
4

Actualitate
TP Examene 

de corigentă

Social - EconomicBani mai multi pentru mineri Panoramicîi cer demisia lui Rumsfeld
/p. 2

MagazinNu a citit o carte
/p. 12

Vremea va fi ploioasă, cu cantități 
însemnate de precipitații

dimineața la prânz seara

dorește să-și înființeze propriul partid 
politic și că va da statul român în. jude 
cată la Curteâ fUropeană a'prepturtlor 
Omului, apreciind că justiția nu a luat în 
calcul toate probele în procesele fostului 
lider al minerilal din Valea Jiului.

(Foto: Mihai Stan)■

Vin din nou ploile!
Deva (C.P.) - Prefectura Hunedoara a primit o avertizare meteo cu privire la riscul iminent de producere de noi inundații, în urma precipitațiilor abundente prognozate a avea loc până vineri. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul MMGA a trimis prefecturii o informare privind posibile „scurgeri importante pe versanți și torenți, dar și de creșteri semnificative ale unor râuri mici, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție, inundație și chiar de pericol”.Până miercuri noaptea, fenomenele prognozate vor fi mai intense, iar pe râurile mici se vor înregistra frecvente depășiri ale cotelor de inundație și pericol, iar pe cursurile superioare ale râurilor mai mari vor fi depășite cotele de atenție și inundație.
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Cazuri noi de tuberculoză
Anual, în județul Hunedoara sunt descoperite în medie 
peste 570 de noi cazuri de tuberculoză.

Gratfca: Cuvântul liber, sursa: Direcțiâ de Sănătate Publică a Județului Hunedoara
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Majoritatea șomerilor care au plecat la Otelec pentru reconstrucția caselor inundate s-au întors dis
perați. Angajatorul a promis marea cu sarea, dar certă a rămas doar problema cu munca.

■ Salariile mari și masa 
gratuită, tentante pen
tru șomerii plecați, s-au 
dovedit a fi poveste.

Deva (I.J.) - IntențiaAJOFM Hunedoara de a intermedia locuri de muncă pentru 
Ardelean
■ Președintele AJH și-a 
dat demisia din C.A. al 
FRH pentru a ajuta 
clubul Cetate.

Deva (C.M.) - Nelu Ardelean, președintele Asociației Județene de handbal, s-a alăturat clubului Cetate Deva în războiul contra Federației Române de Handbal declanșat în

șomerii hunedoreni s-a dovedit a fi un fiasco. 40 din cei 44 de șomeri plecați la muncă în Banat s-au întors sâmbătă acasă, după 28 de ore nedormite. „Am găsit patronii băuți și nu ne-am putut înțelege. Patronii ne dau norme uriașe, ne plătesc cu minimum pe

economie și plătim 81.000 lei pentru mâncare, zilnic. Avem o groază de datorii și nu știu cum le plătim. Concret, din 44 câți am plecat, 40 ne-am întors înapoi. Cei patru nu aveau bani nici de tren să se întoarcă”, spunea Constantin Turcu, din Orăștie.

Conducerea AJOFM Hunedoara spune că era normal ca angajații să fie plătiți în acord și nu cu salariu fix. „Nu ne putem asuma răspunderea pentru angajator. Noi am avut rol de intermediari”, declară Imre Baboczi, director adj. ÂJOFM Hunedoara.
protestează la FRHurma „matrapazlâcurilor” făcute de FRH în cazul răpirii de către Oltchim a trei jucătoare de la Cetate.„Nu pot asista impasibil la decapitarea handbalului de- vean. Am fost președintele U. Remin în 2002 la cucerirea Challenge Cup, am înființat împreună cu Marian Muntean clubul Cetate, am sprijinit fuziunea cluburilor Re

min și Cetate, astfel că am obligația de a apăra interesele handbalului hunedorean. în semn de protest față de nedreptățile FRH față de Cetate Deva am decis să demisionez din Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal”, a precizat Nelu Ardelean. Pe larg despre conflictul dintre clubul devean și Federație, în pagina 7.

3 din 33
Deva (L.L.) - La 1 august DSV Hunedoara a e- mis autorizație de funcționare pentru târgurile din Brad, Balșa și Zam. La ora actuală sunt.deschise doar trei din cele 33 de târguri de animale câte ar trebui să funcționeze în mod normal pe teritoriul județului.

Accident de muncă
■ Un bărbat electrocu
tat a fost transportat 
de urgență la spital cu 
arsuri grave.

Hunedoara (M.T.) - Constantin B., de 53 de ani, din. localitate, pensionar, era angajat cu contract de prestări servicii la societatea „Total” din Drăgășani, județul Vâlcea.Această societate a încheiat contract de vânzare-cumpă- rare de materiale rezultate din demolări cu societatea „Ecosid” Hunedoara. Bărbatul a fost internat la Secția

Chirurgie Plastică și Reparatorie a Spitalului Județean Hunedoara-Deva.în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul era în pauza de masă și a plecat pe estacada de cabluri electrice de 130 kV aflate sub tensiune, din zona stației principale de conexiuni, ce aparține de societatea „Mittal Steel” Hunedoara, electrocu- tându-se.în continuare cercetările sunt efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă și reprezentanți ai societății comerciale.

La Cate- drala orto- 
gO doxă 
■F-L „Adormirea . Maicii Dom- 

f nului” a fost fi ,, ieri mare fcjts sărbătoare » fiind prăznu- ită ziua Sfin- 
"Z3*5 tei Maria 
Ă Mare. Sfân-* tul lăcaș afost asaltat■ de sute de ESg| credincioși.

fFoto: Traian Mânu)
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• Junichiro Koizumi, premierul nipon, a reiterat, ieri, la 60 de ani de la capitularea Japoniei, regretele și „scuzele sincere" ale țării sale pentru „suferințele" provocate celorlalte state în timpul celui de al doilea război ' mondial.

Explozie 
în Egipt

Cairo (MF) - O explozie produsă ieri dimineață în apropierea u- nui aeroport militar folosit de Forța multinațională de observatori 
(FMO) din nordul Peninsulei Sinai a provocat rănirea a două persoane, relatează AFP. „Luni dimineață a avut loc un incident grav”, în apropiere de aeroportul Jou- ra, la 60 de kilometri sud-est de el-Arich, a declarat Ian Baxendell, reprezentantul la Cairo al FMO, adăugând că, în urma deflagrației, au fost rănite două persoane. Surse din cadrul serviciilor de securitate e- giptene au confirmat că incidentul s-a soldat cu două victime, fără a preciza însă dacă este vorba despre răniți sau morti. Informațiile privind originea exploziei sunt contradictorii, unele surse afirmând că a- ceasta a fost provocată de o declanșarea unei mine, iar altele că ar fi fost vorba despre o explozie de gaz.

Donald Rumsfeld
(Foto: EPA) 

Îi cer 
demisia
Washington (MF) - 
Doi influenți senatori 
americani, democra
tul Joseph Biden și 
republicanul John 
McCain, au solicitat 
demisia secretarului 
Apărării, Donald 
Rumsfeld, declarând 
că . nu mai âu încre
dere în el în ceea ce 
privește gestionarea 
situației în Irak. De
mocratul Joseph Bi
den, vicepreședintele 
Comisiei pentru afac
eri externe din Senat, 
a criticat în repetate 
rânduri modul în 
care este gestionat 
războiului din Irak și 
a apreciat că în Irak 
nu va fi instaurată 
democrația „în tim
pul vieții sale".

Explozie la Istanbul
Istanbul (MF) - O femeie a fost ușor rănită, duminică seara, la Istanbul, în explozia unei bombe de mică intensitate, amplasate la intrarea într-un centru comercial subteran din partea europeană a orașului, a anunțat, ieri, agenția Anatolia. Atentatul nu a fost revendicat, iar autoritățile nu au indicat încă nici un suspect. în ultimele săptămâni, în Turcia au avut loc mai multe atentate.
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Cuvântul liber 
este audrtat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Manifestări violente în Gaza
■ Israelul a suspendat 
distribuirea ordinelor de 
evacuare la Neve Deka
lim, cea mai mare colonie.

Neve Dekalim (MF) - Poliția israeliană a anunțat că a suspendat, ieri, distribuirea ordinelor de evacuare la Neve Dekalim, după ce coloniștii au blocat intrarea principală în cea mai mare implantare din Fâșia Gaza, relatează AFP.„Dacă nu ne lasă să intrăm, nu ne vom croi drum cu for
ța”, a declarat purtătorul de cuvânt al politiei israeliene, Eli Levi.„Nu vom intra în colonie. Au la dispoziție două zile, ca să plece de bunăvoie, dar marți, la miezul nopții, se va încheia această perioadă de gratie”, a adăugat el.

Incidentele au izbucnit în momentul în care armata israeliană a 
declarat ilegală prezența coloniștilor israelieni în Fâșia Gaza.

(Foto: EPA)

După 38 de ani coloniștilor israelieni din Fâșia Gaza, după 38 de ani de Duminică la miezul nopții ocupație.a început, oficial, evacuarea Un grup de coloniști nemul

Șiiții protestau ieri, în orașul irakian Mosul, împotriva propunerii constituționale de autonomie a 
kurzilor (Foto: EPA)

Pe ultima sută de metri
■ Liderii irakieni încear
că să termine proiectul 
de Constituție, înainte 
de-a ajunge în Parlament.

Bagdad (MF) - Liderii irakieni încearcau, ieri, să obțină un acord privind Constituția, cu numai câteva ore înaintea expirării datei oficiale de transmitere a textului către Parlament.„Avem nevoie de mai mult timp, nu există îndoială în a- ceastă privință”, a declarat deputatul kurd Mahmud Osman, care a participat la dis

cuții, afirmând că există mai multe puncte de dispută, printre care se numără„Există încă divergențe între kurzi și șiiti”, cele două grupuri majoritare în Parlament care acceptă federalismul.
Refuză federalizareaSunniții sunt pregătiți să accepte autonomia de care beneficiază practic Kurdistanul încă din 1991, dar refuză federalizarea Irakului, de teama de a nu fi izolați în centrul arid al tării, în timp ce șiiții ar obține autonomia în sud,

regiune bogată în petrol.„Poporul trebuie să se pronunțe pe tema federalismului cu ocazia unui referendum, care va fi organizat la încheierea perioadei de ocupație și după transferul de securitate”, a apreciat Hassib Aref al- Obeidi, un alt sunnit, membru al Comitetului de redactare a Constituției.Legea fundamentală, intrată în vigoare în 2004, prevede dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate în cazul în care Constituția nu va fi elaborată până la 15 august.
Audieri în dosarul 
stenogramelor PSD

București (MF) - Procurorii reîncep audierile în dosarul stenogramelor atribuite Delegației Permanente a PSD, marți fiind așteptat la-Parchetul înaltei Curți de Casație și Justiție președintele Partidul Inițiativa Națională (PIN), Cosmin Gușă, fost secretar general al PSD, informează surse judiciare.fii acest dosar au fost audi- ați de către procurorii antico- rupție Dan Matei Agathon, Dorina Mihăilescu, Florin Georgescu și Șerban Mihăilescu, însă, în urma unei decizii din mai a Curții Constitutionale, competența de soluționare a acestui caz a revenit Par

chetului instanței supreme.Urmează să fie audiat și secretarul general al PSD, Miron Mitrea (vicepreședinte al partidului la data întocmirii stenogramelor), precum și toti cei care sunt nominalizați în stenogramele ședințelor Delegației Permanente a PSD, susțin sursele citate.Acest dosar a fost înregistrat la începutul anului 2005, la Parchetul instanței supreme, după ce a fost primit un denunț semnat de mai multe^ organizații civice, cu privire la eventuale fapte de corupție ce ar reieși din stenogramele unor ședințe ale Delegației Permanente a PSD.
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țumiți a spart geamurile mașinilor și a dat foc unor pneuri în colonia Neve Dekalim, în noaptea de duminică spre luni, la începutul operațiunilor de retragere israeliană cțir acest teritoriu.Cel puțin patru mașini au fost avariate la intrarea în principala colonie din sud-es- tul Fâșiei Gaza, Neve Dekalim, unde protestatarii au încercat să distrugă pneurile unui vehicul militar.Un grup de tineri au luat hărțile care se aflau în interiorul vehiculelor militare și le-au incendiat.Vicepreședintele Consiliului implantărilor evreiești din Iudeea-Samaria (Cisiordania), Shaul Goldstein, a denunțat violența demonstranților, a- preciind că acest tip de manifestare „afectează lupta împotriva retragerii”.
Dispus să 
negocieze

Teheran (MF) - Iranul este dispus să continue, în orice condiții, negocierile cu țările europene în legătură cu programul său nuclear, a declarat ministrul iranian de Externe, Kamal Kharazi.„Suntem dispuși să negoc? em cu țările europene în orice împrejurări dar, dacă dosarul nostru va fi trimis în Consiliul de Securitate cu motivații politice, vor exista restricții” în discuții, a declarat Kharazi.Șeful diplomației de la Teheran a adăugat că „bravul popor iranian, obișnuit cu a- menintările și presiunile ex-ț terne, nu va renunța niciodată la drepturile sale legitime”.Iranul a declarat că nu va reveni asupra deciziei privind reluarea activităților nucleare și a avertizat UE că atitudinea viitoare a țărilor europene va fi determinantă pentru decizia iraniană de continuare a programului de îmbogăți re a uraniului.Reluarea activităților de tratare a uraniului „nu este negociabilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Hamid Reza Assefî, la numai câteva zile după ce Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a adoptat o rezoluție care solicită Teheranului suspendarea programului nuclear.

Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâș,
Daniel I. lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaela Tămaș, Tiberiu Stroia 
Fotoreporter: Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta
Corectori: Alice Negru, Luiza Marinuț

Abonamentul la Cuvântul liber costă 59.000 lei (5,9 RON) Redamații
pentru o lună, 169.000 lei (16,9 RON) pentru trei luni, privind

319.000 lei (31,9 RON) pentru șase kjni și 599.000 lei (59,9 difuzarea
RON) pentru un an la sediul redacției, la propriii distribuitori de ziarului 

presă și 56.000 lei (5,6 RON) plus taxele poștale la factorii la telefonul
poștali și la oficiile poștale din teritoriu. 0801 030303
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• Cursuri. 30 de persoane din Lupeni vor participa timp de trei luni la cursurile organizate de Oficiul de Consultanță Agricolă Hunedoara pentru obținerea diplomei de Lucrător calificat în creșterea animalelor. Este primul curs pentru crescătorii de animale din această zonă. (L.L.)
• Pașapoarte. Din cei 36 de hunedoreni ale căror pașapoarte au fost reținute la intrarea în țară, în perioada 1 -8 august, pentru depășirea termenului legal de ședere în străinătate, doar doi s-au prezentat la Serviciul de Pașapoarte ca să-și ridice documentele reținute la vamă. (M.T.)
• Vizitatori. Telecabina de pe Dealul Cetății din municipiul Deva, care funcționează de70 de zile, a avut încasări de 100.000 de lei noi. Potrivit Serviciului Public de Gospodărire Municipală, circa 43.000 de persoane au vi- ' zitat Cetatea Devei. (MF)
„Zburătorul" de la etajul 4Deva (M.T.) - Un bărbat de 62 de ani, din Deva, a fost transportat de urgență la Spitalul Județean după ce s-a aruncat de la etajul pătru al blocului în care locuia. Odată ajuns la Secția Urgență a Spitalului, medicii au anunțat Poliția Deva. Bărbatul prezenta mai multe traumatisme și fracturi, rezultate în urma căderii de la o înălțime de circa 12 metri. în urma cercetărilor efectuate de ■ polițiști s-a constatat că bărbatul, pe fondul unei depresii, s-a aruncat de la etajul patru al blocului CI, de pe strada Bejan, > fiind internat la Secția ATI. Cu toate eforturile medicilor bărbatul a murit ieri dimineață.
In județ

DN 7 Deva - lila - Zam 
DN 7 Stmepa - Simeria Veche

In Deva aparatele radar vot fl amplasate pe B-dul 22 

decembrie - Calea Zarandulul - Zona Sântuhalm

Examene de corigențăDeva (S.B.) - între 15 și 17 august se desfășoară examenele de corigență pentru elevii claselor a XII-a. Cei care nu au obținut media 5 la sfârșitul anului școlar, mai au o șansă să susțină în acest an examenul de bacalaureat. Cei care promovează corigență se pot înscrie în această toamnă la BAC, ale cărui probe vor fi susținute începând din 22 august. Prima probă a „examenului maturității” va fi cea de limba și literatura română. înscrierea la Bacalaureat o pot face apoi în data de 18 august. „în județul Hunedoara, înaintea sesiunii de corigență, s-a înscris un număr moderat de candidați. Dacă corigenții vor promova, atunci pentru a doua sesiune de bacalaureat vor fi înscriși elevi mai mulți, cărora le dorim succes și să-și obțină și ei diploma de absolvire!”, afirmă insp.șc. Simion Molnar, de la ISJ Hunedoara.

