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dimineața la prânz seara

Zona verde otrăvită!

cedes, Kimi Raikkonen, a câștigat prima edi
ție a Marelui Premiu al Turciei, disputată, 
duminică, pe circuitul de la Istanbul, /p.7

(Foto: EPA)

■ Copiii și animalele 
de casă riscă să fie 
uciși de otrava răspân
dită în centrul Devei.

Deva (S.B.) - Mai multe 
zone verzi din Deva au fost 
otrăvite cu o substanță de 
culoare albastră, într-o cam

panie de stârpire a câinilor 
vagabonzi. Finele săptămânii 
trecute a înregistrat decesul în 
chinuri groaznice a 150 de 
câini. Persoana cea mai re
voltată s-a arătat a fi judecă- 
toarea Rodica Tănase, de la 
„Salvati-1 pe Lăbuș”. După ce 
cetățenii au depus plângeri în 
privința modului în care s-a

realizat masacrul, la diverse 
posturi și publicații media dar 
și la sediul ONG-ului amintit, 
R. Tănase a hotărât să facă lu
mină și să afle cine sunt cei 
care au aruncat otrava de cu
loare albastră prin toată Deva. 
Riscul otrăvirii unor copii 
mici sau a unor animale de 
companie este imens, dat fiind

locul în care s-a pus otrava. 
Otrăvirea în masă s-a derulat 
în noaptea de joi spre vineri. 
Ea a fost precedată de o aver
tizare cu fluturași pe care 
scria „Terenul este otrăvit. 
Pericol de moarte". Rămâne a 
se stabili cine a avut neferici
ta idee de a pune în pericol 
viata devenilor. /p.3

Folclorului i-a 
revenit un loc de 
cinste în cadrul 
manifestării de la '
Costești. /p.3

(Foto: Traian Mânu)
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Azil privat de bătrâni

Lupeni (I.J.) - Primul azil privat de 
bătrâni a fost inaugurat, ieri, la Lupeni, în 
prezenta miniștrilor Teodor Atanasiu și 
Gheorghe Barbu, a Monei Muscă și a subpre
fectului de Hunedoara, Dan Pricăjan. „Azilul 
este construit in totalitate din fonduri pri
vate, însumate de la biserici penticostale din 
SUA, Anglia, Germania și din județ, Și poate 
găzdui până la 80 de bătrâni care nu au posi
bilitatea să se întrețină singuri, indiferent 
de orientarea lor religioasă”, a declarat Dan 
Pricăjan. Azilul ocupă două etaje ale unui 
bloc din Lupeni și se estimează că, în viitor, 
va ocupa întreg spațiul.

■ Pompierii sunt în 
alertă, căutând trupu
rile a două persoane 
căzute aseară în Mureș.
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Turdaș (A.S.) - Doi frați ge
meni au dispărut în apele Mu
reșului ca urmare a unui inci
dent petrecut aseară la Tur
daș. în jurul orei 18, în timp

Rata mortalității in România
Satele românești au rămas fără locuitori. în județul Hunedoara, 
mai multe localități rurale numără între 1 și 10 persoane.

(Raportat la mia de locuitori) 
Anul Procent..,

Grafica Cuvântul liber, surea: Institutul Național de StarâtKâ

Tren deraiat la EM Lonea
■ O locomotivă și 
patru vagoane au ieșit 
de pe șine, pe o linie 
uzinală a minei Lonea.

Lonea (M.S.) - Două per
soane au fost rănite după ce 
o locomotivă și patru vagoane 
încărcate cu cărbune au dera
iat de pe o linie de cale ferată 
internă la EM Lonea, la acest 
sfârșit de săptămână. Garni
tura de tren transporta cărbu
ne de la EM Lonea spre fosta 
Preparatie Petrila și era for
mată din șase vagoane. Dera
ierea s-a produs într-o curbă,

A s
ce se afla în traversare peste 
apă, cablul care angrena bro- 
dul din localitatea Turdaș a 
plesnit. Ca urmare a șocului, 
cele patru persoane aflate pe 
brodul intrat în derivă au fost 
aruncate în apele Mureșului. 
Dacă Bibort Sorin Vasile, din 
Turdaș, și Burdujan Luciana, 
din Simeria Veche, au ajuns 
cu bine la mal, nu la fel de no- 

unde, din motive aflate încă 
în cercetare, locomotiva și 
patru vagoane au ieșit de pe 
linie și s-au răsturnat pe 
partea dreaptă.

Mecanicul locomotivei, Pe- 
trea Mandrea (42 de ani) și 
frânarul Marius Vladu (27 de 
ani) au fost răniți, fiind inter
nați în Spitalul de Urgentă 
Petroșani, a declarat șeful 
Biroului Petroșani al Inspec
toratului Teritorial de Muncă 
(ITM) Hunedoara, Ileana 
Bodea.

Starea de sănătate a vic
timelor este stabilă, a precizat 
sursa citată.

rocoși au fost frații "hacones- 
cu, Dorel și Costel, de 30 de 
ani, din Simeria Veche, care, 
se pare, s-au înecat în apele 
învolburate. Venită de urgentă 
la fata locului, o echipă de 
pompieri de la unitatea din 
Deva a căutat în zadar corpu
rile celor doi. Conform decla
rațiilor pit. Ioan Furca, că
utările vor continua.

cipat la slujba de închidere a celei de-a 20-a ediții a Zilelor 
Mondiale ale Tineretului, oficiată de Papa Benedict al 
XVI-lea la Mariennfeld. lângă Kbln (Germania). (Foto epai

Se închid
Deva - Autoritatea Na

țională Sanitar-Veterina- 
ră și pentru Siguranța 
Alimentelor va închide 
definitiv unitățile din in
dustria alimentară care 
nu îndeplinesc normele 
comunitare. De la începu
tul anului și până în pre
zent, au fost închise 127 
de unități, /p.3
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• Revizuire. Conducerea Scotland Yard este 
pe cale de a revizui politica „trage pentru a 
ucide", după împușcarea brazilianului Jean 
Charles de Menezes, luat drept suspect al 
atentatelor eșuate din 21 iulie.

•Agenția internațională pentru Energie 
Atomică a conchis, sub rezerva unor exper
tize independente, că Teheranul a spus ade
vărul atunci când a afirmat că urmele de 
uraniu puternic îmbogățit descoperite în Iran 
au provenit de la niște echipamente impor
tate, se pare din Pakistan.

Au reluat evacuarea fortată
A

Confruntat 
cu o criză

Lago Agrio (MF) - 
Președintele ecuadorian j 
Alfredo Palacio se con
fruntă cu cea mai gravă 
criză din cele cinci luni i 
de când a preluat pute- j 
rea, după ce puțurile de 
țiței din Amazonia au 
fost ocupate de protesta
tari, ceea ce aduce pier- : 
deri uriașe companiei i 
publice. Armata a pre
luat controlul, vineri J 
seara, asupra aeroportu- j 
rilor celor două provin
cii amazoniene de unde 
a izbucnit mișcarea de 
protest. însă manifestan- î 
ții de la Agrio, capitala i 
Sucumbios, una dintre ; 
cele două provincii rebe
le, au declarat că, în po
fida arestării liderilor | 
mișcării, vor continua 
să opună rezistență pâ
nă când companiile mul
tinaționale vor înțelege 
că nu se pot îmbogăți pe î 
seama resurselor ecua- i 
doriene. i

Suspect arestat
Amman (MF) - Un cetățean irakian» unul 

dintre cei patru suspecți căutați în legătură 
cu atacurile cu rachetă de vineri, de la Aqa
ba, a fost arestat, sâmbătă seara, la Am
man. Vineri dimineață, două rachete de tip 
Katiușa au fost trase de la un depozit din 
portul Aqaba asupra a două nave ale 
marinei americane, care nu au fost atinse 
și care au părăsit imediat portul. Un sol
dat iordanian a fost ucis, iar un altul rănit.

O a treia rachetă a fost trasă, fără a face 
victime, asupra stațiunii balneare Eilat, din 
extremitatea sudică a Israelului, aflată la o 
distanță de câteva zeci de metri de Aqaba.

Mahmud Abbas 1
(Foto: EPA)

Cere 
oprirea 
colonizării

■ Se intenționează ca 
până la sfârșitul săptă
mânii se se termine eva
cuarea din colonii.

Katif (MF) - Forțele israelie- 
ne de securitate au intrat, ieri 
dimineață, în colonia Katif, 
după ce localnicii au dat foc 
unor pneuri, căpițe de fân și 
pubele de gunoi la intrarea în 
această implantare din blocul 
Gush Katif, în încercarea de 
a întârzia evacuarea ei. Solda
ți! israelieni au luat poziție, 
ieri în zori, în jurul coloniei 
Katif. Ei au găsit porțile încu
iate, iar tineri care fumau fă
ceau grămezi de materiale in- 
flsanabile precum fân, cauciu
curi și'scânduri de lemn, pre- 
gătindu-se să opună rezistență.
Rezistență

Circa 80 de familii urmau 
să fie evacuate din această co-

Gaza (MF) - Liderul 
palestinian, Mahmud 
Abbas, a cerut, sâm
bătă, Israelului să în
ceteze procesul de 
colonizare în Cisior
dania, în timp ce re
tragerea israeliană 
din Fâșia Gaza, sus
pendată pe durata 
Shabbat-ului, s-a re
luat ieri. Abbas a de
clarat că evacuarea 
coloniilor din Gaza 
nu constituie decât o 
primă etapă și consi- . 
deră ca fiind de o 
importanță vitală fap
tul ca armata israelia
nă să se retragă din 
toate sectoarele reo
cupate 1h Cisiordania 
de la Ihceputul Intifa- 
dei, în septembrie 
2000. Premierul isra- 
elian Ariel Sharon a 
afirmat de mai multe 
ori că va continua 
politica de coloniza
re, pe care o va apli
ca în Cisiordania du
pă evacuarea în Fâșia 
Gaza a unor teritorii 
pe care Israelul le 
ocupa de 38 de ani.

Se retrage, dacă interesul PSD o cere
■ Năstase a declarat că 
se poate retrage oricând 
de la președinția Came
rei Deputaților.

București (MF) - Președin
tele executiv al PSD, Adrian 
Năstase, a declarat, ieri, 
într-o conferință de presă, că 
se poate retrage în orice mo
ment de la președinția Came
rei Deputaților, dacă acest lu
cru este în interesul partidu
lui.

„Problema nu este legată de 
mine, le-am spus și colegilor, 
în orice moment, dacă este 
nevoie, eu pot să mă retrag

Se bucură Militanții palestinieni ai mișcării Fateh-Abu al Rish sărbătoreau ieri 
retragerea israeliană din Fâșia Gaza, ridicându-și armele și fluturând drapelele pales 
tiniene. (Foto: epa)

Colonișții din Katif privesc spre baricada căreia i-au dat foc pen 
tru a ține la distanță trupele israeliene (Foto epa

lonie din sudul Fâșiei Gaza, 
una dintre puținele încă locu
ite la patru zile după începe
rea oficială, la 17 august, a e- 
vacuării forțate a coloniștilor, 

în colonia Atzmona protes
tatarii au construit din carton

dacă lucrul acesta este în in
teresul partidului”, a precizat 
Năstase, referindu-se la mo
dul în care va reacționa PSD 
îl...... .................... .............. .

Adrian Năstase

în orice moment 
eu pot să mă re- 
trag dacă lucrul 
acesta este în in
teresul partidului.

..... •••.........................  ii 
la intenția Alianței PNL-PD 
de a schimba președinții so- 
ciâl-democrați ai celor două 
Camere ale Parlamentului. 

un „cimitir al tiranilor”. Do
uă dintre imitațiile de pietre 
funerare aveau pe ele numele 
lui Adolf Hitler și respectiv al 
lui Yasser Arafat.

O femeie din această colo
nie, având pictată o stea gal

Năstase a spus, însă, că în 
locul său ar trebui să vină alt
cineva aparținând tot PSD, a- 
vând în vedere că decizia 
Curții Constituționale luată 
în acestă privință prevede 
faptul că numai PSD poate să 
revoce, ca grup parlamentar, 
candidatul pe care l-a propus.

Totodată, președintele exe
cutiv al PSD a precizat că ori
ce presiune pentru schimba
rea reprezentanților PSD la 
șefia Camerelor Parlamentu
lui va fi considerată o încer
care de a afecta rezultatul 
alegerilor și de a impune un 
sistem de dictatură totalitară 
în România.

benă care amintea de persecu
ția evreilor din timpul regi
mului nazist, a declarat că 
mai există un mormânt care 
încă nu are numele pus pe el, 
dar a refuzat să spună cui îi 
este destinat. » e

Trupele israeliene intențio
nau să încheie ieri operațiu
nile de evacuare din trei colo
nii din nordul Fâșiei Gaza - 
Dugit, Elei Sinai și Nisanit, 
unde mai rămăseseră câteva 
familii.
Programată pentru azi

Evacuarea enclavei Netza- 
rim este programată pentru 
azi. Forțele de securitate in
tenționează să încheie până la 
sfâșitul săptămânii evacuarea 
din coloniile rămase în Fâșia 
Gaza și Cisiordania.
, Operațiunile de evacuare 
Ittseseră suspendate începând 
de vineri seara, pentru a res
pecta shabbatul.

PeSte 2.000 de acti
viști de stânga au de
monstrat sâmbătă, la 
Wunsiedel (Germania). 
Ei au manifestat împo
triva simpatizanților ex
tremei drepte. (Foto: EPA)

r

i

l-au negociat 
predarea

Washington (MF) - Oficiali’ 
americani au negociat în se
cret cu talibanii, în 1998, asa
sinarea sau predarea lui Osa
ma ben Laden, liderul rețelei 
terorista al-Qaida, potrivit u- 
nor documente ale Departa
mentului de Stat care au fost 
declasificate.

întrevederile secrete, care 
au avut loc cu aproape trei 
ani înainte de atentatele de la 
11 septembrie 2001, s-au des
fășurat în condițiile în care 
Statele Unite nu recunoșteau 
oficial regimul talibanilor și 
au fost organizate la câteva 
luni după atacurile al-Qaida, 
din august 1998, asupra amba
sadelor americane din Kenya 
și Tanzania.

Ar putea fi din nou amânat
Bagdad (MF) - Data-limită 

de prezentare în Parlament a 
Constituției irakiene ar putea 
fi prelungită cu încă o 
săptămână, în cazul în care 
nu se va ajunge la un acord 
între liderii politici, a a- 
■nunțat, ieri, purtătorul de cu
vânt al Guvernului, Leith 
Kubba.

. „Dacă textul nu este pre
zentat luni (azj - n.r.), una 
dintre posibilități este de a 
solicita, așa cum am mai fă
cut, un alt termen de o săp
tămână”, a declarat Kubba în

tr-o conferință de presă susți
nută la Bagdad.

