, două puncta 6. Prefix șl număr 
de telefon

01 - Vând ap. 1 cameră 28 - Cumpăr alte imobile minte, articole sport

02 - Cumpăr ap. 1 cameră 29 ■ Imobile chirii 53 - Materiale de

03 • Vând ap, 2 camere 30 - Imobile schimb construcții

04 - Cumpăr ap. 2 camere 31 • Vând finanțe 54 - Bijuterii

05 - 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 - Electrocasnice

08 - Cumpăr ap. 4 camere 35 - Solicitări împrumuturi 57 - Plante și animala,

09 - Vând ap. 6,6 camere 36 ■ Auto românești - agmălimentere

10 - Cumpăr ap. 5,6 Vânzări 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 ■ Cumpăr case și agricole 62 - Pierderi

15 ■ Vând case de vacantă 41 ■ Motovelo 63 ■ Citații

16 - Cumpăr case de vacantă 42 ■ Piese, accesorii 64 - Licitații

17-Vând caae la jarâ 43-Garaje 65 - Apeluri
18 ■ Cumpăr case la tară 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 48 - 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 spatii comerciale 50 - Aparate foto și telefonice 73 - Solicitări locuri de

26 ■ Cumpăr spații comerciale 51 - Calculatoare și accesorii muncă

27-Vând alte Imobile 52 - îmbrăcăminte, încăltă- 74 - Oferte locuri de muncă
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• an* Llaculul dec. amenajat recent, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat Preț 1,030 
mid. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubin's 
Home)
• ana Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță, 
parchet, lavabil, vopsit, se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă, merită văzut preț. 660 mil. neg. Tel. 
0745/666447,0254J34401. (Rubin'S Home)
• ana KogkHcMnu, in circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță. Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401.  (Rubin'S Home)
■ ană câta*, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită. Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• an* idkacanMi, vedere la cetate, modificat 
st 66 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1,250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home) 
•anaZanlkaKU,etaj intermediar, dec., bine 
întreținut merită văzut Preț 1 mid. Tel. 
0745^66447,0254.234401. (Rubin's Home)

• ana L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță, parchet merită văzut preț neg. 
Tel. 0741/301548,0254.234401. (Rubin's Home)
• ana Ud«i dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• ana Uc. Auto, et. 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ana bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț W mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• ana GoȘdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mit, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•avpar ofertăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj Inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•dacnmandata, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/369918. (Casa Grande) 
•Mmidacomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande)
•sMădacomandata, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande)
•Om cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•raganl Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• urgent ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă, ultrafinlsat centrală termică, acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• ragent at 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• tagent Sf=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat 
25.500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• dec, et 1, zonă ultracentrală Hunedoara, 
centrală termică gresie, faianță parchet preț 
90.000 RON, tel. 0746/136050, 0745/376077. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, zona M5/1, Hunedoara, 2 băi, preț 530 mii., 
tel. 0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona M4, Hunedoara, dec., preț 490 mii., tel. 
0727191703. (Partener-Hunedoara)

•zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări șl modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil Imediat 
tel. 211587,0723/660168 (Evrika)
• zona bdut N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lăi, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• mm Dorobaițl et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660168 211587. (Evrika) 
•zona Progresul, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/753662. 
(Evrika)
• zona O. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2,+diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika) 
•zona Progresul, dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 bale, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona a. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 bale, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel 235208; 0721-985258 (Rocan 3000)
•lignit, decomandata, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Temporis)
• zona Dorobarțl, etaj 3, decomandate, 2 
balcoane, boxă centrală termică parchet, 
bucătărie modificată cu living mare, 130.000 
RON, tel. 0723/251498 232809, 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2. decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145.000 RON, tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• iigontl Zona ultracentrală etaj 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)
• zonă cantraB, l. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• rugentln zona centrală decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 1,4 
miliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• dec, vedere în 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, ap. modest, Mihai Viteazul, preț 
37.000 euro neg. Tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• dec, geamuri termopan, centrală termică
proprie, spoturi, lavabil, proaspăt renovat ap. 
deosebit Al. Păcii, preț 38000 euro neg., tel. 
223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa
Betania)
• dl, dec., 2 băi, 2 balcoane, centrală termică 
proprie, gresie și faianță modeme, ușă metalică 
Deci, Mărești, preț 43500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0720/387898 (Casa Betania) 
•stă dec., vedere în 2 părți, balcon mare, 2 bă, 
contorizări, I. Creangă preț 43.000 euro neg., tel. 
223400,0742/005228 0720/387896. (Casa Betania) 
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)

•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 conkatt, decomandate, 2 băl, gresie șl 
faianță în bucătărie și bale, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235018 0727/707880. (Casa de Vis)
• agent 8T=90 mp, et 4,2 băl, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit, amenajat, 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• urgent ut 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• agent et 1.2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 bale, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• zom Ml, Hunedoara, centrală balcon închis, 
gresie, faianță, preț 910 mii., tel. 0746/136050. 
(Partener-Hunedoara)
• zom Mă Hunedoara, centrală gresie, faianță 
modificări Interioare, balcon închis, preț 700 mii., 
neg, tel. 0727/191703 < Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•In zonă bună de preferință et Intermediar, se 
oferăjprețul pieței, tel. 211587, 0745/253662.