Caricatură de Livlu Stănilă

cuvw

Cifrele sărăciei la hunedoreni
■ Mai mult de 
jumătate din hune
doreni abia fac față 
cheltuielilor lunare.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infornimedia.roDeva - Mai mult de jumătate dintre familiile hune- dorenilor nu pot face față cheltuielilor cu venitul total net realizat lunar. Cheltuielile pentru o gospodărie hune- doreană se cifrează la peste 11 milioane de lei, se arată într- un comunicat al IJS Hunedoara. Aceasta în situația în care județul se situează pe locul I la număr de șomeri pe țară, iar numărul salariaților este egal cu cel al pensionarilor. „Câștigul mediu net pe iunie este de 6.950.000 lei. Agricultorii au un venit mediu net de 4.936.000 lei, iar industria 7.661.000 lei. Nici

O treime dintre hunedoreni trăiesc cu împrumuturi de la rude și prietenipensionarii nu au un venit mediu prea bun, la noi în județ acesta este de 3.048.000 lei”, precizează Ionel Doru Brașovan, director adj. IJS Hunedoara. Cel mai greu se descurcă șomerii, urmați de
aproximativ 70% dintre agricultori, de 60% dintre pensionari și peste 40% dintre salariați. Mai mult de 30% dintre hunedoreni apelează la împrumuturi de la rude sau prieteni și doar 20% au be

neficiat de ajutoare financiare, fără obligația de restituire. Dintre hunedorenii care nu au probleme financiare, doar 13% pot să-și cumpere produse electrocasnice, iar circa 5% își înlocuiesc mobila.
Armă găsită la fier vechi

Lupeni (M.T.) - Un bărbat din Lupeni a găsit o armă de tip „ZB” în timp ce căuta fier vechi într-o clădire dezafectată din localitate.După ce a găsit arma, loan M., de 46 de ani, din Lupeni, a anunțat Poliția municipiului Lupeni. Acesta a relatat că în timp ce căuta fier vechi în fosta clădire Alocația de Cărbune a Preparației Lupeni, actualmente dezafectată, în podul clădirii, a găsit îngropată în zgură o armă tip ,,ZB”, ruginită, fără încărcă-
■ *

tor, cu închizătorul blocat în poziția „închis”.Pentru că arma era într-o stare avansată de degradare, numărul și seria armei nu au fost descifrate. Arma urmează să fie predată Biroului Independent de Arme, Explozibil și Substanțe Toxice pentru cercetări.Polițiștii hunedoreni efectuează cercetări în vederea stabilirii identității persoanelor care au locuit în acel imobil și care puteau deține arma.
„Nu exista tradiție!"
■ Deși cererea de 
tomate e mare, piețele 
hunedorene sunt inva
date de roșii oltenești.

Tiberiu Stroia________________
tiberlu.stroia@lnformmedia.ro

Deva - An de an, piețele hunedorene sunt luate cu asalt de legumicultorii din Oltenia. Cu toate acestea, cererea de legume existentă pe
«« Mm* wPi ■NTwVVIVmBVW * '«M
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piața hunedoreană necesită suplimentări din import. Astfel, hunedorenii au ocazia să achiziționeze legume aduse din Turcia, Spania sau Olanda. Culmea e că, deși cultura tomatelor se dovedește a fi deosebit de rentabilă, există foarte puțini producători hunedoreni care dețin solarii pentru cultivarea unor astfel de legume. Pentru a înțelege acest fenomen, CUVÂNTUL LIBER l-a contactat pe Emil
CAPITAL INIȚIAL: 50 de milioane de lei
SUPRAFAȚA CULTIVATA: 1.000 de mp
CULTURA: tomate
PROFIT NET: aproximativ 200 de milioane de lei (vechi)
FACTORI DE RISC: nerespectarea tehnologiei
AVANTAJE: solariul poate fi folosit pe toată durata anului pentru cultivarea 
altor legpme
POTENȚIAL DE DEZVOLTARE: nelimitat, cererea de legume se dovedește a 
fi în creștere

Programe noi
Deva (C.P.) - Prefectura Hunedoara informează că, Agenția Națională pentru întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație acordă suport financiar pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a spiritului și culturii antrepreno- riale. Cele mai noi programe în cadrul cărora se acordă finanțări nerambursabile sunt programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului și programul pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul rein- vestit. Aceste programe pot fi accesate de pe website-ul Agenției: www.animmc.ro, iar cei interesați să beneficieze de suport financiar pot să descarce on-line formularele de înscriere.

a

Iertate de penalizare
Deva (I.J.) - Cele 17 farmacii prinse fără farmacist în incinta unității de către controlul efectuat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate au fost iertate, declară Luminița Rodeanu, Colegiul farmaciștilor Hunedoara.„Banii primiți de la CJAS sunt distribuiți corect, în funcție de punctele declarate de fiecare. Sperăm că banii, care e clar că nu simt

suficienți, să ne ajungă măcar pentru primele 15 zile din lună. Este posibil ca până la finele anului să mai existe o rectificare de buget, însă nu putem conta pe asta.„Ne întindem cât ne ține plapuma”, mai spune Rodeanu. în momentul de față la Casă există o transparență totală, ceea ce avantajează farmaciile care au contract cu CJAS.

în județ există un singur solar profesionist: la SîntuhalmGavrilă, șeful sectorului vegetal din cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. „în județul Hunedoara nu există tradiție în legumicultură. Suntem un județ în care ocupația de bază a fost munca în combinat sau în minerit. Oamenii cultivă legume pentru con

sumul propriu. Au câteva straturi de ceapă, morcovi, usturoi și roșii, dar nu cunosc tehnologia necesară întreținerii unor solarii. Iar cei care s-ar încumeta la așa ceva nu au banii necesari sau sunt prea bătrâni pentru a munci în solarii”, afirmă Emil Gavrilă.
z

expertul tău i! i i
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1863 - S-a născut Frederic Stanley Kipping, chimist englez. 
In 1904 a descoperit siliconii, (m.1949)
1958 - S-a născut Madonna, interpretă americană de mu
zică pop, de origine italiană.
1705 - A murit Jacques (Jakob) Bernoulli, matematician 
elvețian. S-a ocupat de seriile infinite. A fost un pionier 
al dezvoltării sistemelor de calcul, (n. 1654)

' 1956 - A murit Theodor Pallady, pictor român (n. 1871)________________________________________________________
Calendar religios

16 august - Pomenirea Sfinților Martiri 
Binecredinciosului Voievod Constantin 
Brâncoveanu, împreună cu fiii săi Con
stantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul 
Ianache.

Deva (S.B.) - în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, la 15 august, când Dreptcredinciosul Voievod Constantin Brâncoveanu împlinea 60 de ani, primi sfârșitul mucenicesc prin sabie împreună cu fiii săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul său Ianache, în cetatea Sfântului Constantin cel Mare, la Constantinopol, în anul 1714. Trupurile martirizate au fost apoi aruncate de necredincioși în mare, de unde au fost culese de creștini milostivi, care le- au îngropat în taină și cu evlavie nu departe de Constantinopol, în insula Halchi, în biserica mănăstirii Maicii Domnului. Osemintele Sfântului Voievod Martir au fost aduse în țară la anul 1720 de către doamna Marica, soția sa, și înmormântate în biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitoria sa, unde de atunci și până în zilele noastre veghează lumina candelei care amintește locul de odihnă al Voievodului.
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21 mart.-20 apr.
Vă confruntați cu o criză financiară serioasă, deși n-ați fost 
nedreptățit la bani. Este Dine să faceți economii.

21 apr.-20 mai
Șeful vrea să facă schimbărg^-ați putea convinge că nu e 
o zi favorabilă unor începuturi. E mai bun spiritul conser-
vator.

21 mai-20 iun.

Decideți că dați prea multă atenție părții financiare și e 
momentul unei schimbări majore. Nu vă bazați doar pe 
șansă.

21 iun.-20 iul.
Apar oportunități în carieră. Aveți ocazia să vă valorificați
ideile, să obțineți respectul colegilor de muncă.

21 iul.-20 aug.
Schimbările dvs. îngrijorează partenerul. Nu reacționați ne
gativ la pierderi de banii Impresionează abilitatea avs. de 
a finaliza lucrurile.

Un prieten v-ar putea ajuta cu serviciul, dar nu vrea. Nu 
vă supărați pe el. Până la urmă, va ieși mai bine decât ați 
crezut.

21 sept.-20 oct.
Sunteți decis să vă dedicați mai mult divertismentului, 
relaxării. Deși aveți acest drept, nu sunteți aprobat de fa
milie.

21 oct.-20 nov.

Chiar dacă vă simțiți vulnerabil, străduiți-vă să păreți o per
soană stăpână pe sine. Celibatarii sunt tentați să reia o
veche legătură.

21 nov.-20 dec.

Sunteți mai melancolic ca de obicei. N-are rost să visați la 
ziua de ieri. O veste importantă vă deschide noi orizonturi.

1I
I
I

f

i

Energie electrica ________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan___ _____ _____ ___ _ _______
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Cart. Oituz, bl.:1,...15; Str. liliacului, bl. 19, 
19A; Bd. Decebal, bl. K

Ap? __ ____________ _____ ___
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-13.00 Str. 1 Decembrie (între Casina și Parcul 
Cetate)

Soluția Integramei din numărul 

precedent: L - B - CUM - TANASE

- AF - TONT - GRI - RADU - Ml

- L - RUSCA - CO - CER - URSIT

- TIP - SPOT - NU - LI - IBI - 0

- COAPTA - NAIDA - NO - NOE - 

STUP - TUN - E - ACAT - OLARU

- INȘI

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_____ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe  112
Pompieri_______________ 981
Jandarmerie____________ 956
Poliție , 955
O.J.P.C. MP 214971
Deranjamente lift 235090

21 aec.-20 ian.

Dacă v-ați neglijat sănătatea, e timpul să vă ocupați de ea. 
Evitați riscurile și nu mergeți pe extreme. Ar fi bine să 
luați o pauză.

21 ian.-20 feor.

Cu atenții mărunte se păstrează relațiile și dvs. aplicați lucrul 
acesta cu succes. Păstrați armonia îti casă și faceți conce
sii.

21 febr.-20 mart.

Simpatizați cu părinții, sunteți de acord cu părerile lor. 
Nu uitați că partenerul iubit se poate simți lezat într-o 
asemenea situație. I

7M Jurnal TVR
Sport Meteo 

7:15 Ecouri 
din tiecut 

745 Euro-dispecer 
800 Portul
0 miracolelor

900 Sănătate pentru toți! 
(reluare)

930 Teleshopping 
10:00 Justiție militară 
11XX) Felicity 
11:55 Euro-dispecer 
12:00 Zestrea românilor (r) 
13:00 Stidejîi 
1330 Desene

O animate 
1400 Jurnal TVR 

Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Ecouri 

din trecut 
1530 Pro Patria 
1600 Kronica

Emisiune în limba 
maghiară 

16:55 Dincolo
de hartă (r) 

1730 Nocturne 
1830 învinge apele! 
1900 Jurnal TVR Sport Meteo

2&00 Partenerul
1.1 meu tăcut (comedie, 

SUA, 1999) Partea a 
doua. Cu: James 
Belushi, Christine Tucci, 
James Handy, Wade 
Williams 

220OStarhuiter Ultimul
□ episod 

2300 JwnaUTVR 
2330 Miss World

România 
2335 Incident pe autostradă 

0 (comedie, Canada, 
1991) Cu: Valerie Buha- 
giar, Don McKellar, Eari 
Pastko, Peter Brack, 

"key, un simpatic și
• lând bărbier dintr-un 
mic orășel canadian, 
descoperă un bărbat 
«cunoscut înghețat 
limeni nu știe cine este 

mortul, până când în 
oraș apare frumoasa 
Jackie.

125 Nocturne (reluare)

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

10:15 Destine răscumpărate 
0 (reluare) 

11:15 Tu ești, tu câștigi! (r) 
12:15 De râsul lumii 
1300 Știrile Pro TV 
1345 De râsul lumii 
14:15 Trei destine (dramă. 

Ei SUA, 1995) Cu: 
Swoosie Kurtz, Mered
ith Baxter, Clare Carey, 
John Terry. O prietenie 
ce dăinuie de 25 de ani 
și legături strânse de 
rudenie se destramă 
când Joan descoperă 
că fiica ei e amanta so
țului celei mai bune prie
tene a ei. Dezbinate în 
lumile lor distruse, fie
care din cele trei femei 
trebuie să treacă peste 
suferință și trădare 

1600 Tânăr și neliniștit Cu: 
0 Eric Breeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell 
1700 Știrile Pro TV 
17:45 Tu ești, tu câștigil 
18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile Pro TV Sport

20:15 Moștenire periculoasă

O (thriller, SUA 1997) 
Cu: Holly Marie Combs, 
Roxanne Hart, Sarah 
Chalke, James Wilder, 
Jonathan Scarfe. Bazat 
pe întâmplări reale, fil
mul prezintă povestea 
vieții lui Anne Scripps, 
o femeie divorțată care 
trebuie să aibă grijă de 
fiicele ei adolescente și 
totodată de averea pe 
care a moștenit-o de la 
familia sa. Alex și sora 
ei mai mică Annie au 
avut întotdeauna o 
relație foarte apropiată 
cu mama lor.