O copie a Constituției tre
buia prezentată Parlamentu
lui la 15 august, dar, din ca
uza dezacordurilor liderilor 
politici în legătură cu rolul 
acordat islamului în legis
lație, cu ideea federalismului 
și cu mijloacele de împărțire 
a resurselor naturale, depu
tății au votat în ultimul mo
ment o amânare cu o săptă
mână a termenului-limită, 
care expiră azi la miezul nop
ții.

Decizie luată în secret
Londra (MF) - Nivelul 

oficial al amenințării tero
riste a fost redus în secret 
de autoritățile britanice de 
la cel maxim, instituit du
pă atentatele din 7 iulie din 
Londra, la nivelul imediat 
următor. Decizia a fost lua
tă joi de către Centrul Cb- 
mun pentru Analiză a Te
rorismului, un organism 
guvernamental care depin
de de MI5, serviciul pentru 
informații interne. Nivelul 

alertei teroriste a fost re
dus de la „Critic” sau nive
lul 1 - cel mai ridicat - la 
„general sever” sau nivelul 
2G, deoarece serviciile spe
cializate nu dețin informa
ții referitoare la atacuri 
terorise iminente. Coborâ
rea nivelului a fost decisă 
în pofida avertismentelor > 
șefului Poliției Metropoli
tane, Sir Ian Blair, conform : 
căruia alte atacuri sunt 
oricând posibile.
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• Suplimentare. Direcției Agricole pentru 
Dezvoltare Rurală Hunedoara i-au fost supli
mentate fondurile pentru subvenționarea 
achiziționării de utilaje agricole cu 
mențiunea că acum beneficiază de subvenție 
toți agricultorii, nu doar cei din zonele mon
tane. Cererile vor fi primite la sediul DADR 
până la epuizarea fondurilor. (L.L.)

Unde duce iresponsabilitatea

• Vizele. Actele de studii din învățământul 
preuniversitar eliberate în România, necesare 
celor care pleacă să învețe ori să muncească 
în străinătate, trebuie vizate de inspec
toratele școlare județene din județul de 
domiciliu. Procedeul este inițiat în vederea 
simplificării procedurii de supralegalizare a 
actelor oficiale.

■ Sute de câini morți 
și otravă pe străzile 
Devei. „Va porni un 
scandal internațional".

Sanda Bocaniciu
Sanda. hocaniciiJ@informmedia.ra

Deva - Contactat în urma 
scandalului iscat, primarul 
Mircia Muntean susține că ac
țiunea nu aparține Primăriei 
Deva și că „probabil sunt cei 
de la Sântuhalm”, adică chiar Anunțurile avertizează:„Terenul este otrăvit. Pericol de moarte". Dar copiii nu știu citi! (Foto s.Bocaniciu)

tugema Morar și Marius Olimpiu
Moldovan to momentul fericit al unirii des
tinelor lor. (Foto: Traian Mânu)

cei pe care îi reprezintă R. Tă- 
nase. Primarul a mai spus și 
că „cineva, de frica noastră că 
vom lua măsuri severe, a fă
cut acest lucru!”. Devenii sunt 
revoltați de modul în care s-a 
acționat, mulți fiind de acord 
cu măsura de stârpire a 
câinilor comunitari, pentru că 
„era cazul”, dar acest lucru 
trebuie făcut altfel. „Otrava 
era la îndemâna tuturor și 
cum am putut să iau eu un 
pumn de acolo a putut să ia 
oricine și să fie folosită în ori
ce scopuri... Această acțiune

aparține unor iresponsabili. E 
o bătaie de joc la adresa deve- 
nilor. Oamenilor li s-a făcut 
rău. Am văzut bătrâni și copii 
care erau îngroziți, în stare de

șoc, tremurau și se uitau la 
câinii aceia care le cereau cu 
ochii ajutor și nu aveau ce să 
facă! Voi afla cine e făptașul 
și îl vom acționa în judecată.

Vom ajunge la Curtea Euro
peană, dacă e cazul! Voi sesiza 
toate organizațiile internațio
nale de protecția animalelor”, 
a afirmat R. Tănase.

Un cadavru uitat. Câine mort de 
trei zile

Rodica Tănase vrea 
civilizare Otrava a fost pusă în spații publice

Rețeta unei căsnicii
Sîrbi (I.J.) - Maria și Viorel Savu, din 

Sîrbi, comuna Ilia, au trăit pentru a doua 
oară evenimentul care le-a schimbat acum 
50 de ani viața- Atunci, ea, la 19 ani, și el, 
la 26, și-au imit destinele în fața altarului. 
„Nu cred că există o rețetă de longevitate 
intr-o căsătorie. Credem doar că trebuie să 
te căsătorești din dragoste, pentru că atunci 
poți trece toate hopurile grele din viață. Și 
mai trebuie să știe fiecare să cedeze când 
îl vede pe celălalt mai înverșunat pe ideea 
lui”, spun cei doi soți.

Viața lor împreună a fost înțesată de gre
utăți. Le-au trecut, iar acum, la nunta de aur, 
consideră că, dacă ar fi să mai ia o dată viața 
de la început, ar vrea să fie tot împreună.

In 10 luni
■ Doar două unități 
alimentare din Hune
doara îndeplinesc nor
mele Uniunii Europene.

Loredana Leah________________
loredana.leah@informmedia.ro

Deva - Direcția Sanitar-Ve- 
terinară Hunedoara va alcătui 
un program de închidere eta- 
pizat, urmând ca până la 30.06. 
2006, toate unitățile neconfor
me să fie închise. „Din numă
rul total de unități existente

se închid abatoarele
în județ, doar două îndepli
nesc normele comunitare (cat. 
A), iar numărul celor din cat. 
D, care nu îndeplinesc și nici 
nu prea sunt șanse să îndepli
nească cerințele la data ade
rării, este foarte mare. O sin
gură unitate se încadrează în 
cat. B (unități care vor fi con
forme până în decembrie 2006, 
deoarece derulează programe 
de modernizare) și tot una în 
cat. C - unitățile care au solici
tat perioade de tranziție până 
la 31.12.2009, pentru moderni
zare. Totul se rezumă la bani.

Dacă ar putea accesa fonduri 
europene care să le permită 
modernizarea, toate ar putea 
avea șanse de supraviețuire”, 
spune dr. Doru Nicula.

Din numărul total de 1.327 
de unități existente pe terito
riul României, doar șase la 
sută îndeplinesc în acest mo
ment normele comunitare - 80 
unități (categoria A) iar cele 
care nu îndeplinesc, dar nici 
nu se așteaptă să îndeplineas
că cerințele la date .aderării 
sunt în procent de 70 la sută, 
adică 913 unități.

Pod reparat
Toplița (M.S.) - Circu

lația autovehiculelor, cu 
greutate sub trei tone, a 
fost restabilită spre satele 
Cernișoarâ Florese și 
Vălari (Toplița), la 40 km 
de Hunedoara, după ce 
un pilon al podului care 
făcea legătura spre cele 
două așezări a fost conso
lidat. Pe pod se menține 
interdicția de circulație a 
autovehiculelor de peste 
trei tone.

Maria și Viorel Savu, la 50 de ani de căsnicie

Ediția a XXXVI-a a Festivalului de la Costești a reunit mii de oameni din tot județul (Foto t. Mânu)

■ Sărbătoarea de la 
Costești s-a împărțit 
după gusturi: istorie și 
modernism.

Costești 2005, între 
fast și mizerie Fluierașii în concert

Arta populară la tarabă

Oficialități prezente la Festival

Ina Jurcone______
ina.jurcone@informmedia.ro

Costești - Frumusețea edi
ției a XXXVI-a a Festivalului 
„Istorie, natură, cultură” de la 
Costești a „concurat” cu mun
ții de gunoaie, fumul tarabe
lor, zgomotul manelelor și tra
diția descendenților daci cobo
râtă parcă din istorie.

Mii de oameni din întreg 
județul au venit la întâlnirea 
cu istoria unde au gustat pe

alese muzica populară auten
tică, dansul popular împănat 
de discursurile personalită
ților și kitsch. Fiecare a ales 
ce și-a dorit.

Tinerii au privit festivalul 
ca pe o distracție și au făcut 
abstracție aproape total de tra
diție, neștiind de existența ei. 
„Costești, păi ce să fie aici? 
Chef la greu, muzică. E be
ton!”, spunea Sorin Gomoci, 
din Hunedoara. Nici chiar lo
calnicii nu știau decât că e 
sărbătoare și că adoră muzi
ca populară: „Așa-i tradiția la 
noi. Să ne vedem aici în 
fiecare an și să avem muzică”, 
spuneau Miron Dînșorean și 
Petru Șerban, din Costești. Tineri la învârtită

Copii participant din județul Alba Pompierii la ordin Fum și gunoaie între sute de corturi

mailto:hocaniciiJ@informmedia.ra
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro


SOCIAL - ECONOMIC /5luni, 22 august 2005

4 i 4 > J J J 4 4 4 4^4 y J J j J > 1 J J’/? > Zz//7 4 4 4‘j"4*4 /J j .

• Autorizație. 2036 de companii au fost 
autorizate pentru a furniza rețele sau servicii 
publice de comunicații electronice, anunță 
Adrian Avram, inspector ANRC Hunedoara, 
în prezent, 648 de companii au dreptul de a 
furniza servicii de transmisiuni de date. (I.J.)

• Inundații. Ca urmare a ploilor din 18.08. 
2005, în jurul orei 19.00, au fost afectate lo
calitățile Vălari și Toplița cu cinci poduri și 
localitatea Subcetate, cu 18 anexe gospo
dărești și 3 ha de teren agricol. A fost dis
trus D.C. 63A Subcetate - Bucium - Orlea, 
pe o lungime de 50 m, și Strada pe o 
lungime de 250 m. (IJ.)

Combaterea 
violenței

Deva (I.J.) - Cu toate 
că la noi în județ există 
deja, va fi obligatorie în
ființarea de centre pen
tru adăpostirea și recu
perarea victimelor vio
lenței în familie. Aces
tea fac parte din Strate
gia națională pentru 
prevenirea și combate
rea violenței în familie. 
Strategia are ca scop 
promovarea, respectarea 
și garantarea dreptu
rilor persoanelor afec
tate de violența în fa
milie și va fi implemen
tată în perioada 2005- 

• 2007. Agenția pentru
Protecția Familiei va 
dezvolta programe de 
pregătire a personalului 
specializat în furnizarea 
de servicii sociale. Pen
tru pregătirea profesio
nală a viitorilor specia
liști în domeniu se are
în vedere și in
troducerea

matica 
nomenu- 
lui de vi
olență în fami
lie în cadrul 
facultăților.

Imre Baboczi

Caravana 
ocupării 
Deva (I.J.) - 
Desfășurată pe par
cursul a patru zile, 
Caravana Ocupării 
inițiată de AJOFM 
Hunedoara s-a 
încheiat la finele 
săptămânii trecute, 
în cele patru 
localități: Hunedoara, 
Orăștie, Petroșani și 
Brad s-au prezentat 
328 de persoane, din 
care 134 femei. Cea 
mai mare prezență 
s-a înregistrat la Brad 
- 128 de persoane, 
din care 75 femei, și 
la Orăștie, 80 de 
persoane, din care 
30 femei. Dintre 
aceștia, 49 au primit 
repartiții de 
încadrare. „Până la 
sfârșitul anului 2005, 
se urmărește ca în 
județ să fie cuprinse 
în planul de servicii și 
măsuri 700 de per
soane de etnie 
romă", declară Imre 
Baboczi, director adj. 
AJOFM Hunedoara.

COpil afgani care țes manual covoare per
sane minunate. După ce dimineața au fost la 
școală, ei îșî ajută după-mesele părinții. Mate
rialele folosite la covoare sunt în special lâna 
și mătasea. (Foto: epa)
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Societatea

1. SNP PETROM

Preț 
închidere 0< 
0,4450

Variație

-1.11
2. SIF1 BANAT-CR1ȘANA 1,5900 -1,24
3. TLV 0,9150 40,55
4. BRD 11,800 +0,85
5. IMPACT 0,4240 -2,08
6. AZOMUREȘ 0,1980 -5,26
■B; AhîTIBIOTICE IA$I 0,7850 0
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
0,0960 -0,93

9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5200 -0,95
11. DECEBAL 0,0099 ■0,0001
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

chinezi 
instalează linii 
de curent elec
tric în locali
tatea Beijing. în 
China se 
așteaptă, odată 
cu venirea toam
nei, un consum 
zilnic de peste 
25 milioane de 
kilowați/oră, 
ceea ce ar 
însemna o 
suprasarcină 
pentru liniile 
existente în 
prezent. Pentru 
a preveni căde
rile de tensiune 
și penele de 
curent, munci
torii repară lini
ile defecte și 
trag cabluri noi.

(Foto: EPA)

împărțeli pe spatele copiilor
■ Indemnizația pentru 
creșterea copilului este 
de 800 de lei și se 
acordă în tranșe.

Ina Jurcone___________________
lna.jurcone@informmedia.ro

Deva - Indemnizația pentru 
creșterea copilului de până la 
doi ani va fi acordată pe bu
căți. Una dintre acestea va fi 
constituită dintr-o sumă de 600 
lei. Cea de-a doua va consta în 
majorarea alocației pentru co
pil de la 22,5 lei, cât este acum, 
la 200 lei. Potrivit unui comu
nicat al ministerului, banii 
vor fi dați în bonuri valorice,

cu care mamele vor fi obligate 
să cumpere doar produse pen
tru copii - lapte praf, pampers, 
suzete etc.

Măsura a fost introdusă la 
cererea organizațiilor negu
vernamentale, care au cerut 
protecția directă a copilului. 
Astfel, cuantumul actual al 
alocației de stat pentru copii 
va deveni 200 de lei lunar, 
până la data împlinirii de că
tre copil a vârstei de doi ani, 
respectiv 3 ani, în cazul copi
lului cu handicap. „Măsura se 
dorește a fi una de protecție 
pentru copil, pentru că în a- 
cest mod știm că banii vor fi 
folosiți doar pentru creșterea 
copilului”, a declarat Maria

Muga, secretar în MMSSF, co
ordonator al activității de asis
tență socială și politici pen
tru familie.
Cotizație suplimentară

Statul va majora stagiul de 
cotizare necesar stabilirii și 
acordării indemnizației pen
tru creșterea copilului de 
până la doi ani, de ia 10 luni 
la 12 luni. Acest lucru pre
supune că mamele care vor 
opta pentru un asemenea con
cediu vor primi 600 de lei și 
bonuri valorice de 200 de lei. 
Pentru cele care vor alege să 
renunțe la concediu, suma 
primită va fi de 100 de lei și 
bonurile valorice de 200 de lei. Crește protecția copilului

Fuga de muncă și de angajați
■ Dacă angajatorii fug 
de disponibilizații din 
Valea Jiului, aceștia se 
feresc de muncă.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Petroșani - Trei societăți 
italiene care se ocupau cu con
fecționarea de încălțăminte 
pentru export și una de tapi
țerie au plecat din Petroșani, 
iar fabrica de biciclete s-a mu
tat la Deva. Din acest motiv, 
peste 200 de petroșăneni au ră
mas fără loc de muncă. „Patru 
investitori străini au plecat 
deja din Vale, iar alți doi se 
pregătesc pentru că la prese- 
lecția pentru angajare nu s-a

înghesuit nimeni”, declară 
Carol Schreter, primarul mu
nicipiului Petroșani.

