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Vremea va fi închisă, cu. ploi, mai ales 
în cursul primei părți a zilei.

dimineața la prânz seara

dllUi de retragere al premierului Sha
ron s-a încheiat ieri, odată cu evacuarea 
ultimelor două colonii din Cisiordania, 
Sanur și Gomesh, acțiunile nefiind lipsite 
de proteste violente. (Foto: epa)

Premiile promise
Deva (V.R.) - Protagoniștii paginii reali

zate sub genericul -„Ești cel mai bun elev” 
primesc premii surpriză. îi invităm lâ re- 

dacția „Cuvântului liber” Deva 
MIVANnp să-și ridice premiile. O pot face 

zilnic, la sediul ziarului (Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, în clădirea 
CEPROMIN, la parter), între orele 09.00- 
16.00, de la Viorica Roman. Premianții vor 
fi recunoscuți după fotografiile trimise.

Ionel Babau, din Hațeg, are în curte cinci mașini de pompieri ■+■++ Acestea au fost donate unui ONG 
de pompierii englezi +++ Primăria din Hațeg solicită fără succes mașinile.

Pentru mașina ta!
Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de 

transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!
DE CE? Pentru că noi am lansat campa

nia “Pentru mașina ta!” Suntem ghidul tău 
în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 9!

Hațeg (D.I.) - Fostul șef al 
Formațiunii de Pompieri Ci
vili din orașul Hațeg, Ionel Ba
bău, a fost înlocuit din ftmcție 
în 2002. Considerându-se ne
dreptățit de autorități, el a pă
răsit instituția luând acasă 
cinci mașini de pompieri pe 
care le-a adăpostit în curtea

ful Poliției Municipiului 
Hunedoara a cerut eli
berarea din funcție.
Mihaela Tămaș
mihaela.tamas@infornimedia.ro

CVVÂimiL UBE»
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

Deva - Șeful Poliției Muni
cipiului Hunedoara, comisar 
șef Cătălin Dascălu a fost eli- 

casei sale. Primăria a încercat 
la data înființării Serviciului 
Public de Pompieri Hațeg, să 
recupereze utilitarele, însă 
Babău a refuzat. Și-a permis a- 
cest lucru atâta timp cât en
glezii au donat mașinile unei 
organizații non-profit (ONG) 
înființate de el în acest scop.

din funcția de conducere pe 
care o deținea.

Această decizie a fost luată 
în urma unei anchete interne 
condusă de șeful Inspectora
tului de Poliție al Județului 
Htinedoara, comisar șef Ale
xandru Drăghici Roșioru.

„în urma verificărilor efec
tuate am constatat o slabă ac
tivitate din punct de vedere 

Chiar dacă donația s-a făcut în 
interesul comunității, Ionel 
Babău spune că: „Nu am fost 
de acord ca întreg patrimoni
ul Asociației Pompierilor Ci
vili Retezatul Hațeg să treacă 
în administrarea Primăriei. 
Eu am fost în Anglia pe banii 
mei și am adus mașinile cum 

managerial și mari disfun- 
cționalități în relațiile cu 
subalternii. Comisarul va o- 
cupa o funcție inferioară în 
Poliție, iar postul vacant ur
mează să fie scos la concurs”, 
spune șeful Inspectoratului 
de Poliție al Județului Hune
doara.

Ca urmare a scandalului cu 
fierul vechi, ancheta internă 
a Poliției se extinde. 

am putut; nu m-a ajutat 
nimeni. Acum Primăria îmi 
solicită mașinile gratis. Ele nu 
simt pregătite de intervenție. 
Numai în cazul în care se va 
încheia un contract ferm, voi 
avea resursele să pun la punct 
un serviciu competent”, a 
spus Ionel Babău. Ip.3

Sinucigaș
Certej (M.T.) - Un băr

bat de 41 de ani a fost gă
sit spânzurat în aparta
mentul în care locuia, de 
fiul său de 15 ani. Nu e- 
xistă suspiciuni de comi
tere a vreunei fapte pe
nale, iar gestul bărbatu- * * 
lui a fost pus pe seama 
unei depresii și pe fondul 
consumului de alcool.

similară a anului trecut

Semestrul I 2004

Petiții către ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală a primit în primul 
semestru din 2005 cu 889 mai multe decât în perioada

Deva - Hunedoara -
Simeria, un singur oraș?
■ Consiliul Județean 9ă ldeea ”este 1111311131 veche”, 

în pregătirea acestui proiect, 
vor urma întâlniri cu consili
ile locale din cele trei orașe, 
iar apoi un sondaj în rândul 
populației.

