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■ Castrul din Vețel e 
victima indiferenței 
administrației locale și 
a Muzeului de Istorie.

Vremea va fi In general instabila, pe 
alocuri se vor semnala ploi.

Deva (S.B.) - Gei pasio
nați de munte, care în 
vacantă sau în concediu 
vor purcede, la pas, cu 
rucsacul în spate, pe noi 
cărări de munte, și aleg 
Retezatul, pot intra în 
drumul lor și pe la cen
trele de vizitare ale Par
cului National Retezat. 
/■p.3

■ Din cauza datoriilor, 
două active ale 
Apaserv ar putea fi 
scoase la licitație.

■ Tot ce există pe 
locul fostelor mine din 
Valea Jiului se afundă 
în pământ.

este altceva decât un loc în 
care profesori universitari 
vin și efectuează săpături, din 
do-rinta de a afla cât mai 
multe despre istoria româ
nilor. Cât despre autorități, 
acestea riu se arată interesate 
de niște ziduri, ale căror pie
tre nu pot fi folosite decât ca 
materiale de construcție, /p.3

mai cunoscute 
Dacia Romană, 
celebrul castru 
sute de lucrări

Deva. DGFP Hunedoara a 
confirmat instituirea seches: 
trului pe cele două puncte ter
mice, pentru o datorie de 5,2 
miliarde lei, cu penalități, pe 
care Apaserv o înregistrează 
la bugetul de stat. Activele 
menționate sunt în curs de 
evaluare.

Ioan David a arătat că 
Apaserv are de încasat de la 
datornici 7 miliarde de lei, 
Printre rău-platnici se numă
ră și Consiliul Local. Achi
tarea sumelor restante ar sal
va activele de la procedura 
vânzării prin licitație.

formează că peste 600 de 
metri găsești un castru 
roman), s-ar înșela amarnic. 
Pentru că în zona indicată, 
nu găsești altceva decât cul
turi de porumb și bălării. Și 
totuși, acolo, există un castru 
roman a cărui istorie i-ar 
încânta pe multi. Pasionații 
de istorie ar avea ocazia să

Deva (M.S.) - Două puncte 
termice din Deva, care apar
țin de SC Apaserv SA, au fost 
puse sub sechestru de DGFP 
Hunedoara, în unul dintre 
imobile funcționând, înainte, 
Laboratorul de analiză a apei 
potabile, a declarat consilie
rul local Ioan David. El a ridi
cat această problemă în 
ședința Consiliului Local

Petroșani (I.J.) - Casele mo- 
mârlanilor din Vale, aflate pe 
fostele mine, se afundă cu 20 
de centimetri pe an. Casele au 
crăpat, iar cele peste 200 de 
persoane aflate în această si-

Micia (T.S.) - Dacă cineva 
s-ar aventura, după inscripția 
montată peste drum de Ter
mocentrala Mintia (care te in-

Structura firmelor hunedorene pe dome 
niile principale de activitate

Cetate Deva a reușit o surpriză de proporții Ia turneul 
organizat la Deva, învingând campioana României, Sil- 
COtub Zalău, la 13 goluri diferență./p.7 (Roto: Traian Mânu)

vadă un amfiteatru în care, 
între anii 180 și 270, aveau loc 
lupte între gladiatori sau 
bătălii, pe viață și pe moarte, 
între soldați și animale. Sau 
ar putea privi vestigiile celor 

terme din 
Din păcate, 
pomenit în 
istorice, nu

L)U||a 38 de-r ării de ocupație, 
Israelul începe operațiunile de 
retragere din Fâșia Gaza. Ieri, zeci 
de autobuze cu militari israelienil 
au început evacuările diirif 
locali^ile Neve De^alim, Ganei Tal] 
și Moray. Toată zona a foșt i 
cuprinsă de adevărate crize del 
isterie ale evreilor care se văd j 
nevoiți să-și părăsească agoniseala Ș 
de-0 Viață. (Foto epa>«

■■ Producție Industrială 

■■ Comerț

Servicii

: Construcții

■■ Producție agricolă

mâi complet supliment TV Cd lB t 
integral color, detalii și poze din 
filmelor.

Accident la baraj
Râu Mare Retezat (M.S.) - Un bărbat în 

vârstă de 53 de ani, din Lupeni, și-a pier- , 
dut viața în urma unui accident de muncă 
■ produs ieri într-o galerie sub

terană de la barajul lacului 
de acumulare Râu ■ Mare j 
Retezat, a informat șefiil 
Biroului Petroșani, al ITM ;; 
Hunedoara, Ileana Bodea. ț 
Din primele cercetări, victi
ma a fost lovită de locomo

tiva unei garnituri folosite pentru țranș-, 
portul personalului spre locurile demuncă' 
din galeria Nucșoara. Martin Covaci se afla 
într-un cărucior al garniturii și se pare că > ( 
ar fi căzut din acesta, după care ă fost lovit ■ 
de locomotivă, care împingea garnitura din ’ 
spate. Bărbatul lucra la o pompă de be- 
tonare din subteran. Ancheta în acest caz 
este efectuată de inspectorii ITM Hunedoara 
și de procurori de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara.

tuație toarnă la temelie be
toane de jumătate de metru să 
le mai țină în picioare. Auto
ritățile cunosc drama oame
nilor, dau din umeri și nu pot 
să-i ajute cu nimic. „Le-am dat 
bani pe case, chiar și pe pă
mânturi. S-au făcut expertize 
și am plătit chiar și 300 de mi
lioane de lei pentru o casă. 
Casele care se scufundă sunt 
proprietatea CNH. Nu le-am

demolat și oamenii continuă 
să stea în ele”, spune Daniel 
Surulescu, directorul CNH. 
Primăria Petroșani nu pbate 
face nimic, pentru că sunt pro
prietate privată și acolo nu se 
poate interveni. „Pentru studi
erea efectelor de prăbușire a 
pământului s-au alocat de la 
buget sute de miliarde de lei”, 
declară Carol Schreter, pri
marul municipiului.

'ta *■-  KjMK.di

IL
Kg



joi, 18 august 2005 COTĂ» PUOUMIC /2

ssjp SCURT ’■ ■
, zTT. X. XiX J XX'; fiijj

• Coreea de Nord nu ar avea nevoie de ar
me nucleare dacă Statele Unite ar renunța
la amenințările la adresa regimului de la 
Phenian, a declarat liderul nord-coreean Kim 
Jong-ll.

• Brazilianul ucis .de poliția britanică în 
metroul din Londra era supravegheat deoa
rece fusese confundat cu Hussain Osman, 
suspectat de implicare în atentatele eșuate 
din 21 iulie de la Londra, conform unor do
cumente citate de postul TV britanic ITV.

Iranul amenință iar Europa

Votul uninominal 
nu le convine

București (MF) - Lide
rul UDMR Marko Bela a 
recunoscut ieri că, prin 
introducerea votului u- 
ninominal, Uniunea ar 
putea ajunge în situația 
de a fi slab reprezentată 
în Parlament. întrebat 
ce va face dacă i se va 
cere să susțină sistemul 
de vot uninominal, ca 
dovadă de fidelitate față 
de coaliția de guvernă
mânt, Marko Bela a de
clarat că ar refuza cate
goric. El a pecizat că de
clarațiile președintelui 
PD, Emil Boc, privind 
inițierea unui astfel de 
sistem electoral în Ro
mânia au fost făcute în 
afara unor consultări în 
interiorul coaliției. Mar
ko Bela a ținut să de
monstreze presei că a- 
doptarea sistemului uni
nominal nu ar favoriza 
decât formațiunile mari, 
care se bucură de cea 
mai mare popularitate, 
și ar duce la crearea u- r^. 
nui Parlament monaco-' 
lor.

Poliția percheziționează fiecare trecător, după 

sutele de explozii (Foto: epa>

350 de bombe simultan
Dacca (MF) - Poliția din Bangladesh a a- 

nunțat că 350 de bombe au explodat, ieri, 
aproape simultan, în mai mult de 12 orașe 
ale țării, inclusiv în capitala Dacca, cel pu
țin o persoană fiind ucisă și alte 115 rănite.

„Incidentele au fost planificate. Dispu
neam de informații despre un astfel de 
plan, dar în urmă cu câteva zile s-a consi
derat că amenințarea nu mai era valabilă”, 
a declarat ministrul de Interne, Lutfozza- 
man Babr.

Autoritățile au anunțat că au fost infor
mate cu privire la producerea unor explozii 
în 36 de districte din întreaga țară.

Jamayetul Mujahedin, o grupare islamis- 
tă, a revendicat atacurile, în manifeste dis
tribuite în multe dintre zonele unde au a- 
vut loc deflagrațiile.

Poliția a declarat că majoritatea dispoziti
velor explozibile au sărit în aer la interva
le foarte mici, în interiorul sau în preaj
ma unor clădiri guvernamentale.

Serghei Stanișev
(Foto: EPA)

■ Dacă europenii vor in
tensifica presiunile, Ira
nul va merge mai depar
te cu activitățile nucleare.

Teheran (MF) - Iranul a 
amenințat din nou, ieri, Uniu
nea Europeană că va merge și 
mai departe în desfășurarea 
activităților sale nucleare 
ultrasensibile, dacă europenii 
își vor intensifica presiunile 
asupra Republicii islamice.

„Cu cât aceste țări își vor 
accelera și își vor înăspri de

Incidente la evacuarea din Gaza Suspect extrădat

Și-a preluat 
funcția
Sofia (MF) - Noul 
premier bulgar, so
cialistul Serghei Stani
șev, și Guvernul de 
coaliție învestit marți, 
și-au preluat oficial, 
ieri, funcțiile guverna
mentale, promițând 
să facă tot posibilul 
pentru aderarea țării 
la Uniunea Europea
nă în 2007. „Adera
rea este o prioritate 
națională. Facem tot 
posibilul pentru a re
cupera întârzierile, 
astfel încât Bulgaria 

Sîișă arfcre.la (Jn iu ne. la
1 ianuarie 200?" a 
subliniat Stanișev.

■ Evacuarea coloniștilor 
din Fâșia Gaza ar putea 
fi finalizată în următoa
rele câteva zile.

Ierusalim (MF) - Evacuarea 
coloniștilor din Fâșia Gaza ar 
putea fi .finalizată în următoa
rele câteva zile, a declarat, 
ieri, un purtător de cuvânt 
militar, la numai câteva ore 
după ce armata a intrat în 
mai multe implantări, pentru 
a aplica planul de retragere.

Premierul israelian, Ariei 
Sharon, s-a declarat „impre
sionat până la lacrimi” de 
imaginile transmise de tele
viziuni din timpul evacuării 
coloniilor.

Sharon a adăugat însă că 
procesul de colonizare va con
tinua în Cisiordania, după fi
nalizarea retragerii din Fâșia 
Gaza.
Coloniști furioși 1 ‘

La Neve Dekalim, cea mai 
mare colonie din Fâșia Gaza, 
coloniștii care refuză să își

Guvernarea 
în opinia PSD

București (MF) - Biroul 
Permanent Național al Parti
dului Social Democrat apre
ciază, într-o declarație remi
să, ieri, agenției MEDIAFAX, 
referitoare la situația exis
tentă la nouă luni după alege
rile din 2004, că actuala gu
vernare este „incompetentă și 
mincinoasă” și acționează 
„împotriva intereselor oame
nilor”.

Conform Declarației BPN al 
PSD, se înregistrează „o de
gradare fără precedent a cli
matului economic, politic și 
social, sub efectul unei guver
nări incompetente și minci
noase, împotriva intereselor 
oamenilor”.

Tăriceanu este nemulțumit de coaliție
■ Premierul a constatat 
că nu se respectă calen
darul de acțiuni al 
coaliției guvernamentale.

București (MF) - Președin
tele PNL, premierul Călin Po
pescu Tăriceanu, a declarat, 
ieri, într-o conferință de pre
să, că a constatat „cu neplăcu
tă surprindere” că nu se res
pectă pașii care trebuie înde
pliniți conform calendarului 
de acțiuni stabilit de liderii 
coaliției, în urmă cu o săp
tămână.

„Am constatat cu neplăcută 
surprindere că nu a fost de

mersurile, cu atât determina
rea noastră de a face să func
ționeze și restul instalațiilor 
nucleare va spori”, a declarat 
directorul-adjunct al Organi
zației iraniene pentru Energie 
Atomică, Mohammad Saidi.

Iranul a sfidat comunitatea 
occidentală redeschizând, la 8 
august, uzina de conversie a 
uraniului de la Ispahan.
Au sesizat AIEA

Țările europene au sesizat 
Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică (AIEA), te- 

La Neve Dekalim, coloniștii care refuză să își părăsească locuințele 

îi atacă pe soldați (Foto: epa)

părăsească locuințele îi atacă 
pe soldați, tinându-și copiii în 
brațe sau întinzând jucăriile 
acestora către cei aproxima
tiv 10.000 de militari care au 
intrat în cursul dimineții în 
implantarea israeli&Hfi:

în mijlocul unor scene de 
disperare și isterie colectivă, 
coloniștii au fost dispersați 
violent de mai multe ori de 

marat calendarul făcut cu o 
echipă mixtă a Alianței, pri
vind pașii exacți care trebuie

Am constatat cu 
neplăcută surprin
dere că nu a fost 
demarat calenda
rul făcut cu o 
echipă mixtă a 
Alianței
C. Popescu Tăriceanu

îndepliniți. De aceea, Biroul 
Permanent Central al PNL a 
discutat acest lucru și am de
cis să fie convocați membrii 
Comisiilor de regulament, a- 

mându-se că reluarea recon- 
versiei uraniului ar putea re
prezenta un risc de prolifera
re. Activitățile de conversie și 
îmbogățire a uraniului au 
drept principal scop produce
rea de combustibil pentru 
centralele civile, dar pot fi 
deturnate și pentru produce
rea de arme nucleare.

într-o rezoluție adoptată 
joia trecută și propusă de ță
rile europene, AIEA cere in
sistent iranienilor să revină 
la suspendarea totală a activi
tăților nucleare.

forțele de ordine, dar au reve
nit în fața acestora, incendi
ind pneuri și gunoaie.

Militarii și polițiștii, spe
cial antrenați pentru această 
misiune^ încep să își, piardă 
Fâbdareti-'Și -reactâoacaSăTWț 
tot mai multă fermitate, acțio
nând în special împotriva 
tinerilor foarte agresivi care 
se opun evacuării coloniei.

s. * ■ âil. a

poi vor fi strânse semnăturile 
pentru convocarea sesiunii 
extraordinare”, a explicat Tă
riceanu.

Potrivit calendarului de ac
țiuni al coaliției, prezentat de 
Tăriceanu, Comisia pentru re
gulament a Camerei trebuia 
convocată din dată de 11 au
gust.

Comisia de regulament ar 
trebui să lucreze, conform a- 
celuiași calendar, în perioada 
15-27 august, pentru dezbate
rea amendamentelor la pro
iectul de regulament. ■.

în aceeași perioadă, liderii 
grupurilor parlamentare ale 
coaliției ar urma să strângă

Ea solicită un raport com
plet asupra activității nuclea
re iraniene până la data de 
3 septembrie, în vederea orga-j 
nizării unei alte sesiuni ale 
cărei dezbateri riscă să 
concentreze asupra unei*  e- 
ventuale sesizări a CS al 
ONU. Autoritățile iraniene au 
răspuns că decizia lor este 
„ireversibilă”, întrucât Trata
tul de Neproliferare pe care 
l-au semnat le dă dreptul de 
a desfășura activități de con
versie și îmbogățire a uraniu
lui.

Londra (MF) - Un tri
bunal italian a aprobat, 
ieri, extrădarea, în de
curs de 35 de zile, a sus
pectului arestat la Roma 
în legătură atentatele e- 
șuate de la Londra din 
21 iulie.

Osman Hussain, cu
noscut și sub numele de 
Hamdi Issac, va contes
ta decizia la Curtea Su
premă italiană, au decla
rat avocații săi.

în vârstă de 27 de ani, 
suspectul a fost arestat 
în Italia la o săptămână 
după tentativele de aten
tate. El este acuzat că a 
încercat să arunce în 
aer o garnitură de me
trou la stația Shepherd's 
Bush.

Osman Hussain a re
cunoscut că a luat parte 
la această acțiune, dar a

sperie populația, negând 
că ar fi avut intenția să
ucidă. r'

semnăturile de convocare a 
ședințelor extraordinare ale 
celor două Camere pentru pe
rioada 29-31 august. De aseme
nea, reprezentanții coaliției 
în conducerile Senatului și 
Camerei ar trebui să depună 
cererile de convocare a ședin
țelor extraordinare.

între 29 și 31 august, calen
darul coaliției prevede sesiu
nea extraordinară a Parla
mentului.

în calendarul coaliției, ri*'  
vocarea propriu-zisă a preșe
dinților celor două Camere es
te programată după 5 septem
brie, când va începe sesiunea 
ordinară a Parlamentului.
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• Ajutor. Ajutorul care se acordă pentru 
încălzirea locuinței, în perioada 1 noiembrie 
2005 - 31 martie 2006, va fi cuprins între 
32 lei noi și 223 lei noi pe lună. în cazul 
gazelor naturale, acesta variază între 20 lei 
și 160 lei lunar, în perioada noiembrie - 
decembrie 2005 și între 22 lei și 178 lei în 
perioada ianuarie - martie 2006. (I.J.) 

k*
Subvenții. Integrarea României în Uni

unea Europeană impune găsirea unor noi 
metode de sprijinire a exportatorilor, după 
ce s-a renunțat la unele subvenții de la 
buget care au căzut sub incidența ajutorului 
de stat, a declarat, ieri, ministrul delegat 
pentru Comerț, luliu Winkler. (M.S.)

Orașul roman de sub cucuruz

Anticamerele Retezatului
Deva (S.B.) - Două la număr, unul la 

Ostrovel - com. Râu de Mori, și altul, inau
gurat ieri, la Nucșoara, centrele de vizitare 
ale Parcului Național Retezat sunt obiective 
obligatorii pentru turiști. Acolo se poate lua 

A un fel de „degustare” preliminară a 
farmecului zonei. Ea cuprinde o informare 
despre locul de destinație, prin citirea de 
pliante și broșuri. De la centru se pot da 
telefoane, consulta buletine meteo, datele 
despre starea drumurilor și despre locurile 
care pot fi vizitate în zonă, despre obi
ceiurile localnicilor și legendele locului. 
Centrul de vizitare al Retezatului de Ia 
Nucșoara este o clădire cu demisol, parter, 
etaj wrmanyyruu,
există o sală mare de expoziție, sală de întâl
nire pentru comunități, sală de educație 

} pentru copii, sală de conferințe, birouri pen- 
*tru Admi»istratia Parcului Național 
Retezat, b^liotecă, laborator și diverse 

/spații ad,‘inistr'ative- Este deschis oricând, 
/ orie/ ord’ oferă cele mai moderne 
/ mijloa^ 8*  forme de comunicare.