Dacă acesta este paradoxul 
„șomerului”, o altă problemă 
care i-a alungat pe investitori 
este nepăsarea cu care unii 
factori locali de decizie i-a 
tratat și bețele în roate băgate

de afaceriștii zonei care au 
încercat astfel să-și protejeze 
afacerea. „Un motiv important 
este că municipalitatea spune 
că nu are terenuri pentru a le 
concesiona investitorilor stră
ini, când de fapt teren este 
mai mult decât suficient”, mai 
spune Schreter.

Una din firmele de biciclete din Petroșani a migrat la Deva

Majorări de tarife la CFR
Deva (I.J.) - Tarifele pentru 

biletele pentru transportul pe 
calea ferată vor crește con
stant până în decembrie 2007. 
Potrivit conducerii Regionalei 
CFR Timișoara, se estimează 
o creștere trimestrială medie 
de 5-7%. Ca o compensație, 
CFR va avea trei tipuri de tre
nuri: regionale, de zi și de 
noapte. Dacă adunăm trimes 
trele, procentul de majorare a 
biletelor de călătorie se va ri
dica la 60%. Actuala structură 
de trenuri personale, accele
rate, rapide și intercity va fi 
înlocuită treptat până în 2010 
cu o nouă structură, formată 
din trenuri intercity, interre- 
gio, locale și de noapte. Trenu
rile intercity vor circula în

timpul zilei și vor lega prin
cipalele orașe. Trenurile inter- 
regio vor asigura serviciul de 
transport de masă pe distanțe 
medii de 100-400 kilometri. 
Trenurile interregio vor cir
cula la intervale de 30, 60 sau 
120 minute pe fiecare rută, cu 
o viteză de circa 100 km/oră 
și vor fi călătorii de maximum 
patru ore.

Reguli stricte
Deva (I.J.) - Operatorii 

din domeniul alimentar 
vor avea obligația să res
pecte reguli mai stricte 
de igienă, în fiecare etapă 
de producere, procesare 
și distribuție de alimente, 
ulterior producției pri
mare și operațiunilor aso
ciate acesteia. Operatorii 
vor trebui să se asigure 
că toate produsele de ori
gine animală pe care le 
comercializează poartă 
marca de sănătate sau o 
marcă de identificare. Un 
act normativ specifică re
guli specifice de igienă 
pentru alimentele de 
origine animală - carne, 
ouă și lapte.

Societatea Națională 
de Radiocomunicații SA - 

Direcția Radiocomunicații Timișoara 
cu sediul în Timișoara, str. Demetriade nr. 1, 

organizează CONCURS, în data de 13.09.2005, 
ora 9.OO, în condițiile legislației în vigoare și ale 

Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2005, 
pentru ocuparea postului de

INGINER la Stația W MĂGURA BOIU
Condiții de participare la concurs:
■ studii superioare de specialitate - Telecomunicații
■ absolvent promoția 2005
■ curriculum vitae
■ cerere de înscriere la concurs
■ fișa medicală din care să rezulte disponibilitatea medicală 

pentru această activitate
Tematica concursului se va pune la dispoziția solicitanților de 

către unitate.
Termenul limită pentru înscriere este 29.08.2005.
Concursul se va desfășura la sediul S.N. Radiocomunicații - 

SA, Direcția Radiocomunicații Timișoara.
Relații suplimentare la Biroul Resurse Umane, tel. 

0256/306.562. |2878Z)

mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro


luni, 22 august 2005 cww SPECUL /6

CHIRII SI 
CHIRIAȘI

Chiriașii neplătitori, evacuați

• Ilegal. Proprietarii nu au dreptul să 
includă în contractul de închiriere mai multe 
clauze. Printre acestea este specificat faptul 
că nu este legal să ceară chiriașilor 
încheiereă de asigurări de daune. (S.B.)

• Cerere și ofertă. Numărul cererilor de în
chiriere a crescut ca urmare a prețurilor mari 
și a condițiilor drastice impuse de bancă 
pentru obținerea unui credit ipotecar. Până 
acum peste 80% din contractele de vânza- 
re-cumpărare se derulau cu ajutorul împru
muturilor bancare, dar în ultimele luni numă
rul acestora a scăzut la mai puțin 40%. (L.L.)

••• Copiii 
sunt un 
impediment 
major în 
cazul în 
care doriți 
să închiriați 
un aparta
ment.

(Foto: arhivă)

Subînchirierea
Deva (S.B.) - Chiriașul 

poate subînchiria, modi
fica sau îmbunătăți locu
ința deținută, numai cu 
acordul prealabil scris și 
în condițiile stabilite de 
proprietar, dacă acestea 
nu sunt interzise prin 
contractul de închiriere 
principal. Contractul de 
subînchiriere se înre
gistrează la organele fis
cale teritoriale.

■ Intr-un btoc din 
Micro 15, datoriile la 
asociație trec de 500 
de milioane de lei.

Sanda Bocaniciu_______________
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Chiar dacă majorita
tea dintre noi ne-am putut 
cumpăra apartamentele „pe 
mâna" lui Petre Roman, mulți 
au rămas în continuare chiri
ași Ia bloc. De obicei, ei sunt 
clasa cea mai de jos a chiria
șilor, având mereu probleme 
cu plata utilităților. Un exem
plu de astfel de chiriași găsim 
în așa-numitul bloc Rempes 
din cartierul Micro 15 din 
Deva.

Aceștia au fost amenințați 
în nenumărate rânduri, de că
tre Primăria Deva, cu evacu
area. Acum, la acest ultim 
scandal ei susțin că vor ata
ca în instanță hotărârea con
silierilor locali referitoare la 
evacuarea din garsonierele pe 
care le ocupă acum și îl acuză 
pe primarul Devei, Mircia 
Muntean, că nu cunoaște si
tuația.
„Primarul urăște țiganii!”

Primarul, în opinia celor 
incriminați - majoritatea cetă
țeni de etnie rromă, a refuzat 
nemotivat orice întâlnire cu 
ei. Astfel s-a ajuns la con

Un bloc cu 100 de locatari ce urmează a fi evacuat pentru neplata chiriilor (Foto: Traian Mânu)

Stupi de 
chiriași

Deva (S.B.) - Foștii 
angajați ai unor firme 
de stat au devenit pro
prietari ai unor imobile 
imense, cu multe biro
uri, după '90, prin diver
se forme de privatizare.

Printre acestea se 
regăsesc clădirile Cepro- 
min, IPH sau Federal-
coop, trei exemple care 
astăzi sunt adevă- 
rați stupi de 
chiriași, 
propri
etarii lor 
încasând 
pe o sin
gură ca
meră 
aproape 
300 de 
euro.

Prețul se 
negociază 
Deva (L.L.) - 
Numărul cererilor de 
închiriere este mai 
mare decât al ofer
tei. Deși prețul oferit 
de cei care doresc să 
închirieze nu coin
cide cu prețul cerut 
de ofertanți - fiind 
cu aproximatix 20 de 
euro mai mic, cele 
mai multe târguri se 
încheie pe o sumă 
de 60-80 de euro.
Bineînțeles, totul este 
negociabil. Negocie
rea are loc la fața 
locului și depinde de 
multe aspecte, pri
mul și cel mai impor
tant fiind perioada 
pentru care se doreș
te închirierea aparta
mentului sau garson
ierei. Dacă este vor
ba de o perioadă de 
timp mai mare, se 
lasă destul de mult 
din preț. între criteri
ile de selecție ale 
chiriașilor se numără 
și locul de muncă, 
fiind preferați cei cu 
un venit constant, 
deci cu un loc de 
muncă stabil.
Urmează apoi 
dotările pe care le 
are apartamentul, 
centrala, termopa- 
nele, starea mobilei 
și a obiectelor san
itare cântărind foarte 
mult în stabilirea 
prețului final.

Costică Căldăraș și lista 
cu datorii

Legea românească a ocuințelor prevede în Art.21 că 
închirierea locuințelor se face pe baza acordului dintre pro
prietar și chiriaș, consemnat prin contract scris, care se va 
înregistra la organele fiscale teritoriale și va cuprinde:
a) adresa locuinței care face obiectul închirierii’
b) suprafața ioeativă și dotările folosite ta exclusivitate și 
ta comuni
c) suprafața curților și a grâdlnllc» folosite in exclusivitate 
sau ta comun;
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a aces
teia și modul de plată;
e) suma plătită ta avans în contul chiriei;
f) locul șl condițiile ta care se realizează primirea și resti
tuirea cheilor;
g) obligațiile părților privind folosirea și întreținerea spațiilor 
cate fac obiectul contractului;
h) inventarul obiectelor și al dotărilor aferente;
I) dala intrării fa vigoare și durata;
j) condițiile privind folosința exclusivă și fa comun a părților 
aflate fa coproprietare;
k) persoanele care ut» locul împreună cu titularul con
tractului;
l) alte Elauze convenite tatre părți

cluzia că „primarul urăște 
țiganii”. Nu știm de țigani, 
dar sigur e că autoritățile s- 
au săturat de rău-platnici.

Lista cu plățile pe care 
rromii din căminul Rempes le 
au de achitat este, într-ade- 
văr, greu încărcată! Cea mai

mare datorie pe care am 
văzut-o negru pe alb este de 
circa 55 milioane de lei. Suma 
totală a acestor datorii ajunge 
la 500 milioane de lei. O dato
rie imensă care poate închide 
gura oricui se simte nedrep
tățit când e evacuat din casă.

Pentru o astfel de datorie 
chiriașii pot fi, legal, evacu
ați. Printre ei sunt însă și 
oameni cu plata la zi care 
susțin că nu se dau în lături 
de la intentarea unui proces 
în care să se apere. Aceștiâ 
credem că vor câștiga!

Chiriașii blocului Rempes se consideră 
nedreptățiți de hotărârea Primăriei

Blocul a fost reparat și 
îmbunătățit de mai multe ori

Chirii si chiriași de lux
■ închirierea aparta
mentelor de lux din 
Deva - cele mai profita
bile investiții imobiliare.

Loredana Leah________________
loredana.leah@informmedia.ro

Deva - O astfel de locuință 
poate aduce, dacă este închi
riată, un venit cuprins între 
4000 și 5000 de euro pe an, 
adică aproximativ contrava
loarea unei Dacii Logan.

Chiriile pentru apartamen
tele de lux sunt cuprinse 
între 300-400 euro pe lună, 
cuantumul acestora fiind sta
bilit de proprietar în funcție 
de zona în care este amplasat 
imobilul, de dotările inte
rioare, suprafață și facilități. 
„Majoritatea celor care închi

riază apartamente"ue lux sunt 
cetățeni străini care ocupă 
funcții de conducere în cadrul 
unor companii din Deva. Sunt 
preferate zonele liniștite - str. 
Avram Iancu, Dorobanți sau 
Liliacului - și deși aceste a- 
partamente sunt închiriate de 
regulă pentru perioade ce va
riază de la două săptămâni la

Interior cameră de lux

două luni, pretențiile chiria
șilor sunt foarte clare: mobilă 
bună, de preferință nouă, 
termopane, obiecte sanitare 
noi, centrală, aragaz, frigider, 
televizor etc.”, spune Marius, 
agent de vânzări la agenția 
imobiliară Fiesta Nora.
Chiriile explodează

Sunt anumite zone în Deva 
unde chiriile sunt exorbitante 
pentru un om cu venit mediu, 
în Dorobanți, de exemplu, o 
garsonieră cu o suprafață de 
48-54 mp, mobilă nouă, termo
pane, toate dotările necesare 
și finisaje de cea mai bună 
calitate se poate închiria cu 
200 euro pe lună. în toate 
cazurile, proprietarii solicită 
o garanție care este egală cu 
contravaloarea chiriei pe o 
lună.

Vreau la casă!
Deva (S.B.) - Daniela P. din 

Deva s-a căsătorit și în preaj
ma venirii pe lume a primu
lui său copil a vrut să-și în
deplinească un vis, o idee de- 
o viață, pe care și-a propus-o 
încă de pe vremea când era 
domnișoară: să nu locuiască, 
atunci când va avea familia 
ei, la bloc! Pentru că situația 
financiară i-a permis și pen
tru că nu și-a dorit un domi
ciliu „pe viață”, Daniela și 
Antonio au pregătit micuțului 
Marco, pentru a veni pe lume, 
un locșor retras și liniștit, 
undeva la poalele Cetății De
vei. Tânăra mămică este fe

ricită. Plata chiriei pentru un 
spațiu de 100 mp, un parter 
de vilă, cu garaj și toate cele, 
nu ne-a dezvăluit-o pentru că 
„nu contează cât de mare 
este, contează liniștea noastră 
și ce oferim încă de la naștere 
băiețelului nostru!” Chiar și 
bunica, cea care la lansarea 
ideii ca fiica ei și familia sa 
să plătească o chirie lunară 
mare doar pentru „moftul de 
a locui la casă”, a lăsat gar
da jos. Acum stă și ea mai 
mult la casă decât la bloc, 
este de părere că fiica sa a 
avut dreptate și că este foarte 
bine pentru toți.

Terezia Juncan, 
locatară cu plata li^zi

Vârf de cerere
Deva (L.L.) - Cele mai 

multe cereri de închiriere 
se înregistrează vara. Ma
joritatea elevilor din alte 
localități preferă să rezol
ve problema chiriei prin 
intermediul agențiilor i- 
mobiliare. „Cererile simt 
depuse încă din iulie sau 
august și în momentul în 
care intră o ofertă care 
corespunde cu pretențiile 
solicitanților, îi sunăm și 
stabilim o vizionare. Da
că cele două părți cad de 
acord, se stabilește o înțe
legere care intră în vigoa
re la începerea anului 
școlar, în septembrie es
te cel mai greu să găsești 
apartamente de închi
riat”, spune Cristi, agent 
imobiliar.

studențești vor crește prețul la apartamentele închiriate 
cu aproximativ 20% în următoarele două săptămâni. La 
Timișoara, un apartament cu 3 camere se închiriază cu 
300 de euro. în el pot locui chiar și șase studenți.

(Foto: Sanda Bocaniciu)

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:loredana.leah@informmedia.ro


ffBotez" fără

• Bronz la lupte. Alina
Pogăcian (foto), legitimată la 
CSS Deva, a obținut medalia 
de bronz în cadrul Campi
onatelor Naționale de lupte 
libere, senioare, desfășurate

la finalul săptămânii la Târgu Mureș. Amă
nunte în Pagina Sport de mâine. (C.M.) ,

• Criticat de Mulțescu. Gigi Mulțescu, fos
tul antrenor al Jiului, în prezent la FC Brașov, 
l-a criticat dur pe actualul tehnician al mine
rilor, lonuț Chirilă.’,,Punctul de la Cluj a fost 
unul mincinos, pentru că s-a practicat anti- 
joc. Meciul cu Sportul este un semnal de 
alarmă. Dacă se continuă așa. Jiul retro
gradează", a declarat Mulțescu. (C.M.)