22:15 La Bloc (r) 
2M0 Știrile PRO TV Sport 

Vremea
2345 Walker, polițist texan 

1®0 Știrile PRO TV 
£00 Renegatul 
3:00 Moștenire periculoasă 

13 (thriller, SUA 1997)

6:10 în gura 
presei

700 Observator 
8:00 In gura presei

(reluare)
9:00 Anastasia
0 (reluare) 

10:00 Comedia
0 animalelor 

1030 Concurs 
interactiv 

12:00 Dădaca 
13:00 Observator Cu Simona

Gherghe
13:45 tn numele
9 legii (dramă, SUA, 1998, 

r)
16:00 Observator 
16:45 Vivere -
0 A trăi cu pasiune 

(soap, 1999, Italia) 
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, Edoardo 
Velo, Giuditta Saltarini, 
Lorenzo Ciompi, 
Donatella Pompadur, 
Elisabeta De Palo

1730 Anastasia 
1B30 Divertis:

Felix și Otilea 
19:00 Observator

2ft00 Sport. Meteo 

2030 Cei mai frumoși ani
Emisiune de divertis
ment cu Crina Matei 

2230 Observator 
2330 Divertis: Felix și Otilea

(reluare)
000 Vieți paralele

13 (dragoste, SUA 1994) 
Cu: Lisa Hartman, Ken 
Wahl, Richard Masur, 
Suzzanne Douglass. Ivy, 
o tânără femeie, are o 
relație cu Dave. Totul 
merge cum nu se poate 
mai bine până când Ivy 
hcepe să aibă niște 
Sash-back-uri miste
rioase despre o femeie 
pe nume Grace

230 Concurs 
interactiv

300 Observator (r) 
*00 Dădaca
0 (reluare)

530 Vivere - A trăi cu 

El pasiune (reluare)

6:00 Zâmbet de Mona Lisa
|3 (Comedie, SUA 2003) 

Cu: Julia Roberts
8:00 Pierdu# în America 
q (Comedie, SUA, 1985) 

Cu: Albert Brooks
930 Câinele (Dramă, 
0 Argentina, 2004) Cu: 

Juan Villegas 
11:10 Zafir (Dramă, Danemar- 
0 ca, 2003) Cu: Rose 

Marie Hermannsen, 
Katrine Schnoor, Henrik 
Lykkegaard, Claus Bue 

1225 Agatha (Dramă, Marea 
IS Britanie, 1979) Cu: 

Dustin Hoffman, Vanes
sa Redgrave, Timothy 
Dalton, Helen Morse, 
Celia Gregory 

1405 Nume In marmură 
fj (Dramă, Estonia, 2002) 

Cu: Priit VOigemast, 
Indrek Sammul, Ott Aar- 
dam, Karol Kuntsel, Alo 
Korve

! 15:40 Hope Springs (Come- 
0 die, Mare Britanie,

‘ 2003)
17:15 O puicuță fierbinte

(3 (Comedie, SUA 2002) -

! 19D0 Zâmbet de Mona Lisa

0 (Comedie, SUA, 2003)
21 0OÎngeri in America Ep. 1 
0 - Vești proaste

2205 îngeri 1h America Ep. 2 
g - In vitro

j 2300 Cel mai căutat din Mai
ls tiu (Comedie, SUA 

2003) Cu: Taye Diggs, 
Jamie Kennedy, Antho
ny Anderson, Regina 
Hall, Blair Underwood, 
Damien Wayans

02! Isdna (Dramă, Franța, 
|3 2003) Cu: Jean-Marie 

j Lamour, Ludivine Sag- 
nier, Charlotte Ram- 

,, pling, Charles Dance. 
! 2:10 El Mariachi (Acțiune, 

0 Mexico, 1992) Cu: Car
los Gallardo, Consuelo 
Gdmez, Reinol Mar
tinez, Ramiro G6mez, 
Oscar Fabila

335 Normal (Dramă, SUA, 
UI 2003) Cu: Jessica
“ Lange, Tom Wilkinson

07:00 Sărută-mă prostule! (s, 
r) 08:00 Teleshopping 0830 
Fiica oceanului (s, r) 09:00 
Rebelii (s, r)1000 Tonomatul de 
vacanță 11:45 Pasiuni (s) 12:40 
Verdict: crimă! (s) 13:30 
Teleshopping 14:00 Desene 
animate 1430 Fiica oceanului 
(s) 15:00 împreună în Europa. 
Emisiune în limba germană 
16:00 Cronici mediteraneene 
1630 Sabrina (s) 1700 Rebelii 
(s) 18:00 Lumea de aproape 
18:30 Mărturii 19:00 Soția lui 
Lorenzo (s) 20.00 Fotbal: Româ
nia - Israel. Meci amical de 
tineret (live) 22:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
22:15 O călătorie numită iubire 
(dragoste, Italia, 2002) Cu: Lau
ra Morante, Stefano Accorsi, 
Alessandro Haber 00:05 Star
gate: SG-1 (s) 01:00 Auto Club 
0130 Dragul de Raymond

13.00 Surorile (s, r) 14:00 Bat
man (d.a.) 14:45 Teleshopping 
1500 Xena, prințesa războinică 
(s, r) 1545 Teleshopping 16:00 
Xena, prințesa războinică (s) 
1700 Extravagantul Mr. Deeds 
(comedie, SUA, 1936) 19:00 
Surorile (s) 20:00 Schimbul trei 
(s) 21:00 Cuceritorii (s) 22:00 
Enigma vrăjitoarei (thriller, SUA 
1994) 00:15 Camarazi în răz
boiul străzii (dramă, Statele 
Unite ale Americii, 2001)

1430 Unser Bildschirm (mag.) 
1500 Imagini de viață (s, Ung.) 

: 15:30 Vară aventuroasă (s,
SUA) 163012+1700 Piaza (s, I 

, It.) Cu: Roberto Alpi 17:25 Val
ori naționale 17:50 Rămâi cu ; 
noii 18:00 Cronică catolică 
1830 Știri 1835 Știri econom
ice 18:45 Știri regionale 19:00 < 
Povești 19:40 Hotelul inimilor ’ 
2030 Știri, meteo, sport 21:05 < 

" La cererea Dvs.l 22:05 Live 8 - 
concert umanitar 23:00 Marți s 
seara 2330 Casa culturii 00:25 l 

s Știri 0045 Kachorra

O70OTeleshopping 0730 News 
Radio (s, r) 07:55 Sport cu Flo
rentina 0835 Sunset Beach (s, 
r) 09:25 Dragoste și putere (s, 
r) 1000 Kensky Show (r) 10:55 
Clip Art (r) 11:00 Monica (r) 
12:05 Teleshopping 1235 Bani 
la greu 1330 Teleshopping 
14:00 Sunset Beach (s) 15:00 
Dragoste și putere (s) 16:00 
Mutant X (s) 16:55 News Radio 
(s) 17:30 Cash Taxi (r) 18:00 
Focus 19:00 Documentar 20:00 
Limitele credinței (dramă, SUA, 
2001) 22:00 Cash Taxi 2230 
Trăzniți în NATO 23:00 Focus 
Plus 2345 Mutant X (s, r)

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere - Batalionul 
distracționer 12:00 Teleshop
ping 13:00 Rebecca (s) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 Detec
tivi în Paradis (s) 1530 Inspec
torul Fowler (r) 16:30 Rebeca 
(s) 17:30 Naționala de bere - 
Batalionul distracționar 1830 
24 de Ore Național TV 19:20 
Sport la Național TV 1945 Tara 
Iu' Papură Vouă 20:00 Taxi Dri
ver 21:00 Mr. Bean (s) 22:00 
Americanski Blues (thriller, 
SUA, 1994) 00:00 Național la 
miezul nopții

0725 Bună dimineața, Unga
ria! 07:55 Mokka (magazin) 
1000 Sodă - joc telefonic 10:55 
Teleshop 1230 Salome (s, SUA) 
1320 Lasă în seama hackerilor! 
(s, SUA) 15:30 Joc 16:25 
Cărările iubirii (s, Mex.) 17:30 
Vaporul dragostei (f, SUA) 
18:30 Anita (s, SUA) 1930 Știri, 
meteo 20:00 Prieteni buni (s, 
SUA) 20:30 Activ (magazin) 
21:15 Irlgy Hânalimirlgy Show 
2220 Pumni revoltați 3. (acțiu
ne SUA 1994) Cu: Russell 
Wong, Chi Moui Lo, Tamlyn To- 
mita, Vivian Wu, Marcus Chong 
24:00 Fără urmă (f, SUA) 0100 
Mă iubește, nu mă iubește...

08:15 Culoarea păcatului (s, 
r) 09:15 Mama vitregă (s, r) 
10:10 Anita (s,r)12:15 Ama
zoana (s) 13:15 Valentina, gră- 
suța mea frumoasă (s) 14:15 
Legături de familie (s) 1530 
Luna (s) Cu: Gaby Espino, Chris
tian Meier, Julio Cesar Luna, 
Aura Cristina Geithner, Alejan
dro de la Madrid 1730 Pove- 
știri adevărate 18:05 Vremea 
de Acasă 18:10 Pariul iubirii (s) 
20:00 Mama vitregă (s) 21:00 
Anita (s) Cu: Ivonne Montero, 
Jorge Enrique Abello 23:00 
Culoarea păcatului (s) 00:00 
Legături de familie

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Misterul 
piramidelor (d) 12:00 Emisiune 
religioasă 1305 Un nou început 
(d) 13:35 Fan X. Videodipuri 
1435 Euroblitz: Cinema 1500 
Teleshopping 15:35 Euroblitz: 
Arta 1600 Misiune imposibilă 
(r) 1630 Ne privește. Talk 
Show pe teme sociale. 1800 6I 
Vine presa! 20:00 Masca de 
argint (aventuri. România, 
1984) Prietenii noștri, Mărge- 
latu și Buză de Iepure, se con
fruntă din nou cu situații lim
ită 2200 Duios Anastasia tre
cea (f, dramă) 00:00 Știri

13:45 45 de ani de comunism 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Filiere 15:00 Realitatea 
de la 15:00 15:15 Realitatea 
medicală 1600 Realitatea de la 
16:00 16:50 Filiere 17:00 Real
itatea de la 17:00 17:15 Arena 
Media 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Realitatea zilei 
19:00 Realitatea de la 19:00 
19:15 Omul și cartea (r) 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
întrebările realității 2100 Real
itatea de la 2100 2145 Cifrele 
realității 22:00 Jurnal 23:15 45 
de ani de comunism 00:00 Rea
litatea 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

18.30-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

12.15 Afacerea Nairobi 
(dragoste, SUA, 1984)

14.00 Fiicele lui McLeod (sj
14.45 B. Taylor Bradford: 

Vocea inimii (II) 
(dragoste, SUA, 1989)

16.30 Da, dar mai degrabă 
ba (comedie roman- 
ticăj Canada, 2004)

18.15 0 șansă de împăcare 
(dramă, Marea Bri
tanie, 1994)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Ford: Omul și mașina 

lui (I) (dramă, Cana
da, 1987).

22.45 Jordan (s)
23.45 Pe picior mare (Aus

tralia, 2004)

14.00 Cazinouri americane 
15.00 Campionatul mondial 

al constructorilor de 
motociclete

16.00 Construcții din fiare 
vechi

17.00 Motociclete americanc-
> -*18.00 Lumi dispărute, 

Angkor Wat
i 19.00 Tehnologie extremă, 

Podul din Golful Oak
land

i 20.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt, Râul Bul- 
lo/Peștele-pisică 

20.30 John Wilson și un 
safari-cu undița, 
Namibia

: 21.00 După cădere 
22.00 Vânătorii de mituri
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• Alimente cu probleme. în urma acțiunilor de control efectuate de inspectorii OPC Hunedoara au fost încheiate, în acest an, 737 de procese-verbale de constatare a contravenției. Dintre acestea 37% au vizat produsele alimentare. (C.P.)• Igiena alimentelor. Cu trei luni înainte de aderarea la UE, România va introduce reglementări noi în privința igienei produselor alimentare. Producătorii vor fi direct responsabili de calitatea produselor și sunt obligați să adopte măsuri mult mai stricte de igienă, începând din faza de procesare a produselor până la distribuire și livrare. (I.J.)
/ j j j j + Sj j ijj j j -a j J jjjjj j »

Ariei automat 45,99 lei/6 kg (Artima)
Cit cremă 4,99 lei/500 ml (Artima)
Bref qel WC 4,49 lei/200 ml (Artima)
Folie aluminiu 2,99 lei/10 m (Artima)
Șervețele de masă 0,94 lei/100 bucăți (Atima)
Hârtie pentru copt 2,99 lei/8 m (Billa)
Saci menajeri 0,99 lei/20 bucăți (Billa)
Odorizant solid 2,99 lei/bucata (Billa)
Spray de curățat mobila 3,29 lei/tubul (Billa)
Balsam rufe 6,99 lei/1 I (Billa)
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Finanțări nerambursabile

bie,lrei t f J I

Majorarea prețului barilului de petrol a determinat în întreaga lume aplicarea de „corecții” la combustibili.
(Foto: EPA)

■ ANIMMC a lansat 
programul de susținere 
a investițiilor realizate 
de IMM-uri.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Firmele nou-înfi- ințate și microîntreprinderile pot depune din această săptămână dosarele pentru obținerea de finanțări nerambursabile pentru realizarea de investiții în vederea modernizării și retehnologizării.întreprinzătorii pot depune până în 26 august la sediul Agenției Naționale pentru întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație dosarele pentru programul de susținere a investițiilor realizate de firmele nou-înființate și micro- întreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare sau retehnologizare a între

prinderilor mici și mijlocii. Programul are pentru acest an un buget de 100 de milioane de lei și facilitează investițiile realizate de întreprinderile nou-înființate, precum și de întreprinderile mici și mijlocii în sectoarele economice prioritare, în vederea creșterii volumului de activitate și a competitivității. ANIMMC este administratorul programului, iar derularea acestuia se realizează prin intermediul Finansbank Ro-mânia, banca selectată prin licitație publică deschisă.
Condiții de eligibilitateBeneficiarii programului simt societățile nou-înființate, microîntreprinderile, precum și firmele mici și mijlocii cu capital social integral privat, care nu au datorii la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale și nu au credite restante.

Susținerea financiară acordată unei firme nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 euro în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv 10.000 euro pentru firmele nou-înființate și mi- croîntreprinderi, și nu poate acoperi mai mult de 40% din valoarea proiectului de investiții. Banca selectată va acor

da beneficiarului eligibil un credit de finanțare, pe termen mediu sau lung, care va acoperi minimum 45% din valoarea proiectului de investiții, iar contribuția proprie a beneficiarului eligibil trebuie să fie de minim 15% din valoarea proiectului de investiții, in natură sau în numerar.

Banii se dau pentru retehnologizare

Prețuri carburanți
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Lukoil
Motorină Euro3 3,06 lei/l ’
Benzină Premium 3,37 lei/l
Benzină fără plumb (Euroluk) 3,34lei/l
Benzină Super Euroluk (98) 3,54 lei/l ;

Mol
Benzină fără plumb (98) 3,79 lei/l
Benzină fără plumb (95) 3,37 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 3,40 lei/l |
Motorină 3,12 lei/l

OMV
Benzină fără plumb 3,38 lei/l |
Benzină Eco-Premium 3,40 lei/l I
Benzină Super 100 3,87 lei/l
Euro-motorină .3,12 lei/l
Super-motorină 3,30 lei/l

Petrom
Benzină fără plumb 3,35 lei/l
Benzină Eco 3,38 lei/l
Benzină Top Premium (99+) 3,69 lei/l
Motorină Euro ’3,07 lei/l

/

Bani mai mulți pentru mineri

Societatea Preț Vanație
taci fere lei/»cț)(%) 

1. SNP PETROM 0/4750 +0,42

■ Liderii minerilor din 
Vale cer schimbarea 
grupei de muncă pen
tru mecanici.

Iha Jurcone__________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - încadrați la grupa a Il-a de muncă, mecanicii de la mașinile de extracție de suprafață, de la puțurile cu schip și dispecerii au făcut front comun cu liderii sindicatului pentru încadrarea lor la altă grupă - întâi.încadrarea lor în grupa de acum s-a realizat abia anul trecut, iar sindicaliștii consideră că atunci s-a comis o greșeală. „Munca lor este extrem de stresantă. Se lu

crează în condiții grele și considerăm absolut necesar ca și aceștia să fie încadrați la grupa I, așa cum au fost pe vremuri. Acolo e inima minei”, precizează vicepreședintele Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului, Marian Holban. Potrivit sursei citate, înca

drarea la o altă grupă se dorește în special pentru pensie și condiții de pensionare.Mecanicii de la mașinile de extracție sunt cei care manevrează coliviile la intrarea minerilor în șut sau materialele folosite în subteranul exploatărilor miniere.

Unii angajați ai exploatărilor miniere vor grupa I de muncă

Tarife poștaleDeva (C.P.) - Tarifele percepute pentru mandate au fost modificate. Pentru mandatul poștal tariful fix va fi de 3 lei plus 1% din valoarea transmisă. în cazul e- mandatului tariful fix va fi de 6 lei plus 1% din valoarea mandatului respectiv, iar pentru mandatul on-line tariful fix va fi de 13 lei plus 1% din valoarea lui. în urma noii modalități de calcul tarifele vor suferi ușoare modificări în plus sau în minus pentru anumite valori. Aplicarea noului algoritm simplifică calculul tarifului, în special în mediul rural.