• mm MărișM Nou, Decebal, Dacia, Micro 15, 
preftil pieței cu plataP imediată tel. 

0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• mm UBacuM, dec, modificat living, 2 băl, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță, bine întreținut et. 2, 
prejoooo euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan

• zom Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1380 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• Deva, LMtâdul, etaj 1, decomandate, gresie, 
faianță contorizări, preț 45.000 euro, fără inter
mediari. Tel. 0727/011504,223983.
• Deva, UhaduL etaj 2, contorizări, hol central, 
2 băi, 2 balcoane, preț 1,400 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0723/973147,0721/980357.
• urgent ki zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• umani în zona Goidu. bucătărie cu 
falanță+gresie, 2 băi falanță+gresie, centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting)
• dec, parchet 2 băl, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță contorizări complete, et. 3, preț 2 
mid. neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zom Uflacuiut dec, et 2, contorizări, 2 băl, 2 
balcoane, st 100 mp, preț 135 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• supcramnalal Hunedoara, et 1, preț 50.000 
euro, neg., tel. 0745/093073. (Partener-Hune
doara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bură în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat tel. 215212 
(Prima-Invest)
• ngent ta turnurile de la Astoria, exclus parter 
și et. 10, preț la vedere, tel. 0740/210780 sau 
227572 după ora 19,00. (Prima-lnvest)
• zona Cuza Vodă Liliacului, Mărăștiul Nou, 
Dorobanți, Progresul, Gojdu, Dacia, Eminescu, 
împăratul Traian, centru vechi, la prețul pieței și 
cu plata imediată tel. 0788/165702, 232808, 
0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

•zona 1 Decembrie, modificat termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 40000 
euro. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubin's 
Home)
• zonă dtracentraH, parchetat gresie și faianță 
bine întreținut, contorizări, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro. neg. Tel. 0741/301548 0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mii. neg. Tel. 
0741/301548 0254.234401. (Rubin's Home)
• dec termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. Tel. 0741/301548 
0254.234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec; parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zom Mhrandid, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat, preț 850 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)

• zom Zarandidul etaj 1. decomandate, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
162.000 RON, tel. 0788/ 165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zom Emkmcu, etaj 1, decomandate, centrală 
termică parchet 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• urgont ST=75 mp, et. 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet, centrală termică 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• uroont, ST=65 mp, et. 6,2 băi, 3 balcoane, 
parchet, gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• urgent ST=80 mp, et 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg., copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alta)
• *12, dec, 2 băl, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut Liliacului, preț 
140.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• d*c, 2 băi. 2 balcoane, modificări interioare, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet posibilități mansardare, Dorobanți. Preț 
160.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0743/103622. (Casa Betania)
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• dec, vedere în două părți, balcon, parchet, 
contorizări, Gojdu. Preț 140.000 lei, tel. 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania) 
•ZoMb-dul Decebal, et.4/7, neamenajat .Preț 
1,6 mid. neg.Tel.0745666447./0740232043, 
0254.234401 (Rubin's Home).
• Zom Bălcescu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35000Eur.neg. Tel, 0745666447. 
/0254.234401. (Rubin’s Home).

Vând case, vile (13)