■ Istorie batjocorită, 
atracție turistică negli
jată, castrul rămâne o 
eternă ocazie pierdută.

TlBERIU Stroia________________
tiberiu.stroia9informmedia.ro

Deva - Chiar dacă e ascuns 
privirilor, de buruieni cres
cute din indiferența celor 
care ar putea face ceva, cas
trul roman din localitatea 
Micia este un punct de reper 
al istoriei românilor. Certi
tudinea acestui fapt este 
demonstrată și de faptul că, 
ieri, CUVÂNTUL LIBER l-a 
întâlnit în zonă pe confe
rențiarul universitar Liviu 
Păsculetcu. Acesta, împreună 
cu un reprezentant al Muzeu
lui de Istorie din Deva și o 
echipă de săpători încercau 
să deslușească enigmele așe
zării civile din epoca romană.
1.5O0 de soldați de elită

„Castrul roman de la Micia 
a fost construit imediat după 
cucerirea Daciei de către

romani, povestește Liviu 
Păsculetcu. Aici au fost can
tonați aproximativ 1.500 de 
soldați de elită. Scrierile 
povestesc despre o unitate de 
cavalerie din Spania, una de 
călăreți mauri și una de 
infanteriști și arcași de pe 
malul Eufratului. Aici avem
M ••..........

Niciodată nu am 
fost solicitat de 
reprezentanții 
Muzeului de Isto
rie pentru a aju
ta la conservarea 
castrului roman.

Petru Popa
*...................’ H

un amfiteatru, înființat prin 
anii 180, și cele mai mari 
terme din Dacia romană. Este 
de presupus că, în această 
zonă, trăiau peste 8.000 de 
locuitori”, susține conferen
țiarul.

Prin anii 1930, la cererea 
istoricului Constantin Daico- 
viciu, cei care dețineau pro
prietăți în zona castrului

Pe Șaua Retezatului

Deva (L.L.) - Locuitorii din 

peste 62 de ani, care practică 
o agricultură de subzistență, 
vor primi din partea statului 
o rentă viageră, dacă își vor 
arenda sau vinde terenurile. 
„Renta viageră va fi de 50 
euro/an pentru fiecare hectar 
arendat și de 100 de euro/an 
pentru fiecare hectar vândut 
și se va acorda pe toată

perioada vieții”, spune direc- 
DABR. Ion Sixnion. Pen

tru a beneficia de rentă, pro
prietarul de teren trebuie să 
se prezinte la birourile jude
țene de rentă viageră, care se 
vor înființa în această toamnă. 
Țăranii vor avea la ei dovada 
că au arendat sau au vândut 
terenul și vor da o declarație 
că nu mai dețin în folosință 
decât până la 0,5 hectare.

un r. ueva - - zam
DN 7 Simeria - Slmeria Mectse

în Deva aparatele ra-jar vor fl amplasate pe B-dul 22 

decembrie - Calea Zarandului - Zona Sântuhalm
■

Caricatură de Liviu Stânilâ

Vestigii istorice acoperite de buruieni și... indiferență

roman au primit de la statul 
român suprafețe de trei ori 
mai mari pentru a ceda aces
te terenuri.
Nu au eerut nimic

Deși târgul a fost făcut, 
după 1990 țăranii din Micia 
au venit cu actele de propri
etate, de dinainte de 1930, și 
au cerut aceste terenuri 
înapoi. Acesta este unul din
tre motivele pentru care, în 
zona castrului roman, cresc 
nestingherite culturi de 
porumb și cartofi.

Petru Popa, primarul co
munei Vețel (Micia), una din
tre cele mai bogate comune 
din țară, susține că ar fi aju
tat cu fonduri sau cu mână de 
lucru pentru ca acest castru 
să nu se degradeze.

„Din păcate, niciodată 
reprezentanții Muzeului de 
Istorie de la Deva nu mi au 
cerut să-i ajut. Dacă îmi vor 
explica despre ce este vorba, 
în 2006 voi aloca bani de la 
buget pentru acest obiectiv 
istoric important”, susține 
primarul.

Spânzurat în coteț
’etrila (M.T.) - Un tânăr 

de 22 de ani, din localitatea 
Petrila, a fost găsit spânzu
rat într-un coteț din fața 
blocului unde locuia.

Polițiștii Formațiunii de 
Investigații Criminale de la 
Poliția din Petrila efec
tuează cercetări pentru a 
stabili cu exactitate împre

jurările în care a decedat 
Florin O.

Până la această oră nu se 
știe de ce tânărul, de numai 
22 de ani, s-a spânzurat în 
cotețul situat în apropierea 
domiciliului său, pe strada 
Alexandru Sahia, lângă 
blocul numărul 23, din 
Petrila.

Bătut și jefuit de rromi
■ Un bărbat din locali
tatea Păuliș a fost 
bătut în timp ce se 
întorcea de la serviciu.

MlHAELA TăMAȘ
mihae la. tain asg inform media, ro

Șoimuș - Un bărbat din 
Păuliș, comuna ȘOimuș, a 
anunțat ieri, în jurul orei 
09:00, Postul de Poliție 
Șoimuș, că fratele său Ioan F., 
de 36 de ani, în urmă cu o 
săptămână, a fost victima

unei tâlhării, comisă de 
Clementin L., de 22 de ani, 
fără antecedente penale, și 
Marcel C., de 19 ani, din 
Bejan, cu antecedente penale, 
ambii fără ocupație. Ajunși la 
domiciliile acestora, polițiștii 
au constatat că cei doi au 
dispărut.
Lovituri în noapte

în urma cercetărilor efec
tuate s-a stabilit că Ioan a 
ieșit de la serviciu și a intrat 
pe la barul din Păuliș, unde a 
consumat băuturi alcoolice

până în jurul orei 03:00. în 
timp ce se întorcea acasă, în 
apropierea bisericii, a fost 
acostat de cei doi tineri de 
etnie rromă, care, după ce 1- 
au lovit cu pumnii și pi
cioarele, i-au furat 380 RON. 
Bărbatul nu a anunțat poliția 
pentru că s-a simțit rău și a 
fost internat la Spitalul 
Județean Hunedoara - Deva, 
la Secția Chirurgie: Oamenii 
legii îi caută pe cei doi agre
sori care vor fi cercetați pen
tru vătămare corporală și 
furt.

Noul an școlar
Deva (V.R.) - Anul 

școlar începe în 12 sep
tembrie și va avea 36 de 
săptămâni. Vacanța de 
iarnă este între 23.12.2005
- 8.01.2006, dar clasele 
primare vor avea o mini- 
vacanță în perioada 
31.10. - 6.11. între 3.02. și 
13.02. este vacanța dintre 
semestre, iar între 15.04.
- 24.04. cea de Paște. 
Zilele de 1 Decembrie 
2005, 24 aprilie (Paște) și 
1 mai 2006 vor fi libere.

Costești 2005
Deva (S.B.) - „Istorie, Na

tură, Cultură” este intitulată 
manifestarea ce se va desfă
șura la Costești în perioada 
19-21 august. Actuala ediție a 
tradiționalei manifestări, 
mult îmbunătățită, cuprinde 
și inițiativele Administrației 
Parcului Natural Grădiștea 
Muncelului - Cioclovina. Ast
fel, vor fi proiecții de filme - 
vineri (ora 19), sesiuni de 
comunicări științifice, un con
curs de orientare turistică, 
târgul meșterilor populari și 
o vizită la cetățile dacice 
(sâmbătă). Duminică vor avea 
loc evocări istorice și un spec
tacol folcloric susținut de 
ansamblurile „Hațegana” și 
„Silvana”, precum și de 
cunoscuți soliști de muzică 
populară hunedoreni și de 
Florica Zaha, Veta Biriș.

i L \ 1 )uz1
i j L. 1 i. \ I L_, | )

expertul tău în rnobiliei.

DESCHIS
luni - vineri 10,00-19,00 

sâmbătă 10,00 - 14,00

Deva Calea Zarandului nr. 43 tel. 0354 100 066
RECLAMA
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1881 - S-a născut George Enescu, cel mai mane compozitor 
român Cm. 1955). 2005 este Anul George Enescu, mar
când 50 de ani de la moartea compozitorului.
1850 - A murii scriitorul francez Honors de Sala» (n. 
1799)
1931 - S-a născut scriitorul român Râul Anghel.
1877 - A apărut, la Sibiu, „Albina Garpajilar', finale

I beletristică, științifică șl literară cu „itetrafuni".'

L___________________ ____

Calendar religios
18 august - Sf. Mc. Fior și Lavru; Sf. 

Polien, pomenirea lui Arsenie cel Nou, din 
Paros.

Deva (S.B.) - Acești sfinți au fost frați 
gemeni și erau tăietori în piatră. Prin 
meșteșugul lor au ajuns să fie chemați să 
zidească o căpiște idolească. Sfinții au luat 
banii și i-au împărțit la săraci și noaptea se 
rugau. Ziua lucrau tare și înfrumusețau 
lăcașul. întăriți fiind de îngeri, au termiat 
lăcașul și popa cel idolesc, văzând-o, a 
început să creadă în Hristos. împreună cu 
săracii, cărora le dăduseră banii, au legat 
idolii cu ștreanguri de grumaji și i-au tras 
jos. Drept urmare, popa a fost ars într-un 
cuptor special pregătit, alături de cei care 
l-au urmat, iar Sfinții Fior și Lavru au fost 
legafi la roata unui car, bătuti și apoi băgați 
într-un put adânc. Așa și-au dat sufletele. 
Peste câțiva ani, moaștele lor au fost scoase 
din put și așezate în racle, care izvorau 
miruri și izvoare de tămăduiri celor ce se 
apropiau de ele.

Energie electrică
Sunt programate următoarele întreruperi:
08.30-15.00 Str. M. Corvin, Luncii, Râului
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21 mart.-20 apr.

Tonusul fizic și psihic sunt în creștere. Acordați mai multă 
atenție relațiilor sociale. Poate începeți un regim alimen
tar.

21 apr.-20 mai

Nu vă bazați prea mult pe părerile dv în cumpărarea unor 
obiecte scumpe. Rugați partenerul sau un prieten să vă 
însoțească.

21 mai-20 iun.

Vi se reproșează pentru prima dată că sunteți conservator. 
Până acum ați fost mereu judecat ca fiind lipsit de limite.

21 iun.-20 iui. ________

Primiți vești legate de noi posibilități de câștig. încă mai ■ 
aveți nevoie de o mică pauză și veți putea răspunde > 
provocărilor.

I 
21 iul.-2O aug. . .________ _________ i

în inițiativele dv se resimte stresul. De aceea eforturile dv 
sunt înzecite. E o zi favorabilă oamenilor activi și cu 
inițiativă.

21 aug.-20 sept.

Vă implicați într-o relație romantică. Trebuie să vă pon
derați, să nu uitați de cei apropiați. Aveți idei profesio- | 
nale bune.

21 sept.-20 oct.__________ ________ _ __________

Amânați tot ce e relaxare și divertisment, pentru a vă _ 
dedica muncii. Reproșați celor din jur că nu procedează la I 
fel.

I 
21 oct.-20 nov. f

Personalitatea dv e azi mai puternică. Influența de care Ț 
beneficiari convinge o persoană importantă de eficiența | 
planului dv.

2T nov,-20 dec. ____ I

Azi reușiți să vă redobândiți siguranța și liniștea interioară. I 

Asta vă e suficient ca să vă ocupați mai serios și cu folo*  . 
de carieră.

Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15 00 Str. 22 Decembrie (pe partea stângă, între 
cart. Dorobanți și Dacia Service)

„ . .*  ■ — r.
Apă
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08 00-15.00 Str. Scoruș, I. B. Deleanu, Eroilor, Prunilor, 
Călugăreni, Coziei, S. Bărnuțiu, O. Densusianu, P. Maior, 
Brazilor, G. Barițlu, Str. Oituz, E. Văcărescu, Toamnei, Al. 
Militarilor, A. Mureșanu (până la Casa de cultură), Mineru
lui, Vulcan, Al. Florilor

Soluția Integramei din numărul 

precedent: S - M - CUM - SENINE

- US - LORD - ELE - CEAI - ALTA

- NPPRIER - SATELIT - a - 
REDA - AO - SA - INS - MC - E

- PLETE - H - SOL - TURTE - 

TIBET - UL - MONO - MALT - NA 

-TO - NEAM

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat,fâz 227091-

•îrtHfcnații CFR ' '*

Urgențe 112
Rompîeîl 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214974
Deranjamente lift 235090

21 dec.-20 ian.

21 ian.-20 febr.

larltatea.

21 febn-20 mart.___

Spuneți ce gândiți, însă atenție la forma expunerii ideii 
Asta va evita ranchiunile. După o zi încărcată, seara regâ 
calmul,

liiisnr nrnhl
“’’frontul și*

Sunteți elocvent și convingător, dar ați pute&j|-ta ce e 
important. Părinții consideră exagerate chafiLjje dv 1

7:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:15 Orașele Italiei 
7:45 Eurrydispecer 
8:00 Portul
0 miracolelor 

8:50 Miss World 
România 

9:00 Sănătate 
pentru toții 
(reluare) 

930 Teleshopping 
10:00 Justiție
0 militară 

11:00 FeHdty 
11:55 Euro - Dispecer 
12:00 Zestrea românilor (reiu-

0are) 
13:00 Stidetii 
13:30 Desene animate: Chip

D și Dale 
14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Ecouri din trecut 
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
16:55 Documentar 
1725 Travelling drcular 
18:20 Film serial 
18:50 Tragerile Joker și Loto 

5/40 Omologarea 
19KJ0 Jurnal TVR Sport Meteo

2tt00 Cărările gloriei (război, 
0SUA, 1957) Cu: Kirk 

Douglas, Ralph Meeker, 
Adolphe Menjou, 
George Macready. 
Cărările gloriei redă mai 
puțin ororile războiului, 
el constituie mai 
degrabă un studiu al 
structurii sociale. Lumea 
apare împărțită în con
ducători și conduși. 
Ofițerii dirijează eveni
mentele din elegante 
încăperi de castel, deco
rul accentuând indifer
ența lor față de soarta 
oamenilor. Aceștia 
pleacă în tranșee așa 
cum în timp de pace se 
duc la slujbă.

21:50 Circul Soarelui 
22:00 Jeremiah 
23:00 Jurnalul TVR 
23:30 Miss World România 
2335 Marcă înregistrată

025 0 coardă prea întinsă i

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
imâmpia, doctore 7 

9:15 Tânăr și neliniștit 
g (reluare)

10:15 Destine 
B răscumpărate

11:15 Tu ești, 
tu câștigil

12:15 De râsul 
lumii

13:00 Știrile 
ProTv

13:45 De râsul lumii 
‘ 14:15 Fiul pierdut (dramă, 

0SUA, 1992) Cu: Beverly 
D'Angelo, Dana Ivey, 
Michael McGrady, Max 
Gail

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 
0 Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTV Vremea 
17:45 Tu ești, tu câștigil 

Emisiune de diverti- 
ment

, 19:00 Știrile ProTV Sport. 
Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 Fugarele (acțiune, 
O Canada, 2004) Cu: Eri

ka Eleniak, Kim Coates, ș 
Brigitte Dau. Agentul 
federal Kate Parker 
(Erika Eleniak) este 
trimisă în prima ei mis
iune pe teren, având 
sarcina de a o recupera 
pe Claire Scott (Bridget 
Dau), care este sus
pectă într-un caz de 
crimă.

22:15 La Bkx 
23)00 Știrile ProTV Sport 
2345 Vreau să fiu mare 
23:50 Doi bărbați și 
0 jumătate. Cu: Charlie 

Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones, Marin 
Hinkle, Melanie 
Lynskey, Holland Taylor 

030 5 frați Julea (reluare) 
120 Știrile Pro TV 
2:00 Renegatul 
bOn Fugarele (acțiune, 
13 Canada, 2004, r)

7:00 Observator. Sport 
BKX) în gura presei 

(reluare)
9KX) Anastasia (r) 

10:00 întâmplări 
hazlii 

Ș 1030 Concuis 
Interactiv

12:00 Donjuan 
de România 

13:00 Observator
cu Simona
Gherahe

'< 1345 Aterizare forțată 
0 (acțiune, SUA, 1998)

i 16:00 Observator 
1645 Vwere-

0A trăi cu pasiune. Cu:
Edoardo Costa, Giorgio 
Ginex, Edoardo Velo, 
Giuditta Saltarini, Loren
zo Ciompi, Donatella 
Pompadur, Elisabeta De 
Palo

1730 Anastasia 
' 1830 Diverts:

Felix și Otilea 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. Sport 
Meteo

6:00 Curierul (Acțiune,
13 Franța, 2002) Cu: Jason 

Statham, Matt Schulze, 
Qi Shu, Rick Young..