RubtiS realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decabal, bl. R, part» (lângă QUASAR), tel.: 221277.

8. ROMPETROL
RAFINARE (RRQ

0,0995 -0,40

9. HABER opitt
10. BCCARPAT1CA 0,5250 -0,94
11. DECEBAL 0,0107 -3.66

2. SIF1 BANAT-CR1SANA 1,6300 -0^1
3. 1W .__________ 0,9000_________ 0__  ;
4. BRD_______________12,600________ +5 i
*. IMPACT___________0/4600 *1,10
6. AZOMUREȘ________ 0,2010 +6,06
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0.7700 *1,32

* * ?» ' «• ? < vfcv* t > * 1 i ft 1 .........

Cursul de referință al Băncii Naționale a României în data de 16 auqust 2005
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,5720 2,8846 5,2211

Cursul valul» practicat de Binale dfci Deva
Valută euro dolar liră sterlină i .

C V c V
Banc Post 3,5200 3,5750 2,8400 2,9000 5,1500 5,2400* ’•
BRD 3,5000 3,6500 2,8130 2,9560 5,1000 5,3620
Banca Transilv. 3,5100 3,5900 2,8327 2,9027 5,1383 5,2118
Raiffeisen Bank 3,4700 3,5900 2,7850 29150 5,0400 5,2600

■radlEat de casele de stUrni valutar din Deva ........... ' ............

Star Exchanqe 3,4200 3,4800 2,7500 2,8500 4,8500 5,0000
Herdan Exchange 3,4700 3,5500 2,7700 2,8500

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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£• Ședință. Consiliul Local al municipiului ÎDeva se va întruni astăzi de la ora 15 în i ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află 29 ’de proiecte de hotărâri. (C.P.) Cozma se implică în politică

UDMR-ul vrea 
pământ!
Tiberiu Stroia________
tiberiu.s1roia0informmedia.ro

Dacă l-ai întreba pe un reprezentant
UDMR câte universități cu predare în 

limba română există în Ungaria, probabil că 
ți-ar râde în nas. Același lucru s-ar întâmpla 
dacă te vei duce într-un județ din Ungaria și 
ai cere pâine în limba română. Pentru simplul 
motiv că acolo, în câmpia Panonică, limba 
oficială este maghiara. Numai la noi, la ro
mâni, în Harghita sau în Covasna, cetățenii 
patriei „nu știe se vorbește românește". Iar 
dacă te vei nimeri într-o astfel de zonă, e de 
preferat să-ți iei dicționarul maghiaro-român.

■ Fostul lider al mine
rilor din Valea Jiului 
intenționează să creeze 

*un partid.

Brad (M.S.) - Aflat pentru două zile într-o vacanță în stațiunea Vața de Jos, fostul lider al minerilor din Vale a anunțat ieri, la Brad, că intenționează să se implice în viața politică prin crearea unui partid de sorginte muncitorească. Noul partid, al cărui nume nu a fost ales încă, se va inspira din doctrina laburistă. în plan politic românesc, formațiunea ar urma să aibă o orientare social-democrată, de centru-

centru-stâpga, dar care nu va exclude ideile liberale, dacă va fi cazul. „Dau o veste proastă politicienilor. Intru în politică. Va fi altceva decât ceea ce s-a făcut până acum. O politică revoluționară. îmi simt poporul umilit, nu vreau să ajungem străini la noi în țară”, a spus Miron Cozma.
Procese la CEDOCozma a mai afirmat că intenționează să dea statul român în judecată la Curtea Europeană a Drepturilor O- mului, apreciind că justiția nu a ținut cont de toate probele în procesele pe care fostul lider le-a avut pentru mineriadele din 1991 și 1999.

Cozma susține că „adevărul despre mineriade este altul” și că „minerii au fost bătuți ca să declare ce a vrut poliția”. El a apreciat că în toate dosarele s-au făcut pre- siuiii asupra martorilor și că mișcările de protest ale minerilor au fost legale. în ceea ce privește dosarul mine- riadei din 1991, Cozma a afirmat că va cere justiției revizuirea acestuia. Fostul lider al minerilor a precizat că în perioada petrecută în închisoare a învățat legislația românească. Ca un argument, Miron Cozma a arătat că a reușit, prin memoriile scrise de el, să ajute la reducerea unor pedepse primite de unii
rezolvarea unei probleme?

deținuți, care fuseseră condamnați mai mult decât ar fi fost normal.

Pentru că, profitând de jocurile de culise 
din politichia dâmbovițeană și de ternele 
șase procente, UDMR-ul și-a impus, încet, 

încet dorința de a transforma o parte din 
România în pământ secuiesc. Iar ultimul sem
nal dat de senatorul UDMR Sogor Csaba este 
elocvent. într-o declarație publică, acesta a 
spus că, dacă va fi necesar, va aduce și de 
100 de ori pe masa Parlamentului problema 
autonomiei teritoriului secuiesc. Până când 
aceasta se va rezolva.Cu certitudine că mulți 
români se gândesc că acest lucru este imposi- 

, bii. Și asta pentru că mizează pe superiori
tatea armatei române. Problema este însă că 
epoca războaielor pentru teritorii s-a încheiat 
de mult. Și că UDMR-ul se dovedește un 
partener de ciolan demn de luat în seamă. Cu 
deosebirea că, în timp ce ai noștri șe gândesc 

I cum să-și îngrașe conturile din străinătate, 
UDMR-iștii doresc să aducă o „bucată" din 
România în Ungaria.

Da. Am lucrat la spital mai mult de 30 de ani și pe timpul lui Ceaușescu o pungă de cafea, o sticlă de șampanie și un Kent erau suficiente pentru a rezolva orice. Acum acea așa-zisă atenție este de ordinul zecilor de milioane.
Carolina Crișan, 
Deva

Zxmică atenție, pen- L/tru că era un simplu gest de mulțumire. Sunt mai multe motive pentru care am apelat la acest gest, deși niciodată nu au fost cazuri în care să mi se ceară o anumită sumă, totul fiind din proprie inițiativă. 
IOSIF,

Deva

Nu pot să-i spun șpagă pentru că a fost vorba doar despre o simplă atenție concretizată într-un buchet de flori sau un pachet de cafea. Era un gest de mulțumire pentru modul cum s-a rezolvat o anumită problemă.
Maria, 
Deva

Se pi etică acest lucru mai ales în domeniul medical, dar eu nu am fost nevoit să apelez la acest tip de atenții. Deși nu sunt de acord cu șpaga, ea face ca anumite lucruri să aibă șanse mari de reușită,
Dan, 
Deva

Nu m-am confruntați" cu asemenea probleme. Oamenii perpetuează o anumită % „tradiție” a poporului român care este 1obișnuit să aducă plo * coane persoanelor * influente și suntem și noi tributari acestui tip de comportament. ■ 
Simona,
Deva

Scena amplasată în Parcul Tineretului a găzduit 
recitalurile din cele trei zile ale Festivalului

Zilele Orașului Simeria 2005

Formația "Autograf" din Tîrnăveni

■ în zilele de 13, 14 și 
15 august, orașul Sime
ria a găzduit Zilele 
orașului.

Simeria (V.L) - în cadrul acestui eveniment s-au desfășurat și Festivalul Berii și Festivalul Cântecele Streiu- lui. Manifestarea a debutat, sâmbătă, cu Festivalul Berii, eveniment ce a adunat toți simerienii și nu numai în Parcul Tineretului, unde într- o atmosferă de petrecere toată lumea a sărbătorit cu băutură, urmând apoi discoteca

în aer liber, care a încântat toți ținerii doritori de dans și distracție.
“Cântecele Streiului”Duminică după-amiază, pe scena amplasată în Parcul Tineretului, s-a desfășurat Festivalul Cântecele Streiului, filmat de TVR Timișoara, spectacol ce se află la a 15-a ediție, după o pauză de 17 ani.Concursul a reunit șapte concurenți și a presupus ca fiecare participant să cânte două cântece, dintre care unul fără acompaniament muzical.

Câștigătoarea festivalului a fost profesoara de muzică Adriana Elena Vințan, care a încântat publicul cu vocea ei minunată.Ziua s-a încheiat cu un recital de muzică populară cu Tiberiu Ceia, Mariana An-’ ghel, Adrian Stanca, Felicia Stoiân, Vasile Coca, Văru' Săndel și alții.Luni, ziua rock a reunit formațiile Autograf, Riff, Iris și Ducu Bertzi, artiști ce au reușit să facă Parcul Tineretului neîncăpător pentru mulțimea venită special pentru ei. Cuvântul liber a fost partener 
media la eveniment

rîctian Minmlocrii - Iric

Buna dispoziție a fost asigurată de "Vărul Săndel"

ți

Muzica populară a încântat deopotrivă pe vârstnici și pe tineri

Lume venită snecial centru festival Recitalul formației rock "Autograf" Cuvântul liber are cititori în toate orașele

tiberiu.s1roia0informmedia.ro
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Război Cetate Deva - FRH

I • FC CIP în cantonament. Cei 17 jucători AkJi din lotul FC CIP au plecat, ieri, într-un stagiu 
■Ț de pregătire centralizată la Poiana Mărului, care va fi condus de noul antrenor principal Marius Rupacici. Duminică, devenii vor participa la un turneu cu jocuri amicale de pregătire la Reșița. (C.M.)

• Negocieri la Cgțrvinul. Conducerea clubului FC Corvinul 2005 împreună cu sponsorii echipei au negociat, ieri, noile contracte cu componenții lotului de jucători. Oficiali din cadrul clubului ne-au declarat că s-au semnat înțelegeri cu toți cei 23 de jucători prezentați la festivitatea desfășurată duminică pe stadionul „Michael Klein". (C.M.)

■ Președintele clubului 
devean are noi aliați în 
lupta contra Federației 
Române de Handbal.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinui^inforniniedia.ra

Deva - Marian Muntean, președintele clubului Cetate Deva, a adus, ieri, noi acuzații grave oficialilor Federației Române de Handbal. Afirmațiile sale au fost susținute și de Nelu Ardelean, președintele Asociației Județene de Handbal Hunedoara, care a demisionat din Consiliul de Administrație al FRH în semn de protest față de nedreptățile făcute de federație clubului devean.Muntean acuză FRH că nu a fost imparțială și că a apărat interesele clubului din Rm. Vâlcea în disputa dintre

r-\s.

Aeromodeliștii brădeni, 
la.... înălțime

Salonta (C.M.) - Echipele de aeromodele ale CS Aurul Brad, antrenate de Adrian Maxim, și-au demonstrat încă o dată talentul și priceperea, reușind să obțină rezultate excelente la concursul internațional „Cupa Bihor”, desfășurat la finalul săptămânii la Salonta. în competiția seniorilor, Aurul Brad, în componența loan Maskovszki, Marian Mihoc și Ion Alexandru, a ocupat locul secund, fiind singura echipă românească de pe podium, întrucât locurile I și III au fost ocupate de echipele Ungaria I și Ungaria II. Brădenii s-au dovedit mai buni la individual seniori, unde loan Maskovszki a ocupat locul I, iar Marian Mihoc s-a situat pe poziția a HI-a. La echipe juniori, Aurul Brad, în componeneța Andrei Maxim, Alexandru Draia și Nicolae Moga, a ocupat locul doi, celelalte locuri de pe podium fiind ocupate de Metalul Salonta (I) și echipa națională de juniori a Ungariei (III). La individual juniori, Andrei Maxim a obținut locul III.

Seriozitatea, magnetul FC CIP
■ Noile achiziții ale 
vicecampioanei au fost 
„atrase" de obiectivele 
și seriozitatea clubului.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
dprian.mariinit@informniedia.ro

Deva - Toți cei cinci jucători transferați de FC CIP în această vară au preferat să vină la Deva, deși au fost insistent curtați și de alte cluburi de top. La unison, noile achiziții ale devenilor s-au declarat atrase de seriozitatea conducerii și de dorința de performanță a clubului devean.„Am venit pentru a câștiga un nou titlu și pentru că oamenii de aici sunt adevă- rați profesioniști”, au spus 

Cetate și Oltchim, izbucnită în urma „răpirii” de către Oltchim a jucătoarelor Ivan, Vădineanu și Smedescu de la Cetate.
Arbitru nedrept„Federația nu avea cum să fie corectă față de mine, în condițiile în care S.C. Oltchim e unul dintre sponsorii ei principali, iar eu nu sunt dintre cei care se ploconesc în fața oficialilor din FRH”, afirmă Marian Muntean.Pentru a-și proba afirmațiile, Muntean a prezentat o serie de documente care arătau rea-voința FRH și a relatat mai multe întâmplări în care a fost „faultat” de FRH. în plus, finanțatorul echipei devene a prezentat o serie de articole din Regulamentul de organizare al handbalului, care arătau clar că
Matei și Lupu aduși de la FC Bodu. „Am ales Deva pentru că FC CIP ni s-a părut echipa cu cele mai mari șanse la titlu în acest an”, au spus To- mescu și Șotârcă (golgheterul ediției trecute de campionat)

Primele antrenamente conduse de Marius Rupacici

Marian Muntean nu renunță la lupta cu FR Handbalare dreptate în războiul cu FRH. „Am făcut memorii la ANS și am acționat Federația și jucătoarei^ în judecată. Sper că până la urmă se va 
de la ACS 3 București și Dobre de la FM Constanța. Cam aceleași motive le-a avut și Gabi Lungu, reprezentantul unei puternice firme timișorene, să se alăture echipei de sponsori a FC CIP. 

face dreptate. Nu renunț la luptă, deși știu că și dacă câștig vor fi repercusiuni serioase asupra echipei mele”, precizează Muntean.
Renovări la 
Corvinul •

Hunedoara (C.M.) - Nicolae Schiau, primarul municipiului Hunedoara, a afirmat, la festivitatea de prezentare a lotului FC Corvinul 2005, că se vor executa lucrări pentru aducerea stadionului „Michael Klein” la ștan- dardele impuse de regulament.„Se vor monta scaune de plastic și se vor moderniza vestiarele. în plus, se vor amenaja patru terenuri cu gazon artificial, care vor putea fi utilizate atât de echipă pentru antrenamente, cât și de public”, preciza Nicolae Schiau.

Câștigătorii finalelor la Cupa Țării Hațegului

Cupa „Țării Hațegului"
Hațeg (C.M.) - A.S.„Racheta” Hațeg a organizat, pe parcursul săptămânii trecute, un concurs de tenis de câmp destinat copiilor la care au participat 11 concurenți în proba de simplu și șase cupluri la dublu. După meciurile din faza grupelor, în finala de simplu s-au calificat Florin Tatulea și Radu Gherghina,, iar în cea de dublu cuplurile Florin Tatulea j Alexandru Tatulea și Radu Gherghina - Sergiu Bălăci. Trofeul „Cupa Țării Hațegului” la copii i-a revenit lui Florin Tatulea la simplu care a dispus de adversarul său cu scorul de 6 - 1, 6 ■ 1 și cuplului Florin Tatulea - Alexandru Tatulea care s-a impus in ultimul act al competiției cu scortil 6 - 4, 7 •< 5. „Tinerii noștri sportivi au etalat un tenis Se bună calitate pentru care merită felicitări. Sperăm ca la edițiile viitoare turneul să ia amploare și să atragă participarea unor concurenți de valoare și din alte centre sportive din județ”, afirma Daniel Nicoară, președintele A.S. Racheta.

I
r Cupa „Cetate" la handbal

Deva (C.M.) - Clubul „Cetate” Deva organizează în zilele de 17 și 18 august la Sala Sporturilor din Deva turneul de pregătire dotat cu Cupa „Cetate”. La competiție, alături de clubul gazdă și-au anunțat prezența alte trei echipe din Liga Națională, respectiv Silcotub Zalău campioana României, U- Jolidon Cluj și nou-promovata CSM Sibiu. Intrarea publicului este liberă.