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

•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•ZMa ultra centrala 2 cam, bucătărie, baie, hol, 
cămară locuibilă apă gaz, curent, toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST.500 MP. 
FS30 M. PREȚ .75.000 EUR.NEG. TEL.0745666447, 
0254234401 (Rubin's Home).
• 3 nhete+anexă 70 mp. curte betonată teren 
970 mp, Ilia, Str. Libertății, nr. 1 A. Tel. 
0723/573825.
• Deva, zom Eminescu, 4 camere, 2 bucătării, 
centrală termică gresie, faianță termopan, 
grădină 600 mp, acces auto. Tel. 0726/972966.
• zom VHe Noi, living, 2 dormitoare, bucătărie, 
baie, 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. (Mimason)
• zom Ik. de Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c.t, curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonăsivste, D+P+l, 1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat, preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• zonaE Văcărescu, de protocol, piscină ideală 
pt împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)
•zonă centrați 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zom Călugăreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, 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 st400 mp, preț 68000 euro, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• hi Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro neg, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• 3 contre, bucătărie, bale, gaz metan, apă
curentă canalizare, curte + grădină st. 1078 mp, 
zonă deosebită Deva, preț 400.000 lei neg. Tel. 
223400, 0724/169303, 0740/914688. (Casa
Betania)
• p+L 4 camere, 2 băl, garaj, bucătărie, curte+ 
gradină st 1.200 mp, centrală termică proprie, 
Deva, preț 120.000 euro neg. Tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania) 
•zom Horii, 2 camere, bucătărie, bale, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-UO mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 km d* 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)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004 (Prima-lnvest)
• urgent, în zona Zăvoi, 2 camere, bale 
amenajată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț 175000 RON, telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• 4 camera, zonă bună Hunedoara, sobe 
teracotă gresie, faianță preț 1,2 mid. lei, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)

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 Slmeria, plata Imediat, tel. 215212 
(Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)
• cabană cu mansardă șl teren 1000 mp, 
Costeștl, nr. 25 A, zonă deosebită grădină pomi. 
Tel. 0723/288282
• construcțfe 2002, în stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

Vând case la țară (17)
•zom Săntuhalm, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•zom Bâraău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zom Lainic, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zom Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect

•mm Bălța, 2 camere, cămară hol închis, anexe, 
curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. Relații 
la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•ta 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parcheț sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
•ki Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=U00 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, STr )• ip, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (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, baie, SC=159 mp, 
ST=400mp, 100000 euro,tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• caiă - vilă P+M, Șolmuș, apă gaz, 4 camere, 
bucătărie, living cu scară interioară, 2 băi, 2 
beciuri, terasă garaj, anexe, grădină preț nego
ciabil. Tel. 225046,0727/934959.
• casă 2 camere și grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.
• h Cătata, cu anexe gospodărești și grădină 
Tel. 0254/244263.

Vând teren (21)
• 10 parcei* teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124
• Intravilan 5100 mp, zona Deva 700. Tel. 222305, 
226813.
• kitravBan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, S1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Tel. 220269,0746/029058.
• MraMtan,Hărta. Tel. 221811.
• intravilan, In Deva, Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.
• intravilan, loc de casă în Tâmpa, 1 km de 
Simeria, st 1700 mp, fs 17 m, curent, gaz, apă 
canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
• teren Mravlan, ideal pentru construcții, Deva, 
str. V. Babeș, nr. 36, toate facilitățile, 715 mp, 
negociabil. Tel. 0740/526688,0254/223818.
• urgent curte și grădină în Căstău, la șosea, 
suprafață totala 1013 mp, fs 72 m, posibilități 
privatizare. Tel. 242766 sau 0723/165414
• parcelă 300 mp, zona Rîu Mare Retezat, spre 
Gura Zlata, acces direct de la șosea, posibilități 
apă curent Tel. 0720/400422.
• în Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• ki Zăvoi, fs 16,5 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• MravBan, 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. (Mimason)
• zom CJL Rosetfi, 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50 m, 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 DN7, cu deschidere 17,5 m, gaz, 
apă, curent preț 6,5 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
• 4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs. 
24,5 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• loc. Trapa, 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. 1)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 2S00 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
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distribuitori de presă
Cerințe:

e Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

• experiență în relații cu publicul;
e persoană dinamică;
• experiență în vânzări.

Oferim:
e program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

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-mall: sorina.sarmai@informmedia.ro

• Smeri*, 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 S 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)
• mm Cittur, 1200 mp, fs 16 m, preț 10 euro/mp, 
tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• Intravilan, zonă DN7, st3300 fs.50 mp. Apă gaz, 
curent, toate facilitățile preț.24 eur 
neg..mob,0745666447, 0254.234401 (Rubin's 
Home).
• Intravilan rană prelungirea Vulcan, st.5,200 
mp.fs.140 mp. se parcelează preț 8 eur 
mp..tel.0745666447,0254234401 (Rubin's Home).
• MravBan mm Săntuhalm st.4200 mp. Fs32m. 
toate facilitățile preț 8 eur.mp. Tel.0741301548, 
0254.234401 (Rubin’s Home).