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei I, sâmbătă, 20 august: 
FC Corvinul 2005 - Olimpia Satu Mare 2-2; UT Arad - IS 
Câmpia Turzii 1-1; Minerul Lupeni - Liberty Oradea 2-0; 
Apulum Unirea Alba lulia - Gaz Metan Mediaș 0-1; Glo
ria II Bistrița - FC Bihor Oradea 0-4; Universitatea Cluj - 
FCM Reșița 2-1; Unirea Sânnicolau Mare - Armătura Zalău 
0-0; CFR Timișoara - Unirea Dej 2-1.
Etapa 2 sâmbătă, 27 august: ISC Turzii - Corvinul 2005; 
Liberty Salonta - UTA Arad; Gaz Metan Mediaș - Minerul 
Lupeni; FC Bihor Oradea - Apulum A.I.; Tricotaje Ineu - 
Gloria II Bistrița; Armătura Zalău - U. Cluj: Unirea Dej - 
Unirea Sânnicolau M.; Olimpia S.M.- CFR Timișoara.

■ Corvinul 2005 n-a 
câștigat primul joc ofi
cial, jucătorii fiind măr
eați de debut.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
clprian.raarinut0lnfornifnedia.ro

Hunedoara - Bucuria rea
ducerii fotbalului la Hune
doara, după o întrerupere de 
10 luni, n-a fost completată de 
un debut cu dreptul al nou- 
înființatei FC Corvinul 2005. 
în ciuda încurajărilor calde 
ale suporterilor, „botezul” 
primului joc oficial al echipei 
pregătite de loan Petcu nu s- 
a încheiat cu o petrecere. N- 
a fost însă nici scandal cum 
se întâmpla... în ultimele 2-3 
sezoane, acum atât condu
cerea clubului, cât și galeria 
arătându-se îngăduitori cu 
noua echipă.
Trac și naivitate

Hunedorenii nu se pot 
plânge că n-au avut noroc. 
După doar patru minute cen
tralul a indicat punctul cu 
var de la 11 metri, când S. 
Petcu a fost blocat să mar
cheze din centrarea lui Vișan, 
iar veteranul Mitrică a trans

Noile achiziții marchează 
pentru FC CIP Deva

Reșița (C.M.) - Vicecampioana națională, 
._u.EC CIP Deva, și-a încheiat stagiul de pre

gătire de la Poiana Mărului prin partici
parea, ieri, la un 
turneu eh j-.^l 
amicale de pregătire 
organizat la Reșița 
de divizionara A, 
Silvanus.

Elevii antrenoru
lui Marius Rupacici 
s-au calificat în fi
nala turneului, după 
ce au învins cu 4-2 
pe Poli Gomonth Re
șița (Divizia A).

Trei dintre go
lurile devenilor au 
fost marcate de noile 
achiziții, Matei (2) și 
Șotârcă, cel de al 
patrulea fiind sem
nat de Moț.

în meciul pentru trofeu, FC CIP a întâi- 
nit aseară, după închiderea ediției, pe Sil
vanus Reșița care învinsese în semifinale 
pe Quasar Deva (Divizia C) cu 6-1. Pe larg 
despre turneul de la Reșița, în Pagina Sport 
de mâine.

Viitor cu prestații onorabile
Hunedoara (C.M.) - „Sunt 

total nemulțumit de rezultat și 
de jocul echipei. S-a văzut că 
suntem o echipă construită în 
pripă, cu jucători nepregătiți. 
In plus, majoritatea celor care 
au intrat în teren au fost măr
eați de tracul debutului. Nu 
am pierdut, pentru că pe fi
nalul reprizei secunde am re
ușit să compensăm lipsurile 
prin dăruire și angajament”, a

loan Petcu (stânga) și Mircea Bolba (dreapta), la conferința de 
presă de după partida Corvinul 2005 - Olimpia Satu Mare

Robert Matei Debut victorios la Lupeni
■ Minerul a câștigat 
fără probleme disputa 
cu Liberty grație plusu
lui de ambiție și forță.

Ciprian Marinuț, Eugen Popa
cipri an. mar inut@informmedia.ro

Deva (C.M.) - Rezoltatele etapei a lll-a: vineri, 19 august:
Jiul Petroșani - Sportul 1-3; FC Argeș - Gloria 2-0; FC Vaslui 
- CFR Cluj 0-3; sâmbătă, 20 august: FC Național - Rapid 
1-0; Poli Timișoara - Steaua 0-0; duminică, 21 august: Pan
durii Tg. Jiu - Poli lași 0-1; Oțelul - FCM Bacău 0-0. Par
tida Dinamo - Earul s-a încheiat după închiderea ediției. 
Clasamentul

3
Etapa a 4-a: 26 august: CFR Cluj - FC Argeș (ora 18.00, 
Telesport); Farul - Jiul (ora 20.00, Național TV); 27 august; 
Gloria - FC Național (ora 18.00, netelevizat); Sportul - FC 
Vaslui (ora 18.00, TVR 2); FCM Bacău - Pandurii Tg. Jiu 
(ora 20:15, Telesport); 28 august: Poli lași - Dinamo (ora 
18:00, Național TV), Steaua - Oțelul (ora 18:30, Telesport); 
Rapid - Poli Timișoara (ora 20:15, TVR 1).

Lupeni - Nou-promovată în 
Divizia B, Minerul Lupeni a 
reușit să răsplătească efortu
rile financiare ale sponsorilor 
și autorităților locale printr-o 
victorie în partida cu Liberty 
Salonta. Evoluând fără com
plexe de inferioritate, elevii 
lui Adrian Matei au reușit ra
pid deschiderea scorului și

£

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

S3. FC Național 2 0 1 2-4 6
BL CFR Cluj 1 1 2 0 4-1 5
X Sportul 3 1 2 0 6-4 5
5. Poli Timișoara 3 1 1 1 3-1 4

./.•Farul Constanța 2 1 1 0 4-3 4
■BFC Argeș = .1 1 3-2 4
B Gloria Bistrița 3 111 3-3 4
To. Rapid , 1 i 1 2-2 4
11. FCM Bacău 1 1 1-1 4
12. Oțelul Galați iri 1 1 2-4 4
13. Poli iași 'î 1 0 2 1-4 3
14-15. FC Vaslui '3I1 0 1 2 1-5 1
Jiul Petroșani 3 0 1 2 1-5 1
16. Pandurii

Kimi Raikkonen, „pașă,, la 
Marele Premiu al Turciei

Istanbul (C.M.) - Prima 
cursă de Formula 1 desfă
șurată în Turcia a fost câști
gată de pilotul finlandez al 
echipei McLaren Mercedes, 
Kimi Raikkonen. Raikkonen, 
aflat la al cincilea succes în 
acest sezon, a fost urmat de 
pilotul echipei Renault, Fer
nando Alonso. Pe locul trei s- 
a clasat Juan Pablo Montoya 
de la Mclaren Mercedes, în 
timp ce pe poziția a patra s-a 
situat Giancarlo Fisichella de 
la Renault. Pilotul echipei

Diferența de talie favorabilă adversarului nu l-a împiedicat pe Vișan (la minge) să fie foarte activ

format cu precizie penalty-ul. 
Dar în loc să prindă aripi și 
să zburde pe teren, corviniștii 
și-au etalat carențele. Prima 
și cea mai evidentă a fost 
fragilitatea defensivei. Bum
bac a fost lent și naiv, Pisoiu 
a plătit tribut lipsei de 
pregătire fizică, iar interna
ționalul de juniori, de doar 16 
ani, Iacob, a fost marcat de 
trac, deși s-a descurcat pro
mițător. Simțind slăbiciunile 

spus loan Petcu la conferința 
de presă de după meci. „Vom 
face ședințe speciale de antre
nament pentru a îmbunătăți 
nivelul de pregătire fizică al 
jucătorilor care au carențe la 
acest capitol și atunci alta va 
fi fața echipei. Sunt încreză
tor că într-un viitor nu foarte 
îndepărtat ne vom putea 
prezenta onorabil”, a afirmat 
Petcu.

apoi au controlat destul de au
toritar prima repriză. Echipa 
oaspete și-a arătat colții doar 
în debutul reprizei secunde, a- 
tunci când Bucur (48) a testat 
vigilența lui Ardelean după o 
■acțiune personală. în conti
nuare fostul jiulist Iorga a

Stadion: Minerul; Teren: bun; Spectatori: 3000.
1-0, min. 10: Itu a executat surprinzător o lovitură liberă de la 18 metri, 
portarul Szasz rămânând spectator; 2-0, mln. 83: Diaconescu a luat o acțiune 
pe cont propriu la 35 de metri, a driblat trei adversari și de la 12-13 metri 
a lobat peste portar în plasă.__________________________________________
Minerul Lupeni: Ardelean - Bălău, Băubătrân, Iorga (89 Noață). Panaites- 
cu - Corneanu, Boroncoi (70 Moga), Cîmpean, Itu, Neagu - C. Niculescu 
(78 Diaconescu). Antrenor - Adrian Matei.

BAR-Honda, Jenson Button, s- 
a situat pe locul cinci, în timp 
ce poziția a șasea a fost ocu
pată de Jarno Trulli, de la 
Toyota. Piloții echipei Red 
Bull, scoțianul David Coult
hard și austriacul Christian 
Klien, au ocupat locurile șap
te, respectiv opt. Campionul 
mondial en-titre Michael 
Schumacher, de la Ferrari, a 
abandonat în turul 19, după 
un acroșaj cu australianul 
Mark Webber de la Williams- 
BMW. 

gazdelor, trupa lui Mircea 
Bolba a încercat să profite la 
maxim și a egalat prin 
Mihovici care a speculat cu 
sânge rece o enormă gafă a 
lui Bumbac.
Salvați de Ciorea

în repriza secundă, pe fon
dul unei dominări sterile a 
corviniștilor, căpitanul oaspe
ților, Dragomir, îi „fură” o 
minge lui Mihu și îl lansează

Stadion: Michael Klein; Teren: bun; Spectatori: 2500.____________________
1-0, mln. 5: Mitrică a transformat un penalty obținut de S. Petcu; 1-1, 
mln. 16: Mihovici profită de marcajul lejer al lui Bumbac, pătrunde în 
careu și de la 11-12 metri trage din cădere în dreapta portarului; 1-2, min. 
74: Dragomir câștigă un duel la centru cu Mihu, îl deschide apoi pe Mihovi

154 Ciorea), Mihu, Mitrică (72 D. Dăscălescu), Pissiu - Vișan,

ci care face o cursă de 30 de metri și șutează sec din interiorul careului; 2- 
2, min. 82: centrare de pe dreapta Ceaușu, iar Ciorea reia din voleu de la 
10 metrMateral stânga la colțul opus.
Corvinul apoS: Rahoveanu - Ambruș, Iacob, Bumbac (46 Hațegan) - Ceaușu, 
S. Petcu
PepenarȘAntrenor - loan Petcu.________________________________________
Olimpia S.M.: Gabor - Răileanu, Oros, Cuciula, Filip - Bud, Deliu, Dragomir, 
Rus (64 Cozma - 82 Găvruș) - Mihovici, Nae. Antrenor - Mircea Bolba. 
Arbitraj bun: Marius Martiș - centru, Dănâț Dumitru (ambii Focșani) și Hula
Bichiș (Dej) - asistenți.

-a

Naționala feminină învinsă
București (C.M.) - în pri

mul meci din preliminariile 
Campionatului Mondial de 
fotbal feminin 2009, echipa 
României a pierdut, în de
plasare, cu 1-2, în fața Slova
ciei, în Grupa a 7-a. Trico
lorele au deschis scorul prin 
Spânu (17), dar Budoov (34) și 

reușit să dirijeze excelent 
jocul gazdelor, minerii creân- 
du-și o sumedenie de ocazii. 

.Singurul care a avut lucidi
tatea să mai puncteze o dată 
a fost Diaconescu care a în
scris un gol superb după o cu
rajoasă acțiune personală. 

Baza sportivă
m SPORT

zona Stadion - Cetate Deva

Vizitează-ne și petrece-ți timpul liber 
folosind următoarele fâsiiităti:

• două terenuri de fdtbal cu bmmm artificial
• instalație nocturnă •vestiare, dușuri • terasă și bar

Rezervări terenuri de HStbaf:
Tel. 0742/051.547, 0722/210.134, 0745/762143 

sau la baza sportivă
www.realsport.ro (28444)

excelent pe contraatac pe 
același Mihovici care mar
chează, înghețând tribuna. 
Corvinul 2005 a evitat înfrân
gerea grație experimentatului 
Mircea Ciorea care după in
trarea în teren a impulsionat 
atacul și a' reușit să înscrie 
golul egalării. Pe final, hune
dorenii au forțat victoria; dar 
nu au avut luciditatea nece
sară obținerii celor trei punc
te puse în joc.

I

Strozov (44) au adus victoria 
Slovaciei. România va mai 
disputa partidele: România - 
Kazahstan (26.08.), România - 
Irlanda de Nord (29.10.), Irlan
da de N. - România (11.05.06), 
România - Slovacia (22.06.06) 
și Kazahstan - România 
(31.08.06).

Cadouri pentru 
Cătălina Ponor

București (C.M.) - La 
împlinirea vârstei de 18 
ani, gimnasta Cătălina 
Ponor a fost sărbătorită 
de antrenori și colegele 
de lot. Cătălina a primit 
buchete de flori și un tort 
ornat cu două lumânări 
ce marcau cifra 18. Antre
norii Octavian Belu și 
Mariana Bitang i-au ofe
rit un lănțișor cu meda
lion de aur, iar colegele o 
brățară de aur. Mama 
sportivei i-a adus o ma
șină decapotabilă Peugeot 
307 Cc, de culoare roșie.

‘•4
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• Satisfacție. Antrenorul ro
mân al echipei Rennes, La- 
dislau Boloni (foto), s-a decla
rat mulțumit de victoria obți
nută în meciul cu Olympique 
Marseille, din etapa a IV-a a 

campionatului Franței, dar consideră că for- ■ 
mația sa încă mai are de lucru în comparti
mentul defensiv. (MF)

Fără Ghionea suntem pierduți
■ România trebuie să 
bată tot pentru a se ca
lifica în penultimul act al 
Mondialelor de tineret.

I

Liviu Gordea

• Decizie. Forul handbalistic internațional a 
stabilit ca Mondialele feminine din 2007 să 
fie găzduite de Franța. Decizia a fost extrem 
de dificilă, pe listă mai aflându-se și China, 
care ar fi dorit astfel o repetiție generală 
înaintea Olimpiadei din 2OO8.(L.G.)