în opinia președintelui CJ,

dorește o administrație 
unică pentru cele trei 
localități.

Deva (M.S.) - Deva, Hune
doara și Simeria, ar putea for
ma o singură localitate urbană 
până în anul 2008, a declarat 
președintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, Mircea Mo- 
loț. El a menționat că a discu
tat deja cu primarii celor trei 
orașe și că aceștia ar fi fost de 
acord cu unificarea, mai ales

județul Hunedoara „suferă” 
din cauză că nu are aglome
rări urbane mari, acest lucru 
fiind evidențiat în cazul unor 
proiecte depuse pentru reali
zarea unor obiective cu finan
țare europeană și care se adre
sau unor localități cu un nu
măr ridicat de locuitori.

U plOBie torențială abătută asupra localității Bur- 
juc a scos din matcă un pârâu și a inundat DN7. Cir
culația rutieră a fost blocată mai bine de 3 ore. /p.3

(Fota: Mihaela Tămaj)

mailto:mihaela.tamas@infornimedia.ro
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• Concert., Biserica Reformată Deva (Liceul 
Pedagogic) invită melomanii deveni la un 
Concert dă orgă susținut de Teodora Cîrciu- 
maru. Concertul va avea loc în data de 26 
august 2005, ora 19.00. în program: J.P. 
Sweelink, G. Muffat, W. A. Mozart, F. Liszt, 
F. M. Bartholdy. (S.B.)

Primaria vrea 
mașinile

• KHteranN. Ediția a XXIV-a a Festivalului 
^ădurenilor „Drăgan Muntean" de la
Penița Voinii va avea loc, în 27 și 28 
august. Manifestarea cuprinde bunecunoscu- 
tul program artistic care, de această dată, 
este presărat cu surprize plăcute dedicate 
celor ce doresc să cunoască această mi
nunată zonă a județului. (S.B.)

Aeroport la 
Deva

Deva (M.S.) - Consili
ul Județean Hunedoara 
a semnat contractul de 
parteneriat public-privat 
pentru construirea aero
portului de la Săulești și 
a tronsonului de șosea

lon Simion 
(Foto: Traian Mânu)

pe patru benzi între 
Sântuhalm și municipi
ul Hunedoara, a anunțat 
președintele instituției, 
Mircea Moloț. Valoarea 
totală a celor două 
proiecte depășește suma 
de 1266,51 miliarde lei 
vechi, din care cota au- 
* -rităților județene re- 
r.4zintă 20 la sută. Am-

■ Edilii din Hațeg în
cearcă să obțină cele 5 
autoutilitare de la fos
tul șef al pompierilor.

Daniei. I. Iancu_______________
danlel.iaiicuclnfomimedla.ro

Hațeg - Primăria orașului 
Hațeg nu este insă de aceeași 
părere cu Ionel Babău. „Când 
am venit eu, utilajele se aflau 
deja la el acasă, dar nu pot să 
mă pronunț dacă ceea ce a 
făcut este legal sau nu”, ne-a 
declarat primarul Nicolae 
Timiș. „Părerea mea este însă 
că acele mașini trebuiau să 
rămână Serviciului Public de 
Pompieri care deservește 
întreaga Țară â Hațegului. 
Am încercat să purtăm un

dialog cu domnul Babău, însă 
fără succes. Iar noi nu sun
tem de acord să încheiem un 
contract prin care banii din

....................
Vom căuta, even
tual, să găsim 
soluția acestei 
probleme în 
justiție.