735 Steiuri la Hollywood: 
Ben Affleck

825 Viata de după (Dramă, 
0 Spania, 2002) Cu: Javier 

Bardem, Luis Tosar, 
Enrique Vilfen, Celso 
Bugallo, Joaquin Cli- 
ment, Aida Folch 

10:00 Anita și eu (Comedie, 
i 0 Marea Britanie, 2002) 

Cu: Kabir Bedi, Max 
Beesley, Sanjeev 
Bhaskar, Chandeep 
Uppal, Anna Brewster 

1135 Locuri in inimă (Dramă, 
O SUA 1984)

1325 Nătărăii (Comedie,
0 Australia, 2005) Cu: 

Nathan Philips, Angus 
Sampson

15:00 Duplex (Comedie, SUA 
02003) Cu: Eileen Essell, 

Ben Stiller
1630 Orele (Dramă, SUA

07:00 Sărută-mă prostule (s) 
0820 Teleshopping 0835 Fiica 
oceanului (s, r) 0920 Rebelii (s, 
r) 1020 Tonomatul de vacanță 
11:30 Cinci minute de cultură 
11:45 Pasiuni (s) 1235 Euro- 
dispecer 1240 Verdict: Crimă 
(s) 1330 Teleshoping 1420 De
sene animate: Sagwa, pisica 
siameză 1430 Fiica oceanului 
(s) 15:00 împreună în Europa 
1620 Enigme din Carpați 1630 
Sabrina (s) 17:00 Rebelii (s) 
17:55 Euro-dispecer 1820 Bu
getul meu 1830 Sănătate 
naturistă 19:00 Soția lui Loren
zo (s) 20:00 Dragul de Ray
mond (s) 2030 Verdict: crimă I 
(s) 21:30 Jurnalul TVR 22:00 
Jurnalul Euronews pentru Româ
nia 22:15 Drumul spre San
tiago (thriller, Spania, 1999) Cu 
Jose Luis Gomez, Anthony 
Quinn 00:55 Sănătate naturistă

10:55 Clip Art 11:00 Monica 
1225 Teleshopping 1235 Bani 
la greu 14:00 Sunset Beach 
15:00 Dragoste și putere (s) 
1620 Mutant X (s) 16:55 News 
Radio 1730 Cash Taxi 18:00 ■ 
Focus Prezintă: Magda Vasiliu. 
Rubrica Sport prezentată de 
Radu Valcan. Rubrica Meteo 
prezentată de Nadira 19:00 
Documentar 2020 Vino mamă > 
să mă vezi. 2120 Dosare FBI 
2220 Cash Taxi 2230 Trăsniți 
în N-A.T.O. 23:00 Focul plus ‘ 
2345 Mutant X 0045 Guiness 
- Lumea recordurilor 0145 
Focus 02:45 Bani la greu

08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 Mama vitregă (s, r) 10:10 
Anita (s, r) 12:15 Amazoana (s) 
13:15 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:15 Legături de 
familie (s) 1530 Luna (s) Cu: 
Christian Meier, Gaby Espino 
1730 Poveștiri adevărate 1825 
Vremea de Acasă 18:10 Pariul 
iubirii (s) 2020 Mama vitregă 
(s) Cu: Victoria Ruffo 21:00 
Culoarea păcatului (s) 22:00 
Anita. Cu: Ivonne Montero, 
Jorge Enrique Abello, Natalia 
Streignard, Marcelo Cezan Elluz 
Peraza, Eduardo Serrano 0020 
Legături de familie (s)

06.30-07.00 Obseuator -
Deva (r) 

1630-1645 Știri locâe

> 0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

2030 Divertisment 
Cel mai tare 
din parcare 

2236 Observator 
2330 Diverts: 

FeHx și Ofilea 
020 Tinerețe
0 furată (dramă, SUA, 

1999) Cu: Winona 
Ryder, Angelina Jolie, 
Clea DuVall. Spre 
sfârșitul anilor '60, o 
lume era pe cale să se 
sfârșească și o alta să 
înceapă. Cei prinși la 
mijloc, cei 
derutați, erau repede 
cataloga# drept bolnavi 
psihic.

220 Concurs 
Interactiv

320 Observator 
420 Aterizare

* 0 forțată (acțiune, SUA
1998, r)

530Vlvere 
> Hfreluare)

02002)
< 1825 Curierul (Acțiune,
! 13 Franța, 2002)

20D0 Alina, mireasa vântului 
y (Dramă, Marea Britanie, 

2001)
2140 Gigli (Comedie, SUA

13 2003) Cu: Jennifer 
Lopez, Ben Affleck, 
Lenny Venito, Terry 
Camilleri, Robert Silver 

2340 Destinație finală 2
ș -(Horror, SUA, 2003) Cu: 

Aii Larter, A.J. Cook, 
Michael Landes, Ter
rence 'T.C.' Carson, 
Jonathan Cherry

1:10 Familia Roze (Comedie, 
13 Franța, 2003) Cu: Car

ole Bouquet, Yolande 
Moreau, Dominique 
Pinon, Jean Dujardin, 
Lorant Deutsch, Andre 
Wilms

235 Tabu (Thriller, 
qSUA 2002) Cu: Nick 

Stahl, January Jones, 
Lori Heuring, Amber 
Benson, Eddie Kaye 
Thomas

£ 14:00 Batman (d) 1445 Tele
shopping 15:00 Doctorul de 
suflete (s, r) 15:55 Apropo de... 
cinema 1720 Nu o poți lua cu 
tine după moarte (comedie 
romantică, $UA; 1938) 19:00 
Surorile (s) 2020 Omul invizibil 
(s) 22:00 Prieten și dușman 
(thriller, SUA 1997) 0030 Coș
mar pe strada Ulmilor: Copilul 
din vis (horror, SUA, 1988) Cu: 
Erika Anderson, Valerie Arm
strong

1320 Ora de știri 1420 Ron
do (magazinul minorităților) 
1525 Imagini de viață (s, Ung.) 

' 15:40 Vară aventuroasă (s,
SUA) 163512+1725 Piaza (s, ‘ 
It) 1730 încântare (s, It.) 1830 
Știri 1835 Știri economice 
18:45 Știri regionale 19:00 
Povești 19:40 Hotelul inimilor 
(s, It.) 2030 Știri, meteo, sport 
2125 Familia Thibault (s, Fr.) 
22:10 Fâșia moartă (s, 

* SUA/Can.) 23:00 Joi seara
2330 Casa culturii 0025 Știri, 

•' meteo, sport

1020 Teleshopping 11:00 Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracționar 12:00 Teleshopping ' 
1320 Rebecca 14:00 Jurnalul 
de prânz 15:30 Inspectorul 
Fowler (s) 1630 Rebecca (s, 
reluare) 1730 Naționala de f 
bere! 1830 24 de ore Națion
al Tv 19:45 Jara Iu' Papură 
Vouă 20:00 Taxi Driver 2120 
Mr. Bean (s) 2130 Țara Iu' 
Papură Vouă 22:00 Niciodată 
nu,e prea târziu (dramă, SUA 
1994) Cu: Paul Newman, 
Bruce Willis Paul Newman 
interpretează rolul unui bețiv 
0020 Național la miezul nopții

0720 TotalCar (magazin) 0725 
Bună dimineața, Ungaria! 
07:55 Mokka (magazin) 1020 
Sodă - joc telefonic 10:50 
Teleshop 1230 Salome (s, SUA) 
13:45 Moștenitori prefăcuți 
(comedie, SUA) 1530 Joc 1625 
Cărările iubirii (s, Mex.) 1730 
Vaporul dragostei (s, SUA) 
1830 Anita (s, SUA) 1930 Știri, 
meteo 20:00 Prieteni buni (s, 
SUA) 2030 Activ (magazin) 
21:15 Monk (s, SUA 2002) Cu: 
Tony Shalhoub 22:15 Fiica 
președintelui în centrul țintei 
(acțiune SUA/Ger. 1999) 00:10 
Intim 0045 Câteva perechi (s, 
corn. Ang.)

0630 Teleshoping 0720 Viața 
dimineața 09:00 Verissimo 
10:00 Lumea cărților 10:15 
Haiducii (r) 12:15 Calendar ecu
menic 13:00 Fan X. 13:50 Jet 
Set 1435 Automotor 1535 
Euromaxx 16:30 Ne privește 
1745 The Best of 6! Vine pre
sa 18:00 6I Vine presa! 20:00 
în fiecare zi mi-e dor de tine 
(comedie muzială, România, 
1988) Cu: Coca Andronescu, 
Nae Caranfil, Teodora Mareș, 
Marin Moraru, Emilia Popes
cu, Stela Popescu 22:00 Trenul 
vieții 2345 Ediția de noapte 
00:00 61 Vine presa! (r)

13:00 Realitatea de la 13:00 
13:45 45 de ani de comunism 
(r) 1420 Realitatea de la 14:00 
1520 Realitatea de la 15:00 
15:15 Realitatea medicală 
16:00 Realitatea de la 16:00 
16:45 Filiere 17:00 Realitatea 
de la 17:00 17:15 Documenta
rele realității 1755 Infobusiness 
19:15 Realitatea Zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
întrebările Realității 2120 Real
itatea de la 21:00 2145 Cifrele 
realității 2220 Realitatea de la 
22:00 22:15 Zece și un sfert 
2320 Realitatea de la 23:00 
23:15 45 de ani de comunism

12.15 Echipa de intervenție 
(acțiune, SUA, 1994)
14.00 Fiicele lui McLeod
14.45 Dragoste și război 
(dramă, SUA, 2001)
16.30 Lupta pentru viață
(dramă, SUA, 1997)
18.15 Eutanasie sau crimă? 
(dramă, SUA, 1987)
20.00 Fiicele lui McLeod
21.00 Secretele familiei Beli 
(dramă, SUA, 1994)
22.45 Jordan (s)
23.45 Risc amuzant (thriller, 
SUA, 2001)

14.00 Autopsia mumiilor
15.00 Secretele civilizațiilor 
dispărute, Călătoriile vikingilor 
16.00 Confruntări și fiare 
vechi, Buldozere și mașini 
17.00 Motociclete americane, 
Motocicleta-omagiu 3
18.00 Lumi dispărute, Troiț 
19.00 Tehnologie extrema, 
Podul Milau

' 20.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt Victori/Codul Mur
ray

ș 2030 John Wilson și un safari 
’ cu undița, Canada

21.00 Ziua Z (color)
22.00 Detectivi criminaliști,
Din fișele legistului
23.00 Dosarele FBI

l 00.00 Dosarele FBI
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• Preț nou. Doctoratul costă 2.000 de euro 
pe an. Pentru obținerea doctoratului trebuie 
obținut masteratul. începând cu acest an 
universitar, doctoratul fără frecvență se 
plătește. Ministerul Educației alocă, pentru 
anul 2005-2006, 6.617 locuri, din care 
5.020 la fără frecvență. (IJ.)

• împrumut. Consiliul Județean intențio
nează să împrumute 5,6 milioane de euro de 
la banca de investiții germană KfW, pentru 
asigurarea cofinanțării locale în cadrul unui 
proiect ISPA de reabilitare a infrastructurii de 
apă în Deva și Hunedoara. Proiectul are va
loarea de 46 de milioane de euro, din care 
75% reprezintă fonduri nerambursabile. (I.J.)

Mașini la greu
Deva (I.J.) - 7%, aces

ta este procentul de 
creștere a numărului de 
autoturisme din județ, 
în ciuda faptului că sun
tem pe primul loc pe la 
șomaj și la capitolul 
sărăcie. Unul din opt 
cetățeni este proprieta
rul unei mașini, iar nu
mărul vehiculelor este 
în creștere, arată un 
comunicat al IJS Hune-

Imre Baboczi 
(Foto: Ina Jurcone)

Credite

1

doara. Tot mai mulți 
oameni preferă un mij
loc de transport propriu 
în detrimentul trans
portului în comun. Dacă 
în 2002, persoanele fizice 
dețineau 55.000 de auto
turisme, în 2003 numă
rul acestora a crescut cu 
aproape 3.000, iar majo
ritatea sunt autoturisme 
abia ieșite de pe linia de 
fabricație a uzinelor de 
autovehicule autohtone 
sau străine. în scădere 
dramatică s® aftă îhsa 
parcările, Deva și 
Petroșani fiind defici
tare la acest capitol .

Deva (I J.) - AJOFM 
Hunedoara va acor
da, începând de luni, 
credite cu dobândă 
redusă din bugetul 
fondului asigurărilor 
pentru șomaj, până 
la suma de 56 de 
milioane de lei noi. 
Creditele sunt desti
nate IMM-urilor, aso
ciațiilor familiale, per
soanelor fizice auto
rizate care creează 
noi locuri de muncă 
și șomerilor care înfi
ințează întreprinderi r' 
cu obiect de activi
tate producție, ser
vicii și turism. „Va
loarea unui credit 
depinde de numărul 
locurilor de muncă 
nou-create, suma 
acordată pentru 
fiecare loc de muncă 
fiind de 10.000 de lei 
noi", declară Imre 
Baboczi, director adj. 
AJOFM Hunedoara.

reiiuin a majorat prețurile practicate 
la pompă cu valori cuprinse între trei și 
nouă bani pe litru pentru toate tipurile 
de carburanți comercializați. Cea mai 
mare majorare este operată la motorina 
Super Euro Diesel care costa 3,28 de lei.

(Foto: EPA)

RAFINARE (RRC)
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1.

Societatea

SNPPETROM

Preț 
închidere (leii 

0,4650

Variație 
<acț)(%) 

-2,11
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,6400 +0,61
3. TLV 0,9000 0
4. BRD 12,400 -1,59
5. IMPACT 0,4520 -1,74
6. AZOMUREȘ 0,2090 *3,98
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7900 +2.6

8. ROM PETROL 0,0995 0

9. HABER____________________ oprit___________________
10 BCCARPATICA 0,5250 -0,94
11. DECEBAL 0,0107 0

Rubrică -eaiixi-tă de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dui Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

împachetează 
cutii de chibri
turi la Xi'an, o 
fabrică privată 
din China. 
Aceasta este 
singura fabrică 
în care se 
lucrează manu
al, iar munci
torii au fost 
calificați la 
locul de muncă. 
Afacerea are 
un profit 
„subțire”, 
la 1000 de 
pachete se 
câștigă doar 
3,5 euro.

(Foto: EPA)
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Chirii mai mari cu 20 la sută
■ Din toamnă, vom 
asista la o majorare a 
prețurilor pe piața 
chiriilor.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Dacă la nivel națion
al creșterea prețului la 
apartamentele închiriate creș
te datorită înăspririi condi
țiilor de creditare ale băn
cilor, în județul nostru 

s^ftuațta e puțin diferită.
„De obicei toamna, mai pre

cis în lunile septembrie și 
octombrie, cresc prețurile la 
imobilele închiriate. Aceasta 
pentru că în orașele cu trafic 
mare de elevi și studenți, cum 
ar fi Deva, Hunedoara și 
Petroșani, există o cerere 
mult mai mare decât în restul

anului. în mod normal, un 
spațiu poate fi închiriat la 
prețuri cuprinse între 60 și 
500 de euro. Am dat aceste 
prețuri extreme care re
prezintă prețul de închiriere 
a unei garsoniere și a unui 
apartament de lux. în sep
tembrie prețurile acestea 
cresc cu valori cuprinse între 
10 și 30%”, afirmă Cătălin 
Ispas, regional manager Casa- 
domi Deva.
Cerere mică

Restul orașelor hunedorene 
au o cerere foarte mică de 
închiriere, chiar și oferta este 
la fel de slabă, adaugă sursa 
citată. „De exemplu, în Călan, 
dacă e să vorbesc despre 
orașele care găzduiesc școli și 
universități, există o școală 
postliceală, dar pentru aceas
ta nu avem deloc cereri de

închiriere”, adaugă Ispas. Se 
așteaptă pentru celelalte 
orașe din județ decizia BNR 
privind noile condiții de cre
ditare care, implicit, sunt 
mult mai drastice în ceea ce 
privește creditul imobiliar și

care, potrivit specialiștilor de 
piață, aceasta se va resimți 
mai mult în acest an, pentru 
că potențialii cumpărători ai 
unor apartamente sau gar
soniere se vor îndrepta spre 
închiriere.

în orașele mici cererile de închiriere sunt reduse

Subvenții pentru țăranis ■ A
■ Vițeii și junincile 
provenite din 
însămânțări artificiale 
premiate dublu.

Loredana Leah_____________ '
loredana.leah@lnfonnmedia.ro

Deva - Pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli din 
sectorul animalier, începând 
din acest an cuantumul sub
vențiilor a fost dublat. Pri
mele acordate proprietarilor 
de animale sunt diferențiate 
în funcție de tipul de repro
ducție (însămânțare naturală 
ori artificială) și de materi
alul biologic folosit.

Sunt premiați (în cuantum 
dublu) vițeii obținuți prin 
însămânțare artificială care 
au împlinit vârsta de șase 
luni, dar și junincile aflate la

prima fătare dacă se face 
dovada că au provenit din 
însămânțări artificiale.
Sunt și excepții

Conform datelor Unității de 
Ameliorare și Producție în 
Zootehnie, în Hunedoara, deși 
sunt 92 de puncte de însă

mânțare artificială, în zonele 
de munte accesul operatorilor 
însămânțători este greu de 
realizat.

Pentru a nu fi excluși de 
la subvenții, în cazul acesto
ra este acceptată soluția re
producerii prin tauri auto
rizați, cu certificat de origine.

însămânțarea artificială mărește subvenția

Modificări ale legilor ONG
Deva (I.J.) - Legea nr. 

246/05 cu privire la asociații 
și fundații a fost modificată, 
iar ca urmare se abrogă OG 
37/2003 și completarea OG 
26/2000. Biroul de presă al 
Instituției Prefectului Hune
doara anunță că o parte din 
propunerile ONG-urilor au 
fost acceptate de comisiile 
juridice parlamentare.

între modificări se numără 
faptul că actul constitutiv și 
statutul se încheie în formă 
au- tentică sau atestată de un 
avocat; Ministerul Justiției

poate interzice utilizarea în 
denumirea organizațiilor a 
unor sintagme specifice doar 
autorităților publice, însă nu
mai dacă motivează refuzul 
eliberării disponibilității de
numirii; asociația este obli
gată să numească un cenzor 
numai când numărul mem
brilor ei este mai mare de 15; 
modificarea statutului și a 
actului constitutiv se face 
prin hotărârea organului de 
conducere; fuziunea și divi
zarea sunt reglementate ex
pres.

Copilul în legi
Deva (I.J.) - Noile re

glementări privind legis
lația pentru protecția 
copilului specifică faptul 
că, în cazul în care un 
părinte dorește să efec
tueze o deplasare în stră
inătate împreună cu co
piii, are nevoie de un 
acord autentificat prin 
notariat al celuilalt pă
rinte. Acest document es
te prezentat la Punctul 
de Trecere a Frontierei, 
chiar și în cazul în care 
părinții copilului sunt 
divorțați, anunță printr- 
un comunicat Organi
zația „Salvați copiii” din 
Orăștîe. Autoritatea pen
tru Protecția Drepturilor 
Copilului are obligația de 
a informa opinia publică 
asupra acestor prevederi.

Festivitate de premiere. Concursurile de turism 
montan cuprind probe de regularitate, alpinism, ori
entare, însă cea mai gustată probă este cea culturală.