„Cupa Kogaion", câștigată 
de Condor Club Arad
■ După două concur
suri dominate de Koga
ion Orăștie, s-a desfă
șurat „Cupa Kogaion".

Ina Jurcone
lM.jurcane@lnfonnmedia.ro

Cheile Măzii - Timp de două zile, Cheile Măzii, din comuna Balșa, au fost străbătute de picioarele a peste 100 de tineri, membri ai asociațiilor care au venit să-și revendice la sfârșitul săptămânii trecute „Cupa Kogaion” la turism montan.Probele de regularitate, de alpinism, orientare, teorie și culturală s-au dovedit a fi dificile pentru participanți care s-au confruntat cu vremea schimbătoare, cu dificultatea traseului, teama de vipere cu com care sălășluiau pe versanții cheilor și imaginația debordantă a fiecărei

echipe. Concursul a fost organizat în colaborare cu Primăriile Balșa și Orăștie, cu ajutorul unor sponsori privați și a aliniat la start 11 echipe.Premiul cel mare a fost adjudecat de Condor Club Arad.
Clasament general
1. Condor Club Araci
2. M8gura Cisnădie
3. Arcadia Ancient Arad
Orientare
1. Mamut Alba lulia______
2. Acropolis Aiud___________ __
B. Trascâu Corp Zlatna
Alpinism
1. Racheta Deva .___________
2. Acropolis Aiud_______________
3. Mamut Alba lulia
Cultural
1. Condor Club Arad____________
2. Trascău Corp Zlatna________
3. Acropolis Aiud

Câștigătorii Cupei Kogaion

în așteptarea verdictului

Pregătiri de concurs Proba culturală Cele mai austate ooante

mailto:dprian.mariinit@informniedia.ro
mailto:lM.jurcane@lnfonnmedia.ro
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• Transfer. Antrenorul echipei Apulum Alba lulia. Cornel Țălnar, a declarat că așteaptă achiziționarea jucătorilor Dăscălescu, Posto- lache și Pelecaci. Tehnicianul a mai adăugat 
că l-a convins pe Ovidiu Tâlvan să refuze transferul în Israel și să evolueze încă un sezon la Apulum.(MF)
• Victorie. Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters a câștigat turneul de tenis de la Los Angeles, dotat cu premii în valoare de 585.000 de dolari. Belgianca a învins-o, în finală, cu scorul de 6-4, 6-1, pe slovaca Daniela Hantuchova.(MF)

Juninho, în trei 
ani la Lyon

Lyon (MF) - Gruparea Olympique Lyon li va prelungi contractul mijlocașului brazilian Juninho (foto) pentru incă trei sezoane, a anunțat, duminică seară, președintele campioanei Franței, Jean-Michel Aulas, „în ceea ce-1 privește pe Juninho urmează să perfectăm o înțelegere cu el pentru incă trei sezoane”, a declarat Aulas, duminică seară, după meciul desfășurat în compania echipei Olympique Marseille, încheiat cu scorul de 1 -1. Actualul contract al inter

Tomas Roslcky

Indisponi 
bill

Test pentru meciul cu Cehia
■ Pițurcă spune că par
tida cu Andorra este un 
meci pregătitor în vede
rea jocului cu cehii.

Constanța (MF) - Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, duminică, la Constanța, că speră ca meciul cu Andor
ra, din preliminariile Cupei Mondiale din Germania, să 
fie un test util pentru toți jucătorii convocați. „Pentru orice meci trebuie să ne pregătim. La prima vedere este un meci mai slab, mai ușor. Jucăm în compania unui adversar mai slab. Dar este doar începutul pentru ceea ce urmează, adică meciul cu Cehia. Sper să fie un test util pentru toți jucătorii care au fost convocați pentru această acțiune cu Andorra”, a declarat Pițurcă. Unsprezece dintre cei 20 de fotbaliști convocați de Victor Pițurcă s-au antrenat, duminică, pe stadionul „Gheor- ghe Hagi”: Lobonț, Curcă, Pașcovici, Contra, Gigei Co

Gigei Coman (s), convocat pentru meciul de mâine

naționalului brazilian va expira în data de 30 iunie 2006. „Spre deosebire de Michael Essien, pentru Juninho nu există propuneri. După ce pierdem un jucător precum Michael. Essien, nu se pune problema săpierdem și unulprecum Juninho, a precizat președintele echipeicampioane Jean-MichelAulas.

Goteborg (MF)-
Mijkxașul ceh al for
mației Borussia Dort
mund, Tomas Roslc
ky, nu va evolua în 
meciul amical pe care 
naționala Cehiei îl va 
disputa îh compania 
Suediei, pe 17 au
gust, la Goteborg. 
„Am suferit o con
tuzie la extremitatea 
superioară a tibiei. 
Medicii mi-au solicitat 
un repaus total până 
joi", a explicat RosF 
cky. Mijlocașul s-a ac
cidentat îh timpul 
medului de sâmbătă, 
Borussia - Schalke 04, 
scor 1*2, din etapa a 
doua a campionatului 
Germaniei. De ase
menea, mijlocașul e- 
chipei Sparta Praga, 
Tomas Sivok, acciden
tat la glezna stângă, 
este indisponibil.

Descalificată
Helsinki (MF) - Sportiva franceză Bouchra Ghe- zielle-Benthami a obținut medalia de bronz în proba de 1.500 metri din cadrul CM de atletism, după ce lulia Cizenko,- din Rusia, ocupantă a locului doi, a fost descalificată deoarece a împins-o pe Maryam Yusuf Jamal (Bahrain) în timpul finalei. „După studierea înregistrării video, juriul a acceptat contestația delegației din Bahrain, considerând că sportiva rusă și-a creat un avantaj”, a precizat juriul de apel.

man, Gigei Bucur, Tiberiu Bălan, Raț, Bărcăuan, Stoican, Dorinei Munteanu,
Seriozitate„Mai avem până la meciul de miercuri cu Andorra. Ne pregătim serios pentru acest meci. Eu zic că suntem în grafic cu pregătirea pentru că de aceea suntem aici, de aceea am fost convocați la echipa națională”, a spus Dorinei Munteanu. Fundașul

Răzvan Raț a declarat că nu este nici o îndoială că România este favorită pentru meciul cu Andorra. „Este un meci pregătitor. Nu cred că încape îndoială că suntem favoriți în acest meci cu Andorra. Vom încerca să ne îmbunătățim jocul pentru disputa care urmează cu Cehia, unde sper să facem un joc bun și să obținem un rezultat pozitiv”, a afirmat Raț. Portarul George Curcă a spus că depinde de

(Foto: EPA) selecționerul Victor Pițurcă dacă va juca în partida de miercuri. „Pregătim cât mai bine acest meci de miercuri, pentru că dorim să-I câștigăm. Nu trebuie să uităm că urmează meciul cu Cehia. Dacă voi juca miercuri? Nu știu. Depinde de selecționerul Pi- țurcă dacă voi juca”, a precizat Curcă. Jucătorul Bogdan Lobonț a precizat că este o plăcere să evolueze și în provincie.
Vrea două goluri la Trondheim
■ Oleg Protasov face 
calcule în vederea me
ciului dintre Rosenborg 
și Steaua.

București (MF) - Antrenorul Oleg Protasov a declarat că le va cere jucătorilor echipei Steaua București să înscrie nu o dată, ci de două ori la Trondheim, în meciul cu Rosenborg, programat pe 23 august, în manșa a doua a turului trei preliminar al Ligii Campionilor, informează ziarul ucrainean Sport-Express. „Din păcate, n-am putut să-i învingem pe norvegieni la București. Normal, toată lu

mea este dezamăgită de rezultat. Ca joc, am învins Rosenborg, am fost mai puternici, am avut mult mai multe ocazii, dar n-am înscris decât o dată. Jucătorii tineri nu au destulă experiență. Am condus timp de 85 de minute, a- poi am cedat. Este strigător la cer, oaspeții au înscris la singura ocazie pe care au avut-o. Acum, este necesar să înscriem la Trondheim. Ei bine, le voi cere jucătorilor mei să marcheze nu o dată, ci de două ori. Al doilea punct va fi victorios, sau dacă nu, atunci va ieși un egal, care tot calificare înseamnă”, a spus tehnicianul ucrainean. Prota

sov crede că un antrenor „trebuie să știe să fie rigid, iX uneori sever”.
Fără Dinamoîntrebat ce ar face dacă i s-ar propune postul de antrenor la echipa ucraineană Dinamo Kiev, deși are contract cu clubul Steaua București valabil două sezoane, tehnicianul Oleg Protasov a precizat: „Nu vreau să discut pe această temă. Cred că este- urât și lipsit de respect față de colegii mei de acolo. Și a- poi, nu îmi place exprimarea: dacă, poate...La o întrebare incorectă nu vă așteptați la un răspuns serios".

Al zecelea titlu
Montreal (MF) - Tenismanul Rafael Nadal, cap de serie numărul 1, a câștigat turneul s de Masters Series de la Montreal, dotat cu premii în valoare totală de 2.450.000 de dolari, lnvingându-1, duminică, în finală, cu scorul de 6 - 3, 4 6, 6 - 2, pe americanul Andre Agassi, cap de serie numărul 4. Nadal a obținut, astfel, al zecelea titlu din carieră și al nouălea din acest sezon. „Această victorie era importantă, deoarece demonstrează că pot să joc bine pe ciment. Am obținut victorii frumoase. Sunt încântat, deoarece obiectivul meu pentru acest an era să câștig un astfel de turneu”, a declarat sportivul spaniol. Andre Agassi l-a lăudat pe Nadal. „Este ușor de înțeles de ce a câștigat atât de multe meciuri. Face lucruri a- tât de frumoase! Se mișcă incredibil pe teren”, a spus Agassi.

Rafael Nadal, fericit de trofeu (Foto: epa)

1

învins la Budapesta, t „echipa Pușkaș”, cuL. scorul de 3 - 1, intr-un & meci amical organi-> zat în onoarea fostu- lui fotbalist ungur Ferenc Pușkaș Pentru Real Madrid au marcat Zidane ’19 ^K(penalti), Ronaldo '72 și Owen '84. Golul „echipei Pușkaș” a U fost înscris de Kene- f sei '43 (penalti). Da [ȘT partidă au fost £ prezenți 50.000 de . ' spectatori, dar nu aî; - a • fS prezent Ferenc Pujșkaș, care este grav bolnav.(MF)
(Foto: EPA)

' I
■Bpjr î

Ultimele partide în „tricolor", la Europene
■ Luminița Trombițaș 
se retrage de la națio
nala de volei după CE 
din Croația.

Cluj Napoca (MF) - Voleibalista Luminița Trombițaș, componentă a echipei naționale, a anunțat că ultima competiție oficială la care va mai participa este Campionatul European din Croația (16 - 25 septembrie), informează săptămânalul Clujeanul. Trombițaș a invocat mai multe motive și a precizat că i se pare corect ca, după 10 ani de prezențe în echipa României, să aibă dreptul de a-și alege momentul retragerii. „Campiona

tul European din Croația va fi ultima competiție la care voi mai participa, pentru națională. N-a fost ușor să iau decizia, dar s-au adunat prea multe și mi-am dat seama că timpul trece, iar eu n-am avut timp pentru viața personală în ultimii 10 ani”, a precizat sportiva. Luminița Trombițaș, în vârstă de 34 de ani, a menționat că se va gândi mereu cu drag la Cluj-Napoca, oraș în care va locui după îiicheie- rea carierei. „Antrenorul Alexandru Lazăr, care mi-a pus mingea în mână, și regretatul loan Bânda sunt oameni care mă vor face să mă gândesc totdeauna cu drag la Cluj. Aici e casa mea și aici voi trăi du

pă ce îmi închei cariera, indiferent dacă asta va însemna implicare în afaceri sau în sport”, a explicat sportiva.
Din cauza sănătățiiVoleibalista a decis să renunțe la națională din cauza problemelor de sănătate. „Am 34 de ani, iar sănătatea mea nu mai este aceeași. De aceea, cred că e mai bine să joc doar la club, cât mai pot. Pe de altă parte, îmi doresc enorm un copil și mai ales liniște, împreună cu familia mea. în 10 ani, de când activez pentru reprezentativa României, am absentat doar de două ori la convocări: când a intrat mama în stare de comă și apoi

când a decedat.. Cred că am fost loială naționalei și merit să aleg momentul retragerii”, a declarat Trombițaș. La CE din Croația naționala României va evolua în grupa A, a- lături de Polonia, Germania, Azerbaidjan și Serbia. „Mi-ar plăcea mult să avem o per formanță la ultima mea participare, dar va fi foarte greu, dacă nu imposibil. în acest moment, nu se știe cine va veni la națională și nici măcar obiectivul nu este stabilit, acesta depinzând clar de componența valorică a echipei noastre. Acum câțiva ani a- veam lot de medalii, dar acum suntem departe”, a spus Trombițaș.
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Vând ap. 1 cameră (01)
• earner! cărnii în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, contorizări, posibilitate 
modificări, 2 balcoane, unul închis, vedere inte
rior, zona Lido, uscătorie, boxă, beci, preț nego
ciabil. Tel. 218392,0723/682812.
• decomandate, Deva, zonă ultracentrală, etaj 

\ intermediar, balcon închis, ușă lemn masiv, 
: '' amtorizări, 55 mp, preț 12 mid. lei, negociabil. 
’ «'Tel. 0726/710903.

• decomandate, parchet laminat, gresie, 
faianță, modem, 56 mp, zona Liliacului, Deva, 
preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/266071.

• Deva, 5B mp,contorizări,balcon 11 mp,gresie, 
faianță, repartitoare, preț 750 milioane lei. Tel. 
0740/126029.
• Deva, Gojdu, semidecomandate, gresie, fa
ianță, termopan, balcon închis cu termopan, 
instalați sanitare noi, cabină duș și geam, 
centrala termică, ușă metalică, preț 1,150 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0727/861001,0727/854541.
• foarte regent, Deva, Al. Moților, etaj 1, 
modificări interioare, 34 mp, instalații sanitare 
noi, preț 610 milioane lei, negociabil, tel. 227698

• lagent, decomandate, Gojdu, 40 mp, parter, 
contorizări, interfon, ideal pentru privatizare, 
preț fix 700 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• irgent, Deva, etaj 1, balcon, zonă bună, preț 
700 milioane lei. Tel. 0722/564004.
• zonă centrală, etaj 3, centrală termică parchet 

, în camere, bucătărie și hol laminat, uși lemn
masiv, balcon închis, faianță gresie, lavabil, preț 

120.000 ron. Tel. 223541,0726/703314.
• ugent, 54 mp, et intermediar, balcon închis, 
parchet, contorizări complete, preț 820 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dorobanț, 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 Dadă contorizări, fără îmbunătățiri, par
ter, preț 650 mii, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent, amenajat occidental, et 2, preț 700 
mii., tel. 0721Z815781.(Prima-lnvest)

• zona L Maniu, et.2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)
• zona Gojdu, ST 50 mp, contorizări, modificări 

’Ala 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 Mut 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)
• zona ultracentrală etaj 1, decomandate, 
centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță renovat recent ofertă deosebită, preț 
95.000 RON, tel. 0745/302200,232808 0788/165703.

p\ (Fiesta Nora)

• zonă Centrală decomandate, 2 balcoane, 
apometre, gaz contorizat, repartitoare, 
modificări la bucătărie, preț 110.000 RON, tel. 
0723/251498,232808 0788/165702. (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 Dadă 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
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dadă bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. TelL 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
■zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Hero 18 etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• urgent, lnzona Gojdu,etl,contorizări,balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, in zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț 1,080 miliar- 
de/108000 RON. 0710013971. (Garant Consulting)
• ugent, ki zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• urgent, In zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent In zona Dadă circuit etl,contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent In zona Zarandului, et 1, dec, 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Dadă 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg, tel. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Zamfnscu, decomandate, et. bun, faianță 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, decomandată et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandată living, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea Cripâd, semi dec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)
• et 3, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral. Preț 120.000 lei. Tel. 
223400,0724/169303,0720/387896.  (Casa Betania)

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.