Uvlu.gQrdaatlnformmedla.ro

Miskolc - Naționala de tine- . 
ret a României a pierdut pri
mul său meci la Campionatul 
Mondial de handbal care se 
desfășoară în Ungaria. După 
trei victorii la scor obținute 
în fața unor echipe fără pre
tenții, selecționata antrenată 
de Lucian Râșniță și Nicolae 
Munteanu și-a arătat limitele 
în ultima confruntare din fa
za grupelor, când a întâlnit 
reprezentativa gazdă.

Disputată chiar de ziua Un
gariei, întâlnirea de la Mis
kolc a constituit derby-ul gru
pei D, pe care din păcate 
handbaliștii noștri l-au pier
dut cu scorul de 25 - 34. „Tri
colorii” nu au rezistat decât 
primele 16 minute, de la sco
rul de 10 - 9, ungurii marcând

Sadoveac, cel mai bun handbalist român în meciul cu Ungaria.
8 goluri consecutiv, pentru ca 
la pauză tabela să indice 19 ■ 
10 în favoarea acestora. Repri
za secundă nu a schimbat cu 
nimic situația, astfel încât 
gazdele au reușit să încheie 
prima fază a competiției cu 
punctaj maxim, în vreme ce 
România avansează de pe po
ziția a doua.

Eșecul de sâmbătă ar putea 
fi pus pe seama evoluției deo

sebit de slabe a golgheterului 
Valentin Ghionea.

în aceste condiții, cel mai 
bun marcator al echipei noas
tre împotriva selecționatei 
maghiare a fost timișoreanul 
Marius Sadoveac, autor a cinci 
goluri.
Surprize

Pentru a se califica în semi
finalele turneului mondial, 

România nu mai are voie să 
facă pași greșiți în următoa
rele partide: cu Serbia Mun- 
tenegru (astăzi), Argentina 
(marți) și Slovenia (joi).

Marea surpriză a etaj ' 
preliminare a reprezentat rst- 

tarea calificării în fazele supe
rioare ale competiției pentru 
Franța și Suedia, codașele 
grupei A. Scandinavii sunt 
chiar campionii en-titre.
Răzbunare

Eșecul băieților noștri a 
fost răzbunat de selecționata 
de junioare, care a învins Un
garia la Campionatul Euro
pean din Austria.

După ce vineri a trecut cu 
43 - 29 de Serbia, elevele an
trenorului Gavril Kozma a s-a 
impus în fața vecinelor de la 
vest cu scorul de 32 - 25, cali- 
ficându-se astfel în faza urmă
toare a întrecerii în postura 
de lidere a grupei din care au 
făcut parte, indiferent de re
zultatul din ultimul meci, cel 
cu Spania, ultima clasată.

Grupa D
4 4 0 0 133-94 ?P

2.' România 4 3 0 1 13H12 6p
3. Israel 4 2 0 i 120-132 4p
4. Brazilia 4 1 0 3 110-127 2p
£ Tunisia 4 0 0 4 104-134 .0o

Criza australienilor s-a adâncit în urma eșecului de sâmbătă. (Foto: EPA)

Au făcut instrucție cu
toi, 25 august
Coreea de Sud - Islanda (grupa I) 
Argentiti» 'srael (g upajl)______
Egipt - Spania (grupa l>
Slovenia - România (grupa II) 
Danemarca - Germania (grupa l) 
Serbia - Ungaria (grupa II)

■ Rugbiștii sud-africani 
sunt pe punctul de a 
repeta isprava de anul 
trecut în Tri Nations.

Liviu Gordea
lMii.gordei0informmedla.ro

Perth - Africa de Sud a reu
șit a treia victorie consecuti
vă în Turneul celor Trei Na
țiuni, învingând sâmbătă 
Australia cu 22 - 19, chiar pe 
terenul acesteia. A fost pri
mul succes pe pământ austra
lian pentru selecționata Spring
books după șapte ani. Eroul 
partidei de la Perth și coșma
rul gazdelor a fost Bryan Ha-

bana, autor a două eseuri. Ce
lelalte puncte ale africanilor 
au fost realizate de Percy 
Montgomery, care a reușit 
trei lovituri de pedeapsă și un 
dropgol. în urma acestui nou 
eșec al „cangurilor”, se pune 
foarte serios problema demi
terii antrenorului Eddie Jo
nes și chiar renunțarea la 
serviciile căpitanului George 
Gregan, care sâmbătă s-a a- 
propiat la numai un meci de 
recordul mondial de selecții

(

„cangurii" 
lirea câștigătoarei din acest an 
a turneul celor 3. Campioana 
en-titre are însă dezavantajul 
de a evolua în deplasare sâm
băta viitoare, când în even
tualitatea unui rezultat pozi
tiv poate obține pentru a treia 
oară mult râvnitul trofeu. AII 
Blacks sunt totuși favoriți la 
casele de pariuri și în cazul 
în care vor beneficia și de 
punctul bonus au șanse reale 
de a răsturna ierarhia.

deținut de englezul Justin 
Leonard (114). TRI NATIONS

Meciul-meciurilor Clasament:
1. Africa de Sud 12p

Pentru sud-africani urmea- 2. Noua Zeelandă 5p
ză confruntarea cu Noua Zee- 
landă, decisivă pentru stabi-

3. Australia 2p

Confirmare
Londra (MF) - Grupa

rea Liverpool, câștigătoa
re a Ligii Campionilor, 
a confirmat participarea 
la Campionatul Mondial 
al cluburilor, competiție 
la care vor fi prezente ce
le șase campioane conti
nentale. Liverpool este 
calificată direct în semi
finalele competiției, unde
va întâlni învingâtoarea 
sfertului de finală dintre 
FC Sydney (campioana 
Oceaniei) și Deportivo 
Saprissa (câștigătoare a 
trofeului CONCACAF). 
Cealaltă formație califi
cată din oficiu în semifi
nale este câștigătoarea 
Copei Libertadores, FC' 
Sao Paulo. Echipa brazi
liană va întâlni învingâ
toarea meciului dintre 
campioanele Asiei și A- 
fricii, ale căror nume vor 
fi cunoscute în luna no
iembrie.

Campionatul Mondial 
al cluburilor înlocuiește 
Cupa Intercontinentală, 
competiție la care par
ticipau doar campioanele 
Europei și Americii de 
Sud, și va avea loc în pe
rioada 11-18 decembrie, 
în Japonia. Câștigătoarea 
turneului va fi recom
pensată cu 4,5 milioane 
de dolari.

Chivu îl laudă
■ Căpitanul naționalei 
crede că România nu 
maî are șanse de califi
care la Mondiale.

Americanul Andy Roadick s-a calificat 
în finala Mastersului de la Cincinnati, imite 
urma să joace aseară în compania elveția
nului Roger Federer, pefaul favorit al com- 
notiiiai H. O 1 ZCAtn- raffl

Roma (MF) - Fundașul for
mației AS Roma, Cristian 
Chivu, consideră că revelația 
campionatului Italiei în sezo
nul 2005/2006 va fi colegul său 
de la naționala României, 
atacantul echipei Juventus 
Torino, Adrian Mutu. „După 
atâtea luni de pauză, acum ,s-a 
întors pentru a fi și mai pu
ternic. Nu cred că va veni la 
Roma la schimb cu Cassano, 
pentru că nu cred că Juven
tus vrea să-l cedeze. Mutu va 
fi surpriza sezonului”, a afir
mat Chivu. Fundașul român 
a declarat că nu a părăsit for
mația AS Roma în această 
vară, în ciuda numeroaselor 
oferte primite, deoarece con- _;j.--X „x /-»

pe Mutu
rie față de gruparea italiană. 
„Este adevărat, nu mă aștep
tam să am atâtea oferte după 
ce timp de un an am fost mai 
mereu accidentat. A fost plă
cut să fiu în centrul atenției, 
dar am rămas, pentru că încă 
simt că am o datorie față de 
Roma”, a explicat Chivu.
Consolare

în materialul publicat de 
Gazzetta dello Sport sub titlul 
„în inima Romei e Chivu”, că
pitanul echipei naționale a 
vorbit și despre șansele de ca
lificare la CM din 2006 ale re
prezentativei antrenate de Vic
tor Pițurcă. „E foarte greu. 
Am pierdut aproape totul din 
cauza înfrângerilor directe din 
meciurile cu Olanda și Cehia 
și acum, pentru a treia oară, 
ratăm o calificare la un tur
neu final. în România, schim
bul de generații nu a dat încă 
rnaHo ’? a afirmat ChlVU. rricti Chivu (s) se simte bine la AS Roma.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând garsonieră decomandate, peste 35 mp, 
ocupabilă imediat, bd DecebaJ. Tel. 0743/985871
• cameră cămin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet ocupabilă imediat preț 180 milioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande).

Cumpăr ap. 1 cameră (02)

• ampăr garsonieră, în Deva, nu contează zona 
Tel. 0741/154401.

/ând ap. 2 camere (03)
**vând ap. 2 cam. decomandate, 2 balcoane, 
apometre, parchet I. Maniu, et. intermediar, 
preț 1,25 mid, lei. Tel. 0745/367893.
• vând apartament 2 camere decomandate, 
balcon, zona Dacia, amenajat preț 720 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/708708.

• vând apartament 2 camere decomandate, 
contorizări, zona Lido, 2 balcoane, 1 închis, 
vedere interior, uscătorie, boxă beci, negociabil. 
Tel. 0723/682812,218392.
• vând apartament 2 camere, Deva, et 1, cu 
balcon, apometre, gaz contorizat 710 milioane 
lei. Telefon 215212.
• vând apartament 2 camere, Dacia, etaj II, gaz 
contorizat apometre, repartitoare, preț nego
ciabil. Tel. 0722/722112 după ora 16 sau 226092, 
222385.
• vând gent apartament 2 camere, in circuit, 
bdul Dacia, et 3, gresie și faianță contorizări, 
liber, preț 84.000 RON/neg. Tel. 0745/511776
• urgent decomandate, ST-56 mp, etaj interme
diar, b-dul I. Maniu, contorizări, centrală termică 
nouă Preț 970 milioane, negociabil. Tel. 
0721/B15781. (Prima-lnvest)
• wgent 3 apartamente, zona Dacia, et 1,2,3, 
amenajate recent contorizări, ocupabile ime
diat, prețuri 19500-17.500 euro/ap. Rog și ofer 
seriozitate. Tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• wgent contorizări, et 1, zonă bună Preț. 920 
milioane. Tel. 0740/26029. (Prima-lnvest)
• zona L Mardii, et2 din 4, dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 1,15 mid. lei, tel. 206003, 
218234, seara. (Mimason)
• zona Dada, bloc de cărămidă 42 mp. etaj inter
mediar, balcon închis, baie mare, apometre, gaz 
2 focuri, parchet, preț 72 000 RON, tel. 0788 
165703,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
•zona Bătcescu, etaj intermediar, apometre. gaz 
contorizat repartitoare, parchet fără modificări, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498, 232808, 0788 
165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată parchet, gresie, 
■ianță apometre, gaz contorizat repartitoare, 
cupabil imediat preț 67 000 RON, tel. 0788

165703,23280a 0745 302200. (Fiesta Nora)
• zona Mfcro 15 etaj intermediar, decomandate, 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 60 000 RON, 
tel. 0723 251495 232808, 0788 165702. (Fiesta 
Nora)
• zona L Corvin, decomandate, 54 mp, amenajat 
și modificat deosebit, contorizări, preț 28 500 
euro, tel. 0745 302200,232808,0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, etaj intermediar, decomandate, 
vedere în 2 părți, balcon, contorizări, parchet 
preț 110 000 RON. tel. 0723 251498,232808 0788 
165702. (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dacia, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil, neg. Teii. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei. neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000) 
•zona Mfcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
<80 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256 (Rocan 

100)
•zona M. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)

• iigort, kt zona Gojdu, et 1, contorizări, balcon. 
Preț 24000 euro. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• urgent to zona Piața Centrală decomandate, 
balcon, contorizări, boxă Preț. 1,080 miliar- 
de/108000RON. 0710013971. (Garant Consulting)
• iigent to zona Scărișoara, totul schimbat uși, 
geamuri, inst. electrice. Preț 83000 RON. Tel. 
0788/361782,224296. (Garant Consulting)
• urgent to zona Bălcescu, et 4/10, decoman
date, centrală termică amenajat balcon închis, 
87000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant Consulting)
• irgent to zona Dacia, circuit et 1, contorizări, 
balcon, 95000 RON. Tel. 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• urgent to zona Zarandului, et 1, dec., 
contorizări, parchet 90000 RON. Tel. 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• Daoa,2holuri, parchet faianță ușănouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel'. 0745/786.578. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• mfirer 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, ing, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Alee» Crițidd, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•el 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, tel. 
223400,0720/169303,0740/914688  (Casa Betania)
• et intermedur, dec, centrală termică proprie, 
-'.resie, faianță parchet, recent renovat.

llcescu. Preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
<3743/103622, 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. (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță moderne, contorizări, Al. Teilor. Preț 
59.000 lei neg. Tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei neg. Tel. 223400, 0724/169303,
0740/914688 (Casa Betania)
•zona Zamfireecu, decomandate, et 1.52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)

•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika)

• decomandate, cărămidă gresie, faianță, par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bdul Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724 
620358 (Rocan 3000)
• zona i. 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 Liliacului, dec. amenajat recent, 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 1,030 
mid. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubiri'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 KogăHceanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
Tel. 0745/666447,0254/234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală etaj intermediar, 2 balcoane, 
vedere deosebită Preț 1,030 mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin 'S Home)
• zonă ultracentrală vedere la cetate, modificat, 
st 65 mp. 2 balcoane, parchet nou, merită văzut, 
etaj intermediar, preț 1,250. mid. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zona Zardin etaj intermediar, dec., bine 
întreținut, merită văzut. Preț 1 mid. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)

• zona L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet, merită văzut preț neg. 
Tel. 0741/301548 0254,234401. (Rubin's Home)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lie. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
■decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1350 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•s «decomandate, contorizări, parchet, cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande).
•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane iei. Tel. 

0723/419974. (Casa Grande)
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Numărul 1 mondial în procesarea semințelor oleaginoase, 
numărul 1 în România în achiziția semințelor de floarea-soarelui 

www.bunge.com

prin Bunge România SRL

Achiziționează si comercializează 
semințe oleaginoase si cereale.