(Foto: Ina Jurcone)

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:loredana.leah@lnfonnmedia.ro
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„Războiul 
fierbinte"

• Gratuități. Consiliul Local Deva a aprobat 
lista cu persoanele care pot beneficia, gratu
it, de transport în comun pe raza municipiu
lui. Lista a fost extinsă cu 34 de persoane, 
care prezintă diverse grade de handicap. Ele 
vor primi legitimații de transport. (M.S.)

• Sântuhalm. Lucrările de executare a 
canalizării menajere în Sântuhalm sunt esti
mate la un cost de 156.200 lei noi. Banii ar 
urma să provină dintr-un împrumut al 
Primăriei Deva, programat să fie returnat pe 
o perioadă de 20 de ani, din care 4 ani sunt 
de grație. (M.S.)

Tiberiu Stroia
ttberiu.rtrohftinfonn medla.ro

Bălăcăreli 
dâmbovițene

Căutând prin sertare, pe pipăite, după 
ceva spray anticorupție, tanti Coana 
Justiția a dat peste megascandalul 

stenogramelor PSD-iste. Alea, în care Năstase 
și ai lui își băgau picioarele în ea democrație, 
pregătind povești socialiste de adormit 
poporul.

După ștergerea dosarului de praf și arunca
rea unei priviri chiorâșe pe niscaiva sondaje 
de opinie (unde se dezvăluie că Alianță 
pierde teren), tanti Justiția a pus stenogramele 
pe masă, din dorința clară de a terfeli ima
ginea, și așa șifonată, a partidului condus de 
Mircea Geoănă.

■ Mona Muscă arată 
de ce a demisionat din 
Guvern și din funcția 
de vicepreședinte PNL.

Dorina Sgaverdia
dorina.sgaverdia9informmeclia.ro

Fostul ministru al culturii 
și fost vicepreședinte al Par
tidului Național Liberal, de
putatul Mona Muscă, a acor
dat un interviu trustului de 
presă Informmedia, din care 
face parte și cotidianul Cu
vântul Liber.

Spun asta deoarece sunt sigur că declan
șarea unei anchete penale împotriva fos
tului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, și a 

fostului ministru al Finanțelor, Florin Georges
cu, nu va avea nici un rezultat. Indiferent 
dacăacesta amg supt sau,nu adevă
rate .-.’Ea' “ " ri
plat ninr . . . . , . . 11 motiv că scopul
acestui scandal este cu totul altul. Și anume 
acela de a ridica Alianța în ochii prostimii.

De altfel, tehnicile de manipulare folosite 
de președintele Băsescu încep să devină clare 
pentru toți cei care au ochi de văzut și urechi 

de auzit. Marinerul aruncă bomba, după care 
se face că dansează. S-ar putea însă ca aceste 
tehnici să nu mai dea rezultate. Contribuabilii 
încep să simtă încet-încet că guvernarea 
Băsescu tinde să devină una iliesciană. Cu 
singura diferență că actualul președinte nu 
zâmbește, ci râde cu subînțeles.

cuvântul U8ER: au avut o 
vară agitată. Mai întâi jocul 

premierului de-a demisia, 
apoi demisia dvs. din 

funcția de ministru al Cul

turii și vicepreședinte al 

PNL. Unii v-au „nomina
lizat” la funcția de prim- 

ministru. De două zile ați 

intrat într-o nouă ecuație 

importantă. Se vorbește 

despre dvs. ca despre 

viitorul președinte al 
Camerei Deputaților.

Mona Muscă: Nu cred că 
va realiza acest deziderat
Alianței de a schimba preșe
dinții celor două Camere ale 
Parlamentului.

se
al

Ci.; De ce? ■ •

Mona Muscă: Nu vreau să 
discut motivele, dar nu cred 
că se va realiza.

CL: Nu regretați demisia 
din pozițiile de ministru al 
Culturii și vicepreședinte al 

mai important partid 

guvernare?

ă: Eu simt foarte 
Am

celui mai important pan 

aflat la guvernare?

Mona Muscă: Eu sunt fc 
împăcată cu mine însămi, 
făcut ceea ce trebuia și

loan Inisconi, vkeprimar ___________ 08.00-10.00
• Pi ta aria MuâdpMui ftontdov*:
Simion Jitian, vkeprimar începând cu ora 09.00
• Poliția MuntdpMui Hunedoara: c
Comisar Costal Cozac, adjunct al șefului Poliției,
Municipiului Hunedoara 14.00-16.00

• CoraM JudefMn Humdom: 
Doriri Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului
pentru logistică: 14.00-16.00

Mimica Octavia Muscă

Data nașterii: 4 mai 1949
Stare civilă: căsătorită, 1 copil
Experiența profesională: cercetător 

■științific. Institutul de Lingvistică „lorgu 
Iordan" at Academiei Române
Cariera Politică: deputat de București, 
2004; membru al Consiliului Național de 
Coordonare al Alianței D.A. RNL - PD; 
2003 - prezent: deputat de Caraș-Severin, 
2000 - 2004

Inundații la Berthelot
General Berthelot (M.S.) - Ploile abun

dente căzute în comuna General Berthelot 
au făcut ca apele râului Galbena să crească 
și să iasă din matcă. Apele au inundat 7 
hectare de teren arabil și 3 hectare de 
fânețe. Din cauza apelor au mai avut de 
suferit grădinile a 9 familii din localitate.

A Ce credeți despre implicarea în politică a lui Miron Coana?
-!

Râul Galbena a inundat gospodăriile satului

tI caracterizează 
JLdorința de a fi în 
centrul atenției, dar 
asta nu înseamnă că 
va avea succes. Va fi 
imposibil să-i facă pe 
oameni să uite tot 
dezastrul provocat de 
mineriadele din anii 
90. Nici măcar 
locuitorii județului 
Hunedoara nu sunt 
mândri de el!
MArinela Rob, 
Deva 

convinsă că oamenii 
vor înțelege gestul meu. 
Pentru mine ca per
soană, cuvântul, o dată 
dat, este sfânt, 
respectat.

C.L.: Acesta este singu
rul motiv, pentru care 

v-ați dat demisia?

Mona Muscă: Absolut 
singurul motiv, dar mie 
mi se pare unul dintre 
cele mai solide. Un
politic ca mine, care 
are doar câteva prin
cipii, nu multe, puține, 
dar pe care le respectă 
foarte tare, și care mai 
are pe lângă asta un pic 
de cinste și multă mun
că la activ, un aseme
nea om politic nu poate 
să treacă cu vederea 
faptul că un alt om po 
litic, cu atât mai mult 
un prim-ministru, un 
președinte de partid, 
spune astăzi că demi- Mona Muscă, un politician care nu ezită 

i sionează, i 
’ este irevoca'cătină

că
demisia și 

poimâine că nu mai demi
sionează. Acestea sunt lucruri 
pe care un om politic nu are 
voie să le facă. Pentru că, 
până la urmă, cea mai solidă 
fundație a unui om politic 
este credibilitatea. Or, în 
momentul i®n 'oare^>m£ți 
respecți ■ cuvântul dat, nu âi 
credibilitate.

C.L.:V-afi așteptat la o reacție 

din partea primului-mi- 

nistru? Nu chiar să vă 
urmeze pilda și să-și dea 

imediat demisia după a dvs, 
dar măcar ud gest de regret 

pentru mișcările lui 

oscilante, pentru situația în 

PNL și Alianța?

A fost liderul mine
rilor o perioadă 

mult prea mare pen
tru ca acum să nu 
mai joace nici un rol. 
A fost un lider și cred 
că va ști să atragă de 
partea sa foarte mulți 
oameni. Politica este 
murdară, dar cred 
că se va descurca 
bine în această 
lume.
Marian Adobroaiei, 
Deva

Nu cred că va avea 
succes în lumea 

politică, chiar dacă a 
fost unul din cei mai 
cunoscuți lideri ai 
minerilor. S-ar putea 
să fie șocat de cât de 
puțină încredere au 
oamenii în el pentru 
că tot răul provocat 
de mineriade se va 
întoarce acum 
împotriva lui.
Dorina DRăcuș, 
Deva

Este modul său prin 
care dorește să se 

implice în viața româ
nilor, dar nu ne pro
nunțăm dacă va avea 
sau nu succes. Aceas
ta depiniie de foarte 
multe lucruri și în 
Valea Jiului mai are 
încă foarte mulți foști 
sau actuali mineri 
care au mare 
încredere în el. 
Orlando T.,

Deva

Mona Muscă: Nu, asta nu. N- 
am simțit că ar fi regretat sau 
cel puțin nu mi-a spus mie că 
ar regreta aceste mișcări os
cilante, indecizia sa, dar re
cunosc că m-a rugat foarte 
mult să nu demisionez.

C4,.: do ee
renunțat?

Mona Muscă: Era practic 
imposibil, pentru că nu poți 
să dai un vot de neîncredere 
primului-ministru și să râmâi 
în continuare în echipa 
guvernamentală. Nu se poate, 
e o chestiune de onoare. Și 
iarăși, nu poți să dai vot de 
neîncredere președintelui par
tidului și în același timp să 
rămâi în echipa lui, în con
ducerea partidului. Nu se 
poate, încă o dată spun, e o 
chestiune de elementară 
onoare. De bun simt, chiar. 
Pe de altă parte, regret că ne- 
a pus să votăm. Nu trebuia să 
facă acest lucru, dacă nu voia 
să aibă asemenea reacții. în 
rest, eu m-am simțit bine oa 
parlamentar...

C.L.: Cum vi se par ultimele 

declarații ale președintelui 

României, Traian Băsescu, 
despre subiecte ce vizează o 

paletă largă, începând cu un 

presupus trafic al grupurilor

de interese până la lipsurile 

din domeniul sanitar?

Mona Muscă: Mie mi se pare ‘ 
că nu mai este vorba de un 
război rece, ci de un război 
fierbinte și cred că, până la 
urmă, va trebui ca ori guver- 

ÎR*  ce
- felr . lirlie

C.L.: Ori?... Ce se poate 

întâmpla?

Mona Muscă: Probabil că va 
trebui o nouă strategie a 
guvernului. Să fie, cred eu, 
mult mai atent la ce se întâm
plă cu lumea. Nu poți să 
ignori nevoile oamenilor. 
Până la urmă un guvern asta 
trebuie să facă. Să asculte cu 
atenție dorințele oamenilor și 
să încerce să le îmbună
tățească viața.

C.L.: își depășește Băsescu 

atribuțiile de președinte cu 

aceste poziții publice?

Mona Muscă: Nu! Cred că 
Băsescu face ceea ce a spus, 
că va fl un președinte activ, 
care' va fi întotdeauna de 
partea populației și va încer
ca să medieze între guvern și 
români. Asta face. E adevărat, 
puțin mai aspru, puțin mai 
activ decât au fost președinții 
de dinainte, dar ăsta-i pre
ședintele ales.

Ideile lui sunt foarte 
îndrăznețe, dar 

departe de a putea ( 
fi realizabile. Pentru 
a avea succes în 
lumea politică cel mai 
important este să 
înveți să minți 
frumos și reușita 
depinde în cea mai 
mare măsură 
de cât de 
convingător ești. 
Mariana,
Deva

medla.ro
dorina.sgaverdia9informmeclia.ro
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I * • Stadion renovat. Stadionul Minerul
7 V, Lupeni a fost complet renovat în această 

’'vară pentru ca echipa locală nou-promovată 
în Divizia B să își poată disputa meciurile de 
acasă în cele mai bune condiții. Au fost 
montate 3000 de scaune de plastic, s-a 
gazonat terenul și s-au modernizat ves
tiarele. (C.M.)

• Luca la Lupeni. Fotbalistul devean Cipri- 
an Luca, fost jucător al Jiului Petroșani în 
sezonul trecut, care a fost în probe la 
Divizionara A, Pandurii Tg. Jiu, a ajuns în 
cele din urmă la Minerul Lupeni. Jucătorul s- 
a arătat ferm în decizia sa de a nu mai juca 
pentru Jiul atât timp cât la Petroșani va fi 
antrenor lonuț Chirilă. (C.M.)

Cetate
■ Devencele au 
câștigat primul meci 
din istoria clubului în 
fața formației Silcotub.

ClPRIAN MâRINUȚ 

clprian.marinut0litformmedla.ro

Deva - Echipa patronată de 
Marian Muntean și-a refăcut 
moralul zdruncinat de răz
boiul cu FRH și de fuga a 
patru jucătoare, după ce 
aseară în partida vedetă a 
Cupei Cetate a învins la o 
diferență de 13 goluri cam
pioana României, Silcotub 
Zalău. Trebuie însă precizat 
că victoria devencelor în 
acest joc a fost favorizată de 
absența a trei piese grele (Tol- 
hai, Gatzel, Farcău) din echi
pa pregătită de tehnicianul 
echipei naționale, Gheorghe 
Tadici, context în care Silco-

a învins campioana

Carmen Carta; (nr. 9) a fost principala marcatoare a echipei Cetate în meciul cu Silcotub

Mm .; -vgx. •

tub a pierdut și în fața celor 
de la U. Jolidon Cluj. Totuși, 
nici nu trebuie minimalizată 
importanța acestui succes, 
întrucât jucătoarele pregătite

de Liviu Jurcă și loan 
Mătăsaru au controlat autori
tar partida (ca de altfel și pe 
cea cu Mureșul Tg. Mureș) și 
au etalat un joc destul de bine

listele de la Cetate Vor reuși 
să se prezinte la același nivel 
și în jocurile oficiale din cam
pionat, acolo unde lupta va fi 
mult mai dură. în urma rezul-

România pe 31 în top FIFA
Geneva (C.M.) - Echipa națională a Româ

niei ocupă locul 31, la fel ca și luna trecută, 
în clasamentul FIFA dat publicității, mier
curi, la Geneva, a anunțat site-ul oficial al 
forului mondial. România are 649 de puncte 
și se află la egalitate cu reprezentativa 
Tunisiei. Adversarele Rom&niei în preli
minariile Cupei Mondiale din 2006 ocupă 
următoarele poziții: Olanda - 3, Cehia - 4, 

J Finlanda - 43, Macedonia - 92, Armenia -120 
) și Andora -134. Primele 5 locuri în această 

ierarhie sunt ocupate de: 1. Brazilia 837 
puncte; 2. Argentina 782; 3. Olanda 780; 4. 
Cehia 777; 5. Mexic 770.

Rezultate, miercuri, 17 august
ora 10.00: Cetate Deva - Mureșul Tg. Mureș 44-19 
ora 11.45: Silctob Zalău - U. Jolidon Cluj 25-30 
ora 17.00: U. Jolidon Cluj - Mureșul Tg. Mureș 39-23 
ora 18.45: Cetate Deva - Silcotub Zalău 35-22 
Programul de azi, 18 august__________________
ora 10.00: Silcotub Zalău - Mureșul Tg. Mureș 
qra 11.45: Cetate Deva - U. Jolidon Cluj.

pus la punct.
Contraatacuri nimicitoare

Principalele atuuri ale de
vencelor au fost buna organi
zare în defensivă, intervențiile 
bune ale portăriței Laura Poe- 
naru, inspirația pivotului 
Nica și eficacitatea jocului pe 
contraatac derulat prin ex
tremele Mitrea și Chirilă- Ră
mâne de văzut dacă handba-

tatelor din prima zi a turneu
lui, Cetate și U. Jolidon au 
câte patru puncte și se vor 
întâlni, azi, în meciul decisiv 
pentru cucerirea trofeului. Pe 
de altă parte, jucătoarele de la 
Silcotub, învinse în ambele 
partide ale zilei, au fost oprite 
la finalul meciului cu Cetate 
de antrenorul Gh. Tadici în 
sală și au fost pedepsite cu 
ture de scări.

Tadici o apără pe Cartaș

Sebastian Coltescu va 
arbitra fiul - Sportul

Petroșani (C.M.) - Arbitrul craiovean 
«* Sebastian Colțescu a fost delegat de Comisia 

Centrală a Arbitrilor pentru a conduce 
Întâlnirea Jiul - Sportul, programată, 
vineri, la Petroșani, in cadrul etapei a III- 
a a Diviziei A.

Vineri 19 august
Jiul Petroșani - Sportul Studențesc, o» 18.00, 
Național TV
Arbitru: Sebastian Colțescu (Craiova); sistențl: Cris
tian Nka (Plătești) și Ionel Popa (Pașcani). Obser
vatori: Mircea Stoenescu (București), Dragoș Gâciun 
(Cluj)
FC Vaslui - CFR Cluj, ora 18.00, TVR2
Arbitru: Lucian Dan (Alud); asistenți: Drago; fliescu 
și Florin Buzârnescu (ambii Craiova). Observatori: 
Sorin Satmari, George lonescu (ambii București) 
FC Argeș - Gloria Bistrița, ora 18.00, Telasport 
Arbitru: Victor Stânișteanu (Buziu): asistenți: Nlco- 
lae Megheșan (Târnăvenl) și Daniel Burlolu (Galați). 
Observatori: Mihai Mihaladu (București), Nicolae 
Grlgorescu (Timișoara)
SâmMta, 20 august
FC Național - Rapid București, ora 12.00, Telesport 
Poli Timișoara - Steaua București, ora 21.00, TVR1 
Duminici, 21 august
Oțelul Galați - FCM Bacâu, ora 18.00
Pandurii Tg Jiu - Poli lași, ora 18.00, Telespcr. 
Dinamo București - Farul Constanța, oca 20.00, 
Național TV

■ Reputatul antrenor 
susține că suspendarea 
qolgheterei devene 
face rău handbalului.

(C.M.) - Antrenorul 
echipei naționale de handbal 
feminin a României, Gheo
rghe Tadici, prezent, ieri, la 
Deva, cu ocazia participării 
echipei sale de club la Cupa 
Cetate, a afirmat că sus
pendarea pentru șase etape a 
jucătoarei devene Carmen 
Cartaș nu e benefică primei 
reprezentative. „Vina pentru 
situația dificilă a golgheterei 
devene e-mpărțită între club 
și FRH. Dacă clubul ar fi tri
mis jucătoarea la Centrul de

Medicină Sportivă din Bu
curești și ar fi expediat actele 
ce dovedeau accidentarea, în 
timp util, comisiei de specia
litate din FRH, nu ar fi exis
tat. nici ,o suspendare. Pe de 
r*dtă  Fparta, dacă membrii co-

Gheorghe Tadici

misiei din FRH ar fi văzut 
dincolo de orgoliu și ar fi 
înțeles că handbalista Cartaș 
e și a României nu doar a 
clubului Cetate, nu ar fi fost 
atât de drastici, iar suspen
darea era mai mică.' Eii am :j 
încălcat regulamentul și am 
convocat-o la națională, deși 
era în stare de suspendare, 
pentru că nu avem atât de 
multe elemente valoroase 
încât să ne permitem luxul să 
le dăm cu piciorul. Dar dacă 
FRH nu-i reduce suspendarea 
și o menține la șase etape, 
există riscul ca jucătoarea să 
nu poată reveni la cea mai 
bună formă și să rateze 
prezența la CM din iarnă”, 
preciza Tadici. Carmen Carta;

Petcu e nemulțumit de lot
tete*

■ Antrenorul de la FC 
Corvinul 2005 crede că 
promovarea e un 
obiectiv prea ambițios.