. • Intravilan, ama Zăvoi, st 9000, parcelat, apă, 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, 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)
• Mravlan, zom Zăvoi st 1040 mp,fsl3mp,apă 
gaz, curent, canalizare, Ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• Intravilan, zom Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă, curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, st 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
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)
• urgent, 3672 mp din care 1060 mp intravilan și 
2612 mp extravilan, Boholt, 3 euro/mp, neg., 
fs—4G m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• uig*nt, Intravilan, 17000 mp. fs=52 m, lung. 300 
m, Devă 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• zonă HștRă Deva, st 2800 mp, posibilități 
cabană preț 33 euro neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• 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)
• taină la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tei. 0740/828342.<Ei|robusiness)

Chirii imobile (29)

Cumpăr teren (22)
•cumpăr taren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, 5 hectare, intravilan lașoseă Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• pentru construcție casă în stațiunea Geoagiu- 
Băi, ofer prețul pieței, tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)

Vând spații comerciale (25)
• vând sodetate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zom Romdva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, tel.efon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă semfcentr.-il 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent, preț 65.000 euro, neg., telefon 
0740/173103. (Mimason)
• 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)
• amenajai zonă centrală Hunedoara, preț 
33.000 euro, neg., tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)
• central amenajai 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 077i /283O58

Alte imobile (27)

• închiriez apartament amere mobilat, decc 
mandate plus garaj în Cluj. Tel. 0722/896028.
• închiriez garsonieră 2 camere, zonă centrală 
preț 100 euro. Tel. 215487.
• central amenajai contorizări, 150 mp, tel 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații comerdale pe Str. Depozitelor, pretablle 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2 - 4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut uigent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer garsonieră mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Dorobanți, preț 85 euro/lună, 
tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• ofer spsțlu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona Piață Deva, amenajat occidental, 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală 
termică zona Ulpia, preț 170 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer ap. mobilat occidental, et. 1, aragaz, 
frigider, tv color, mașină de spălat, cuptor 
microunde, mobilă noua, centrală termică preț 
300 euro/lună, tel. 0740/093406. (Prima-lnvest)
• ofer garai zona parc, Deva, pretabil spațiu 
comercial, apă gaz, 60 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele
foanele 235208 0721/ 985256, 0721/744514, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-re’ 
taurant, zonă foarte bună, preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrată st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară, termopar, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
• zom Romsilva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zom Bălcescu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 mii. let/lună, telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zom LCraangă 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mimason)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/ lună Tel. 223400,0720/387896,0740/914688. 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor. Preț 260 euro/lună Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• Caut spațiu, zona b-dului Decebal sau 1 
Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat sau 
neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel.0745666447, 0254.234401 
(Rubin’s Home).
• garsonieră mobilată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)

RECLAMA
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• osi, 1 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală, podele laminate, gresie, faianță, termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• apartament 2 camere, zonă ultracentrală, 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică, mobilat și utilat, stare bună, 150 euro, 
neg., 0788-165703,0788-165702. (Fiesta Nora)
• oier ap. 2 camere, zonă ultracentrală, deco
mandate, centrală termică, mobilat și utilat, 
stare bună, preț 150 euro, negociabil, tel. 
□788/165703,0788/165702. (Fiesta Nora)
• ofer ap. 2 camere, zona pieței, decomandate, 
apometre, gaz contorizat, repartitoare, semimo- 
bilat, proaspăt renovat, preț 120 euro, tel. 
0788/165702,0788/165703. (Fiesta Nora)
• itganL In zona Decebal, 2 camere nemobiiate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, In zona Piața Centrală, 3 camere 
nemobilate, et 1. Preț 150 euro/lună, telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, 2 camere, contorizărl, 
mobilat. Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224296. (Garant Consulting)
• urgent, In zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting)
• inpent, In zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et. 4, mobilat, contorizări, 90 
euro/lună, avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• urgent, to zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanție 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)

• urgent, Inzona pieței, 2 camere decomandate, 
centrală termică, amenajat deosebit et 1, 
mobilat, utilat 250 euro/lună+garanție, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)

• vând OpM Vectra 1,6 i, af 1991, gri metalizat 5 
uși, stare foarte bună, închidere centralizată, 
alarmă, preț negociabil. Tel. 0722/376825.
• vând VW Golf I, af 1980,2 uși, revizie tehnică 
044007, preț negociabil. Tel. 0721/679186

Aparate foto si telefonice 
(50)

• Por doamna Marla care ne aduce ziarele 
“La multi ani!" de ziua numelui. Un grup de citi
tori din lila

Microbuze. Dube (38)
• vând Ford Tranzit af 1991, bine întreținut unic 
proprietar, preț și modalitate de plata negocia
bile. Tel. 0723/394425.
• vând mknteB MazdaE2200.il locui fl988, 
Diesel, preț 10.000 ron, negociabil. Tel. 213360.