• et 1, circuit, parchet, balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu. Preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0720/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et «terme«Rar, dec., centrală termică proprie, 
gresie, faianță parchet, recent renovat. 
Bălcescu. Preț 88.000 lei neg, Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut, centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă A|. Muncii. 
Preț 30.000 euro neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat, proaspăt renovat,
contorizări, balcon mare, parchet. Bălcescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688. (Casa Betania)
• parter, bine întreținut, parchet, gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor. Preț 
59.000 lei neg. Tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228. (Casa Betania)
•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)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200. mid. neg. Tel. 0745/666447, 
0254.234401. (Rubin'S Home)
• zona Bălcescu, etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet, merită văzut. 
Preț 770 mii. neg. Tel. 0745666447,0254.234401. 
(Rubin's Home)
• zona Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin'S Home)

• zona Ufiacuhri, dec. amenajat recent, 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 1,030 
mid. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubin's 
Home)
•zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț. 660 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zona KogâHceanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401. (Rubin’s Home)

• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modificat, 
st 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1,250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin'S Home)
• zona Zanfirescu, etaj intermediar, dec., bine 
întreținut merită văzut Preț 1 mid. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
•zona L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet merită văzut preț nego
ciabil. Tel. 0741/301548, 0254.234401. (Rubin's 
Home)

• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lk. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescariloi', 
preț 1,250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona llzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent 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 ultrafinisat centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• urgent ST=40 mp, parter, 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)
• dea, et 1, zonă ultracentrală Hunedoara, 
centrală termică gresie, faianță parchet preț 
90.000 RON, tel. 0746/136050, 0745/376077. 
(Partener-Hunedoara)
• dea, zona M5/1, Hunedoara, 2 bă, preț 530 mii, 
tel. 0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona M4, Hunedoara, dec., preț 490 mii., tel. 
0727191703. (Partener-Hunedoara)

MM Ut-, Parchetul de pe 
NmWWj lângă Tribunalul 

Hunedoarasituat în Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 25, vinde la licitație publică, în data de 15.09.2005, ora 
12.00, Conform HG nr. 841/1995 și HG nr.966/1998, un autoturism Dacia Logan Ambience 1,6 MPI, avariat și incendiat, an de fabricație 2004.
Condiții de participare la licitație:- copie după certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul fiscal pentru persoane juridice române;- copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;- chitanță de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria parchetului, înscrierile și depunerile documentelor la licitație, până în data de 09.09.2005, ora 15.OO.• Cota de cheltuieli de participare este în sumă'de 70 lei RON.• Preț pornire licitație - 3.961 euro.Informații suplimentare se primesc la telefoanele .212.646, 217.198 secretariat sau mobil 0745/320.864.

(28569)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
•

• zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent zonă bună plata imediat tel. 215212 
(Prima-lnvest)-
• urgent In turnurile de laAstoria, 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)
• decomandate, etaj 1, centrală termică alte 
îmbunătățiri, preț negociabil. Telefon 
0745/933706.
• decomandate, vedere în 2 părți, 2 balcoane, 98 
mp, etaj 1, zonă centrală preț 1,320 mid. lei, 
negociabil. Tel. 228615.

• urgent, decomandate, hol central, 
îmbunătățiri, contorizărj, modificări, Deva, Al. 
Păcii, etaj 2, eventual mobilat, preț 41.000 euro, 
negociabil. Tel. 213244,0741/154394.
• urgent, Deva, etaj 2, centrală termică zonă 
bună balcon închis, instalații sanitare noi, preț 
880 milioane lei. Tel. 0726/710903.
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bal, preț negociabil, ocupabil imediat, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• za obanțLetZ centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• zona Progresii, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
lEvrika)

• zona G. Enescu, decomandate, et. 1.98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 1,35 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mld.Jel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
•zona G. Enescu, bloc de cărămidă, 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid.

'Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)

• ugent, decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Temporis)
• v na Dorobanți, 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)

f 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)
• ugent! 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 centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• ugent, ki zona centrală decomandate, 2 ba, 2 
balcoane,. contorizări, amenajări. Preț 1,4 
miliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• dea, vedere in 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, ap. modest Mihai Viteazul, preț 
37.000 euro neg. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
• dea, geamuri termopan, centrală termică
proprie, spoturi, lavabil, proaspăt renovat ap. 
deosebit Al. Păcii, preț 36.000 euro neg., tel. 
223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa
Betania)
• et ț dea, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică 
proprie, gresie și faianță moderne, ușă metalică 
beci, Mărăști, preț 43500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0720/387896. (Casa Betania)
•et X dea, vedere în 2 părți, balcon mare, 2 băi, 
contorizări, I. Creangă preț43.000 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)
• 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 itracenbală parchetat gresie și faianță 
bine întreținut, contorizări, 2 balcoane. Preț 
37.000 euro. neg. Tel. 0741/301548,0745/666447, 
0254234401. (Rubin's Home)

RECLAME

• dea, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mii. neg. TeL; 
0741/301548,0254.234401. (Rubin's Home)
• dea 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 
dea, parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona MineraluL 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)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 

lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
•zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)

• urgent ST=90 mp. et. 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit, amenajat, 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• urgent et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet, 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• urgent et 1,2 băi, 2 balcoane, parchet, 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)

• urgent et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• zona M3, Hunedoara, centrală balcon închis, 
gresie, faianță preț 910 mii, tel. 0746/136050. 
(Partener-Hunedoara)
■zona M4, Hunedoara, centrală gresie, faianță 
modificări interioare, balcon închis, preț 700 mii, 
neg, tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)Cumpăr ap. 3 camere (06)
•ki zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Mărăștiul Nou, Decebal, Dacia, Micro 15, 
Progresul, Dorobanți, Dacia. împăratul Traian, la 
prețul pieței și cu plata imediată tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, gresie, 
faianță centrală termică uși lemn masiv, 
termopan, Deva, 22 Decembrie, etaj 2,100 mp, 
preț 220.000 ron. Tel. 0745/217948.
• decomandate, etaj 1,112 mp, centrală termiejă
2 băi, 2 balcoane, bucătărie modificată parchet, 
vedere în 2 părți. Tel. 0788/497895.
• Deva, liliacului, etaj 1, 2 băi, 2 balcoane, 
confort 1, fără intermediari, preț 45.000 euro, 
negociabil. Tel. 0727/011504.
• zona Liliacului, dec., modificat living, 2 băi,’ 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, uȘă 
metalică gresie, faianță, bine întreținut et.il 

preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocffi 
3000)
• zona Gojdu, dea, centralătermică parchetă 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,590 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000,.
• urgent, in zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• urgent, în zona Gojdu, bucătărie cu 
faiantâ+gresie, 2 băi faianță+gresie,. centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting)
• dea, parchet, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță contorizări complete, et. 3, preț.2 
mid. neg., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona LiHaudin, dec., et. 2, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, st 100 mp, preț 1,35 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

o-

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

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani (2.269 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

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

JURNAL 
■■iii

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni până 
sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.

<3-

CB-

CUM TE ABONEZI?Dedupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decern- i brie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3.Vei fi contactat în cel mult 5 zile. iPentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif 1 local). Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

5,9 lei (59.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.269 lei vechi)
16.9 lei (169.000 lei vechi) preț/ziar ab. 21 bani (2.166 lei vechi)
31.9 lei (319.000 lei vechi) preț/ziar ab. 20 bani (2.045 lei vechi)
59.9 lei (599.000 lei vechi) preț/ziar ab. 19 bani (1.920 lei vechi)

Strada

Numele

LocalitateaTelefon (optional)

Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
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• supenuMMfet Hunedoara, et 1, preț 50.000 
tura, neg., tel. 0745/093073. (Partener-Hune- 
loara)
a zona ZaranduU, etaj 1, decomandate, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
162.000 RON, tel. 07W 165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
» zona Eminesai, etaj 1, decomandate, centrală 
termică, parchet, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
oreț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
s agent ST=75 mp, et 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță, parchet centrală termică, 47000 
euro, neg., telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
=iigent, ST=65 mp, et 6, 2 băi, 3 balcoane, 
narchet gresie, faianță, 160000 RON, telefoane 
’18693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
s> urgent ST=80 mp, et. 2, 2 băi, 2 balcoane,
> leamenajat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
’18693,0745/398767,0727/397467.  (Alfa) 
•etădec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului, preț 
140.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
3740/914688. (Casa Betania)
» dec, 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)
» dec, vedere în două părți, balcon, parchet, 
contorizări, Gojdu. Preț 140.000 lei, tel. 223400, 
3740/914688,0724/169303. (Casa Betania)
• ZomImM Decebal, et4/7, neamenajat .Preț 
1,6 mid. neg.Tel.0745666447/0740232043, 
,‘54.234401 (Rubin's Home).

> Zona Bălcesai colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35000Eur.neg. Tel, 0745666447. 
/0254.234401. (Rubin's Home).Cumpăr ap. 4 camere (08)
ti______________________________________
o Deva, etajele 1 sau 2, în bloc de 4 etaje, zonă 
centrală, decomandate. Tel. 0744/561810,218308.rVând case, vile (13)
3 3 camere, hol, bucătărie, baie, garaj, curte, 
grădină apă curent, gaz, telefon, cablu tv, 
anexe, zonă liniștită preț 170.000 ron. Tel. 
0722/856556.
> 3 nhrele+anexă 70 mp, curte betonată teren 
170 mp, Ilia, Str. Libertăți, nr. 1 A. Tel. 

23/57381
• casă ki Orăștie, str. Crișan, nr. 34 Tel. 241263. 

® Deva, zona Eminescu, 4 camere, 2 bucătării, 
centrală termică gresie, faianță termopan, 
grădină 600 mp, acces auto. Tel. 0726/972966.
» Orăștie, compusă din subsol, parter, etaj, 
mansardă dotată cu toate utilitățile. Tel. 

0721/186996,0254/241727.
*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)
• Zona ultracentrala 2 cam, bucătărie, baie, hol, 
cămară locuibilă apă gaz, curent, toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină, ST.500 MP. 
-S.30 M. PREȚ .75.000 EUR.NEG. TEL.0745666447, 
0254234401 (Rubin’s Home).
» zona Vie 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) 
» zona Lie. 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)
• zonă sqtetbă D+P+l, 1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat, preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
o zona LVăcărescu, de protocol, piscină ideală 
Pt. împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
iei, 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)
•zona Cătagărani, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, telefon 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st400 mp, preț 68.000 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 118.000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)

• hi Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro neg, 
tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• 3 camere, bucătărie, baie, 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+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, curte+ 
grădină st 1.200 mp, centrală termică proprie, 
Deva, preț 120.000 euro neg. Tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (Casa Betania)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canalizare, telefon, st-UO mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004 (Prima-lnvest)
• urgent fri zona Zăvoi, 2 camere, baie 
amenajată bucătărie, cămară centrală termică 
mansardă Preț. 175000 RON. telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

• 4 camere, 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 Simeria, olata imediat, tel. 215212 
(Prima-lnvest)’'ând case de vacanță (15)
• construcție 2002. în stațiunea montană Straja,
7 camere decomandate, 3 băi. 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Telefon 0723/320995.^ând case la țară (17)
• 3 camere, hol. grajd, grădină 1 ha 10 ha arabil, 
i ha pădure stejar, zonă neinundabilă Dâncu 
Mare, nr. 71, preț 30.000 euro, negociabil. Tel.

• 4 camera, cabană curte mare, 50 ari grădină 
acte Separate, în același loc fundație casă între 
Deva și Făget 32 km de Deva 30 km Făget, 
curent 380. Tel. 0723/885562.
• 4 camera, hol, beci, grajd, anexe, fântână 
grădină 130 ha 5 ha arabil, 03 ha pădure stejar, 
zonă neinundabilă Dâncu Mare, nr. 167,15.000 
euro, negociabil. Tel. 246421.
• 5 camera, bucătărie, anexe gospodărești, beci, 
2 curți, grădină lila, zonă centrală posibilitate 
privatizare, preț 110.000 ron, negociabil. Tel. 
282611,0746/150804.
• cată 2 camere șl grădină 2500 mp, în Rapoltu 
Mare. Tel. 0724/278239,261162.
• cază Nădăști* de Jos, nr. 66, lângă Călări, 3 
camere, hol, baie, pivniță grajd, fântână preț 
negociabil. Tel. 0726/064489.

• hi Căstâu, cu anexe gospodărești și grădină 
Tel. 0254/244263.
■zona Sântuhaim, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880, (Casa de Vis) 

•zona Bâraâu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Lațnlc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mii. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra> 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mil. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Bălța, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de vis) 
•la 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
•In BohoH, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 135 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662, (Evrika)

• agent 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 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/B97467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)Vând garsoniere (19)
• 2 camera, hol, baie, contorizări, lavabil gresie, 
jaluzele exterioare, parchet, etaj 1, Dacia, preț 
62.000 ron. Tel. 228109.
• etaj Intermediar, contorizări, balcon închis, 
Deva, cartier Micro 15, Al. Crișului, bl. 52, preț 530 
milioane lei. Tel. 0254/216903.
•zona Progresul dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă bine treținut* mobilată tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et. 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587.(Evrika)
• dec, complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigid er, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• ultracentral, Deva, dec., balcon închis, 
termopan, parchet de stejar, hol central, debara, 
baie mare, preț bun 79.000 RON, tel. 0788-165703, 
232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj 3, decomandate, 
apometre, gaz 2 focuri, parchet balcon închis, 
vedere la stradă preț 95.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
dec., 54 mp, 2 camere cu posibilitate de mansar
dare, centrală termică parchet gresie, faianță 
bucătărie mare, preț 95.000 RON tel. 0788/165703, 
232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Crișului, etaj 3, semidecomapdată 
apometre, gaz contorizat, balcon închis, fără 
modificări, preț 555000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Bâlceșcu, etaj 1, decomandată 
contorizări, gresie, faianță balcon, vedere în 
față preț 66.000 RON. Tel. 0723/251498,232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• urgent doc, amenajată liberă 30 mp, preț 650 
mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
•cu 2camera, et3, parchet gresie, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et.2, liberă preț 13.500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona MârițH et3, contorizări, liberă preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
• urgent In zona Micro 15, etaj Intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)

• urgent în zona Decebal decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• urgent In zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent 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 mil.lei. 2352080721/985256 (Rocan 3000) 
•zona M, Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)

FILIALA SC HIDROSERV 
HAȚEG SA

Organizează în data de 30.08.2005 UCITAȚIE 
PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE pentru 

VÂNZAREA MIJLOACELOR FIXE APROBATE 
PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE.

Lista cu mijloacele fixe scoase la licitație se poate consulta la 
sediul SC Hidroserv Hațeg SA, Str. Progresului, nr. 38 bis. 
Hațeg, județul Hunedoara, tei./fax 0254/777220.
Taxa de participare la licitație este de 5 lei RON, iar garanția 
de participare este de 10% din valoarea bunului/bunurilor 
solicitate.
Taxele se plătesc la casieria SC Hidroserv Hațeg SA până în 
data de 30.08.2005, ora 10.
Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune o 
cerere la secretariatul firmei.
Licitația se va repeta săptămânal, în ziua de vineri, ora 11.00, 
pană la epuizarea stocului de mijloace fixe scoase la licitație. 
Informații suplimentare se pot obține la telefonul de mai sus.