ClPRIAN MaRINUȚ________________________

dpriafl.mer1nut0ln1onnmedla.ro

Hunedoara - Conștient că 
rezultatele sub așteptări se vor 
sparge întâi în capul condu
cerii tehnice, loan Petcu, 
antrenorul principal al FC 
Corvinul 2005, și-a exprimat

îndoielile vizavi de obiectivul 
propus de sponsori încă de 
duminică de la prezentarea 
oficială a lotului de jucători. 
„Valoarea lotului de jucători 
e o problemă. Avem nevoie de 
câțiva fotbaliști de valoare și 
cu experiență, pentru a ne 
putea bate pentru obiectivul 
pe care-1 doriți voi”, le-a spus 
tehnicianul conducătorilor 
noului club. Sponsorii au 
promis că vor aduce jucătorii 
solicitați, iar... ieri antrenorul 
s-a trezit că la lotul inițial s-

1

Rațtomnu, lancău, Pascal - portari; Ambru$- Mta&ta, Bumbac, lacob. 
Ceauș», Pisoi», Mscioi, Cobuzan, S. Petcu, Mihu, Giorea, Otdean, Mitricâ, 
Velea, Vahsotean, Biriș, Mondea, Bordean (ambii Continui Htii D. Dascăles- 
cu, Cajtfcari, Pepenar, Vișan, Mlțiți, Duralia, Menea, Pădurar», R. Cristian. 
Furdean (ultimii cinci juniori de ia Corvinul Hd.) - Maoanți. Antrenor prin
cipal - loan Petcu. Antrenor secund - Florin Dtibinciuc. Director tehnic * 
Romulus Gabor. * V

au mai adăugat portarul Pas
cal de la Inter Gaz, fundașii 
Bordean și Mondea și juniorii 
Duralia, Menea, Păduraru, G. 
Robert și Furdean, toți de la 
Corvinul lui Mircea Alic. „Nu 
s-a reușit aducerea nici unui

jucător cerut de mine, în aces
te condiții, în nici un caz nu 
se poate visa la promovare. 
Problema va fi să menținem 
corabia pe linia de plutire șî 
să nu fim în coada clasamen
tului”, preciza Petcu.

A

clprian.marinut0litformmedla.ro
dpriafl.mer1nut0ln1onnmedla.ro
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• Accidentare. Jucătorul.echipei Rapid, 
Lucian Burdujan, a suferit o ruptură muscu
lară în meciul amical România - Israel.
Medicii preconizează că ar fi posibil ca 
jucătorul rapidist să fie indisponibil o mare 
parte din turul Diviziei A.(MF)

• Stranier. Fundașul român Laszlo 
Sepsi a jucat o repriză în meciul pe care 
formația Rennes, antrenată de Ladislau 
Boloni, l-a câștigat, marți, cu scorul de 3 - 1, 
în fața naționalei statului Mali. La partidă a 
fost prezent și Andre Cruz, prieten cu Ladis
lau Boloni.(MF)

„Ne-am pregătit pentru Cehia"
■ Naționala de tineret 
a remizat, scor 1-1, 
meciul amical disputat 
în compania Israelului.

București (MF) - Antreno
rul echipei naționale de ti
neret a României, Florin Ma
rin, a declarat că meciul ami
cal cu selecționata similară a 
Israelului a fost unul util în 
vederea partidei cu Cehia, din 
preliminariile Campionatului 
European de fotbal Under-21, 
din 2006. „A fost un joc util 
de pregătire înaintea celui cu 
Cehia, care este mult mai 
important. Am întâlnit o 
echipă bună, agresivă, ambi
țioasă, care ne-a pus foarte 
multe probleme. Tocmai de 
aceea au fost și acele dueluri 
mai dure. Bineînțeles, au fost

O etapă, pe tușă
Piacenza (MF) - Mijlocașul echipei Pia

cenza, Bogdan Pătrașcu, a fost suspendat, 
ieri, o etapă în Cupa Italiei, în urma cumu- 

lui de cartonașe galbene, a 
anunțat agenția Datasport. 
Jucătorul român nu va 
putea evolua în partida cu 
formația SSC Napoli, care 
se va disputa duminică, în 
turul trei al Cupei Italiei. 
Câte o etapă de suspendare 
au mai primit următorii

jucători: Belingheri (Ascoli), Busce
(Empoli), Castiglia, De Rosa (ambii Reggi- 
na), Giubilato (SSC Napoli), Izecson Dos 
Santos (Rimini), Jadid, Milanetto (ambii 
Brescia), Pancaro (Fiorentina), Pasquale (FC 
Parma), Pinto Dos Santos (Monza), Puggioni 
(Pisa), Ventola, Montolivo (ambii Atalanta 
Bergamo), Pasino, Montalbano (ambii Pisa), 
Brioschi (Bari), Carrozzieri (Arezzo), Ferri- 
ni (Cesena), Giallombardo (Livorno), Iunco 
(Hellas Verona), Masiello (Avellino), Meno- 
lascina (Manfredonia) și Frick (Temana).

Tenismaiml spani
ol Rafael Nadal a fost 
eliminat în primul tur 
al turneului Masters 
Series de. la Cincin- 
natti (SUA), fiind 
învins în trei seturi, 
cu 7 - 6, 2 - 6, 6 - 7, de 
cehul Tomas Berdych. 
Nadal, ocupantul locu
lui secund în ierarhia 
ATP, i câștigat unsă 
turnași în acest sezon, 
și fiisese neînvins în 
ultimele 16 
meciurL(E.G.)

(Fbto: EPA) 

și greșeli, multe nesin
cronizări în apărare, dar în 
repriza a doua am controlat 
mult mai bine jocul”, a spus

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

Am întâlnit o echipa bană, agre
sivă, ambițioasă, care ne-a pus 

foarte multe probleme. Tocmai de 
aceea au fost și acele dueluri mai 

dure. Bineînțeles, au fost și greșeli, 
multe nesincronizări în apărare.

Florin Marin 

............................................M 
Florin Marin. întrebat dacă 
a fost nemulțumit de evoluția 
unor jucători anume, tehni
cianul a răspuns: „Nu e vor
ba de nemulțumiri, dar unii 
dintre ei au evoluat și în cam
pionat și în cupele europene 
la echipele lor, iar alții nu au 
jucat titulari, ceea ce este 

foarte grav. în aceste condiții 
este normal să existe greșeli 
și nesincronizări”. La meciul 
amical dintre România și 
Israel, încheiat la egalitate, 
scor 1 - 1, nu a asistat nici 
un oficial din conducerea 
Federației Române de Fotbal 
(FRF), dar Florin Marin a 
apreciat că nici nu era nevoie 
de acest lucru.
„Destul de răi”

Atacantul Ciprian Marica a 
declarat că jucătorii israelieni 
au fost „destul de răi” în par
tida disputată, marți, la 
Mogoșoaia. „Israelienii și-au 
dorit foarte mult să câștige și 
au fost destul de răi pe teren. 
Dar au jucat la limita regu
lamentului, nu au fost fault
uri de cartonaș roșu”, a spus 
Marica. Referitor la 

primei reprezentative de a se 
califica la turneul final ai 
Cupei Mondiale din 2006, din 
Germania, internaționalul roj 
mân a afirmat: „Orice echipă 
se bate până în ultimi 
moment și speră la un re^ 
tat bun, dar, ținând cont tta 
ultimele meciuri, se poate 
spune că șansele de calificare*  
sunt destul de mici”. Jucă
torul echipei Dinamo, Ianis 
Zicu, a apreciat că nu este 
normal faptul că nici un ofi
cial al FRF nu a fost prezent 
în tribună la meciul amical 
dintre reprezentativele de 
tineret ale României și 
Israelului. Referitor la faptul 
că a fost fluierat în momen
tul înlocuirii, Zicu a spus: 
„Am fost fluierat pentru că în 
tribune au fost numai steliști 

rapidiști”.

Voci despre Lucescu-Rapid
București (MF) - Selecționerul reprezen

tativei de tineret a României, Florin Marin, 
a apreciat că nu este normal ceea ce se 
întâmplă în ultima perioadă cu antrenorii 
echipelor românești, în special cu Răzvan 
Lucescu. „Situația de la Rapid este o pro
blemă complicată, dar nu este normal ce 
se întâmplă în ultimul timp cu antrenorii, 
cu atât mai mult cu cât Răzvan Lucescu a 
avut și rezultate. Rapid joacă spectaculos, 
este în formă în acest moment și nu era 
nevoie de schimbări la nivelul conducerii 
tehnice”, a declarat Marin la finalul meci
ului amical de tineret România - Israel.

Vot negativ
București (MF) - An- î 

trenorul echipei Dina- I 
mo, loan Andone (foto), i 
a declarat că se bucură ; 
pentru că Răzvan Luces- j 
cu a decis să rămână la ș 
conducerea tehnică a i 
formației Rapid Bucu- J 
rești, dar crede că îi va j 
fi foarte greu odată ce a i 
primit un vot de neîn- 1 
credere din partea con
ducerii clubului. „Este j 
foarte greu să fii demis 
după doar două etape, i 
dar meseria de antrenor 
este și frumoasă. Și eu î 
am avut probleme în i 
cariera mea, dar în 
ultimii doi ani, de când 
sunt la Dinamo, nu am i 
mai fost pus în astfel de 
situații. Chiar am vorbit 
cu Răzvan la telefon și | 
l-am consolat. Mă bucur 
că își continuă munca 
începută acolo, dar ceea 
ce i s-a întâmplat este 
sigur un vot de neîn
credere din partea con
ducerii. De
acum înain-

Gh. Craioveanu

Adrian Anca

Titular în 
amical 
Getafe (MF) - 
Jucătorul român Ghe- 
orghe Craioveanu a 
fost titular în partida 
amicală pe care for
mația sa Getafe a ter
minat-o la egalitate, 
scor 1-1, marți, în 
compania formației 
Salamanca, 
informează cotidianul 
spaniol Marca. Gheo- 
rghe Craioveanu a 
fost înlocuit în minu
tul 64, cu Paunovki 
Meciul amical a avut 
loc cu ocazia 
prezentării totului for
mației Salamanca, din 
liga a treia a campi
onatului spaniol de 
fotbal. Golul echipei 
Salamanca a fost 
marcat de Arpon, în 
minutul 35, îh timp 
ce pentru echipa 
Getafe a ihscris 
Paunovici, în repriza a

Treviso și Ascoli în Serie A
■ Prima ligă italiană va 
debuta în data de 28 
august fără Genoa și 
AC Torino.

Roma (MF) - Consiliul Fe
deral al Federației Italiene de 
Fotbal (FIGC) a dat publi
cității lista celor 20 de echipe 
ce vor participa în sezonul 
2005/2006 în Serie A, printre 
acestea neregăsindu-se for
mațiile Genoa și AC Torino, 
al căror loc va fi luat de for
mațiile Treviso și Ascoli, 
informează AFP. FIGC a 
decis, la sfârșitul lunii iulie, 
ca gruparea Genoa, nou-pro- 
movată în Serie A, să retro
gradeze în a treia ligă ca ur
mare a unui caz de corupție. 
Comisia de Apel a federației 
italiene a respins contestația 
clubului Genoa, confirmând 
decizie de retrogradare. Gru
parea Genoa a prezentat însă 
această situație în fața unui 
tribunal sivii, care a blocat 
publicarea calendarului sezo-

încurcături între
■ CFR Cluj va fi cazată 
la lași înaintea partidei 
din deplasare cu FC 
Vaslui.

Cluj-Napoca (MF) - Preșe
dintele grupării ardelene, Iu- 
liu Mureșan, s-a arătat deza
măgit de această situație. Mu
reșan a declarat că, inițial, 
clujenii au făcut rezervări la 
hotelul Rahova din Vaslui, 
despre care spune că este 
patronat de principalul finan
țator al grupării FC Vaslui, 
Adrian Porumboiu, rezervări 
ce au fost, ulterior, anulate. 
„Am făcut rezervări la hotelul 
Rahova, din Vaslui, însă după 
o zi am fost anunțați că nu 
putem înnopta acolo. Dacă 
greșesc îmi cer scuze, dar am 

ma ședință a Consiliului Fe
deral al FIGC. Clubului AC 
Torino nu i s-a permis înscri
erea în Serie A, din cauza 
dificiultăților financiare, și va 
evolua și în sezonul următor 
tot în Serie B.
Revenire

în locul celor două forma
ții, vor evolua în Serie A e- 
chipele Treviso și Ascoli. Tre
viso revine, astfel, în primul 
eșalon după 96 de ani, deși a 
încheiat sezonul trecut pe 
locul cinci în liga secundă și 
a fost învinsă la baraj de 
Perugia. Ascoli va participa 
în Serie A pentru prima oară 
după 13 ani, deși la baraj a 
fost învinsă de AC Torino.

sebiea
Ascoli, Cagliari, Chievo Verona, 
Empoli. Florentina. Irrtemazionale 
Mlano, Juvsntus todno, tazio 
Roma, Lecce, Livorno, Messina, 
â® Milan, Palermo, ® Parma, 
Regglna, AS Roma, SampiMa 
Genova, Siena, Treviso |l Masse. 

auzit că hotelul este propri
etatea lui Porumboiu, care a 
avut grijă, se pare, să nu lo
cuim în Vaslui”, a spus 
Mureșan.
Neînțelegere

Principalul finanțator al 
grupării FC Vaslui, Adrian 
Porumboiu, a afirmat că a 
fost, de fapt, vorba de o neîn
țelegere. „Ei au făcut' re
zervări pentru vineri și sâm
bătă încă de săptămâna tre
cută, dar având în vedere că 
meciul se joacă în avans, vi
neri, conducerea clubului 
CFR Cluj a solicitat rezervări 
începând de joi. Acest lucru 
nu a fost posibil, deoarece, 
din câte mi-au spus cei din 
conducerea hotelului, came
rele erau rezervate pentru un 

Cristian Chivu

grup din străinătate”, a expli/ 
cat Porumboiu. Patronul 
clubului vasluian a menționat 
că s-ar fi putut găsi o soluție, 
dacă președintele clubulpj 
CFR Cluj l-ar fi sunat pentru 
a încerca să rezolve această 
situație.

„Să înțeleagă cei de la Cluj, 
la fel ca și alte cluburi de fqj- 
bal din țară, că eu nu mă-Ly 
cup de rezervări la hotel. Da
că m-ar fi sunat președintele 
Mureșan pe mine personal, 
probabil se găsea o posibilita
te. Acum toți fac speculații și 
încearcă să mă bage pe mine 
și pe echipa mea în diverse 
scandaluri”, a comentat Po
rumboiu. Partida FC Vaslui - 
CFR Cluj este programată 
vineri, de la ora 18:00, în eta
pa a in-a a Diviziei A.

Derbiuri italiene
Torino (MF) - Primul derbi 

al campionatului Italiei se va 
disputa pe data de 2 octom
brie, în etapa a Vl-a din Serie 
A, între echipa Juventus Tori
no, la care evoluează atacan
tul român Adrian Mutu, și 
formația Intemazionale Mila
no, informează agenția Datas-r 
port. în prima etapă a sezonu
lui competițional 2005/2006*  
care va debuta pe data de 28i 
august, Juventus, campioan^ 
Italiei, va întâlni, pe teren 
propriu, pe Chievo Verona, îh 
timp ce echipa AS Roma, la 
care evoluează fundașul Cris
tian Chivu, va juca, în de
plasare, împotriva formația/ 
Reggina.

Programul complet al pri
mei etape a campionatului 
Italien ește următorul: Ascoli
- AC Mila^^^irentina - Sam-
pdorttf Intel Milano
- Treviso, SMvsntus Torino -
Chievo Ve r , Lazio Roma - 
Messina, LÎVorho.. US Lecce, 
FC 'Reggi
na /Sisfiii’''- Ca
gliari, Udinese - Empoli.
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Vând ap. 1 cameră (01)
•canal cănâi în Simeria. zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Vând garsoniere (19)
• Deva, zona Favorit, etaj intermediar, 42 mp, 
balcon mare, modificată, convector, preț 850 
milioane lei, negociabil. Tel. 0720/354453.
• etaj in» contorizări, balcon închis, 
Deva, cartier Micro 15. Al. Crișului, bl. 52, preț 530 
(bilioane lei. Tel. 0254/216903.

tazna Progresul, dec., et. 2, balcon, bloc căra- 
“Wu bine întreținută, mobilată, tel 0732/660160, 

z5hp87. (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, frigider, aragaz, totul 
nou. et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• zona Gojdu, garsonieră dublă, semîdecoman- 
date, parchet, gresie, faianță, contorizări, preț 
68.000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
•zonăcentrată parter, bun pentru spațiu comer
cial sau birouri, semidecomandate, 
contorizări, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• Deva, parter, transformat în spațiu comercial, 
centrală termică, modificări interioare, preț 
65.000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702, 
(Fiesta Nora)
• zona E , bloc de cărămidă, nou, etaj 4, 
decomandate, 54 mp, 2 camere cu posibilitatea 
de mansardare, centrală termică, parchet 
gresie, faianță, bucătărie mare, preț 95.000 RON 
tel. 0745-302200, 232808, 0788-165703. (Fiesta 
Nora)
• agent, dec, amenajată, liberă, 30 mp, preț 650 
mii, tel. 0745/640725. (Mimason)
•cu2camere, et3, parchet gresie, faianță,zona 
Dacia, preț 550 mii, tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dada, et2, liberă, preț 13500 euro, tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona Măririi, et3, contorizări, liberă, preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
• agent, in zona Micro 15. etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)

• agent, In zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
/Garant Consulting)

agent ki zona Kogălniceanu sdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seara. (Garant Consulting)

• agent 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 milJei. 235208,0721/985256 (Rocan 3000)

•zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dudai,bloc cărămidă, et. t dec, contori- 
zăci, p ^mil. leLTe). 2352», 072ijf^ț. 