Nicolae Timiș

... ......................w
bugetul local să intre în con
turile unui SRL ce folosește 
mașinile comunității”, a mai 
precizat Timiș. Autoutilita
rele, în număr de 16, au fost 
donate, în 1995, de către Ser
viciul de Pompieri din cadrul

Până una-alta, oare cine stinge focul?

aeroportului din Manchester. 
Deoarece englezii nu au dorit 
să facă o donație statului, s-a 
constituit o asociație non
profit, „Retezatul”, care avân- 
du-1 ca președinte pe Babău 
a preluat mașinile, o parte 
dintre acestea fiind reparti
zate la mai multe primării 
din județ. Profitându-se de un 
viciu în legislație, patrimoni
ul asociației non-profit a tre
cut la un SRL, înființat de 
Ionel Babău. Iar în momentul 
în care acesta a fost înlocuit

din funcție, prin crearea ser
viciului public, el și-a luat 
acasă mașinile, donând doar 
una Primăriei. „La ora actu
ală noi avem doar două 
mașini de pompieri, iar soli
citările sunt multiple. Nu e 
corect ca acele utilitare, adu
se pentru a deservi comuni
tatea să stea în curtea unei 
persoane fizice. După cum 
pune domnul Babău proble
ma, eu consider că este 
exclusă orice colaborare”, a 
mai spus primarul Hațegului.

bele contracte au fost 
parafate cu o filială din 
România a unui con
sorțiu luxemburghez, 
specializat în lucrări de 
infrastructură mare. In
vestiția pentru șoseaua 
pe patru benzi se ridică 
la 436,61 miliarde lei 
vechi, cu un termen de 
garanție de 5 ani. Con
struirea aeroportului va 
v>osta 829,9 miliarde lei 
Vechi. Lucrările la cele 
două obiective de 
investiții ar putea în
cepe în primăvara anu
lui viitor.

529 de utila
je agricole
Dea (L.L.) - Con
form datelor primite 
de la DADR, cu aju
torul subvenției de 
60% care s-a acor-
dat pentru agricultorii 
din zona montană 
au fost achiziționate 
326 de motocosi- 
toare, 20 de greble, 
48 de mori cu 
ciocănele și 135 de 
grupuri individuale 
de muls. „Acțiunea 
de achiziționare a uti
lajelor agricole în 
regim subvenționat 
continuă pentru că 
prin HG 785/2005, 
județului Hunedoara 
i-a fost alocată o altă 
sumă de bani care 
poate fi folosită de 
agricultori, indiferent
de zona din care 
provin. Noutatea stă 
în faptul că asociațiile 
de agricultori pot 
achiziționa standuri 
pentru mut mecanic 
și producătorii indi
viduali generatoare 
de curent electric", 
spune directorul 
DADR, Ion Simion.

ON K llia-?am

în Bara ap- alela radar vor fi amplasate pe Str. Horea
- Calea iZarandului - Zona fcrnădie

■ ’ . ,v • ’ ’viu.-

Potop pe drumul național 7
■ în urma unei ploi 
torențiale, la Burjuc, un 
pârâu a ieșit din matcă 
și a blocat DN7.

MlHAELA TăMAȘ_______________________

mihMla.tafflMțl nformmedia.ro

Burjuc - O ploaie torențială 
ce s-a abătut asupra localității 
Burjuc a scos din matcă un 
pârâu care a inundat ieri 
seară, drumul național 7, iar 
circulația rutieră a fost blo
cată apoximativ trei ore. 
Localnicii spun că în jurul 
orei 15:00 a început să „toarne 
cu găleata” și în câteva 
minute pârâul a ieșit din 
matcă. în jurul orei 17.00, alu

Munca manuală a oamenilor a fost sprijinită de două utilaje

viunile aduse de ape au blo
cat șoseaua pe o porțiune de 
aproximativ 500 de metri. 
Două utilaje de la Direcția 
Județeană a Drumurilor au 
fost aduse în zonă și au

acționat la deblocarea carosa
bilului, iar în jurul orei 20.00 
circulația rutieră a fost relu
ată pe un singur sens. 
Coloanele de mașini s-au 
întins pe aproximativ cinci

kilometri pe ambele sensuri 
de circulație. în urma ploilor 
căzute ieri seară, în locali
tatea Tătărăști, un pod a fost 
distrus de ape și mai multe 
gospodării au fost inundate.