9 9

Plata se face în maxim 48 de ore.
Persoane de contact:

Robert Arsene Eugenia Zorilă Mertlik
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR COMERCIAL

EST SUD VEST
Paul Ciobânică
Manager Originare

0744 514395 Florin Vlaicu 
Manager Originare

0742109 873 Sorin Stana 
Manager Originare

0742 010 228

Cătălin Sirițeanu 0744506032 Dragos Nedelcu 0742109874 Oaudiu Morar 0741 080 043

Cristian Brânzila 0745 417 591 Lucian lancu 0742 109655 Stan Jean Rapa 0742109871

Don Leonte 0742108298 Sorin Vâlușcă 0744396570 Tibor Dallas 0741278407

George Avram 0744 630976

Cătălin Bogdanov 0744 506064

Constantin Vasile 0745077 017

Dorin Cazacu 0745528075

Cristian Lungu 0745002 011

De asemenea, Bunge România furnizează clienților săi:
- prestări servicii de siloz* (recepție, curățare, uscare, depozitare, livrare) - persoană de contact: 
Bogdan Lăpuște (lașt, telefon mobil 0744 568 157);
- comercializare șrot de floarea-soarelui, șrot de soia și cereale - persoane de contact Adriana 
Szvercsak (Oradea, telefon mobil 0741 237 002) și Rodica Meiu (lași, telefon mobil 0743 339 800).

* Lista silozurilor Bunge și a bazelor partenerilor noștri se poate obține prin intermediul persoanelor 
de contact din fiecare zonă (EST. SUD. VEST).

SC Inform Media, partea unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor. Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii

• capacitate pentru muncă în echipă

• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 

Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.
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•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• urgent ST=52 mp, et. 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinisat, centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent, et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• urgent ST=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat, 
25.500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• dec, et 1, zonă ultracentrală Hunedoara, 
centrală termică gresie, faianță parchet preț 
90.000 RON, tel. 0746/136050, 0745/376077. 
(Partener-Hunedoara)
•dec, zona M5/1, Hunedoara, 2 băi, preț 530 mii., 
tel. 0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona M4, Hunedoara, dec, preț 490 mii, tel. 
0727191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent to Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima-lnvest)
■ urgent zona Aleea Armatei, Gojdu, Dorobanți, 
la prețul pieței și cu plata imediat, tel 0788 
165702,232808, 0723 251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 3 camere (05)

■ vând urgent ap. 3 camere dec. St 100 mp, 2 
balcoane, centrală termică termopane, gresie și 
faianță parchet et.lll, Eminescu, preț 1350 mia, 
negociabil. Tel. 0742/ 01941a
•zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)

• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil in 24 de ore, preț 1.3 
mid. lei. neg, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți, et 2, centrală termică fărăîm- 
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika) 
•zona Progresul et 2,cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 1,5 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(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 1,35 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)

• zona Progresul dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 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 1,350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti- 
toarc. parchet stejar, gresie, faianțălbalcoaț>e, 
vedere în 2 părți, preț 150 000 RON, 0723 251496, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora) I

• zona Carpațt decomandate, balcon, boxă 
contorizări, parchet fără modificări, preț 150 000 
RON, tel. 0745 302200,232808 0788 165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 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. 0788165703,232808 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, parter, decomandate, centrală 
termică modificări interioare, parchet stare 
bună vedere în două părți, preț 145 ooo RON, tel. 
0723 251498 232808, 0745 302200. (Fiesta Nora)
• urgent, decomandate, zona pieței, parter, vad 
comercial, ideal privatizare, balcon mare, preț 
45.000 euro neg., telefoane 0726/826624. 
(Tempons)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)
• urgent to zona centrală decomandate, 2 băl, 2 
balcoane, contorizări, amenajări. Preț 1,4 
miliarde/140000 RON. Tel. 0740013971. (Garant 
Consulting)
• dec, vedere în 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, ap. modest, Mihai Viteazul, preț 
37.000 euro neg. Tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• dec, geamuri termopan, centrală termică
proprie, spoturi, lavabil, proaspăt renovat ap. 
deosebit Al. Păcii, preț 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 modeme, ușă metalică 
beci, Mărăști, preț 43.500 euro neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0720/387896. (Casa Betania)
• et X dec., vedere în 2 părți, balcon mare, 2 băi, 
contorizări, I. Creangă preț 43.000 euro neg, tel. 
223400,0742/005228 0720/387896. (Casa Betania) 
•Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• 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 idbacentrală parchetat gresie și faianță 
bine întreținut contorizări, 2 balcoane. Preț 
37.000 euro. neg. Tel. 0741/301548,0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mii. neg. Tel. 
0741/301548 0254.234401. (Rubin's Home)
• dec. termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. Tel. 0741/301548 
0254234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 

•zona Unerdul 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 preț850mid. 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. Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianțăI în. bucătărie și taie, laminat centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)

• urgent ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit, amenajat, 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță, 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent et 1,2 bă, 2 balcoane, parchet, 135000 
RON, neg., Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 băe, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• wgent hol central, balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil 
imediat, preț 1,03 miliarde. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urgent Deva, zonă bună etajul 2, centrală 
termică balcon închis, instalații sanitare noi. 
Preț 880 mii. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent decomandate, centrală termică 
parchet, gresie și faianță 2 băi, balcon închis, 
termopan, ST-90 mp. et. 3, zona Bălcescu, preț 
35.000 euro, neg. Tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• urgent Deva, et 2, decomandate, renovat, ușă 
metalică lavabil, totul nou, 880 milioane. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent semidecomandate, ST-58 mp, ame
najat recent, termopan, gresie și faianță mo
derne, parchet laminat uși schimbate, ocupabil 
imediat, preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent Deva, Strada Minerului, et 2, centrală 
termică instalații noi, balcon închis, preț 860 
milioane. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona M3, Hunedoara, centrală balcon inchis, 
gresie, faianță preț 910 mii., tel. 0746/136050. 
(Partener-Hunedoara)
• zona M4, Hunedoara, centrală gresie, faianță 
modificări interioare, balcon închis, preț 700 mii., 
neg., tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•to zonă bună de preferință et. intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
■ zona Dorobanți Mărăștiul Nou, Micro 15, Ja 
prețul pieței și cu plata imediat, tel. 0745 302200, 

232808 0788165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)

• zona Ubcuiul dec., modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă meta
lică 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 to zona Piața centrală decomandate, 
hol central, etaj intermediar. Preț 41000 euro, 
telefon 0740013971. (Garant Consulting)
• urgent în zona Gojdu, bucătărie cu 
faianță+gresie, 2 băi faianță+gresie, centrală 
termică Preț 155000 RON. Tel. 0741-154401; 
227542, seara. (Garant Consulting)

• urgent decomandate, hol pătrat Deva, et. 3, 
zonă centrală, ST-90 mp, complet contorizat, 
parchet preț 1,4 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona pieței centrale, zonă liniștită loc de 
parcare, balcon de 75 m închis, 2 băi, centrală 
termică aer condiționat parchet, preț 
142.000RON, tel 0788 165703,232809.0745 302200. 
(Fiesta Nb^)

• superamenajat Hunedoara, et. 1, preț 50.000 
euro, neg., tel. 0745/093073. (Partener-Hune
doara)
• 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 băi, 3 balcoane, 
parchet gresie, faianță 160000 RON. telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=80 mp, et. 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg., copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
•etz, 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 in două părți, balcon, parchet 
contorizări, Gojdu. Preț 140.000 lei, tel. 223400. 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania)

• Zona b-dul Decebal, et.4/7, neamenajat .Preț
1,6 mid. neg. Tel.0745666447./0740232043 
0254.234401 (Rubin’s Home).
• Zona Bălcescu colț cu Eminescu, 110 mp. 
amenajat.Preț 35000Eur.neg. Tel, 0745666447. 
/0254.2344O1. (Rubin’s Home).

Vând case, vile (13)

• 3 nivele+anexă 70 mp, curte betonată teren 
970 mp, Ilia, Str. Libertăți, nr. 1 A. Tel. 
0723/573825.
• una cameră baie, bucătărie, ultraamenajate. 
centrală termică, termopan, baie cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848,0726/972966.

• vând casă cu grădină și anexe gospodărești. 
Pricaz, Str. Principală nr. 151. Informații la tel. 
211670.
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2. 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• Zona ultra 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 Viile Noi, living, 2 dormitoare, bucătărie 
baie, garaj, beci, terasă cu gresie, parchet 
laminat, gresie, faianță C.T, toate model nou, 
curte, livadă sc 130 mp, st 1250 mp, preț 75.000 
euro, negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Lie. de Chimie, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, c-t, curte, grădină st 748 mp, sc 
120 mp, 80.000 euro, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă superbă D+P+l. 1000 mp, construcție tip 
1980, 5 camere, bucătărie, 2 băi, ocupabilă 
imediat, preț 130.000 euro, telefon 0740/173103. 
(Mimason)

• zona E.Văcărescu, de protocol, piscină ideală 
pt. împrejurări deosebite, preț 150.000 euro, 
telefon 0740/173103. (Mimason)
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 

•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Călugăreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
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•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 băl, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• urgent, Deva, 4 camere, bucătărie, baie, garaj, 
700 mp teren, apă gaz metan, canalizare, 85.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• lagent, 1 cameră bucătărie, baie, garaj, SC-72 
mp, ST-106 mp, toate utilitățile, Deva, preț 18 
miliarde, neg. Tel. 0740/210780. (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+L4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, curte+ 
grădină st 1.200 mp, centrală termică proprie, 
Deva, preț 120.000 euro neg. Tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
•zona Hoția, 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 do 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)
• to Deva, 4 earner*, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• ingent, In zona Zăvoi, 2 camere, baie amena
jată bucătărie, cămară centrală termică man
sardă 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)

•to Deva sau împrejurimi, cu grădină și curte, o- 
fer plata imediat, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• urgent, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)

Vând case de vacanță (15)

• construcție 20412, în stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• Costețti, cabană cu mansardă și teren 1000 
mp, zona deosebită liniștită grădină pomi. Tel. 
0723/288282.
• satul Discuita, comuna Baia de Criș. Tel. 
682068,610171,612171.

Vând case la țară (17)

• Bretea Minșană 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, st 36 ari, sc 280 mp, 1,150 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0720/243253.
• casă ti Chimindia, nr. 81. Informații la nr. 110. 
Tel. 0745/625470.
• vând casă foarte bună 3 cam., bucătărie, baie, 
cămară debara, șură curte, teren peste 1100 
mp, F.S. 15 m, în uroi, zonă liniștită posibilități 
gaz. Tel. 0722/ 249579,0722/361394.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

Tel: 230.630,233.170, 233.180 
Fax: 224.550,
www.slmal.ro,slmalOsmart.ro

Mobilier de apartament,
■ Mobilier de birou, 
uși PORTA ■
— Tapițerii, Camere de 
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(27672)

•zona Sântuhalm, 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 Bânău, 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent, fântână în curte, preț 350 mii. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Leșnlc, 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)
•zona Mița, 2 camere, cămară hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 ari, preț 200 milioane lei. 
Relații la tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
•ta » 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 Imobiliară Nr.l Deva)
•In Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662.(Evrika)

• urgent, 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, 4 camere, bucătărie, bale, 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 garsoniere (19)
• vând gareonteril Deva, zona Mărăști, et. III, 
600 mii. lei, neg., tel. 0722/ 751552,0724/ 343180. 
•zona Progresul, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0732/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• dec, complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• zona Gojdu, garsonieră dublă semidecoman- 
date, parchet, gresie, faianță contorizări, preț 
68.000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zonă centrală parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semidecomandate, 
contorizări, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• ganenterâ In Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică modificări 
interioare, preț 62.000 RON, tel 0723 251498, 
232809,0788 165702. (Fiesta Nora)
• zona Bnlnescu, bloc de cărămidă nou, etaj 4, 
decomandate, 54 mp, 2 camere cu posibilitate 
de mansardare, centrală termică parchet, 
gresie, faianță bucătărie mare, preț 95 000 RON 
tel. 0745 302200, 232808, 0788 165703. (Fiesta 
Nora)
• irgent, dac, amenajată liberă 30 mp, preț 650 
mii., tel. 0745/640725. (Mimason)
•cu 2 camere, et3, parchet, gresie, faianță zona 
Dacia, preț 550 mii., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Dadă et.2, liberă, preț 13.500 euro. tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona Măriși, et3, contorizări, liberă preț 500 
mii. lei, telefoane 0745/266071, 206003. 
(Mimason)
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• urgent, In zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, contorizări. Preț 47500 RON. Tel. 
0740013971. (Garant Consulting)

• urgent, In zona Decebal, decomandate, 
balcon, contorizări (apometre, repartitoare, gaz 
2 focuri). Preț 79000 RON. Tel. 0740013971. 
(Garant Consulting)
• lagenLDizonaKog^niceanusdecomandate, 
etaj intermediar. Preț 65000 RON. Tel. 0741- 
154401; 227542, seară (Garant Consulting)
•^ urgent, confort 1, decomandate, suprafață de 
peste 35 mp, ocupabilă imediat, blocul 15. 
Telefon 0741-154401; 227542, seara (Garant 
Consulting)

•zone Zenrfkeicu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 mii. lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dadă bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măriri, dec., mobilată balcon închis, et 
1,700 mii. lei'. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 

•zona Măr. , vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg.'. 35208,0724/620358 (Rocan
3000)
■ofertă ozcepțlonaUl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, 
instalații sanitare noi, contorizări complete, 
Deva zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918. (Casa Grande)
•Deva, carter Dacia preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• decomandată «t 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)
• «fol 3, contorizări, balcon, bine întreținută. 
Calea Zarandului. Preț 49.500 lei. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• «ta| 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)
• 2 camere, semidec., parchet baie cu 
gresie+falanță bloc de cărămidă totul contor- 
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată (cameră 
♦living), repartitoare, parchet, gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată 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; 072+620358 (Rocan 3000)
• urgent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• regent ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș. 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contorizări, st. 30 mp. Preț 470 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)

CTG&GCZ
Soluir lnfeg.ol» lt.C

Cumpăr garsoniere (20)

• In Deva, zonă bună cu sau fără Îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Dorobanți, Progresul, la prețul 
pieței și cu plata imediat, tel. 0788-165703, 
232808,0745-302200. (Fiesta Nora)

Vând terenuri (21)

• t0parceteterena500 mp,zona Căprioara. Tel.
211124. >
• 1779 mp teren, între Deva și Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502,
• loc de casă, 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept, zonă liniștită, Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657,
• vând 2300 mp teren intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță. Tel. 
227242.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (EVrika)

• In ZăvoL fs 165 m (mai jos de casa galbenă), 
preț 23 euro/mp, telefon 0740/173103. 
(Mimason)
• 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 RosettL 2560 mp, fs 20 m, facilități: 
curent, gaz, canalizare la50 m, preț 24 euro/mp, 
telefon 0745/640725. (Mimason)
•zona Ceangăi loc de casă 715 mp, fs 10 m, preț 
37.000 euro, neg., telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• In Mintia la DN7, cu deschidere 17,5 m, gaz, 
apă curent, preț 6,5 euro/mp, telefon 
0740/173103. (Mimason)
•4N0 mp, intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent, gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• loc Tknpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția imo
biliară Nr. 1)
• parcei* 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.l)
■ shnetta, ta DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•ta 5 km de Devă st 90.000 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent, preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