•zona Măriri, dec, mobilată, balcon închis, et 1, 
n 700 mii. lei. '235208,0721/744514. (Rocan 3000)

•zona Măriri, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
'lei, neg. Telefoane 235208.0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofert xcepțk I Decomandate, geamuri 
temopan, gresie, faianță, parchet, balcon, 
ipșțalații sanitare noi. contorizări complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, cartier Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)

•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp. preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
’-^nde)
, «comandată, 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 3, contorizări, balcon, bine întreținută. 
Calea Zarandului. Preț 49.500 lei. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

••tal 3, cu 2 camere mari, baie cu geam, gresie, 
faianță, parchet contorizări, merită văzută. 
Aleea Romanilor. Preț 55.000 lei neg. Tel. 223400, 
0740/914688, 0720/169303. (Casa Betania)

• agent art bună, gaz contorizat et 1, balcon 
închis, preț 550 mii, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• 2 camere, semidec., parchet, baie cu 
gresie+faianță, bloc de cărămidă, totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată, 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță, contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată, gresie, 
faianță, temopan, ușă metalică, parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et t st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată, gresie, faianță, parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită, fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• agent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță, parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• agent ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică, faianță, gresie, 
parchet, 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
•agent ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș. 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)

GHz)

• zona Dada, dea. modificată, gresie, faianță, 
contorizări, st 30 mp. Preț 470 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401.  (Rubin's Home)

Cumpăr garsoniere (20)
• ta Deva, zonă bună, cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253661 (Evrika)
• kt zona ultracentrală, Mărăștiul Nou, 
Dacia Dorobanți, Progresul, la prețul pieței și cu 
plata imediat tel. 0788-165703, 232808, 0745- 
302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• ageri, 54 mp, et intermediar, balcon închis, 
parchet contorizări complete, preț 820 mii. lei, 
tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dorobai^i, dec., contorizări, parchet, 
gresie, faianță, termopane, preț 1,1 mid, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona DecebaL dea, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță, preț 1,1 mid, tel. 0740/019418 
(Prima-lnvest)
• zona Gețdu, 50 mp, contorizări, balcon închis, 
preț 840 mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• zona Dada, contorizări. fără îmbunătățiri, 
parter, preț 650 mii, tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
• agent rt occidental, et 2, preț 700 
mil, tel. 0721/815781.(Prima-Invest)
• zona Dada, bloc de cărămidă, 42 mp, etaj 2, 
balcon închis, apometre, gaz 2 focuri, parchet 
preț 72000 RON, tel. 0788-165703,232808 0745- 
302200. (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 Gojdu, etaj 3, balcon, centrală termică, 
parchet ocupabil imediat preț 110.000 RON, tel. 
0788165703,232808 0745-30221». (Fiesta Nora)
• zona cro 15, etaj intermediar, decomandate, 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 50.000 RON. 
tel. 0723-251498, 232808 0788165702. (Fiesta 
Nora)

■ zona L Manta, etaj 2, decomandate, 54 mp, 
apometre, gaz 2 focuri, balcon închis, parchet, 
preț 30.000 euro, tel. 0745-302200, 232808 0788 
165703. (Fiesta Nora)
• zona THer, etaj 2 apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, parchet balcon închis, preț 75.000 
RON, tel. 0723-251498 232808 0788165702. 
(Fiesta Nora)
• zona L Manta, et2 din 4, dea, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003,

F 218234, seara. (Mimason)
• cnutt, balcon închis, parchet gresie, faianță, 
ușă metalică, modem amenajat, bdul Dacia, 
Deva, preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/039628
• Deva, Gojdu, parter, decomandate, bun și ca 
spațiu comercial, preț 78000 ron. Tel. 
0720/437889.
■ Deva, kdta Maniu, etaj 2, contorizări complete, 
preț 980 milioane lei, negociabil. Tel. 
0726/826624.
• Deva, Wneratal, etaj 1, bloc de cărămidă, 
decomandate, contorizări, 2 focuri gaz, interfon, 
acoperit cu tablă, balcon Închis, negociabil. TeL 
0723/933333.

• Deva, zona «A", bdul Decebal, preț 1400 mid. 
lei. Tel. 0724/848493,219764.
• Wf liberi, temi d NomanAteynodifkiirts
OeA, Ai.Woțilbf, etaj 1, bloc cărămidă, 610 

milioane lei. Tel. 227898 după ora 18
• •, SI mp, hol, bucătărie, baie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă, acoperit etaj 
t zona Kogălniceanu, preț 100.000 ron, nego
ciabil. TeL 0745/164633.
• semidecomandate, parter, contorizări, gaz 2 
focuri, zona Micro, bl. 78/3, Deva, preț 550 
milioane lei. Tel. 0726/042239.
• ageri, 2 camere, în Bârcea Mare, preț nego
ciabil. Tel. 231750.

• zb cen itaj 3, centrală termică, parchet,
bucătărie și hol laminat uși lemn masiv, balcon 
închis, faianță, gresie, lavabil, preț 120000 ron. 
Tel. 223541,0726/703314.
•zona AL Armatei, superamenaiat complet mo
bilat și utilat mobilă I a comandă, modernă. Oca
zie! 785 mii, lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, par
chet gresie, faianță, apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. Tell. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă cerii aH 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 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)

•zona Mcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță, cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii, neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, oeg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrata, I. Creangă, et. 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)

• ogari,ta zonaGojdu, et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• ogari, h zona Piața Centrală, decomandate, 
balcon, contorizări, boxă. Preț 1,080 miliar- 
de/108000RON. 0710013971. (Garant Consulting)

• ogari, In zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst. electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• ogari, ta zona Bălcescu. et. 4/10, decoman
date, centrală termică, amenajat balcon închis, 
87000 RON. Telefon 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• ageri, ta zona Dacia, circuit et 1, 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)
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• Dada, 2 holuri, parchet faianță, ușă nouă, preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• Zamfirescu, decomandate, et. bun, faianță, 
apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• Gojdu, decomandate, et bun, parchet gresie, 
faianță, lavabil, contorizări. Preț 30.000 euro, neg. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 

•decomandate, Rvtag, bucătărie, superame- 
najat parchet gresie, faianță, termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea CrișutaL semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță, termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
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) 
■ et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu. Preț 100.000 lei neg., țel. 
223400,0720/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• et intermediar, dea, centrală termică proprie, 
gresie, faianță, parchet, recent renovat 
Bălcescu. Preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)

• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă. Al. Muncii. 
Preț 30.000 euro neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casă Betania)
• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 
0740/914688 (Castfetaniaj (
• parter, bine Rr*U.  pte
faianță modeme contorizări,' m. iow. r.c, 
59.000 iei neg. TeL 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
■ana L Maniu, et L bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț ÎS 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfirau, 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 IxU 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, rotate exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț520 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 Lffiacutal, dea 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 KogătafceaHAÎn circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401. (RubirisHome)
• zonă centrală, etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin'S Home)

LooKAs

Produce:
SC CONSSER SRL

Dem, nr. VtotorȘulMl, nr. 22

Tâmplărie lemn stratificat cu geam termopan
Agrement tehnic nr, 007-02/282-2005

Caracteristici:
- lemn molid, stejar sau meranti tri-stra- 
tificat, umiditate 10-12%
- etanșeitate pe 2 rânduri de garnituri
- închidere multipunct cu feronerie rate
- geam termoizolant 4-16-4 mm
- finisaje cu grunduri și lacuri pe bază de 
apă rezistente la intemperii și ultraviolete

Tel./fax:
0254/230.431Obloane din lemn cu lamele 

mobile sau fixe Mobil: 0744/219.348

I_________

• zonăitaiacentrata, vedere la cetate, modificat, 
st 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut 
etaj intermediar, preț 1,250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin’s Home)
• zona Zanfiroscu, etaj intermediar, dec., bine 
întreținut, merită văzut. Preț 1 mid. Tel. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)

• zona L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet, merită văzut, preț neg. 
Tel. 0741/301548 0254234401. (Rubin's Home)

• zona LMo, dea, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi
ness)
• zona Lk. Auto. et. 2, dea, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 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 ofertăl Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 

•decomandat etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 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 Uzo Balcan, preț 550 milioane 
Jpi, neg. T elefon 0722/624091. (Casa Grande)

k tajwsț cartier Dacia preț 380 milibane lei. Teri. 

07237419974, (Casa Grande)

«agent, m, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego- 
ciabiL Tel. 0720/062014 (Casa Grande)

• agent, ST-52 mp. et 4 modificat termopan, 
boxa, ultrafinisat centrală termică, acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/B97467. (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)
• agent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat
25500 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)
•dec, zona M5/1, Hunedoara, 2 băi, preț 530 mii., 
tel. 0745/093073. (Partener-Hunedoara)

• zona M4, Hunedoara, dec., preț 490 mii., tel. 
0727191703. (Partener-Hunedoara) '

Cumpăr ap. 2 camere (04)
•znAbutiținDeva,de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
■ urgent zori bună plata imediat tel. 215212 
(Prima-lnvest)

• agent ta turnurile de la Astoria, exclus parter 
si et. 10, preț la vedere, tel. 0740/210780 sau 
227572 după ora 19,00. (Prima-lnvest)

• urgent zona Uiacutaț Mărăștiul Nou, 
Dorobanți, Progresul, Eminescu, împăratul 
Traian, centrul vechi, la prețul pieței și cu plata 
imediat, tel. 0788-165702, 232808 0723-251498. 
(Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, zona poliția județeană amenajări 
deosebite, preț 220.000 ron și apartament 4 
camere, aceeași zonă etaj 1,112 mp, decoman
date, amenajat complet 185.000 ron. Tel. 
0720/437889.

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

4. Preț două puncte, 
suma (milioane = mil. 
iar mil = M)

01 - Vând ap. 1 cameră 28 - Cumpăr alte imobile minte, articole sport
02 - Cumpăr ap. 1 cameră 29 - Imobile chirii 53 - Materiale de
03 - Vând ap. 2 camere 30 - Imobile schimb construcții
04 - Cumpăr ap. 2 camere 31 - Vând finanțe 54 - Bijuterii
06 ■ Vând ap. 3 camere 32 - Cumpăr finanțe 55 Artă, antichități, cărți,
08 - Cumpăr ap. 8 camere 33- Asocieri reviste
07 - Vând ap. 4 camere 34 * Oferte Împrumuturi 56 - Electrocasnice
08 - Cumpăr ap. 4 camere 35 - Solicitări împrumuturi 57 - Plante și animale,
09 - Vând ap. 5» 6 camere 36 - Auto românești - agroalimentare
10 - Cumpăr ap. 5,6 Vânzări 58 - Medicamente,

camere 37 - Auto străine - Vânzări instrumente medicale
11 - Vând ap. la casă 38 - Microbuze, dube 59 - Articole pentru copii
12 - Cumpăr ap. la caaă 39 - Camioane, remarci 60 - Instrumente muzicale
19 * Vând case, vile 40 - Utilaje, unelte, industriale 61 - Alte le
14 - Cumpăr case și agricole 62 Pierderi
15 - Vând case de vacanță 41 - Moto-velo 63 - Citații
16 - Cumpăt case de vacanță 42 - Piese, accesorii 64 - Licitații
17 ■ Vând case la țară 43-Garaje 65-Apeluri
18 - Cumpăr case la țară 44 ■ Auto - Cumpărări 66 Umani frira
19 - Vând garsoniere 45 - Auto - Chirii 67 -Felicitări
20 Cumpăr garsoniere 46 - Auto - Schimb 68 - Mulțumiri
21 - Vând terenuri 47 - Mobilier și interioare 69 - Matrimoniale
22 - Cwmpâr turui uri 48 - Televizoare 70 - Absolviri
23 - Vând locuri da veci 49 ■ Audio-video, antene și 71 - Solicitări servicii
24 - Cumpăr locuri de veci 72 - Prestări servicii
25 - Vând spații cmnerdale 50 ■ Apar te foto și telefonice 73 - Solicitări locuri de
26 - Cumpăr spații cxnncruhde 51 - Calculatoare șl accesorii muncă
27 - Vând alte tarobfie 62 - tmbrtcAminte, tnrința- 74 - Oferte locuri de muncă

• agmtagertMM"t3 camere, semidecoman
date, bloc de cărămidă etaj intermediar, 
centrală termică ocupabil imediat zona 
Bălcescu, preț 130.000 RON, negociabil. Tel. 
0745/888619.
•zona L Maniu, în L-uri, et Intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduă N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei. neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

•zona DorobaițL et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mii lei. neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• zona ProgresuL et 2. cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid
iei, negociabil, telefoane 211587, 0745/2153662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)

• zona ProgresuL dea, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (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)

• zona Dorobaițl, etaj intermediar, decoman
date, 98 mp, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet stejar, gresie, faianță 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț 150.000 RON, 0723-251498 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Caipați, decomandate, balcon, boxă 
contorizări, parchet fărămodificări preț 150.000 
RON, tel. 0745-302200, 232808, 0788-165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 3, decomandate, 2 
balcoane, boxă centrală termică parchet 
bucătărie modificată 130.000 RON, tel. 0723- 
251498 232809.0788-165702. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet, gresie, faianță preț 
145.000 RON, tel. 0788-165703, 232808 0745- 
302200. (Fiesta Nora)

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

• zonă centrata, I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
• agent ta zona centrală decomandate, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 1,4 
miliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)

• dec, vedere "n 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 1, dec,, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică 
proprie, gresie și faianță moderne, ușă metalică 
beci, Mărăști, preț 43.500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0720/387896. (Casa Betania)
• et 3, dec, 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 i, parchetat gresie și faianță
bine întreținut, contorizări, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro. neg. TeL 0741/3015480745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
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• dec, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă, 
centrală termică, amenajat preț 950 mii. neg. Tel. 
0741/301548,0254.234401. (Rubin's Home)
• dec termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. Tel. 0741/301548, 
0254.234401. (Rubin’s Home)
e zonă centrata, amenajat cu centrală termică, 
dec, parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona MtaenM, 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)
• regent, ST=90 mp, et 4.2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică, confprt 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)
• regent, 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 mil„ 
neg., tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• in zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobarti, Mărăștiul Nou, Decebal, Dacia, 
Gojdu, Micro 15, Progresul, la prețul pieței și cu 
plata imediat, tel. 0745-302200, 232808, 078S- 
165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, Liliacului, etaj 1, 2 băi, 2 balcoane, 
confort 1, fără intermediari, preț 45.000 euro, 
negociabil. Tel. 0727/011504.
• etaj 2,2 balcoane închise, 2 băi, 2 boxe, loc 
rezervat pentru mașină preț 1,400 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0721/980357.
• zona Uliaaăui, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel.. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• urgent h zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon O74OO1397L (Garant Consulting)
• urgent In zona Gojdu, bucătărie cu 
faianță+gresie, 2 băi faianță+gresie, centrată*  
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara (Garant Consulting)
• dec, parchet 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță contorizări complete, et 3, preț 2 
mid. neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Life Iu, dec., et. 2, contorizări, 2 băi, 2. 
balcoane, st 100 mp, preț 135 mid, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• superamenajat Hunedoara et. 1, preț 50.000 
euro, neg., tel. 0745/093073. (Partener-Hune
doara)
• zona Zaranduhn, etaj 1, decomandate, 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
162.000 RON, tel. 0788/ 165703, 232809, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Emnescu, etaj 1, decomandate, centrală 
termică parchet 2 ibalcoane, vedere în 2 părți, 
preț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702 (Fiesta Nora)

Mihaela Flore 0721 - 513 871
Sorin Flori 0720 - 487 389
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• urgent ST=75 mp, et 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet centrală termică 47000 
euro, neg, telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467.(Alfa)
• urgent ST=65 mp, et 6, 2 băl, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467, (Alfa)
• urgent ST=80 mp, et 2 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)

• et 2 dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului, preț 
140.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (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, 
0740/914688 0724/169303. (Casa Betania)
• Zoneb-dui Decebal, et4/7, neamenajat .Preț 
1,6 mid. neg.Tel.0745666447/0740232043, 
0254.234401 (Rubin’s Home).

• Zona Băiceecu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35OOOEur.neg. Tel, 0745666447. 
/0254234401. (Rubin’s Home).

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• zona ZaranrMut etaj 1, decomandate, centrală 
termică parchet gresie, faianță preț 162.000 
RON, tel. 0788-165703,232809,0745-30220. (Fiesta 
Nora)
• zona Emtoeecu, etaj 1, decomandate, centrală 
termică parchet, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
preț 50.000 euro, negociabil, tel. 0723-251498, 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)
• 3 nhrete+anexâ, 70 mp, curte betonată teren 
970 mp, Ilia, Str. Libertăți, nr. 1 A. Tel. 
0723/573825.
• 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, pivniță 280 
mp, P+l+M, zona Zăvoi, cartier rezidențial, nou, 
preț 90.000 euro, negociabil. Tel. 0741/228467, 
0746/074922,0747/035314.
• Deva, rtnd vechi, cu teren, salon, bucătărie, 
loc de luat masa 2 camere mari, preț bun. Tel. 
0726/826624.
• Deva, Horea 2 corpuri, centrală termică garaj, 
anexe, 750 mp. Tel. 0722/347512, 0722/790008 
228448
• 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.
• OrișUe, str. Crișan, nr. 34. Tel. 241263.
• uia cameră baie, bucătărie, ultraamenajate, 
centrală termică termopan, baie cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848 0726/972966.
• urgent, în apropierea Devei, casă nouă în 
construcție, utilități, st 1700 mp, fs 20 m, preț 
25.000 euro, negociabil. Tel. 0726/826624.
• zonă centrală 3 camere, bucătărie mare, 
pivniță garaj, grădină foarte frumoasă preț bun. 
Tel. 0726/826624.
•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)
• Zorn lătra centrala 2 cam, bucătărie, baie, hol, 
cămară locuibilă apă gaz, curent, toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST.500 MP. 
FS.30 M. PREȚ .75.000 EUR.NEG. TEL.0745666447, 
0254.234401 (Rubin's Home).
• zona t ! 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)
• zonhațeriA D+P+l, 1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat, preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• zona LVăcfrescu, de protocol, piscină ideală 
pt. împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)

•zonă «Bielă 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, partor+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 Cătagănni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)

• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st 400 mp, preț 68000 euro, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118.000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• In Du 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 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 bă, garaj, bucătărie, curtet 
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-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent, In 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)
•ta Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• regent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, plata imediat, tel. 215212 
(Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)
•zona samuhaun, 2 corpuri de casă o cameră 
baie, bucătărie, și 2 camere, hol, cămară sere, 2 
ari, gaz, apă curent, preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Bânâu, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
■zona Leșnic, 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 mii. lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
nonă Bâța, 2 camere, cămară hol închis, anexa, 
curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. Relații 
la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
•ta 30 km de Deva casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
•ta Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• ugent, 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj,
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767, (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică canalizare, ST=34O 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 218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, baie, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

Vând case de vacanță (15)
• cabană ttn lemn de brad, 90 mp, P+M+terase 
și balcon, cu 700 mp teren, în Boholt, acces la gaz 
și curent, lângă pădure, se vinde și fără teren, 
preț 17.000 euro. Tel. 0720/545242.
• construcție 2002 în stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
■ Costești, cabană cu mansardă și teren 1000 
mp, zona deosebită liniștită grădină pomi. Tel. 
0723/288282.