Adio, subvenție de subzistență!
■ Guvernul a decis să 
elimine subvenția acor
dată celor care dețin 
mai puțin de 5 ha.

Tiberiu Stroia________________
ttberiu.strola« Info rmmedia.ro

Deva - Având un caracter 
populist, subvenționarea pro
ducătorilor agricoli care dețin 
mai puțin de 5 ha de teren 
agricol se încheie în acest an. 
în această lună, va fi acordată 
ultima subvenție de acest gen 
în valoare de 1.750.000 de lei 
vechi. Motivul pentru care, 
prin Ordonanța 45/2005 in
trată în vigoare din 21 au
gust, se elimină această sub
venție este simplu: agricul
tura de subzistență nu este

conformă cu normele UE. Iar, 
după integrare, ea va dispă
rea pur și simplu. în același 
timp, banii acordați de Gu
vern nu se regăseau în pro
ducția de pe piață. Pentru 
simplu motiv că acest tip de 
producători agricoli cultivă, 
în principal, pentru consumul

propriu. Ion Simion, direc
torul DADR Hunedoara a 
ținut să precizeze că „agricul
torii hunedoreni trebuie să 
înțeleagă că numai prin aso
ciere și prin practicarea unei 
agriculturi competitive vor 
mai avea acces la fonduri 
guvernamentale”.

Probleme cu autostrada?
Deva (D.I.) - Comisia Euro

peană a elaborat o nouă poli
tică în domeniul infrastruc
turii rutiere, în baza căreia 
Coridorul IV European, va fi 
dirijat pentru a se ocoli vestul 
și sudul România, din cauza 
stării extrem de proaste a dru
murilor, precum și a modului 
cum se regizează reabilitarea 
acestora. Prefectul Cristian 
Vladu a anunțat că în 2005 vor 
începe lucrările efective la 
autostrada ce traversează și 
județul Hunedoara și care 
coincide cu o porțiune a Cori
dorului IV. întrebat dacă noua 
politică a CE va afecta con
strucția autostrăzii, Vladu a

precizat că nu cunoaște exact 
situația. “Eu știam că în mar
tie anul viitor va demara 
respectiva construcție, însă nu 
pot să mă pronunț deocam
dată dacă lucrurile se vor 
schimba sau nu”, a spus pre
fectul. Vizavi de aceeași pro
blemă, ministrul transpor
turilor, Gheorghe Dobre a 
declarat ieri că respectivul 
Coridor IV va trece prin 
România, iar lucrările vor fi 
încheiate până în anul 2010, 
cel mai târziu în 2011, în urma 
unor investiții totale de 4,75 
de miliarde de euro, fonduri 
asigurate parțial de instituțiile 
europene.

Protest
Deva (I.J.) - Chiar da

că Federația „Consilva” 
a angajaților din silvi
cultură vor ieși în stradă 
în fiecare joi, începând 
din luna septembrie, pen
tru că sunt nemulțumiți 
că vor rămâne fără loc 
de muncă în urma retro
cedărilor, la Deva sindi
caliștii vor protesta doar 
la București. Vom protes
ta pentru că dorim pro
tecție socială asemeni 
celor disponibilizați din 
armată, minerit, poliție 
și pentru că nu suntem 
ascultați în ceea ce pri
vește modificările la Le
gea Silviculturii”, preci
zează Radu Apozan, lide
rul sindicatului „Silva”.

Tâmplărie lemn stratificat cu geam termopan
Agrement tehnic hr. 007-02/282-2005

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

Tel./fax:
0254/230.431

Mobil: 0744/219.348
(24905)

Obloane din lemn cu lamele 
mobile sau fixe

RECLAMA

danlel.iaiicuclnfomimedla.ro
nformmedia.ro
rmmedia.ro
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i
79 - Erupția Vezuviului Orașele Pompei, Herculaneum și 
Stable au fost acoperite de lavă.