• vând Nokta 3410 la cutie, preț 50 euro și Nokia 
5110 + SIM, preț 30 euro. Tel. 0722/161644.
• vând telefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens S 55, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053. '

Prestări servicii (72)

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

INFORM MSWA
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Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, culoare albă, 2 
locuri, preț 9.000 ron, negociabil. Tel. 213360.
• vând Dada Logan Ambition 1,8 albastru Egee, 
5000 km, full-option, preț 7950 euro. Tel. 
0723/288282.
• vând Dada papuc 5 locuri, af 1999,61.000 km, 
1600 cmc, benzină. Tel. 0254/241559.
• vând Dada break, 1994, recent vopsită, izolată, 
RK, set motor, vibrochen, delcou noi, mochetă, 
tapițerie nouă, VT 2007,8.000 ron, negociabil. Tel. 
0723/621300.
• vând Dada Soli Scala puțin rulată, 5000 
km, cu îmbunătățiri, af 2003, preț 6300 euro, 
negociabil. Tel. 224200,0723857522.

0
• vând Flat Ritmo, stare foarte bună de 
funcționare, preț avantajos. Tel. 0743/465315.
• vând Daewoo Cielo, af 2002, original, unic 
proprietar, 19.000 km, carte service, ireproșabil. 
Tel. 0723/270348.

Auto străine (37)

Mft 1

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând codtoaro laterală pentru tractor, preț 18 
milioane lei, negociabil. Tel. 0724/018405.
• vând atmănătoaro păloase 29 rânduri, cadru 
disc în tiranți, toate în stare perfectă de 
funcționare, șl teren arabil 14 ha compact Tel. 
264161.
• vând tractor 45 CP, motor defect, și cumpăr 
motor Fiat în 3 pistoane pentru tractor. Tel. 
0724/018405.

Garaje (43)
• vând garoj, pe teren proprietate, Deva, Gojdu, 
Str. Cemei, preț 7.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/603581.

Mobilier și interioare (47)
• vând Ieftin colțar sufragerie, mobilă de 
bucătărie, 4 scaune taplțate, vitrină cu oglindă, 
bibliotecă mică pentru elev, birou atașabil, 
canapea nouă de 2 persoane, covor persan 
34/24 m, covor 3/24 m, mască chiuvetă, nouă. 
Tel. 224891.
• vând mănM tv pe role, preț 700.000 lei, masă 
bucătărie, 300.000 lei, geamuri + toc la 
200.000/bucata. Tel. 0722/161644.
• vând moHâ de bucătărie, masă, scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă, cuptor cu microunde, 
combină frigorifică, mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vând urgent canapea extensibilă, 2 fotolii, 
măsuță, stare foarte bună, cuvertură, huse de 
fotolii din același material, preț 75 milioane lei, 
negociabil. Tel .212242.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• aodetate comercidâ vinde antene de 
ut digtl i începând cu 550 lei, un an 
ganutle, recepționează programe mâ
neați si străine, cu aton [(Dlgltț Max
tv, Focus) șl M ab am montajul șl 
deplaaaroa Induse In preț- Informații 
0721/481776 sau 0745/MM74.

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

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva

organizator abonamente
Condiții:

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

Oferim:

• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• 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

Anunțurile de mică 
publicitate pentru 
Cuvântul Liber pot 
fi depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte 
din Deva:

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

Anunțurile de 
mică publicitate 
sunt gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

CUVANB

Calculatoare si accesorii 
(51)

□ ELCRI5 SERVICE SRL
TEL: 10359)-MW.222 
072^-.) .$4.991
Str. Primăriei Nr.26

ORADEA

ACUM
SI numai ACUM
ULTRA PROMOȚII
Numai nici gasesti: 

Cete mni mici picturi: 
MONITOARE î 5' de la 450.000 lei 
MONITOARE 17'de la «50.000 le) 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi 

E-mail: caleulat<>aretardslink,ro\

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam ■ minicameră Web cu cablu 
descărcare poze + CD instalare calculator 
Pentium I, negociabil, imprimantă Lexmark 2602, 
garanție 6 luni. Tel. 0740/025053.

Artă, antichități, cărți, revisti 
(55)

• pentru colecționari vând diferite medalii, 
decorații di n anii 1962-1984 Preț total 15 mii. Tel. 
0254/211441.