Vând case la țară (17)
• Bretea Mreeșană, nr. 40, 3 camere, hol, 
cămară baie cu gresie, faianță, hidrofor, fosă 
septică bucătărie, anexe, pivniță fântână viță 
de vie, pomi fructiferi, sobe teracotă noi, cablu 
tv, RC în 2004, st36ari,sc280mp,l,150mld.lel, 
negociabil, Tei. 0720/243253.

• Homorod, 8 km de Geoagiu, pretabil casă de 
vacanță preț 450 milioane lei, negociabil. Tel. 
248539,0788/720353.
• Sântamkei, 7 km de Deva, nr. 120, preț nego
ciabil, începând cu 1 mid. lei. Informații: Sârrtan- 
drei, nr. 120.
• urgent, casă bătrânească în Bârsău, 10 km de 
Deva, grădină 1000 mp, curent electric, fântână 
fs 20 m, preț 300 milioane lei. Tel. 229034, 
0724/355166.

Vând teren (21)
• ta Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• ta Zirai, fs 165 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)

Socom Unirea Petroșani
anunță pentru data de 26 august 2005, ora 10, la sediul social 

din Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, et. 2, organizarea 
licitației deschise cu strigare privind închirierea spațiului 

comercial situat în Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, parter, 
bloc 92. Caietul de sarcini se poate obține de la sediul social. 

Informații suplimentare la telefoanele: 0254/542763, 
0254/543251 - dl. Popa Viorel.

(28682)

• intravilan, 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)
• zona CA itoMttl, 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la 50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mimason)

• zona Cb Ioc de casă 715 mp, fs 10 m, preț
37.000 euro, neg., telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• In Mint' ta DN7, cu deschidere 17,5 m, gaz, 
apă curent, preț 6,5 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
• 10 parcele terena500 mp,zona CăprioaraTel. 
211124.
• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502.
• arabi extravlan, Sântuhalm, în spatele SMA, 
1330 mp, fs 18 m, preț 5 euro mp, negociabil. Tel. 
221712,0724/305661.
• Deva, Intravilan, Prelungirea Vulcan, 1200 mp, 
acces auto, 5600 mp zonă de cabane. Tel. 
0720/437889.
• Intravilan 30 ari, front stradal 45 m, anexe 
gospodărești, grajd 20 m lungime și fundație 
pentru 12 camere, în Turdaș. Tel. 0721/035361.
• intravilan, cu pomi, comuna Berthelot, se 
poate parcela 87 ari, lângă Primărie, 5 km de 
Hațeg, la asfalt Tel. 770687.
• Intravilan, In Hărău. Tel. 221811.
• Intravilan, loc de casă în Tâmpa 1 km de 
Simeria st 1700 mp, fs 17 m, curent, gaz, apă 
canal, preț negociabil. Tel. 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
• loc de casă 35i6mp,fs22m,apăgaz, curent, 
loc drept zonă liniștită Hunedoara 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
• loc de casă, în localitatea Bretea Mureșană. 
Informații la nr. 231, Roz Elena
• loc pentru construcție casă în Sântandrei, 
2500 mp, cu casă bătrânească toate utilitățile, 
preț bun. Tel. 0726/826624
• teren cu livadă 10.000 mp, Sântuhalm, în 
spatele depozitului Atacret, preț 20 euro mp. Tel. 
0254/219335,0746/098225.
• urgent, intravilan, 3000 mp, fs 50 m, utilități, 
zona Câlugăreni, bun pentru construcții locuințe, 
preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 0745/888619
• vând 24700 mp teren pentru agricultură și 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Toteștl-Hațeg, lângă 
canton, acte în regulă titlu și CF. Tel. 
0723/732560,212272.
• vând teren intravilan, 5100 mp, zona Deva 700. 
Tel. 222305,226813.
• Râu Mare Retezat, zona mănăstire, curent 
electric, izvoare, acces auto, 1400 mp. Tel. 
0720/437889.
•4300 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, fs. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•loc. Tknpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs25m, apă gaz, canalizare, curent, preț900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr. 1)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent, preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 1800 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• Simeria, laDN7,st7.400mp,fs40m,apăgaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
•ta5kmdet>ere.‘'s';9o^^i. fs 900 m, apă 

gaz, curent, preț 15 Kfro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Cristur, 1200 mp, fs 16 m, preț 10 euro/mp, 
tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• Intravilan, ztnă DN7, st3300 fs.50 mp. Apă gaz, 
curent, toate facilitățile preț.24 eur 
neg..mob.0745666447, 0254.234401 (Rubin'S 
Home).
• Intravilan zota prelungirea Vulcan, st.5,200 
mp.fs.140 mp. se parcelează, preț 8 eur 
mp..tel.0745666447,0254234401 (Rubin's Home).
• Intravilan zona Sântuhalm st.4200 mp. Fs32m. 
toate facilitățile preț 8 eur.mp. Tel.0741301548, 
0254.234401 (Rubin's Home).
• intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro. telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• frrtravlan, zona Urai, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• intravilan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• intravilan, st 2000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona 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=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• zonă Mștită Deva, st 2800 mp, posibilități 
cabană preț 3,5 euro neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

Cumpâr terenuri (22)
• intravilan, in Șoimuș, loc de casă, aștept 
oferte. Tel. 0723/525057.
• intravilan, zona Șoimuș - Balata ■ Bârsău - 
Hărău ■ Boholt, posibilități curent electric, acces 
auto, ofer cca 4.000 euro. Tel. 0720/437889.
•cumpăr teren în Săcârâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 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)

Vând spații comerciale (25)

parte a unei corporații Internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Marecaută pentru dezvoltarea echipei în Hunedoara

distribuitori de presă
Cerințe:

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

• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058.
• ugent ip^ll comerciale, 34 mp, toate dotările, 
zonă cu vad, poliția județeană preț 130.000 RON, 
negociabil. Tel. 0745/888619.
• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Romsilva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, negociabil, tel.efon 0745/640725. 
(Mimason)

• zonă semkentrală 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă 
curent, preț 65.000 euro, neg., telefon 
0740/173103. (Mimason)
• bar cu terasă zona Poliția jud., sc 76 mp, teren 
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 mp, preț 
43.000 euro, neg., telefoane 0740/173103,206003. 
(Mimason)

• amenajat, zonă centrală Hunedoara, preț 
33.000 euro, neg., tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)
• centrai, amenajat, 250 mp, tel 0726523833. 
(Eurobusiness)

Alte imobile (27)
• vând liniă de exploatare și industrializare 
compusă din hală gatere, circulare, clădiri 
P+etaj, bar, restaurant, atelier, platforme, taf + 
tractor, drujbe, preț la vedere. Tel. 0745/638149.
• te mă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• tamă ta Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Chirii imobile (29)
• 2 camere, intrări separate, contorizări, curent 
trifazic, ideal pentru sediu firmă, Deva, zona 
Kogălniceanu, preț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
• închiriez casă de vacanță P+1 cu terasă în 
stațiunea Geoagiu-Băi. Tel. 241044, după ora 17.
• închiriez foarte urgent garsonieră mobilată 
mobilă nouă aragaz, frigider, tv color, noi, etaj 1, 
cartier Dacia, preț 80 euro. Tel. 0723/525057,
• ofer petnru închiriere garsonieră și aparta
ment 2 camere decomandate, Deva, zonă 
centrală Tel. 0721/744514.
• ofer spre închiriere pe termen lung 
garsonieră zona gării, Deva, preț 80 euro. Tel. 
0726/224003.
• ofer spre închiriere, în Deva, spațiu pentru 
producție, servicii sau comerț, 60 mp, curent 
trifazic, centrală termică zonă ultracentrală 
preț 5,5 euro mp, negociabil. Tel. 0744/561810, 
0745/096675.
• ofer spre închirirere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.

• primesc In gazdă 2 eleve de clasa a IX-a, 
aproape de Liceul Pedagogic, casă particulară 
toate condițiile. Tel. 216347.
• primesc In gazdă 2 fete, condiții excelente, 
centrală termică zona Lido, Deva Tel. 225042.
• primesc ta gazdă 'elev sau elevă condiții 
foarte bune, zonă centrală Tel. 217649.
• primesc ta gazdă elevă în cameră separată 
condiții bune. Tel. 212400, Deva
• URGENT, solicit chirie în Deva, garsonieră 
‘apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobilat, pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar și ofer 
seriozitate, tel. 0788-165703,232809,0745-30220 
(Fiesta Nora)

• primesc in gazdă o elevă Tel. 221899, Deva
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)

S.C. KEY SAFETY SYSTEMS RO S.R.L
SB ..............     . t. I./. I 1. 1 . . r.W .1is seeking qualified candidates to fill the position of 

Procurwent^minwtrafof in our Procurement Departament. 
Kncwledge/Skil Is/Abilities:

Must be fluent in English and Romanian (also Italian or German is preferred) 
Task oriented and accurate
PC Literate in a Windows environment
Problem solving methodology 
General understanding of Procurement functions 
Excellent communication skills
Proficient typing skills

Educations:
High School education required 
University degree preferred

Experience Required:
Minimum one year experience in professional administrative environment. 

Please send your application by latest 1 9.08.2005 to:
email: LeccaR@KeySafetyinc.com
fax: 0254607180.

«*1
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• speța comerciale pe Str. Depozitelor, pretabi I e 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut regent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer garsonieră mobilată aragaz, frigider, 
contorizări, zona Dorobanți, preț 85 euro/lună 
tel. 0742/019418 (Prima- Invest)
• ofer spațiu comercial 22 mp, cameră+baie 
parter, zona Piață Deva, amenajat occident; 
preț 150 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• oier ap. 3 camere, mobilat occidental, centrală 

termică zona Ulpia, preț 170 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer ap. mobilat occidental, et. 1, aragaz, 
frigider, tv color, mașină de spălat, cuptor 
microunde, mobilă noua, centrală termică preț 
300 euro/lună tel. 0740/093406. (Prima-lnvest)
■ ofer garai, zona parc, Deva, pretabil spațiu 
cpmercial, apă gaz, 60 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu.jîreț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256, (Rocan 
3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele
foanele 235208, 0721/ 985256, 0721/744514, 
0724/620358 (Rocan 3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară termopan, 
tavane false și speturi, centrală termică supera
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Romsilva, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grup 
sanitare, gresie, faianță termopan, preț - 
euro/lună neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Bălcescu Nou, 30 mp, pretabil sediu, 
birouri, cabinet, preț 6 mii. lei/lună telefon 
0745/640725. (Mimason)

• zona LCreangă 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună telefon 0745/640725. 
(Mimason)
•caut gatsonierâ sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/ lună Tel. 223400,0720/387896,0740/914688 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă, baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. celer neu, Al. 
Constructorilor. Preț 260 euro/lună Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• garsonieră mobilată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• apartament 2 camere, zonă ultracentrală 
vedere spre BCR, decomandate, centrală 
termică mobilat și utilat, stare bună 150 euro, 
neg., 0788-165703,0788-165702. (Fiesta Nora)
• 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)

RECLAME
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• 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).
• iigent, In zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent, to zona Piața Centrală, 3 camere 
nemobilate, et. 1. Preț 150 euro/lună, telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• agent, In zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224296. (Garant Consulting)
• agent, h zona M Viteazul, 2 camere, mobilat 
Preț lOOeuro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting)
• agent, tn zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et. 4, mobilat contorizări, 90 
euro/lună, avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• iigent, In zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat, 80 euro/lună+garanție 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)

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

Imobile schimb (30)
• schimb cabrrt cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești nr. 25 A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferență, in Deva. Tel. 
0723/288282.
• schite; casă la Bârcea Mică cu apartament în 
Deva, exclus Micro 15 și Dacia sau vând. Tel. 
0745/560204,236863.

Auto românești (36)

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

• vând Dada 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând Dada 1310 TLX, 5 viteze, garaj, izolată și 
vopsea de 2 ani, preț negociabil. Tel. 221916, 
0722/212686.
• vând Dada 1310, af 1995, moară mălai 500/h, 
mașină cusut Kaizen pentru blănărie, croitor. 
Tel. 283107.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, culoare albă, 2 
locuri, preț 9.000 ron, negociabil. Tel. 213360.
• vând Dada Solenza, af 2005, culoare roșu 
Ferari, original din fabrică. 8500 km, garanție 
încă un an. Tel. 0723/270348.

Auto străine (37)
• vând Flat Fiorino Diesel, af 1994, sarcină utilă 
600 kg, autoutilitară, stare bună, preț 3200 euro, 
negociabil. Tel. 0722/659807,0744/191156,232565.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Intense*  tn v rtul Austrie ta nord-egtul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timișr, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

• vrei să câștigi intre 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria, Nu vei regreta.

caută pentru dezvoltarea echipei în Deva
organizator abonamente

Condiții:

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

Oferim:

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Sorina Sârmai, 
tel. 0720/400454,
E-mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

• vând Ford Orion 18 Diesel, af 1988, plus motor 
și cutie viteze pentru piese de schimb, PF, preț 
1500 euro, negociabil. Tel. 0742/083526.

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

Microbuze. Dube (38)
• vând FM Tranzit, af 1991, bine întreținut, unic 
proprietar, preț și modalitate de plată negocia
bile. Tel. 0723/394425.
• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988, 
Diesel, preț 10.000 ron, negociabil. Tel. 213360.

Camioane, remorci (39)
• sodatato comaclteâ vinde autoutilitară Dacia 
1307, af 1996, preț 38 milioane lei, negociabil. Tel. 
612763.
• vând autouHMari Renault Trafic benzinar, 
înmatriculată, af 1988, VT 2007, preț 2950 euro, 
negociabil, Deva. Tel. 0745/096675,21830B, seara.
• vând nonă 5 tone, basculabilă, cumpăr 
tractor 650 cu motor defect. Tel. 0254/282381. 
după ora 22.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând dradar electric manual Bosch SPK 54, 
nou, storcător fructe german, birou cu furnir 
maro 135/0,8, cu sertar stânga și polițe, stare 
foarte bună, mașină de cusut Singer, veche, 
stare funcționare, butelie aragaz și rezervor 
benzină Dacia 1310. Tel. 260570.
• vând mașină erbicidat de 450 și 600 litri, 
tractor 36 PS, model Renault, an 1970, pornește 
la sfert de cheie, prășitoare de porumb cu 5 
rânduri, prășitoare de cartofi cu 3 rânduri. Tel. 
0722/323740,0723/378752.
• vând a are păioase 29 rânduri, cadru 
disc în tiranți, stare perfectă de funcționare și 
teren arabil 15 ha compact Tel. 264161.

vând badnaro în 2,3,4 pistoane, de 32,45,65 
CP, aduc utilaje agricole pe comandă freze, 
pluguri, mașini recoltat Tel. 0723/446752.
• vând tractor 45 CP, motor defect, și cumpăr 
motor Fiat în 3 pistoane pentru tractor. Tel. 
0724/018405.
• vând tractor U 650, plug remorcă, mașină erbi
cidat rulotă. Tel. 245460.

Piese, accesorii (42)
• vând cutie viteze 4 trepte de VW Golf Diesel, 
alternator Renault, Deva. Tel. 0722/629058
• vând diferite piese noi Lada, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față, bare 
nichelate noi. Tel. 770687.

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 fotolii cu cohere de lemn, stare 
perfectă, preț 150 ren. Tel. 223680,0727/756681, 
Deva.

• vând calorifer» fontă, preț 40.000 
lei/elementul.Tel.0721/817232.
• vând cuta hol, din fler forjat cu oglindă 
130/0,90 m, foarte frumos, merită să fie văzut 
800.000 lei. Tel. 220025.
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
taburet! rotunzi, toate lustruite, stare perfectă. 
Tel. 220025.
• vâr) mobU de bucătărie, masă, scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă, cuptor cu microunde, 
combină frigorifică, mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vând isgant din același mobilier canapea 
extensibilă, 2 fotolii, măsuță, preț 7 milioane lei, 
bonus cuvertura și husele. Tel. 212242, seara.
• vând îngâni dormitor Alex, mobilă bucătărie, 
cameră de tineret, 2 birouri, colțar Dulcineea, 
toate stare bună, prețuri negociabile. Tel. 213244, 
0741/154394,227610.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• lociftstt comtrdrift vlndt dt 
sateRt dfokate începând cu SK M, un an 
ganrtle, racaoaonatza proarama nuni- 
naști șl străina, cu abonament (Dfol tv, Max 
tv, Focus) șl târâ abonament; montata șl 
deplasarea Induce ki preț, kiformtal 
0721481771 MU 07 «/MOCT 4.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Alcatel 311 cu încărcător cameră, pentru 
rețele Connex, Orange, preț 90 ron, Sagem, 
meniu limba română polifonic, carcasă și 
tastatură noi, încărcător cameră 110 ron, 
cumpăr urgent tastatură LG ■ G 510. Tel. 
0720/437889,0740/850728.
• vând aparate mărit Krokus alb-negru și 
Krokus cap color, diferite ustensile laborator 
foto. Deva, tel. 0722/629058
• vând telefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens S 55, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând telefon Sagem SG 341 i cu cameră foto 
încorporată SB 5 ■ 7 zile, preț 420 ron. Tel. 
0720/589880 sau 0746/282873.
• vând telefon Siemens A 55 cu carcasă 
Eminem, în garanție, preț 1 milion lei și Ericson T 
105,1 milion lei. Tel. 0254/219335,0746/098225.