1960 - Cea Hai scăzută temperatură înregistrată vreodată 
pe Pământ: - H.B gtârie Celsius.

1947 - S-a născut Paula Coelho, suitor brazilian, cai v are 
mal multe romane tradusa kt limba română.

1620 - A murit Ion Budai-Beleanu, cărturar Ihimteist, 
autorul .Țiganiadel» te. 1760).
1866 - A murit Costache Negruzzl/ prozator, poet șl dra
maturg („Neghina și pălămlda", „Negru pe alb") (n: 1 BOB).

1884 - A murit Câni Davila (Carlos Antonio Francisco^’ 
medic și farmacist român de origine franceză (n. 1832).

Calendar religios
24 august - Pomenirea Sf. Muc. Eutihie, 

ucenicul Sfântului loan cuvântătorul de 
Dumnezeu șl al Sfântului Apostol Pavel; Sf. 
Muc. Tation (Tatian); Preacuviosului 
părinte mărturisitor Gheorghe Limniotul.

Deva (S.B.) - Sfântul Eutihie, urmându-1 
pe Sfântul Apostol Pavel, a mers și a 
propovăduit cu îndrăzneală cuvântul lui 
Hristos. A distrus așezăminte ale idolilor, 
a răbdat legări și bătăi, a pătimit multă 
vreme în temniță, unde primea pâine din 
cer. A fost băgat în foc și dat fiarelor sălba
tice. Pe toate acestea le-a biruit și s-a întors 
în patria sa, la Sevasti, unde a murit de 
bătrânețe. Sf. Muc. Tation a trăit în Bitinia 
sub împăratul Diocletian. Fiind prins pen
tru credința sa în Hristos și mărturisind 
că este creștin a fost băgat în temniță, bătut 
cu toiege și sfâșiat cu unghii de fier. Și-a 
dat sufletul facându-și semnul crucii.

Energie electrica

47
o

7JTT\^

ZASt

.V t

21 mart.-20 apr. _

Sunfefl sufocat de pitarităȚi. Dar existe și reversul medaliei, 
fele mai plăcute surprize le primiți de la cine nu vă aștep-

Dorințele dv sunt echilibrate cu posibilitățile. Vă simțiți 
obosit, deci nu vă implicați te activități stresante și obosi
toare.

21 iun.-20 iul. *

Puteți primi o veste proastă, ce vă afectează sentimental 
Și vă pune ne gânduri. Fiți prudent, nu promiteți ce nu 
puteți face.

Discutând cu cegi sunteți prietenos și vesel, chiar dacă 
«Feți să te faceți morală, Așa vor fi mai receptivi și se vor 
corecta.

21 aug.-20 sept.
Vă cheltui^ energia fără rost, reușind să vă enervați. Sunteți 
neînțelegător cu partenerul. în curând starea dv se va 
schimba.

21 sept-20 oct.

Aveți noroc, dar considerați că pe moment cheltuiți prea 
mult pe drumuri inutile. O femeie vă ajută să vă faceți noi 
relații.

21 oct.-20 nov.
Nu încercați să influențați pe cineva ca să vă impuneți punc
tul de vedere. Nimeni nu e pregătit să vă înțeleagă.

21 nov.-20 dec.
Bați dovadă de prudență în semnarea oricărui fel de acte 
încercând să fiți Invizibil pentru șef, căci nu faceți decât 
mari greșeli.

Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea energiei elec
trici.