•zona Crisha-, 1200 mp, fs 16 m, preț 10 euro/mp, 
tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• kitravlan, zonă DN7, st3300 fs50 mp. Apă gaz, 
curent, toate facilitățile preț.24 eur 
neg..mob.0745666447, 0254.234401 (Rubin’s 
Home).
• Intravilan zonă prelungirea Vulcan, st.5,200 
mp.fs.140 mp. se parcelează preț 8 eur 
mp..tel.0745666447,0254.234401 (Rubin'S Home).
• totravlan zona Sântuhalm st4200 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)

I

• Intravilan, zona Zăvoi 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, 3072 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)

• urgent Intravilan, ST-3 ha, FS 315 m, toate 
utilitățile, zonă industrială Deva, poate fi 
parcelat, preț 35 euro/mp. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• uigent ST-2000 mp, posibilități curent gaz, 
apă pe teren, ideal casă vacanță ia 10 km de 
Deva, preț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• urgent kitravlan, ST-2300 mp, parcelabil, loc 
drept apă gaz, curent electric, zona Zăvoi, preț 
negociabil. Parcelabil 500 mp, preț 21.000 euro, 
negociabil. Telefon 0742/019418. (Prima-lnvest)
• uigent kitravlan, ST-2000 mp, posibilități gaz, 
curent fantână Boholt, preț 5 euro/mp. Tel. 
0740/126029 'irima-lnvest)

Cumpăr teren (22)

■cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, telefoane 0745/253662, 211587. 
(Evrika)
•pentru construcție casă în stațiunea Geoagiu- 
Băi, ofer prețul pieței, tel. 0748/136050. (Partener- 
Hunedoara)

A**** 1 CENTRUL METEORO
LOGIC BANAT CRISANA - 

TIMIȘOARA

cu sediul în Deva, str. A. lancu, bl. H3, în calitate de lichidator al SC CțQUfTA EXIM SRL Orăștie - aflată în procedură de 
lichidare judiciară, în condițiile prevăzute de Legea nr.64/1995, republicată, (dos. nr. 4266/2003 Tribunalul Hunedoara) 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunță vânzarea 
la LICFTAȚIE PUBLICĂ a bunurilor aflate în proprietatea debitorului SC CIOUFTA EXIM SRL Orăștie - imobil situat în 
Orăștie, Str. Unirii nr. 130. jud. Hunedoara denumit „Distilerie”, imobil compus din construcții: spații administrative, grup 
social + laborator, centrală termică, hală producție corp A, magazie cereale, hală fermentație, magazie, casă poartă, 
rezervoare, echipamente tehnologice și terenul aferent în suprafață de 5.815 mp, înscrise în CF nr. 4670/a Orăștie, nr. 
top 3243/t/b/l/b/2/1/1. Preț de pornire - 535.500 RON, fără TVA.

1
Licitația va avea loc la sediul lichidatorului din Deva, str. A. lancu, bl. H3, parter, în data de 01.09.2005, ora 12. în caz 
de neadjudecare, HcHnția se va relua la 08.09.2005,15,09.2005,22.09.2005,29.09.2005,06.10.2005,13.10.2005, 
20.10.2005,27.10.2005.
Informații suplimentare (Înscriere, caiet de sarcini, garanția de participare) se pot obține la tel./fax: 0254/233.081. 

128819)

SCOATE LA CONCURS UN POST DE METEOROLOG 
PENTRU SERVICIUL OPERAȚIONAL LA STAȚIA METEORO
LOGICĂ JUDEȚEANĂ DEVA. CONCURSUL VA AVEA LOC 

ÎN DATA DE 22.09.2005, LA SEDIUL NOSTRU DIN
STR. GHEORGHE ADAM NR. 15. TIMIȘOARA COD. 300310. i 
ÎNSCRIERI SE POT FACE PĂNĂ PE DATA DE 21.09.2005, LA 
SEDIUL CENTRULUI METEOROLOGIC BANAT CRISANA - 
TIMIȘOARA.
CERINȚE:

STUDII SUPERIOARE (MATEMATICA, FIZICA, 
GEOGRAFIE);

STAGIUL MILITAR SATISFĂCUT; 
DOMICILIUL ÎN MUNICIPIUL DEVA; 
CUNOȘTINȚE OPERARE CALCULATOR.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SEDIUL C.M.R, BANAT 
CRISANA-TIMISOARA. TEL./FAX. 0256/220084. |28736|

—--------------------------------------------

Vând spații comerciale (25)

• Brad, front stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058.

• vând societate comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită, preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• zona Romslva, 140 mp, apă canalizare, preț 
55.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• zonă semlcentrală 420 mp, construcție 
BCA+lemn, mansardă neterminată gaz, apă cu
rent, 65.000 euro, neg., 0740/173103. (Mimaso"'
• barcuterasâ,zonaPolițiajud.,sc76mp,7<>' ?
proprietate, gaz, apă canalizare, s 260 ,/ț
43.000 euro, neg., Telefoane 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• amenajat, zonă centrală Hunedoara, preț 
33.000 euro, neg., tel. 0746/136050. (Partener- 
Hunedoara)
• central amenajai 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Alte imobile (27)

• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• fermă ta Hărău, sc 300 mp, st 2000 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

imobile chirii (29)

• 2 camere, intrări separate, contorizări, curent 
trifazic, ideal pentru sediu firmă Deva, zona 
Kogălniceanu, preț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
• închiriez ap. 2 cam., I Maniu, decomandate, 2 
balcoane, apometre, nemobilat, 100 euro/lună 
avans 2 luni. Tel. 0745/367893.
• închiriez garsonieră 2 cam. plus bucătărie, 
zonă centrală 100 euro, tel. 215487.

COhNEX

SC CONTAUDIT EVALEX SRL
cu sediul în Deva, str. A. lancu, bk H3, parter, în calitate de lichidator al SC COMIN SA, cu sediul în Petroșani, 
str. M. Eminescu nr. 22 (dos. nr. 5981/2003 Tribunalul Hunedoara) anunță vânzarea prin licitație publică a 
următoarelor bunuri, proprietatea debitoarei SC COMIN SA Petroșani:
- imobil de sub A+1 dobândit cu titlu de cumpărare în anul 1996, situat în Petroșani, str. Constructorul, bl. IA 
sc. 1, ap. 1, jud. Hunedoara, imobil constând în apartament cu 3 camere si anexe, proprietatea debitoarei SC 
COMIN SA Petroșani, înscris în CF nr.3200 Petroșani sub nr. top 331 /23.
Preț de pornire - 40.000 RON
- imobil situat pe str. Mihai Eminescu nr.22 în localitatea Petroșani, jud. Hunedoara, imobil având regim de 
înâl|ime parter+2 etaje, înscris în CF nr. 3122, de sub A+101, nr. topo 289/85/C/l, compus din - parter - 
15 încăperi (birouri, magazii, ateliere), 1 grup sanitar. 1 hol, ca» irii; et. 1 ■ 12 încăperi (11 birouri, sală 
ședin|e, 2 grupuri sanitare, 1 hol, casa scării); et. 2 -12 încăperi (11 birouri, 1 sală ședinje, 2 grupuri sanitare, 
casa scării); anexe: 1 garaj și 4 magazii.
Preț de pornire - 565.612 RON.
Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate și descrise în caietul de sarcini, care poate fi achiziționat de la 
lichidator. Preturile nu conțin TVA.
Licitația va avea loc în ziua de 07.09.2005, ora 10.OO, la sediul debitoarei SC COMIN Petroșani - în lichidare, 
din Petroșani, str. M. Eminescu nr. 22. în caz de neadjudecare, licitația se va relua la 14.09.2005, 2109.2005, 
28.09.2005,05.10.2005, 12.10.2005, 19.10.2005, 26.10.2005.
Toți cei care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi vândute, sunt invitați să anunțe, în scris, pe 
lichidator cu cel puțin trei zile înainte de data licitației.
Toți cei care vor să cumpere imobilele se vor prezenta la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până 
la data licitației vor prezenta ofertele de cumpărare la sediul lichidatorului.
Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție de 10% din prețul de la care 
începe licitația. Garanția de pdrticipare se va depune în contul indicat de lichidator sau la casieria acestuia. 
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/233.081, persoană de contact ec. Darabant loan Mihai.

(28822)

SC CONTAUDIT EVALEX SRL j
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• ofer iprt înctiirlrere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă. Tel. 0722/330084.
• primesc 2 eleve în gazdă, Deva, zonă ultra
centrală, la bloc. tel. 219662.
• prtmKtogazdă2eleve de la țară, anul școlar 
2005-2006, apartament în apropierea liceelor 
Traian, Energetic și Grigore Moisil, condiții f.

*bune, centrală termică, cameră spațioasă, acces 
Ja baie. Tel. 229897.

' • central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• w>ațl comarotafe pe Str. Depozitelor, pretabi le 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• urgent, apartament mobilat, ocupabil, mobilă 
nouă aranjat, frigider, TV color, mașină spălat, 
cuptor microunde, 300 euro/lună. Tel 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• oier pontau închiriere garsonieră, dec, com
plet mobilată, Duiliu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)

• m caută urgent de închiriat garsoniere șl 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata ant
ei pat garanție, reducere cu 50% a comisionului. 
Rugăm seriozitate. Pentru relații sunați la tele
foanele 235208, 0721/ 985256, 0721/744514, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• olar pontau închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică, st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună, preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrală, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță, scară interioară, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică, supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Romilvi, s 100 mp, 4 încăperi, 2 grupuri 
sanitare, gresie, faianță, termopan, preț 350 
euro/lună, neg., tel. 206003, 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Bălceacu Nou, 30 mp, pretabll sediu, 
birouri, cabinet preț 6 mii. lei/lună, telefon 
0745/640725. (Mimason)
• zona LCrtangă, 17 mp, amenajat pentru ABC, 
preț 80 euro/lună, tel. 0745/640725. (Mimason) 
•caut garoonleri 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 șl utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată, Dorobanți, preț 160 
euro/ lună Tel. 223400,0720/387896 0740/914688. 
(Casa Betania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă, baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor. Preț 260 euro/lună Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• Caut apațiu, zona b-dului Decebal sau 1 
Decembrie, St=50 mp maxim, amenajat sau 
neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
® pieței. Tel.0745666447, 0254.234401 

i's Home).
• garsonieră, mobilată, zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• caaă 1 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
• urgent, soBdt chirie în Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobilat, pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar, tel. 
0788165703,232809,0745 30220 (Fiesta Nora)

• urgent, to zona Decebal, 2 camere nemobilate. 
Preț 90 euro/lună Telefon 0740013971. (Garant 
Consulting)
• wgerrt, In zona Piața Centrală 3 camere 
nemobilate, et 1. Preț 150 euro/lună telefon 
0740013971. (Garant Consulting)
• urgent. In zona Gojdu, 2 camere, contorizări, 
mobilat. Preț 4 milioane lei. Tel. 0788/361782, 
224296 (Garant Consulting)
• urgent, ta zona M Viteazul, 2 camere, mobilat. 
Preț 100 euro. Tel. 0788/361782,224296. (Garant 
Consulting)

• urgent tai zona Aleea Armatei, 2 camere, 
sdecomandate, et 4, mobilat, contorizări, 90 
euro/lună avans 3 luni. Telefon 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• agent In zona Gojdu, et 3,2 camere, sdeco
mandate, nemobilat 80 euro/lună+garanțle 100 
euro. Telefon 0745-367893. (Garant Consulting)

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

imobile schimb (30)

• «hbnb cabană cu mansardă șl teren 1000 mp, 
Costești nr, 25 A, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferență în Deva. Tel. 
0723/288282.

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vănd Dada Solenză af 2005, culoare roșu 
Ferari, original din fabrică 8500 km, garanție 
încă un an. Tel. 0723/270346

Auto străine (37)

• vănd CHroan BX14, AF 1984, RAR 2006, stare 
perfectă tehnică și optică 1350 euro, negociabil. 
Tel. 711063.
• vănd Opel Astra 1,7 DTI break, 2002, culoare 
roșie, preț 9.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/087811.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vănd agent tractor 45 CP și Tico af 1999, cu 
mici defecțiuni, și Ford Tranzit defect prețuri 
negociabile. Tel. 0726/743274.

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din 
domeniul importului, comercializării și distribuției 
de produse de larg consum și al telefoniei mobile

ANGAJEAZĂ
ASISTENT MARKETING

CERINȚE:
- persoană dinamică, perseverentă și cu spirit de echipă
- capacitate de organizare bună și rezistență la 
presiunea termenelor limită
- cunoștințe operare PC - nivel avansat (Word, Excel, 
Power Point, Internet)
- cunoștințe limbă engleză - nivel mediu (obligatoriu)
- disponibilitate pentru program prelungit și deplasări
- carnet de conducere categoria B
-domiciliul în Deva
- studiile superioare și experiența în marketing 
constituie un avantaj

SE OFERĂ:

- pachet salarial motivant și multiple beneficii
- posibilitatea de a lucra într-o echipă tânără, 
într-un mediu modem, profesional și în plină 
dezvoltare

Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să- 
și depună candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate 
să trimită până cel târziu in 25/08/2005 CV-ul cu fotografie și 
scrisoarea de intenție în care să se menționeze postul solicitat 
(prin poștă, fax sau e-mai 1) la:

Decese (75) Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet soția 
Dochita și fiul Alin anunță 
încetarea din viață a celui care a 
fost un bun soț și tată

NELU
îi vom păstra o veșnică amintire.

• vând semănătoare păioase 29 rânduri, cadru 
disc în tiranți, teren arabil 15 hectare (compact), 
toate în perfectă stare de funcționare. Relații la 
telefonul 264161.

Mobilier și interioare (47)

■ vând canapea extensibilă 1.50/0,85, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin, și un cuier 
de hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
papuci în stare foarte bună. Preț 5 milioane fix 
ambele.
• vând mobilă de bucătărie, masă, scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă, cuptor cu microunde, 
combină frigorifică, mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vâna telefon Sagem MYX 521 cu camera foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens S 56 preț 
negociabil. Tel. 0740/025053.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRI5 SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222 .
0723-354.991 B a
Str. Primăriei Nr.26 M R1 —1 M 
ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOTL
Numai aici gasesti:

Cele moi mici preturi:

MONITOARE 15" de la 450.000 tei 

MONITOARE 17'de la - 850.000 tel 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi 

E-mail: calculatoarei rdslink.ro

• 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.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• pentn uneenonari vănd diferite medalii, 
decorații din anii 1962-1984. Preț total 1,5 mil. Tel. 
0254/211441.

Electrocasnice (56)

• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 770367,770735.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând cal 8 ani, ham și căruță. Tel. 648065.

• vând castraveți, preț 7.000 lei/kg. Tel. 262069.

Altele (61)

• construim acoperișuri la blocuri contra 
uscătorii. Oferim calitate și garanție. Tel. 
0726/146120.
• vând 6 capre cu lapte. Tel. 0746/ 051821.
• vând acte Audi 100 CC, an fabricație 1986 - 700 
E negociabil Tel. 0745-533-675.
• vând centrate termică tiraj natural Vaillant 
funcțională, 5,2 milioane, negociabil. Tel. 711063.