Electrocasnice (56)
• vând avantajoi frigider Zill și congelator 5 
sertare. Tel. 221160.
• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț 35 milioane lei, negociabil. Tel. 
229017.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată instalația este pe 
cupru, preț 25 milioane lei. Tel. 221060.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 7 famili de albine, centrifugă și colec
toare polen. Tel. 0254/214430.
• vând vată 6 ani, bună de lapte, cu vițel de 2 
luni, preț la vedere, Bălata, nr. 31. Tel. 237339.
• vând porumb pentru floricele Pop Corn, 
putere de expendare 99%, preț30.000 lei/kg. Tel. 
235320,0745/096675.
• vând teroflțe de prăsită scroafe gestante și 
scroafe cu purcei. Tel. 0726/504625.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat pentru măsurat glicemia, marca 
Accu Cher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230253,

Felicitări (67)
• “La mulțl anT pentru Crișan Cristina Maria, 
Sorea Manana și Popa Mana din lila cu ocazia 
zilei onomastice din partea lui Cristi și Mihaela.

• confecționez șl vând plasă de sârmă zincată, 
avantajos, Băcla, tel. 0744/277430.

■ efectuez transport marfă local șl 
interurban, cu camion acoperit de 341 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,074Q/953297. ,

• efectuez transport marfă șl persoane cu 
autoutilitară Dacia 1307, capacitate 0,71, preț 
negociabil. Tel 0254/221491.
• tramport moMhr, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 141 șl 14 mc, la cerere asigur șl 
demontarea acestora pentru transport. Tel. Tel. 
225578,0744/934462.

• angajai malatni constructor, experiență 
minim 5 ani în construcții civile șl Industriale, 
zidari ■ finisori șl Izolatori. Tel. 0726/157883.

• cinuri Inspector return umane • SC 
Oroma Management SM. Deva (aoctetete 
acreditată MMSSF șl MECI), mgănlăsri 
cinuri de specWtun pentru kupoctorl 
retine umane. Informații la tel. 
0722/534697,0744/831302,0788/2 172.

• angajez șofer. Tel. 0740/420521.

• (tonă de construcții angafosM dutfwd, 
zidari, muncitori necalflcrti pentru Iu <* 
de reebtetare a hoteMd nlaa
DeoagkHML kdormrtl la telefonul 
0745'288804.

• ffrma dt conatrudl emită colaboratori 
(Ibme iau antreprtxâ) pentru lucriMe dt 
i btetare a Gooagto-
ML Mfotmațl toL 0746/288804,

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

F

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;
• un loc de muncă modem și sigur;
• echipament.

Dacâ 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-mall: sorlna.sarmai@informmedia.ro

• SC Daniele Company Don, Str. Rân- 
duM rv. 6, angajează agent do vânzări, 
vârsta 35 - 40 snl, atudl modă permii do 
conducere, Mriozftata maxanL IM. 
0722/258116.

• SC Dank Company SRL Dova, Str. 
Rândunid, nr, 6, angajoert personal pe n 
munca la dnmMBii, In vederea roaUrtl 
produselor tricotata șl aoșotato. IM. 
02541060941*25.

• sodatato comentate angajează vânzători de 
ziare la tonetă Tel. 712274

?

• SC Infomln SA Don, toL 213915,214433, 
angaloază operatori calculator pentru 
culegere date,

• SC Cwent Drop SRL Den caro comerola- 
Uzează materiale electrica angajează 
vân. -/vânz nței oț i PC,

nat i, expertetță to domenful 
vânzârfior constituie avantaj. TeL 
02SV21K31

• aodetate de transport cu sediul în Deva 
angajează conducători auto categoriile 
C+E. Relații la tel. 0254/221190.

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

DATE PERSONALE
avert prenume

MMSSA

LOCARI CUTII POȘTALA
• chioșcul de ziare de lângă

I Cointim:
o chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15; 

j • chioșcul de ziare de lângă 
i Galeriile de Artă Forma;
i o chioșcul de ziare de lângă
' Alimentara baeia:
j o chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B dul Decebal.

TEUPM

TEXT

2
1 apariție* 40.000 M 

' («MwQ

5 aparițfi* 180.000 IM
tUHMl)

4
1 ageri» » M.OOO * ț 1 apariție * 100.000 tel 

</■ v ,F CUMad)
5aperiții lo( S apariții - 400.000 M

, 1 • (MMlUft (4âHMi)

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

MazdaE2200.il
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorlna.sarmai@informmedia.ro
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• Record. Japonezul Takeru Kobayashi a 
câștigat un concurs de mâncat colțunași 
organizat la Hong Kong, după ce a înghițit 
83 de colțunași cu legume în decurs de opt 
minute.

Expediție în Amazonia
Lima (MF) - O echipă de cercetători fran

cezi și sud-americani a plecat sâmbătă în 
expediție în Amazonia peruviană, în cău
tarea resturilor fosilizate vechi de circa 20 de 
milioane de ani ale unui crocodil gigantic.