Gaz metan __ _______ _ ____________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Str. 22 Decembrie, bl. 4, sc. C 
11.00-15.00 Str. Liliacului, bl. 17, sc. E; bl. 24

Str. M. Eminescu, bl. 31A, sc. B 
Str. Mărăști, bl. 24

09.00-12.00 Str. Horia, bl. 88, sc. A, B
11.00-14.00 Str. Cuza-Vodă, bl. D6, sc. C

Apă _________ , _________________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția Integramel din numărul 

precedent: L - B - VAS - GUTUIE 

-IC - BANANA - A - MERI - ALAI

- NUCA - UNS - VIS - FAN - A - 

TIPICAR - CA - ENE - AP - U - 

SPALATE - MATE - AMAR - NANI

- ATE - CAFEA - NI - S - SADIC

- SAPA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225

21 dec.-20 ian.
Simțiți nevoia să faceți puțină ordine în viața dv și începeți 
cu ce e mai greu, balanța venituri-cheltuieli.

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz________ 227091
Informații,CER_________212725
Urgențe____________________ 112
Pompieri___________________ 981
Jandarmerie_______________ 956
Poliție______________________955
■O.J.P.C. HD___________ 214971
Deranjamente lift 235090

21 fan.-20 febr.

21 febr.-20 mart.

Doriți să faceți mai multe pentru persoana iubită, dar tim
pul e scurt și problemele multe. Acasă puteți avea sur
prize și schimbări.

Bați atenție aparte mul vechi prieten de sex opus. Poate 
descoperii că are pentru dv sentimente mai puternice 
decât prietenia.

ANTENA 1 J ACAS

7:00 Jurnalul TVR 
7:15 Orașele Italiei 
7:45 Euro-dispecer 
830 Portul
*3 miracolelor 

9:00 Sănătate 
pentru toți 

930 Teleshopping 
10:00 Justiție militară 
11:00 Feikfty 
11:55 Euro- 

dispecer 
12:00 Zestrea 

românilor
13. -00 Damon 
13:30 Desene

animate: 
Chip și Dale

14. -00 Jurnal. Sport.
Meteo

1430 Teleshopping 
15:00 Orașele Italiei

0 (reluare) 
1530 ...Sed Lexl Realizator 

Ion Mirea
1600 Conviețuiri 
16:55 Oameni de presă (r) 
1730 Travelling drcular 
1830 Damon (r) 
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

2030 Flori pentru Algernon
Î3 (dramă, coprod., 2000) 

2130 Circul Soarelui 
22 M Jeremiah 
2330 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2330 Miss World România 1 
2335 Tentația (thriller,

’i coprod., 2001) Cu: Burt 
Reynolds, Saffron Bur
rows, Peter Facirielli. 
.Tempted" e un thriller 
amplasat într-un loc pre
destinat pierzaniei, în 
New Orleans, unul din
tre cele mai atmosferice 
orașe din lume, care a 
inspirat nenumarați 
artiști prin excentrici
tatea, decadența $i sen
zualitatea lui pericu
loasă. Bennett și-a 
îndemnat actorii să se 
contamineze de vibrația 
orașului și de free-jazz 

1:25 Travelling drcular 
(reluare)

7:00 Știrile ProTV. Ce se 
frrtămnte, doctore 7 

9:15 Tânăr șl neliniștit Cu: 
g Eric Braeden, Joshua 

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

10:15 Destine răscumpărata 
11:15 Tu ești, tu căștigll 

(reluare)
12:15 Zâmbete Intr-o pastilă 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete tntr-o pastilă 
14:15 Amăgiri criminale (dra-

13 mă, SUA 1987) Cu: 
Lisa Eilbacher, Matt 
Salinger, Christopher 
Allport. Laurie, nu ate 
șansa de a se bucura 
prea mult de bebeluș 

16:00 Tânăr și neliniștit Cu:
g Eric Braeden, Joshua 

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

17.-00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Tu ești, tucâștigil 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

20:15 în luptă cu natură
ra dezlănțuită (acțiune,
" SUA 2002) Cu: Ted 

McGinley, Linda Puri, 
Stacy Keach. O furtună 
foarte puternică lovește 
toate orășelele din jurul 
Vermontului. Bucăți 
mari de grindină pro
duc pagube foarte mari 
și îi sperie pe locuitori. 
In unul dintre orașele 
de la poalele muntelui 
o familie așteaptă cu 
disperare să primească 
o veste de la un centru 
care intermediază 