Solicitări servicii (71)

• solcit oferte pentru zidirea unei căsuțe și tur
narea planșeului. Telefoane 0254/262588, 
0745/418932.
• soidt oferte pentru realizarea unei copertine 
la intrarea unei case. Tel. 0720/400446

Prestări servicii (72)

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

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

Se împlinesc 4 ani de lacrimi și dor 
nemărginit de când a plecat dintre 
noi pe drumul fără întoarcere cel 
care a fost dragul nostru

MICLEA VALENTIN
Dumnezeu să te aibă in paza Sa.

Familia

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

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• sofldt loc de muncă, exclus bar și restaurant, 
rog și o’er seriozitate. Tel. 219556 0724/523857.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm agenți de vânzări cu experiență în 
materiale de construcții. Brad. Tel. 0722/361136 
•^Mgajez șofer cu domiciliul în Deva. Tel. 0740/

• aveți acum șansa legală a unei cariere cu 
câștiguri financiaro deosebite. Este o ocazie 
excelentă pentru dvs. de serviciu suplimentar 
folosind o mică parte din timpul liber. Tel. 
0746/054005.

• SC Optimedia angajează personal pontau 
tâmplărie pvc, termopan. TeL 0254/232969, 
0723/025015.

• Cooperativa Astm angajează urgant tipo
graf OFFSET sau tineri domid de a se cad- 
nea In meseria de tipograf. CV-urile șl in
formații la tel/fax 0254/230267 sau 
0721/328835.

Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

• dacă dorești să câștigi mal mult, Insti
tutul Metro Media Transilvania din Ciul 
Napoca angajează, pe o perioadă de 2 aii, 
operatori de Interviu pentru un sondai de 
ophite In municipale Deva, Hunedoara,

• importator produse cosmetice șl de 
unică folosință dn Germania caut colabo
rator firmă In vederea distribuției 

jlssmmlna- nnastir fee *---»-*--! Himnaiftiiwtiiawc in piwciui nur □
TeL 0746/161536.

• SC DanleNe Company SRL Deva, Str. 
Rânduitei, ir. 6 angalează personal pentru 
munca la domldiu, In vederea reaizârii 
produselor tricotate șl croșetate. TeL 
0254/206094, int 25.

• SC Optimedia angajează personal pentru 
tâmplărie pvc, termopan. TeL 0254/232969, 
0723/025015.

SC CONTAUDIT EVALEX SRL, cu sediul în Deva, sir. A. lancu, bl. H3. parter, în calitate de lichidator 
al SC COMIN SA, cu sediul în Petroșani, str. M. Eminescu nr. 22 (dos. nr. 5981/2003 Tribunalul Hunedoara) anunță vânzarea 
prin licitație publica a următoarelor bunuri, proprietatea debitoarei SC COMIN SA Petroșani

preț pornire 
preț pornire 
preț pornire 
preț pornire 
preț pornire 
preț pornire 
preț pornire 
preț pornire 

------- |jre 

sarcini, care poate

20.000 lei 
10.000 lei
6.500 lei
7.000 lei

13.000 lei 
15.000 lei 
13.000 lei 
15.000 lei 

preț pornire 18.000 lei
□letal de sarcini, care poate fi achiziționat de la lichidator. 

Prefurile nu confin TVA.
Licitația va avea loc în zipa de 07.09.2005, ora 10.00, la sediul debitoarei SC COMIN Petroșani - în lichidare, din Petroșani, 

22. In caz de neadiudecare, licifajia seva relua la 14.09.2005,21.09.2005, 28.09.2005,05.10.2005,

□re pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi vândute sunt invitați să anunfe, în scris, lichidatorul cu cel 
zile înainte de data licitației.

1. autoturism KIA HD-02-SFE
2. autoturism Dacia Supernova HD-05-GXC
3. autoturism Dacia HD-05-LDT
4. autoturism Dacia HD-O2-XTX
5. camion AVIAHD-01-TGL
6. autoutilitară camion HD-01 -YMU

7. autoutilitară camion HD-04-TFG
8. autospecială macara HD-04-TFH
9. autospecializată izotermă HD-01 -JDA r. _,.

Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate și descrise în caietul 
Prețurile nu confin TVA. 
Licitația va avea loc î 
str. M. Eminescu nr. L_ __________________
12.10.2005,19.10.2005,26.10.2005., 
Toți cei care 
puțin trei zi!_______________________
Ofertanții sunt rugați să depună, până la termenul de vânzare, o garanție de 10% din prețul de la care începe licitația. 
Garanția de participare se va depune în contul indicat de lichidator sau la casieria acestuia.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/233.081, persoană de contact ec. Dărăbanț loan Mihai. (288231

EVIE ENTIAZĂ-TE!
f

VARIANTE

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

• 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;
i • chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
/amfirescu - B-dul Decebal.

Deva. Str. 22 Decembrie nr. 37. telefon: 0254.222.999 
fax: 0254.206.291. e-mail office(2)quasar.ro ORB 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.

rdslink.ro
quasar.ro
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• Seism. Un puternic cutremur cu magni

Papa a salutat tinerii
tudinea de 5 grade pe scara Richter s-a pro
dus duminică dimineață, în prefectura Niiga
ta, din centrul Japoniei, cel puțin două per
soane fiind rănite ușor.

• Inundații. Ploile torențiale au provocat vii
turi și ieșirea din matcă a unor pârâuri care 
au inundat orașe și sate din regiunile 
nordică și estică ale Ungariei, circa 850 de 
case fiind avariate.

Bătrânel hoț
Zagreb (MF) - Un cro

at în vârstă de 70 de ani 
a fost arestat la Zagreb, 
sub acuzația că a profi
tat de înfățișarea sa ino
fensivă pentru a comite 
mai mult de zece furturi 
din magazine și hoteluri 
din capitala croată. Du
pă ce l-a arestat, poliția 
a descoperit că bătrânul 
era, de fapt, un hoț re
cidivist.

întârzie
Miami (MF) - întoar

cerea navetei Discovery 
la centrul spațial Ken
nedy din Florida, pre
văzută pentru sâmbătă, 
a fost întârziată de vre
mea nefavorabilă, a a- 
nunțat NASA.

Un Boeing 747, special 
modificat pentru a trans
porta naveta pe spatele 
său, a decolat vineri di
mineața de la baza aer
iană din Edwards, Cali
fornia, unde Discovery a 
aterizat în 9 august.

Courtney (Foto: EPA)

■ Un milion de per
soane au fost prezente 
la închiderea Zilelor 
Mondiale ale Tineretului

Koln (MF) Mai mult de un 
milion de persoane din lumea 
întreagă au participat dumi
nică, în ultima zi a vizitei 
Papei în Germania, la prima 
slujbă gigantică pe care a 
susținut-o Benedict al XVI-lea 
de la începutul pontificatului 
său în aprilie.

„Mi-ar fi plăcut să tra
versez mulțimea și să pot să 
salut pe fiecare dintre voi, 
dar, dată fiind dificultatea 
drumului, acest lucru nu a

La dezin
toxicare

Papa la Marienfeld (Foto: epa)

Los Angeles (MF) -
Cântăreața Courtney 
Love a fost trimisă la 
o clinică pentru dez
intoxicare de către 
un judecător care a 
spus că ia în consi
derare posibilitatea 
de o încarcera pentru 
că și-a încălcat ter
menii de eliberare 
condiționată. 
Cântăreața a început 
să plângă atunci 
când judecătorul din 
Los Angeles a spus 
că ea trebuie să 
ajungă până la limita 
de jos pentru a 
putea trece peste 
dependența de 
droguri. Love a prim
it mai multe avertizări 
în ultima perioadă 
pentru diverse de
licte, de la consum 
de droguri până la 
agresiune.

Pe cheltuiala statului
Auckland (MF) - Un fost 

soldat din Noua Zeelandă, în 
vârstă de 73 de ani, va putea 
face o operație de schimbare 
de sex gratis, Guvernul ur
mând să-i ramburseze costul 
operației, estimat la 20.900 de 
dolari americani.

După o îndelungată bătălie 
dusă pentru a-i fi recunoscut 
dreptul la schimbarea de sex, 
transsexualul Vicki Harvey

în luptă cu flăcările
Lyon (MF) - Un avion care participa la 

operațiunile de stingere a incendiilor din 
Franța s-a prăbușit sâmbătă, în timp ce în 
Spania focul se apropia amenințător de zone 
locuite, iar în Portugalia autoritățile au 
desfășurat forțe impresionante pentru stin
gerea unui incendiu din centrul țării.

Un avion Tracker, care participa la 
operațiunile de stingere a unui incendiu 
de pădure din Ardeche, în sud-estul Franței, 
s-a prăbușit din motive nedeterminate, 
provocând moartea celor două persoane 
care se aflau la bord.

Nouă bombardiere de apă, trei elicoptere 
și 68 de vehicule participau sâmbătă și în 
Portugalia, la operațiunile de stingere a 
unui important incendiu care devasta dis
trictul Coimbra, din centrul Portugaliei. 
Alte șapte focare scăpate de sub control dev
astau nordul și centrul țării.

Cinci incendii amenințau sâmbătă și 
zonele de locuințe din regiunea Galicia, din 
nord-vestul Spaniei, unde a fost arestat și 
un presupus piroman.

Animalele din trei cantoane elvețiene, in pericol. (Foto: epa)

â
■ Un sadic zoofil tero
rizează trei cantoane din 
Elveția, mutilând zeci de 
animale.

Geneva (MF) - Autoritățile 
a trei cantoane din nordul 
Elveției au oferit o recom
pensă de 26.000 de franci 
elvețieni (16.700 de euro) pen- 
trii capturarea unui sadic 
zdofi] care a mutilat mai 
multe animale.

De la sfârșitul lunii mai, au 
fost mutilate 43 de animale în 
această regiune rurală, în 
special vaci, oi, cai, pisici și 
iepuri. Agresorul taie mame
lele sau organele genitale ale 
animalelor cu o precizie chi
rurgicală, unele prezentând 
urme de agresiuni de natură 
zoofilă, potrivit poliției. Mo

Despăgubiri pentru pastile

Billy Șl Betty se bucură de confortul i 
recent inauguratului motel pentru câini, 
Dove Pet, în Rio de Janeiro. (Foto: epaj j

Angleton (MF) - Un juriu 
din Texas a condamnat vineri 
compania Merck la plata unor 
despăgubiri în valoare de sute 
de milioane de dolari unei 
văduve al cărei soț a decedat 
după ce a luat Vioxx, un me
dicament anti inflamator con
troversat, fabricat de grupul 
farmaceutic.

Compania Merck a fost 
condamnată să plătească 
253,4 milioane de dolari, din 

fost posibil”, a declarat Suve
ranul Pontif, înainte de a 
susține slujba de închidere a 
celei de-a 20-a ediții a Zilelor 
Mondiale ale Tineretului. A- 
cestă slujbă a avut loc la 
Marienfeld, la circa 27 de km 
de Koln.

Făcând referire la entuzi
asmul pentru secte, Papa a 
relevat existența unui „boom 
religios”, în care „religia de
vine aproape un produs de 
consum”. „Religia căutată ca 
un fel de bricolaj nu ne aju
tă”, a spus Papă. Benedict al 
XVI-lea a anunțat că viitoarea 
ediție a Zilelor Mondiale ale 
Tineretului va fi organizată 
în 2008 la Sydney, Australia.
Nu l-a recunoscut

Sâmbătă, Benedict al XVI- 
lea l-a primit în audiență, la 
Koln, pe fostul internațional 
Pele, pe care însă nu l-a 
recunoscut.

„Vă transmit salutări din 
partea tuturor jucătorilor de 
fotbal din lume”, i-a spus Pele 
Suveranului Pontif, care l-a 
întrebat pe fostul fotbalist: 
„Sunteți brazilian?”. Imediat, 
un consilier papal i-a explicat 
Suveranului Pontif că cel care 
se află în fața sa este Pele.

va face parte dintre puținii 
pacienți care vor putea solici
ta rambursarea costurilor 
operației chirurgicale în 
cadrul programfcui intitulat 
„Reatribuirea de sex”.

Harvey, care a activat în 
rândurile armatei timp de 20 
de ani, fiind conducător de 
tanc, va avea posibilitatea să 
înscrie modificarea de sex și 
în certificatul său de naștere.

dul de acțiune al sadicului și 
terenul său de „vânătoare” 
sunt aproape similare, faptele 
fiind comise în „triunghiul” 

această sumă cea mai mare 
parte revenind văduvei lui 
Robert Ernst, decedat subit în 
mai 2001. Grupul Merck a 
anunțat imediat că va face 
apel.

Tribunalul federal din 
Angleton, din apropiere de 
Houston (Texas), a condamnat 
compania Merck pentru că a 
vândut un produs deficitar, 
pentru neglijență și pentru 
rea-voință. Pastile Vioxx (Foto: EPA)

Delia
Născută în zodia 
Scorpion, îi plac 
desenul, literatura și 
calculatorul.

(Foto: Traian Mânu)

dintre Bale, Soleure și Aarau. 
Poliția celor trei cantoane 
vizate (Bale-Campagne, Ar- 
govie, Soleure) a demarat o

operațiune comună pentru 
capturarea autorului acestor 
acte, dar a refuzat să facă 
publice anumite detalii ale 
anchetei, din motive tactice 
Trei suspecți au fost reținuți, 
dar apoi puși în libertate: un 
hoț, unul căutat de poliție de 
opt ani, iar al treilea se mas
turba lângă o pășune.

Fermierii din regiune au 
organizat patrule de noapte 
pentru a-și proteja turmele și 
au acoperit o parte a recom
pensei anunțate. „Dacă acest 
pervers mal vine pe pămân
tul meu, nu va scăpa viu”, 
spune proprietarul unuia din
tre animalele mutilate.

Potrivit experților, autorul 
acestor fapte ar putea fi pe
riculos și pentru oameni, 
având în vedere sadismul de 
care dă dovadă.

Cutiile negre
Paris (MF) - Ancheta asupra 

accidentului avionului Boeing 
al companiei cipriote Helios, 
care s-a prăbușit la 14 august, 
în Grecia, a intrat într-o nouă 
etapă, o dată cu decriptarea 
celei de-a doua cutii negrea 
aeronavei și cu descoperirea 
în cabina de pilotaj a unor 
urme de sânge aparțiratthd 
unui steward, ceea ce ar-^u- 
tea confirma ipoteza potrivit 
căreia ar fi încercat să sal 
veze avionul.

Cutia fost decriptată la 
Paris, de către experții fran
cezi ai Biroului pentru An* 
chete și Analize (BEA). Rezul
tatele operațiunii care a fost 
efectuată în prezența unui 
anchetator grec nu pot fi date 
publicității, întrucât de an
chetă se ocupă autoritățile 
elene.