Paleontologii speră să găsească fosile ale 
unor vertebrate gigantice și în special fos
ile ale Purassaurus, un aligator preistoric 
cu lungimea de peste 15 metri, care cântărea 
cinci tone și al cărui craniu de 1,50 de metri 
a fost descoperit în 1960, în apropiere de 
Pucallpa, o zonă greu accesibilă, situată la 
circa șase sute de kilometri nord-est de 
Lima. Circa 20 de persoane, inclusiv zece 
cercetători, participă la expediția „Fitzcar- 
rald”. Expediția poartă același nume ca un 
aventurier din secolul XIX.

• Protest, o organizație care militează pen
tru drepturile animalelor, Vival, îi cere fotba
listului David Beckham să nu mai poarte 
încălțăminte din piele de cangur.

De speriat peste 133 
de moaele au fost prezen
tate la Festivalul Speri
etorilor de la Denens, în 
Elveția. Cele premiate vor 
fi expuse pe străzile ora
șului tot anul. (Foto: EPA)

Un avion prăbușit în Grec a

Tot cu primul
Munchen (MF) - Prin

țesa Stephanie de Mona
co intenționează să se 
recăsătorească cu primul 
ei soț, Daniel Ducruet.

Cei doi se vor recă
sători primăvara viitoa
re, pentru că vor mai 
întâi să lase să treacă 
anul de doliu decretat 
pe teritoriul regatului 
după moartea prințului 
Rainier de Monaco.

Prințesa și fostul ei 
soț au împreună doi 
copii. Ei au divorțat în 
octombrie 1996, după 
doar 15 luni de mariaj, 
ca urmare a publicării 
unor fotografii în care 
Ducruet apărea în com
pania unei stripteuse 
belgiene la marginea 
unei piscine de pe Coas
ta de Azur. După inci
dentul respectiv, prin
țesa s-a convins însă că 
fostul ei soț a fost victi
ma unui complot.

Luigi Putrone
(Foto: EPA)

Mafiot
arestat
Roma (MF) - Un 
important lider al 
mafiei siciliene - care 
se ascundea de po
liție de șase ani și se 
afla pe lista celor mai 
căutați 30 de mafioți 
de către autoritățile 
de la Roma - a fost 
arestat în Republica 
Cehă.
Căutat din 1998, 
Putrone are 
numeroase con
damnări la activ, din
tre care două la în
chisoare pe viață 
pentru omucidere.

■ Avionul charter cipriot 
se îndrepta probabil 
spre Praga și avea la 
bord 121 de persoane.

Atena / Praga (MF) - Avio
nul charter cipriot prăbușit 
duminică în Grecia, cu 121 de 
persoane la bord, avea prob
abil drept destinație Praga, și 
nu orașul ceh Brno, conform 
planurilor de zbor publicate 
pe Internet de aeroporturile 
din cele două orașe. La Brno 
nu era așteptat nici un avion 
venind dinspre Lamaca sau 
Atena, dar un aparat apar
ținând companiei Helios Air
ways era așteptat la Praga la 
ora locală 13:10 (14:10, ora 
României), venind dinspre Lar
naca și Atena.

S-au dat leoparzii la Locarno

Relaș Mama hipopotam Nicole se odi
hnește alături de puiul ei, Gregor, la grădina 
zoologică din Berlin. (Foto: epa)

■ Un film de Rodrigo 
Garcia a câștigat Leopar
dul de Aur la Festivalul 
Internațional de Film.

Locarno (MF) - Fimul 
„Nine Lives”, în regia colum
bianului Rodrigo Garcia, a 
obținut sâmbătă Leopardul de 
Aur, cel mai important pre
miu al celei de-a 58-a ediții a 
Festivalului Internațional de 
Film de la Locamo (Elveția).

„Nine Lives” a mai fost 
răsplătit și pentru cea mai 
bună interpretare feminină, 
pentru evoluția actrițelor 
Glenn Close, Holly Hunter, 
Sissy Spaceck, Robin Wright 
Penn, Kathy Baker, Amy Bren
neman, Elpidia Garrilo, Lisa 
Gay Hamilton și Armanda 
Seyfried. Filmul a câștigat 
Leopardul de Aur la finalul

I

Tyson cercetat în Italia
Roma (MF) - Fostul pugilist Mike Tyson 

este cercetat, în Italia, după ce o ca- 
meruneză, Florence Botoli (33 ani), a afir
mat că acesta a răpit-o și a agresat-o.