■ ‘ donarea de organe. 
2M5 La Bloc 
23riX) Știrile ProTv Sport Vre

mea 
2345 Vreau să fiu mare 
2350 Fastlane: Cursa vieții șl 

- morțll Cu: Peter 
rai .el Bill Bellamy,

■ Tiffani Thiessen 
1900 Știrile Pro Tv

6:10 în gura presei (r) 
7:00 Obervator 
830 în gura presei (r) 
930 Anastasia (r) 

10:00 Comedia animalelor 
1030 Concurs Interactiv 

; 1230 Dădaca 
! 13.00 Observator Cu: Simona 

Gherghe
13:45 Reîntâlnirea cu Jeannie

> t3 (comedie, SUA 1991) 
Cu: Barbara Eden, 
Christopher Bolton, Bill 
Daily, Al Waxman, Peter 

J Brack, Brent Start. Jean
nie și-a crescut fiul sin
gură deoarece soțul ei, 
maiorul Tony Nelson, 
era plecat fritro misiune 
secretă în spațiu. 
Liniștea familiei e între- 

; ruptă de intervenția 
surorii ei geloase.

; 1630 Observator Sport. 
Meteo

, 1645 Vhrere-A trăi cu 
*' g pasiune 
i 1730 Anastasia 
j 1930 Observator Sport

Meteo Cu: Alessandra 
Stoicescu

2090 Don Juan del România 

Divertisment cu Jojo 
2130 Vrăjitoarea (dramă,

* 13 Marea Britanie, 2004)
Partea a treia

2230 Observator cu Letiția 
Zaharia

2330 Parcul câinilor (come-
13 die, SUA 1999) Cu: 

Natasha Henstridge, 
Luke Wilson, Kathleen 
Robertson, Janeane 
Garofalo, Brace 
McCulloch. Un fost Kid 
in the Hall, Brace 
McCulloch își face 
debutul regizoral cu 
.Dog Park", o comedie 
romantică, plină de 
nuanțele satirice speci- 
flce anilor '90, în care 
câinii tind a căpăta în 

ș,viețile noastre tot atâta 
Importanță ca șl 

î oamenii.
' 130 Concurs Interactiv
• 230 Observator

8 6.-00 Concert Britney Spears
- Live at Onyx Hotel 

735 Anlla și eu (Comedie, 
Q Marea Britanie, 2002) 

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

935 Nume în marmură 
O (Dramă, Estonia, 2002) 

Cu: Priit VSigemast, 
Indrek Sammul, Ott Aar- 
dam, Karol Kuntsel, Alo 
KSrve

1040 Ptetkrțl 1h America 
(3 (Comedie, SUA 1985) 

Cu: Albert Brooks
! 12:15 Teoria terestrei (Corne

ll die, Canada, 2004) Cu: 
Corey Large, Jennifer 
O'Dell, Luke Kirby, Luke 
Flynn, Paul Johansson, 
Thomas Lenk

1345 învlngătoarea (Dramă, 
13 SUA 2003)

J 15:15 Casa din Umbria 

13 (Dramă, Mare Britanie,
2003)

1730Stăpânul Inelelor-ole 
13 două turnuri (Fantastic, 

SUA 2002)

20(00 Cum scăpăm de Coana 
g Mareî (Comedie, SUA

2004) Cu: Tom Hanks, 
Inna P. Hall, Marlon 
Wayans, J.K. Simmons, 
Ryan Hurst

2145 Jurnalul Iul Ellen Rim- 
13 bauer (Dramă, SUA, 

2003) Cu: Lisa Brenner, 
Steven Brand, Kate Bur
ton, Tisidii Leloka, Brad 
Greenquist

23:15 Gigli (Comedie, SUA, 
13 2003) Cu: Jennifer 

Lopez, Ben Affleck, 
Lenny Venito, Teny 
Camilleri, Robert Silver.