(28570)

•zona Docte, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•nni Mârtsil dec, mobilată balcon închis, et 
1,700 mil. lei 235208, 0721/744514. (Rocan 3000) 

•zona MârișH vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă excepțtonaM Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Den, cartter Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•dramandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
• decomandată st 40 mp., centrală termică 
proprie, parchet, gresie, faianță geamuri 
termopan, balcon. Dorobanți. Preț 82.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa' 
Betania)
• etaj 8 contorizări, balcon, bine întreținută, 
calea Zarandulul. Preț 49.500 lei. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/0052% (Casa Betania)

• «ta| 8 cu 2 camere mari, bale cu geam, gresie, 
faianță parchet, contorizări, merită văzută 
Aleea Romanilor. Preț55.000 lei neg. Tel. 223400, 
0740/914688 0720/169303. (Casa Betania)
• urgent, zonă bună gaz contorizat et. 1, balcon 
închis, preț 550 mii, tel. 215212, (Prima-lnvest)

• 2 camere, semldec., parchet, baie cu 
gresle+falanță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet, gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mil, 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, et. 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorlzată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mil, tel. 235208 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semldec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă li niștlti, fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• urgent IT=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=35 mp,* parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet, 23.500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• urgent ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st. 30 mp. Preț 470 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin’S Home)Cumpăr garsoniere (20)
•InDeva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri 
oferprețul Pietel‘ telefoane 211587,0745/253662. 

• urgent zona Mărăștiul Nou, Dacia, Dorobanți, 
Progresul, Avram lancu, la prețul pieței și cu 
plata imediată tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (Fiesta Nora)Vând terenuri (21)
• 1# parcate teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• Deva, kriravBan, 1955 mp, fs 23 m, zona fabricii 
de mătase, acces la utilități, preț 28 euro mp, 
negociabil. Tel. 0745/096675 218308, seara.
• extravilan DN 7, zona Turdaș, st 8 ha, fs 315 m, 
preț 3 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780.
• intravilan5100 mp, zona Deva 700. Tel. 222305, 
226813.
• Intravlan pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt 5 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă Tel. 220269,0746/029058.
• Intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană, 510 mp, fs 12 m, preț 95 
milioane lei, negociabil. Leșnic, nr. 122.
• Intravilan, central, în Hărău. Tel. 221811.
• Intravilan, In Deva, Str. Alunului (zonă agre
ment), case vacanță 2300 mp. Tel. 227242.
• Intravlan, 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.
• Intravlan, st 2156 mp, fs 22 m, curent apă gaz, 
în Mintia, poate fi parcelat preț 9 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0740/210780.
• intravilan, st 3500 mp, fs 35 m, pe DN 7, Mintia, 
preț 7 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780.
• toc de casă în localitatea Bretea Mureșană. 
Informații la nr. 231, Roz Elena.
• teren agrement în Săcărâmb. Tel. 212886.
• teren intravlan, 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 totală 1013 mp, fs 72 m, posibilități 
privatizare. Tel. 242766 sau 0723/165414.
• vând 24.700 mp teren pentru agricultură și 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești-Hațeg, lângă 
canton, acte în regulă titlu și CF. Tel. 
0723/732560,212272.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• In Zăvoi, fs 165 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)

• Intravlan, 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)
• zum CA Rosetți, 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mlmasonj

•zum 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, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• toc. Tknpa, Intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr. 1)
• parcate do 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, UOO mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)

• Shneria, la DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•la 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• zom Cristur, 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 zonă prelungirea Vulcan, st.5,200 
mp.fs.140 mp. se parcelează preț 8 eur 
mp..tel.0745666447,0254234401 (Rubin's Home).

• Intravflan zom Sântuhaim st4200 mp. FsJ2m. 
toate facilitățile preț 8 eur.mp. Tel.0741301548, 
0254234401 (Rubin’s Home).
• Intravilan, zom 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)
• Intravilan, zom Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, zom 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)
• Intravlan, 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=40 m. Telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent, Intravilan, 17000 mp, fs=5 2 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767, VW/WHSl. (Alfa)
• zonă HnlșttUk Deva, st 2800 mp, posibilități 
cabană preț 3,5 euro neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)Cumpăr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)
• regent 5 hectare, intravilan la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• pentru construcție casă în stațiunea Geoagiu- 
Băi, ofer prețul pieței, tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)

Inspectoratul de Poliție 
al Județului Hunedoara 

organizează concurs (recrutare din sursa interna și 
externa) pentru ocuparea unei funcții de ofițer la compar

timentul financiar și a unei funcții de agent de politie.Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:- să aibă cetățenie română și domiciliul în România,- să fie absolvenți ai facultății de științe economice (pentru funefia de ofițer compartimentul financiar) și ai liceului cu diplomă de bacalaureat (pentru cea de agent),- să cunoască limba română scris și vorbit,- să cunoască o limbă străină de circulație internațională,- să aibă abilități de utilizare a calculatorului,- să aibă capacitate deplină de exercițiu,- să fie declarați apți medical, fizic și psihic,- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate,- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală și de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni,- pentru funefia de ofițer și agent la compartimentul financiar - să aibă vechime în muncă de 3 ani în profil.Concursul va consta în susținerea următoarelor probe:1. Verificarea nivelului de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională,2. Verificarea abilităților de utilizare a calculatorului,3. Test grilă,4. Interviu.Pentru a fi declarați admiși candidafii trebuie să obțină la fiecare probă de concurs minim nota 7. Probele de la punctul 1 și 2 nu intră în media de concurs. Media finală de concurs este calculată ca media aritmetică a probelor de la testul grilă și jnterviu, cu două zecimale, fără rotunjire.înscrierile se fac până la data de 19.08.2005, ora 14.00.Tematica și bibliografia vor fi comunicate candidaților la înscriere.Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, la o dată care va fi comunicată ulterior.Relații suplimentare se pot obține de la sediul inspectoratului, Deva, str. M. Eminescu, nr.l30, sau la tel. 206.722, inferioare 21 13, 21 14. (285/4)

Vând spații comerciale (25)
• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058
• vând sodetete comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zom Romslva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, tel.efon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă semlcentrală 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent, preț 65.000 euro, neg., telefon 
074(1/173103. (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)
• contrai amenajai 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)Alte imobile (27)
•teimă 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)

• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)Imobile chirii (29)
• caut doamnă sau domnișoară să locuiască cu 
mine, în casa din Sântuhaim, nr. 67 D, numai 
contribuție la cheltuielile curente, fără chirie. Tel. 
210919.
• închiriez apartament 2 camere mobilai deco
mandate plus garaj în Cluj. Tel. 0722/896028

• închiriez casă unei familii fără copil, în 
Sântuhaim, nr, 67 E, dotată cu centrală termică și 
apă curentă 25euro/lună Tel. 223523.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată zonă 
centrala, Deva, 80 euro/lună Tel. 0721/744514.

• ofer spre închiriere spațiu central 160 mp, 
pentru producție, depozit, birouri, locuință și 
vând motor Renault plus geamuri șl lunetă 
Dacia Tel. 0744/472580,242580.
• ofer spre închiriere, în Deva, unei firme, 4 
birouri elegante, 70 mp, etaj 1, zonă ultracentrală 
cu grup social șl încălzire centrală, preț 7 euro 
mp, negociabil. Tel. 0744/561810,0745/096675.
• primesc In gazdă elevă în cameră separată, 
condiții bune. Tel. 212400, Deva
• central amenajai contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

• spații comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 eurq/tnp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• oter 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
cipai garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele
foanele 235208, 0721/ 985256, 0721/744514, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat, centralătermică st 110 mp, ideal bar-res- 
tauranl zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)

• zom Romsllva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț 350 
euro/lună neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zom Mlcescu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 mii. lei/lună telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zom LCraangă 17-mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mimason)

• ofer garsonieră mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Dorobanți, preț 85 euro/lună, 
tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie, 
parter, zona Piață Deva, amenajat occidental 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oier ap.3camere,mobilat occidental,centrală 

termică zona Vipia, 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 nouă centralătermică preț 
300 euro/lună tel. 0740/093406. (Prima-lnvest)

• ofer garaj, zona parc, Deva, pretabil spațiu 
comercial, apă gaz, 60 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)

•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centralătermică 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 imobiliară Nr. 1)

• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună, telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• 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)
• ofer ap. 2 camere, zonă ultracentrală deco
mandate, centrală termică mobilat și utilat, 
stare bună, preț 150 euro, negociabil, tel. 
0788/165703,0788/165702. (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)

• urgent In zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
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)
• regent In zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat. Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224296. (Garant Consulting)
• urgent tn zona M Viteazul, 2 camere, mobilat. 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting) '
• urgent In zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et. 4, mobilat contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)

• urgent In zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanție 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)

• legeniki zona pieței, 2camere decomandate, 
centrală termică amenajat deosebit, et. 1, 

mobilat utilat 250 euro/lună+garanție, telefon 
0745-367893. (Garant Consulting)
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Auto românești (36) Televizoare (48)
• vând Dada 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând Dada 1310, af 1967, preț 14 milioane lei, 
negociabil. Tel. 231730.
• vând Dada 1410 break, albi, toate taxele șl VT 
la zi, multiple îmbunătățiri. Tel. 241826, 
0726/107678 seara.

• vând tv color Samsung, diagonala 51 cm, 
carcasă plastic, căutare automată programe, 
programare oprire, telecomandă, stare perfectă 
de funcționare, preț 35 milioane lei. Tel. 232414, 
212841.

Plante și animale, agroalimentare (57)
• vând Dada papuc 1305, af 1997, culoare albi, 2 
locuri, preț 9.000 ron, negociabil. Tel. 213360.

Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• vând urgent Dacia 1310, af 1990, acte la zi, RAR 
2006, stare foarte buni, preț 40 milioane lei, 
negociabil. Tel. 211800.

• vând 120 oi, 8 berbeci, un asin, câine de întors 
oi și unul ciobănesc. Tel. 0254/616705
• vând porc Marele alb 180 kg și purcei 3 luni. 
Tel. 210900,0744/611145.
• vând por albi, rasă deosebită, peste 140 kg, 
preț 50.000 lel/kg, Chlșcădaga, nr. 121, tel. 237078, 
0724/351068
• vând Kroflțo de prăsilă, scroafe gestante și 
scroafe cu purcel. Tel. 0726/504625.

• pentru profesioniști vlndem/încNriem 
demolatoare, rotopercutoaro, polzoare 
unghiulare, șlefuitoare cu bandă sau 
vibrație *ti marea Ffltachl, Intru gamă 
variată de modele la preturi excepdonah. 
Tel: 0722/387237, Fax: #284/224111, Email: 
tieris61®yahoo4le.

Decese (75)

• vtnd Dada 1310 li, an fabricație 2000, 
culoare vișinie, genți aluminiu, stare 
Ireproșabilă, preț 3000 euro. Tel. 
0724/355151,

Medicamente, instrumente medicale (58)
• Test Flag SRL Deva organizează pregătire 
pentru utilizarea calculatorului la nivel 
european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri și Informații suplimentare 
în perioada 25 iulie ■ 25 august, la sediul din 
Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromln), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

Familia îndoliată mulțumește rudelor, prietenilor și tuturor celor care i-au fost alături în marea tragedie pricinuită de pierderea de neînlocuit a celui care a fost cel mai drag și iubit soț, tată, socru și bunic
VIOREL JIANUDumnezeu să-i ocrotească sufletul lui bun.

Auto străine (37)
• vind Hat Ritmo. stare foarte bună de 
funcționare, preț avantajos. Tel. 0743/465315,

• vind Opal Astra 1,7 DTI break, 2002, culoare 
roșie, preț 9.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/087811.

Aparate foto si telefonice (50)
Microbuze. Dube (38)

• vind Foni Tranzit, af 1991, bine întreținut, unic 
proprietar, preț șl modalitate de plată negocia
bile. Tel. 0723/394425.

• vind mtaabuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988, 
Diesel, preț 10.000 ron, negociabil. Tel. 213360.Camioane, remorci (39)
• aadatata comardad vinde autoutilitară Dada 
1307, af 1996, preț 38 milioane lei, negociabil. Tel. 
612763,Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vind coattoarv laterali pentru tractor, preț 18 
milioane lei, negociabil. Tel. 0724/018405.
• vind motoatatoaro Carpatina, stare buni de 
funcționare, Hilmaglu. Tel. 0257/319696
• vind mutoroaltearo Husqvarna, stare foarte 
buni de funcționare, mașini de tuns iarba, 
manuali, Husqvarna, aproape nouă Tel. 213962.
• vind plug reversibil pentru tractor U 445, 
pompă Injecție Aro, motoferăstrău „Retezat" și 
piese de schimb. Tel. 0254/245370.
• vind i >re piioase 29 rânduri, cadru 
disc în tlranți, toate în stare perfectă de 
funcționare șl teren arabil 15 ha compact Tel, 
264161.
• vind tractor 45 CP, motor defect, șl cumpăr 
motor Fiat tn 3 pistoane pentru tractor. Tel. 
0724/018405.Garaje (43)
• vind girai proprietate plus terenul aferent 
situat în Deva, cartier Gojdu, Str. Cemei, preț 
7.000 euro, negociabil. Tel. 0744/603581.Mobilier și interioare (47)
• vind onapaa extensibili, stare foarte bună, 
preț convenabil. Tel. 0254/215666
• vind mobU de bucătărie, masă, scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă, cuptor cu microunde, 
combină frigorifică, mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vind mo L țiglă, covoare etc. Tel. 228905, 
Deva, Vânătorilor, nr. 7.
• vând urgent din același mobilier canapea 
extensibilă, 2 fotolii, măsuță, preț 7 milioane lei, 
bonus cuvertura șl husele. Tel. 212242, seara.
• vând agent mobilă de bucătărie, de tineret 
colțar, dormitor, aragaz, frigider, prețuri nego
ciabile. Tel. 213244,0741/154394.
• vând uși de intrare nouă, ramă pvc cu geam 
termopan 230 x 90 cm, import Germania, 
deschidere pe stânga, preț 220 euro inclusiv 
feroneria, negociabil. Tel. 0745/096675,218306 
seara.Vinzi Cumperi închiriezi SchimbiCauți

• vând «pirat pentru măsurat glicemia, marca 
AccuCher, nou, nemțesc cu 100 bucăți teste. Tel. 
230251Altele (61)

• vând tetafon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens 555,preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.Calculatoare si accesorii (51)
• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam ■ mlnlcameră Web cu cablu des
cărcare poze + CD Instalare calculator Pentium 
I, negociabil, imprimantă Lexmark 2602, garanție 
6 Iun'. Tel. 0740/025053,îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56 confecționat de fabrică, stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 0723/732560, 
212272.
• vând rată piele nr. 50, bărbați, 700.000 lei, 
fustă piele nr. 50,1 milion lei, candelabre 2 brațe, 
350.000 lei, reșou voiaj, 150.000 lei. Tel. 234076Materiale de construcții (53)
• vând șl execut la comandă grinzi scândură și 
diferite produse din lemn de rășinoase. Tel. 
0744/621520.Artă, antichități, cărți, reviste (55)
• pentni colecționari vând diferite medalii, 
decorații 9 bucăți, din anii 1962 ■ 1984, preț total 
150 ron. Tel. 211441.Electrocasnice (56)
• vând 2 butelii turistice de 5 litri, covor de lână 
nou, mochetă de 2/3 m, prețuri negociabile. Tel. 
232414,212841.
• vând 2 frigidere, stare bună preț avantajos. 
Tel. 221916 după ora 16

• vând candtiabni de cristal de Boemia, 
perfectă stare, cu trei becuri, preț negociabil. 
Tel, 0723/732560,212271
• vând frigider Arctic, s< : foarte bună, preț 250 
ron, negociabil. Tel. 211441.
• vând Mă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată instalația este pe 
cupru, preț 23 milioane lei. Tel. 221066
• vând ladă frigorifică 5 sertare, frigider Minsk, 
rusesc, aspirator AP 21, toate stare perfectă de 
funcționare, prețuri negociabile. Tel. 232414, 
212841.
• vând mașină de cusut germană Kohler seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
0723/732560,212272.
• vând mașină de cusut Singer, preț convenabil. 
Tel. 213908, Deva.