Botoli l-a cunoscut pe Tyson în clubul de 
noapte Billionaires din localitatea Porto Cer- 
vo, din Sardinia. Ea se afla în local împre
ună cu două prietene. „Tyson m-a tras spre 
el și mi-a spus că trebuie să merg cu el. Eram 
ținută de doi dintre bodyguarzii săi. Eram 
acolo împreună cu Fanni, o rusoaică, și 
Vanessa, o fată din Germania. Am fost duse 
cu un jeep la iahtul său”, a afirmat Florence 
Botoli. Femeia a precizat că Tyson a agre- 
sât-o pe iaht deoarece l-a refuzat când i-a 
cerut să întrețină relații sexuale cu el. în cele 
din urmă, Tyson le-a lăsat să plece. Florence 
Botoli a depus plângere abia după cinci zile.

Thomas Mann (Foto: fan)

J
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Street Parade
Zurich (MF) - Cea de-a 14-a 

ediție a Street Parade din 
Zurich, cea mai importantă 
manifestare rave din Europa, 
a atras anul acesta circa un 
milion de persoane. Parada a 
început sâmbătă după-amiază, 
prin plecarea a 32 de cami- 
oane-gigant transformate în 
scene de dans. Mașinile au 
parcurs un traseu cu lun
gimea de 2,4 kilometri.

Din cauza condițiilor mete
orologice, atmosfera a fost 
mai puțin înflăcărată decât la 
edițiile precedente.

Dintre cele un milion de 
persoane care au luat parte la 
eveniment, o treime au venit 
din străinătate, în special din 
Germania, Franța și Italia. 
Unii dintre participant au 
plătit circa 250 de franci 
elvețieni (160 de euro) pentru 
a urca într-un „love-mobile” 
și a dansa.

La Atena, televiziunile ele
ne au difuzat duminică după- 
amiază primele imagini ale 
epavei aparatului cipriot pră
bușit pe versantul uniri deal 
din apropiere de Varnava, la 
nord-est de Atena. Coada a- 
paratului este desprinsă de 
fuselaî la nivelul eleroanelor, 
iar epava este înconjurată de 
numeroase ambulanțe. în ima
gini este vizibil și un focar de 
incendiu încă nestins.

Serviciile de intervenție au 
anunțat că pompierii au re
cuperat mai multe trupuri 
Neînsuflețite; dâr nu a» găsit 
încă nici un supraviețuitor.

Zona, împădurită și nelocu
ită, „permite, din fericire, ac
cesul fără dificultăți”, a pre
cizat primarul localității Gram- 
matiko, Iannis Papayorgiou.

Filmul regizorului Rodrigo Garcia a luat Leopardul de Aur (Foto: epa) 

ducțiilor: „Fratricide” a luiunei competiții acerbe, în 
care a concurat alături de alte 
18 pelicule.

Trei premii Leopardul de 
Argint au fost atribuite pro-

Thomas Mann, omagiat
Lubeck (MF) - Președintele 

german, Horst Kohler, a adus 
sâmbătă un omagiu scriito
rului german Thomas Mann, 
cu ocazia comemorării a 50 de 
ani de la moartea acestuia, 
„în operele lui Thomas Mann 
există multe lucruri care pot 
fi învățate în legătură cu ceea 
ce înseamnă cultura ger
mană”, a declarat el, în cursul 
unei ceremonii din Lubeck.

Yilmaz Arslan, cineast ger
man de origine turcă, „3 Grad 
Kălter” a germanului Flori
an Hofimeister și „Ma Hameh

„Thomas Mann a redefinit 
conceptul ființei germane. A- 
cesta este motivul pentru care 
îl consider a fi cel mai mare 
autor al secolului XX”, a de
clarat criticul literar Marcel 
Reich-Ranicki. Laureat al Pre
miului Nobel pentru Lite
ratură în 1929, Thomas Mann 
s-a născut la 6 iunie 1875 la 
Lubeck și a murit la 12 au
gust 1955, în Elveția.

Khoubim” a iranianului Bi- 
zhan Mirbaqeri.

Leopardul pentru cea mai 
bună interpretare masculină 
i-a fost decernat lui Patrick 
Drolet, pentru rolul din „La 
Neuvaine” al canadianului 
Bernard Edmond.

Această peliculă a obținut 
și premiul juriului ecume
nic.

Premiul special al juriului 
a revenit filmului „Un cou
ple parfait” de Noburohiro 
Suwa - o coproducție Franța- 
Japonia, în timp ce o men
țiune specială a fost acordată 
filmului „The Piano Tuner of 
Earthquakes”, realizat de 
frații Quay.

Pe de altă parte, „Za*na, ca
valiere de l'Atlas” de Bourlem 
Guerdjou (coproducție Fran- 
ța-Germania) a obținut pre
miul publicului. ’

La bere A 15-a ediție
a Festivalului Berii ae la 
Qingdao, China, a în
ceput sâmbătă. Pân« în 
28 august vor fi prezen
tate 88 mărci de Pere.