Calculatoare si accesorii 
(51)

■ vând copiator Canon 1550, in stare de 
funcționare. Tel. 0722/314123.
• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam ■ minicamera Web cu cablu 
descărcare poze + CD instalare calculator 
Pentium I, negociabil, imprimantă Lexmark Z602, 
garanție 6 luni. Tel. 0740/025053.

• vând monitor 17 inch, preț 15 milioane lei și 
telefon Alcatel T 101, preț 500.000 lei. Tel. 
0254/219335.

îmbrăcăminte, încălțăminte
articole sport (52)

• vând pata lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 0723/732560, 
212272.

Materiale de construcții (53)
• vând parchet fag, calitate excepțională 
pentru export Germania, sigilat, 300/70 - 18 mp, 
400.000 lel/mp. Tel. 0720/527728

Bijuterii (54)
• vând late de argint + cruce, model deosebit, 
preț 1508000 lei, negociabil. Tel. 0727/724884.

Arta, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

Electrocasnice (56)

• vând candelabra de cristal de Boemia, 
perfectă stare, cu trei becuri, preț negociabil. 
Tel. 0723/732560,212272.
• vând cazan încălzire din inox pe lemne, 
cărbuni, combustibil lichid, boiler apă caldă 220 
litri, arzătoare gaz „Gorița", aprindere electrică 
flacără reglabilă negociabil. Tel. 211754.
• vând congelator 5 sertare, preț negociabil. Tel. 
770367,770735.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 
2500000 leitei. 211441.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună cu motor defect, toată instalația este pe 
cupru, preț 25 milioane lei. Tel. 221060.
• vând ladă frigorifică Arctic, 4 sertare, preț 2 
milioane lei, combină frigorifică Electrostar, 3 
milioane lei, stare bună de funcționare ambele. 
Tel. 214814,
• vând lustră plafon, 3 brațe, completă și o 
aplică de perete, preț negociabil. Tel. 220025.
• 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 spălat Alba Lux 4, preț 2 
milioane lei. Tel. 221555.
• vând mașină de spălat manuală fabricație 
rusească cuvă de plastic, capacitate 150 litri și 
suport metalic, preț 35 milioane, negociabil. Tel. 
220025.
• vând urgent ladă frigorifică 5 sertare, bine 
întreținută stare perfectă de funcționare, preț 
negociabil. Tel. 228204, zilnic.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând vițel de 4 luni. Tel. 264285.

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

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

Instrumente muzicale (60)
• vând saxofon „Guban”, stare foarte bună preț 
negociabil, rog seriozitate. Relații satul Lunca, 
nr. 91, comuna Bâița.

Altele (61)
• oferim la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare Tec, 
profit 40096, slfonerii și uz casnic, gamă de 8 ■ 12 
sortimente, Deva. Tel. 235320, 0745/096675, 
212057.
• vând cazan țuică cupru, preț negociabil, 
frigider Zii, motor defect bine întreținut nego
ciabil, butoaie stejar pentru țuică diferite 
mărimi, palton piele vițel, nr. 50, negociabil. Tel. 
227149.
• vând ceas de mână Doxa, perfectă 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/060683.
• vând ceas de mână elvețian Longines, cu aur 
eiectropiacat, preț 140 euro, negociabil, perfectă 
funcționare. Tel. 0723/732560,212272.
• vând, In Deva, 10 butoaie inox pentru bere, 60 
litri fiecare, preț 45 euro bucata, negociabil. TeL 
0745/096675,218306, seara.

Pierderi (62)
• piertut carnet asigurări sănătate pe numele 
Crăineanu Ioana Emilia Se declară nul.

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Crișan loan. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mari neață Marin. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stanei Mărioara. Se declară nul.

Matrimoniale (69)
• domn 43 de ani doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru căsătorie sau prietenie. Tel. 
0721/170245.

Prestări servicii (72)
• efectuez transport marfă și persoane cu 
autoutilitară Dacia 1307, capacitate 0,71, preț 
negociabil. Tel. 0254/221491.

Decese (75)

Cu suferință fără de sfârșit și regrete eterne, soția Olimpia, 
fiica mult iubită și la rândul ei iubitoare, Smaranda, 
ginerele Cosmin, nepotul nepereche Edi, căruia i-ai 
transmis atâtea lucruri deosebite, cuscrii Antonia și 
Comeliu Pliuță și fiica lor de departe Carina, verii Angela 
și Arpad Szekely cu copiii Ana și Alex anunță trecerea 
prematură în lumea veșnică a celor drepți, la vârsta de 61 
de ani, a celui care a fost

FAZEKAS GYULA
Fii sigur, moșucule, că nu vei fi uitat niciodată! Deja ne 
lipsești, nici nu știi tu cât! Dacă știai, nu plecai! Reîntâl
nirea noastră va fi o bucurie pe care o va avea fiecare 
dintre noi, pe rând! Dumnezeu să te odihnească în liniște și 
pace asigurându-te de iubirea noastră! Corpul neînsuflețit 
este depus la Capela Reformată din Deva, Cimitirul din str. 
Eminescu, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri 19 
august, ora 13.

• huse pentru Logan, Solenza. Peugeot 307, Opel 
Astra 17 DTI, Golf 4, Renault Clio, Scenic, Megan, 
Twingo, Cielo, BMW, Deva. Micul Dalas, Str. 
Florilor, nr. 1, tel. 0727/756681.

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

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

• Mgartzâm c ivi u-rtni obțin ia ates- 
tatiM profesional de conducător auto 
mi persoane, ag m.lce mărtu 
periculoase, taxi, coordonator transport, 

nsl oe sigurarță, autoriza u 
rizare Instructori auto șl profesori de 
legislație ratieră. Deva, { ’ 0722/264117.

• pentru profesioniști vindem/lncNriem 
demolatoare, rntopercutoare, poEzoare 
imghtaara, șlefuitoare cu bandă sau 
vtxațfe etc, marca Ititachi, intr-o gamă 
variată de modele la preturi excepționali 
fel: 0722/387237, Fax: 0254/224111, Email: 
turis61@yahorede.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• sofidt loc de muncă, exclus bar și restaurant, 
rog și ofer seriozitate. Tel. 219558 0724/523857.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm agențl de vânzări cu experiență în 
materiale de construcții, Brad. Tel. 0722/361138.
• angajez șofer. Tel. 0740/420521.
• asociație proprietari din Deva caută zugrav 
pentru zugrăvit casa scării. Tel. 0721/817232.

• caut meseriaș pentru ridicarea unui nivel la o 
căsuță, din BCA, de 9 x 9 m, în Simeria. Tel. 
262588 0745/418932.

• SC Optimeifia angajează personal pentru 
tâmplârie PVC, termopan. TeL 0254/232969, 
0723/025015.

• cursuri Inspector resuse umane - SC 
Orema Management SRL Deva (societate 
acreditată MMSSF și MECT), or nizi 
cursuri de specializare pentra inspectori 
resurse umane. Informații la teL 
0722/534897,0744/631302,0788/207872 

• SC DanteMe Company SRL Deva, Str. 
Rândutedlnr. 6, angajează personal pentra 
munca la domlcSIu, In vederea zi.. 
produselor tricotate și croșetate. TeL 
0254/206094, Int 25.

•dacă dorești să câștigi mai mult, Insti
tutul Metro Media Transilvania din Cluj 
Napoca angajează, pe o perioadă de 2 ani, 
operatori de interviu pentra un sondaj de 
opinie In municipiile Deva, Hunedoara, 
Lupenl, Petrila, Vulcan. Pentru înscriere 
șl Informații sunați la 0788/636706 sau 
0264/444777.

■ firmă de construcții angajează dulgheri, 
zidari, muncitori necaMcațf pentru taxările 
de reaMitare a hotelului Gentesara 
Geoagto-BâL Informații la telefonul 
0745/288804.

• Fundația Mara Deva, angajează psihope- 
dagog debutant TeL 0254/221200 

• importator produse cosmetice și de inicâ 
folosință din Germania caut colaborator 
fană ki vederea distribuției produselor 
noastre tn județul Hunedoara. TeL 
0746/161636.

• SC Curent Grup SRL Deva are comercia
lizează electrice angajează
vânzâtor/vânzâtoare. Cerințe: operare PC, 
amabilitate, experietță in domenii*  
vânzărilor constituie avantaj. TeL 
0254/218831 

•SC Totalitarii angajează zidari, zugravi, 
tâmplari și șoferi profesioniști. Relații la 
teL 0254/222344 sau la sediul firmei (vizavi 
deOMV).

• soJJate co presată angajează pe. soare 
pentru evidență ontab primară; 
vânzător magazm și agent vânzări produse 
industriale. Retyi la teL 0726/685852

EVIDENTIAZĂ-TE!
r

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

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.

cuvâib

DATE PERSONALE ___________________ __________ VARIANTA ALEASĂ

2
1 apariție* 40.000 ta 

(4WmI)
«opăriți- lW.OOOta

{14 lei Ml;

ufcmievMMimu
• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu B dul Decebal.

TEXT PMMAAPAftrnE..../.

OR®

3
laprrrttte-«0.004 lei 

' tswM
5apariții» 200.000ta 

lâOWMl)

• 4.;:
1 apartf • £9B.taS tel 

(10 Marii
5 apatM» 400.000 lei
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 

mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 

anunțurilor de mică publicitate.
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• Salon aeronautic, o machetă în mărime 
naturală a navei spațiale ruse Kliper, care va 
înlocui modulele Soyuz, a fost prezentată 
marți la salonul aeronautic MAKS, în 
prezența președintelui Vladimir Putin.

• Schimbare de nume. Rapperul Sean 
Combs a anunțat că își schimbă din nou 
numele de scenă din P Diddy în Diddy. Rappe
rul a explicat că vechiul nume de scenă crea 
confuzie și că a dorit să simplifice lucrurile.

Au recuperat 135 de trupuri
■ Avionul prăbușit în 
Venezuela ardea în 
momentul impactului, 
afirmă martorii.

Briceagul creat de producătorul elve
țianul Albert Schlaepfer cuprinde 100 de ele
mente. A fost realizat mannal, este placat 
cu aur și cântărește 926 grame. (FWo:EPa>

A căzut de pe cal
Londra (MF) - Madon

na a fost spitalizată 
marți, pentru câteva ore, 
în urma unei căderi de 
pe cal, în care și-a frac
turat trei coaste, o mână 
și o claviculă.

Vedeta își sărbătorea 
cea de-a 47-a aniversare 
împreună cu soțul și cei 
doi copii. Proprietatea 
Madonnei se află între 
Dorset și Wiltshire, în 
sud-vestul Angliei. Cân
tăreața obișnuiește să 
călărească la Ashcombe 
și lua lecții de echitație 
cu doi cai cumpărați 
recent.

Turneu anulat
Los Angeles (MF) - 

Rapperul Eminem și-a 
anulat din motive de 
sănătate turneul pe care 
trebuia să-l efectueze în 
Europa între 1 și 17 sep
tembrie, a anunțat marți 
casa acestuia de discuri. 
Este îngrijit în prezent 
pentru epuizare fizică, 
complicată de altă pro
bleme medicale.

Alt virus
Washington (MF) - 
Rețelele informatice 
ale posturilor de tele
viziune CNN și ABC, 
precum și cele de la 
New York Times, dar 
și o parte din sis
temele Congresului 
american, au fost 
afectate de un nou 
virus informatic cu 
propagare rapidă, 
care atacă sistemele 
de operare Win
dows. Noul virus 
pare a fi o variantă a 
virusului ZOTOB. 
Acesta lasă o copie 
în sistem, pentru a-l 
împiedica pe propri
etar să obțină asis
tență specializată.

„Flight 93"
Los Angeles (MF) - 
Studiourile Universal 
pregătesc un film, 
„Flight 93", despre 
zborul 93 al com
paniei United Air
lines, al patrulea 
avion deturnat la 11 
septembrie 2001, 
care s:a prăbușit în 
Pennsylvania.

Alarmă la Marea Neagră
Moscova (MF) - Măi mulți angajați ai sis

temului sanitar din Rusia au descoperit, 
într-o regiune situată la vest de munții Ural, 
numeroase păsări moarte, o posibilă cauză 
fiind răspândirea gripei aviare.

Potrivit estimărilor Reuters, teoretic sta
tele care ar putea risca să se confrunte cu 
cazuri de gripă aviară Sunt cele care au 
deschidere la Marea Neagră, printre care 
România, Bulgaria sau Ucraina, microbul 
fiind purtat de păsările migratoare.

Conform comunicatului dat publicității de 
autoritățile ruse, nu se poate afirma cu cer
titudine că păsările au murit din cauza 
gripei aviare, însă în prezent cazul este 
investigat.

Caracas (MF) - Operațiunile 
se desfășoară cu dificultate, 
din cauza condițiilor meteo
rologice nefavorabile și a fap
tului, că singura parte nedis
trusă a avionului este coada 
acestuia. „Este cu adevărat 
îngrozitor, nu pot să descriu 
- sunt cadavre mutilate, dez
membrate, practic nu a mai 
rămas nimic”, a declarat ma
iorul Alfonso Marquez, repre
zentant al serviciilor de inter
venție.

Agenția de protecție civilă 
din Venezuela a anunțat că, 
până în prezent, au fost recu
perate 135 dintre trupurile 
celor 160 de persoane aflate la 
bordul avionului. Avionul, a- 
parținând companiei colum
biene Caribbean Airways, fuse
se închiriat de compania tur
istică Globe Trotters din Mar- 
tsnica, iar majoritatea pasa
gerilor erau oficiali guverna
mentali din insulă, care se

Copilotul David Munoz (21 ani) 

avea 1.000 de ore de zbor (Foto: epa)

Nu a mai rămas nimic (Foto: epa)

întorceau acasă cu familiile 
după o vacanță în Panama.
Situație rar întâlnită

Avionul MD-82 s-a prăbușit 
marți, în nord-vestul Venezu- 
elei, după ce pilotul semna
lase defecțiuni ale ambelor 
motoare. Experții în domeni
ul aeronauticii afirmă însă că 
defectarea simultană a ambe
lor motoare ale unui avion 
este foarte rar întâlnită. A- 
ceasta ar putea apărea fie în 
cazul în care combustibilul 
folosit este contaminat, fie în 
cazul unei defecțiuni serioase. 
Autoritățile venezuelane au 
găsit una dintre cele două 
cutii negre ale avionului.
•2 Avionul a foc înainte 
de impactul cu solul, iar mar
torii oculari relatează că 
aparatul s-a rotit de câteva 
ori în aer înainte de a cădea, 
informează presa venezue- 
lană. Unul dintre localnici a 
relatat că a văzut avionul 
cuprins de flăcări intrând îh 
picaj și expîodăhff1 imediat 
după impact.

Laura este 
născută în zodia 
Leului, îi plac 
muzica, discote
cile și să

A călătorească.
’• (Foto: Traian Mânu)

imffcj'. (Arii V.

In doliu pentru Fratele Roger
• Zilele Mondiale ale 
Tineretului au fost 
umbrite marți de vestea 
asasinării călugărului.

Koln (MF) - Participanții la 
Zilele Mondiale ale Tineretu
lui de la Koln au aflat cu stu
poare de asasinarea Fratelui 
Roger, fondatorul comunității 
ecumenice de la Taize. O ro
mâncă în vârstă de 36 ani se 
află în custodia poliției fran
ceze, fiind bănuită că 1-a.o- 
morât, marți seara, pe Fratele 
Roger (90 ani), în timpul slu
jbei de seară, în fața a 2.500 
de credincioși.

Protestant și absolvent de 
studii teologice, Fratele Roger 
și-a consacrat viața recon
cilierii între creștini. A pri-

Cohen (Foto: FAN)

De la bucuria tinerilor la vestea asasinării Fratelui Roger (Foto: epa)

mit Premiul UNESCO pentru 
educație și pace în 1988 și a 
scris numeroase cărți de 
rugăciune și reflecție, cerân- 
du-Ie întotdeauna tinerilor

încredere și devotament pen
tru credință. Monseniorul 
Stanislas Lalanne, secretar, 
general al Conferinței Epis- 
copilor din Franța, a amintit

și el, îndurerat, de „legătura 
foarte puternică dintre Fra
tele Roger și tineri”.
Papa, afectat

„Am primit vestea foarte 
tristă, oribilă, că Fratele Ro
ger, fondatorul comunității de 
la Taize, a fost lovit cu cuțitul 
și ucis, probabil de o persoa
nă dezechilibrată”, a declarat 
Papa Benedict al XVI-lea în- 
tr-un discurs improvizat la 
Castel Gandolfo, reședința 
papală de vară.

Papa primise marți o scri
soare de la Fratele Roger în 
care spunea că este din toată 
inima alături de Papă și cei 
de la Koln. Suveranul Pontif 
va fi azi în Germania, pentru 
a participa la Zilele Mondi
ale ale Tineretului.

Leonard Cohen, ruinat
Los Angeles (MF) - Cântă

rețul și compozitorul canadi
an Leonard Cohen, aproape 
ruinat de foștii săi asociați în 
afaceri, a inițiat o procedură 
împotriva acestora în justiția 
americană, pentru a solicita 
despăgubiri de peste 21 mili
oane de dolari.

Cohen (70 ani) a depus o 
plângere civilă împotriva lui 
Kelley Lynch, care i-a fost 
contabilă timp de 17 ani, 
acuzând-o că i-a golit con

turile bancare, în care depuse
se venituri din drepturile de 
autor. Lynch, care primea 15% 
din veniturile cântărețului, nu 
a fost încântată când acestea 
s-au diminuat considerabil din 
cauza retragerii lui Cohen 
într-o comunitate . zen din 
munți. Ea și-ar fi luat sume 
din ce în ce mai mari din ca
pitalul cântărețului, și printr- 
o inginerie financiară com
plexă, cu ajutorul unui avocat 
specializat, și-a ascuns faptele.

Un băștinaș Arara 
realizează obiecte de arti
zanat la Jocurile Tradi
ționale Indigene care au 
loc ia Altamira, în Brazi
lia, și care se vor încheia 
Vineri. (Foto: EPA)