• «ferim li cele mai reduse prețuri sucuri 
Florida de calitate superioară, sifonate la sticle 
pet de 2 litri și nesifonate la sticle pet 3 litri, 
gamă de 8 sortimente, Deva. Tel. 235320, 
0745/096675,212057.
• vând cmi de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând iu de mână elvețian Longlnes, cu aur 
ef ectroplacat, preț 140 euro, negociabil, perfectă 
funcționare. Tel. 0723/732560,212272.
• vând | mb pentru flori cele pop corn, putere 
de expandare 99%, preț 3,00 ron/kg, Deva Tel. 
0745/096675,235320.
• vând c r platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, în stare Ireproșabilă cântărește maximum 
110 kg, preț negociabil. Tel. 212272.0723/732560.
• vând cuin țuică 150 kg șl 13 ha teren agricol. 
Tel. 616234.
• vând Urmă cu toate obiectele de activitate. 
Tel. 0740/089255.
• vând o pereche ochelari cu lentile Import, bifo
cale, dioptrie +4, +6 preț 13 mil. Tel. 
0254/211441.
• vând cânidor pentru copil, stare excep
țională preț negociabil, fețe uși față noi Dacia 
1300 -1310 șl arbore cotit cota zero, nou, Dacia 
1300. Tel. 216255.
• vând, ti Deva, 10 butoaie Inox pentru bere, 60 
litri flecare, preț 45 euro bucata, negociabil. Tel. 
0745/096675.218308 seara

• arsuri Inspector resurse umane ■ SC 
Orama Management SRL Deva (societate 
acredKată MMSSF șl MECTX oroaniztazâ 
cursuri de spedanare pentru Inspectori 
resurse umane. Informați la tel 
0722^34691 /U1302,0785/207872

• organizăm cursul pentru obținerea ala» 
tatuiul profealonal de conducător auto 
marfă persoane, agabaritke, mărfuri 
periculoase, taxi coordonator transport, 
consller de siguranță autorizara/reauto- 
rizare Instructori auto șl profesori de 
tajtatețta rutieri Deva, teL 0722/244117.

• transport mobilier, electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,21 șl 14 mc, la cerere asigur șl 
demontarea acestora pentru transport. Tel. Tel. 
225578 0744/934462.Oferte locuri de muncă (74)
• angafez maistru constructor, experiență 
minim 5 ani în construcții civile și Industriale, 
zidari ■ finisori și izolatori. Tel. 0726/157883.
• angafez șofer. Tel. 0740/420521.
• societate comercială angajează vânzători de 
ziare la tonetă Tel. 712274

Pierderi (62)
• firmă de construes caută colaboratori 
(firme sau antrepriză) pentru luaărite de 
reabntare a hotelului Qermlsara Geoaglu 
BAL Informațs tel 0746/288804

Eterne regrete pentru trecerea în neființă a omului de înaltă ținută morală, suflet generos
JIANU VIORELFaptele sale li vor lumina calea în neființă și-i vor mângâia familia îndurerată și adevărații prieteni și foștii colaboratori.
Picioruș! Veronica șl Llvescu Domnlca

Sincere condoleanțe doamnei profesoare Bretoiu Lucreția pentru trecerea în neființă a soțului domniei sale
dr. BRETOIUSă-l odihnească Dumnezeu!

Prof. Maria și Amelia

• ptadut anta asigurări sănătate pe numele 
Demian Nadla Elena. Se declară nul.
• ptadut curta asigurări sănătate pe numele 
Lupșa Ovidlu. Se declară nul.

• ptadut cânta asigurări sănătate pe numele 
Lupu Claudia Ioana Se declară nul.

• ptadut anta asigurări sănătate pe numele 
Mârza Dorica. Se declară nul.

• ptadut cânta membru al Cooperativei de 
Credit Brad, pe numele Demian Romulus. Se 
declară nul.
• Ftadut lagRfetah persoană cu handicap pe 
numele Baltag Aurel. Se declară nulă

• SC Curent Gng> SRL Deva care comercia
lizează materiale electrice angajează 
vânzător/vănzătoare, Cerințe: operare PC, 
amabilitate, experiență In domeniul 
vânzărilor constitute avantaj. TeL 
02 211 L

Matrimoniale (69)
• SC Daniele Company SRL Deva, Str. 
Rândwfcl.ir. 6, angajează personal peirtni 
muna la domldfa, to vederea reaRzâri 
produselor tricotate și croșetate. TeL 
0254/206094, inL 25.

■ domn, 44 de ani, din Deva, doresc cunoștință 
cu doamnă vârstă apropiată din Deva Tel. 
0723/257088Prestări servicii (72) • SC hfondn SA Deva, teL 213915,214433, 

anmȘuaril operatori calculator pentru 
culegere data

• confecționez șl vând plasă de sârmă zincată 
avantajos, Băcia tel. 0744/277430.
• efectuai masai reflexoteraple pentru diferite 
afecțiuni reumatismale, circulație sanguină 
stres, tiroidă digestie, insomnii etc., pentru o 
sănătate mai bună Tel. 0724/635032.

• SC Totafitaris angajează zidari, zugravi 
tâmplari șl șoferi i iști Ratai fa tel 
0254/222344 sau ia sadul fenta (vizavi de 

OMV).

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

• societate comercială gajează persoa
nă pentru evidență cor t primară; 
vânzător magazin șl agent vânzări produse 
industriale. Ratați Ia teL 0726/685852

• efectuez transport marfă și persoane cu 
autoutilitară Dacia 1307, capacitate 0,71, preț 
negociabil. Tel. 0254/221491.

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

■ firmă de construcții angajează dulgheri, 
zidari, muncitori necafflfcațl pentru 
lucrările de reabilitare a hotelului 
Qermlsara Geoagiu Băl Informații la tel 
0745/288804

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

și ser Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât șl in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara șl Satu Mare

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

distribuitori de presă
Cerințe:

o Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Prezintă avantaj:• experiență în relații cu publicul;• persoană dinamică;• experiență în vânzări.
Oferim:• program de lucru flexibil;• 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 Ă, parter sau la teL 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI Șl 
CONTABILILOR AUTORIZAȚI 

DIN ROMÂNIA - FldALA HUNEDOARA

organizarea cursurilor profesionale intensive pentru candidații 
la examenul de acces în perioada:
-1 septembrie - 25 octombrie 2005, pentru candidații cu studii 
superioare (220 ore);
-1 septembrie - 30 septembrie 2005 pentru candidați! cu studii 
medii (1OO ore).
înscrierile se fac la sediul Filialei CECCAR Hunedoara, din Deva, 
str. luliu Maniu, bl. L4 mezanin, tel. 254/214658. (28605)

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI Șl 
CONTABILILOR AUTORIZAȚI 

DIN ROMÂNIA - FILIALA HUNEDOARA

Canunță >
organizarea cursurilor profesionale pentru membrii activi ai 
Corpului:
1. Curs de EXPERTIZĂ CONTABILĂ - DEONTOLOGIE in perioada
24 august- 31 august 2005 (40 ore);
2. Curs de CONTABILITATE DE GESTIUNE în perioada 18 august 
- 27 august (40 ore).
înscrierile se fac la sediul Filialei CECCAR Hunedoara, din Deva, 
str. luliu Maniu, bl. L4 mezanin, tel. 254/214658. (28605)

LOC^W CUTII POȘTALE TEXT PRIMA APARIȚIE

• chioșcul de ziare de lângă
Comtim;

| • chioșcul de ziare din stația i ______ ____ _____________ _______________________ '_____________________________  __ _____ _ __________ _______ __
| de autobuz Orizont- Micro lâ; ____
j • chioșcul de ziare de lângă i________________________________________________ __________________________________________________________________________
i Galeriile de Artă Forma: --------- ---———_—_____ ___________________ _ _______ ______ _______________________________ _._________,__________
| • chioșcul de ziare de lângă ----------------------------- ————.......... ........................ -.................................. .................-..............................
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția
Zamflrescu - B-dul Decebal. ----------

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

CUV»
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marți, 16 august 2005
•Sparg gheața. Iubita prințului William, Kate Middleton, a fost invitată la cină de către familia regală pentru prima oară.

Bucătar-șef la Casa Albă

•Rarități. Un set de opt CD-uri care conțin întregul catalog al casei de discuri Atlantic cu piesele lui Ray Charles va fi lansat pe 20 septembrie. Un disc conține 27 de piese rare nelansate de artist.

Fluturași în Gunnersbury Park, din Londra, a avut loc duminică Mela Festival. în flecare an, sute de participant! sărbătoresc cultura sud-asiatică. (Foto: epa)

■ Filipineza Cristeta 
Comerford a dobândit 
acest post, după conce
dierea lui Walter Scheib.Washington (MF) - După mai multe luni de căutare, Gasa Albă și-a găsit în sfârșit un bucătar-șef: Cristeta Comerford, o filipineză naturalizată și prima femeie care ocupă această funcție.Cristeta Comerford era deja bucătar-asistent la Casa Albă din 1995, fiind mâna dreaptă a lui Walter Scheib, concediat de prima doamnă a Statelor Unite, Laura Bush, în februarie, după 11 ani în a- ceastă funcție.

Alintată „Cris”, Comerford s-a format la o școală specializată din Filipine și a lucrat la un restaurant vienez înainte de a fi angajată bucătar-șef la Grand Bistro, restaurantul unuia dintre marile hoteluri din Washington, apoi la La Colonnade, un alt restaurant prestigios din capitala americană.Bucătarii și asistenții de la Casa Albă sunt supuși unor reguli destul de stricte. Ei nu pot scrie cărți sau anima emisiuni de televiziune în timpul contractului cu președinția, iar orice comentariu despre gusturile culinare ale familiei prezidențiale este strict interzis.

Tren deraiatHaga (MF) - Un tren de pasageri a deraiat, ieri, în apropierea Gării Centrale din Amsterdam, într-un incident care nu a prqvocat victime, dar a blocat traficul feroviar în zonă, a anunțat ProRail, organizație care administrează traficul feroviar în Olanda.Trenul părăsise gara și se îndrepta spre Haarlem, în vestul țării, în momentul în care a deraiat, rupând cablurile de înaltă tensiune și blocând un alt tren.„Pagubele sunt grave”, a declarat Versfeld, purtător de cuvânt al ProRail, afirmând că o parte a traficului feroviar a fost blocată toată ziua.

Cu președintele
(Foto: EPA)

Decorați
Lisabona (MF) - Pre
ședintele Portugaliei, 
Jorge Sampaio, i-a 
decorat, duminică, 
pe membrii trupei 
U2 cu Ordinul Li
bertății, una dintre 
cele mai importante 
distincții din această 
țară, pentru activi
tatea lor umanitară. 
Au fost prezenți cu 
toții la ceremonia 
desfășurată la palatul 
prezidențial, cu câte
va ore înainte de 
concertul pe care 
l-au susținut la Lis
abona.
Aceasta este prima 
dată când Portugalia 
decorează cu Ordinul 
Libertății o trupă 
străină.

Furate de turiști
Viena (MF) - Primarul unui oraș austriac numit Fucking le-a cerut turiștilor britanici să înceteze să mai fure indicatoarele cu numele orașului.Deși localnicii sunt fericiți că turiștii își cheltuie banii în orașul lor, autoritățile s-au săturat să tot înlocuiască indicatoarele luate pe post de suvenir.

Un nou virus
Singapore (MF) - Virusul ZOTOB a apărut după ce Microsoft a anunțat că a găsit trei noi breșe în sistemul de securitate al programelor sale, inclusiv una care le-ar putea permite hackerilor să preia? controlul integral asupra computerului.Pohte ataca platformele Windows 95, 98, ME, NE, 2000 și XP.

Victoria (Foto: EPA)

Nu a citit o carte
Londra (MF) - „Nu am citit în viața mea o carte”, a mărturisit Victoria Beckham într-un interviu cu revista spaniolă Chic, din care presa britanică a publicat luni fragmente. „Nu am timp de citit, prefer să ascult muzică, deși îmi plac revistele de modă”, a adăugat ea.

Trei zile de doliu național
■ Rudele victimelor 
accidentului aviatic din 
Grecia au sosit ieri cu 
avionul la Atena.

Atena (MF) - Două avioane Boeing ale companiei Cyprus Airways au sosit, ieri seara, la Atena, având la bord o echipă de legiști și membri ai familiilor victimelor accidentului aviatic de duminică. Rudele de gradul întâi ale victimelor au avut prioritate, pentru a permite legiștilor să obțină cât mai curând material genetic pentru identificarea victimelor.Operațiunea de identificare va fi dificilă, deoarece majoritatea trupurilor neînsuflețite recuperate din epava avionului simt dezmembrate. Legiș- tii vor examina fragmente de

Rudele își plâng morțiițesut ale victimelor, pentru a stabili dacă acestea au decedat în urma inhalării unor gaze toxice. Avionul s-a prăbușit, după toate aparențele, după ce piloții și-au pierdut
cunoștința din cauza lipsei de oxigen.Ministrul cipriot al Transporturilor, Charis Tharassou, a dezmințit informațiile de presă potrivit cărora avionul

prăbușit s-ar fi confruntat, în trecut, cu o problemă similară, cât și informațiile potrivit cărora cele două avioane grecești F-16 au primit ordin să doboare avionul în cazul în care acesta s-ar fi îndreptat către o zonă populată. Piloții avioanelor F-16 sunt la Atena, fiind interogați de oficiali din cadrul armatei.Autoritățile de la Nicosia au decretat trei zile de doliu național în memoria victimelor accidentului aviatic, în timp ce autoritățile elene au stabilit că marți va fi zi de doliu național. Compania cipriotă Helios a fost nevoită să anuleze cel puțin două zboruri ieri dimineață, deoarece echipajele au refuzat să se îmbarce în avioane după accidentul aviatic petrecut duminică în Grecia.
Gripa aviară avansează către Europa

Un reporter la Sandhurst
Londra (MF) - Ministerul britanic al Apărării a deschis o nouă anchetă ca urmare a unui articol publicat duminică, în care se afirmă că un reporter a reușit să se angajeze ca îngrijitor la Sandhurst, prestigioasa academie militară unde studiată prințul Harry.Potrivit săptămânalului tabloid News of the World, unul dintre reporterii săi a reușit să obțină un post de îngrijitor la Sandhurst, după atentatele din 21 iulie de la Londra, și a fost in măsură să se apropie de mai multe ori de prințul Harry, al treilea în ordinea succesiunii la coroana britanică.Reporterul s-a prezentat sub identitatea sa reală, dar cu un curriculum vitae fals și scrisori de recomandare redactate de un prieten și mama sa, adaugă publicația.

■ Virusul a fost răspân
dit de stolurile de păsări 
sălbatice care au migrat 
din Siberia.

Moscova (MF) - Autoritățile ruse au blocat drumurile și au sacrificat sute de păsări pentru a opri extinderea gripei aviare către Europa. Epidemia, izbucnită în Siberia,

a ajuns până în regiunea Celabinsk, în munții Ural, care separă Asia de Europa. Nu este foarte clar dacă virusul depistat la Celiabinsk este cel mortal H5N1, care a omorât în Asia, începând cu 2003, peste 50 de persoane și care a fost identificat și în Siberia, Kazahstan și Mongolia. Răspândit de stolurile de păsări sălbatice care au

migrat din Siberia, virusul s-a deplasat înspre vest, către Novosibirsk, Tiumen, Omsk, Kurgan și Altai.Criza produsă de gripa aviară ar putea forța Rusia să măreâscă importurile de carne de pasăre.Există temeri că boala s-ar putea răspândi și la oameni, deși până în prezent nu au fost întâlnite astfel de cazuri.
Târgul anual de la Malaga, în sudul Spaniei, ține zece zile și comemorează recucerirea orașului de către Isabella și Ferdinand, în 1487,

(Foto: EPA)