' 1:15 Pactul tăcerii (Thriller, 
(3 Franța, 2003) Cu: 

Gtirard Depardieu, 
Elodie Bouchez, Caroten 
Maura, Issac Shany. 
Sarah (Elodie Bouches), 
o tânără călugăriță din 
ordinul carmellt, se 
prăbușește ca In transă, 
în spasme de durere

* 07.-00 Sărată-mă, prostule! (r) 
08:00 Teleshopping (r) 08:35 
Fiica oceanului (s, r) 09:00 
Rebelii (s, r) 1030 Tonomatul 
de vacanță. Transmisiune 
directă de la Mamaia. Emisiune 
de Cătălin Măruță 1130 Cinci 

’ minute de cultură 1140 Pasi
uni (s) 1230 Teleshopping 
12:40 Verdict: Crimă 1330

< Teleshopping 14:00 Desene 
animate 1430 Fiica oceanului 
(s) 1530 împreună în Europa 
1630 Călătorii de suflet 1630 
Sabrina (s) 1730 Rebelii (s) 
1830 Omul între soft și moft 
1830 Minorități sub trei dicta
turi 1930 Soția lui Lorenzo (s) 
2030 Dragul de Raymond (s) 
Cu: Ray Romano, Patricia 
Heaton 2030 Verdict: crimăl 
2130 Jurnalul TVR 2230 Jur-

■ -naiul Euronews 22:15 Iubire pă
timașă (dramă, coprod., 1996)

12:55 Apropo de... vedete 
! 1330 Surorile (s) 1430 Batman

(desene animate) 15:00 Spor
turi extreme...la limită!11 (d) 
1545 Teleshopping 1630 Cu
ceritorii (s) 1730 într-un loc sin
guratic (dramă, SUA, 1950) 
19:00 Surorile (s) 20:00 Doc
torul de suflete. Cu: Billy Ray 

’ Cyras, Richard Leacock, Derek
Mcgrath 223015 minute 0030 
Klute (dramă, Statele Unite ale 
Americii, 1974)

1635 Dezbatere despre guvern 
1735 Plaza (s, It.) Cu: Roberto 
Alpi, Sergio Troiano, Serena 
Bonanno, Roberto Famesi, Elis- 

, abetta Coraini 1730 Benczur
Gyula (portret) 1750 Emisiunea 
tinerilor metodiști 1830 Indi- 

• câtor 1830 Știri 1835 Știri eco
nomice 1845 Știri regionale 
1930 Povești 1940 Hotelul 
inimilor (s, It.) 20:30 Știri, 

' meteo, sport 2135 Soăla preo-
■ tului (corn, It./Fr. 1971) 2330 
' Miercuri seara 2330 Casa cul-
■ tuni 0025 Știri, meteo, sport

1030 Kensky Show (r) 1130 
Monica (r) 1235 Teleshopping 
1235 Bani la greu 13:30 
Teleshopping 14:00 Sunset 

\ Beach (s) 1445 Focus 1530
Dragoste și putere (s) 16:00 

i Mutant X(s) 16:55 News Radio 
• (s) 1730 Cash Taxi (r) 18:00

Focus. Sport Meteo 1930 Doc
umentar 20:00 Cine râde la 
urmă... (comedie romantică, 
SUA 2001) 22:00 Cash Taxi 
2230 Trăsniți în N.A.T.0.2330 
Focus Plus. Cu; Cristina Țopes- 

’ cu 2345 Mutant X (s, r) 0045 
i Gulness - Lumea recordurilor

0145 Focus. Sport. Meteo (r)

NAȚIONAL
07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere - Batalionul 
distracționar 12:00 Teleshop
ping 1330 Rebeca (s, r) 1430 
Detectivi în paradis (s) 1530 
Mr. Bean (s, r) 1630 Rebeca (s) 
17:30 Naționala de bere - 

' Batalionul distracționar 1830
24 de ore Național Tv 1930 24 
de ore Național Tv 1945 Țara 
Iu' Papură Vouă 2030 Taxi Dri
ver 2130 Inspectorul Fowler (s) 
2230 Amor cu fantome (come- 

■ die, SUA, 1999) Cu: James
Spader, Michael Caine. 0030 
Naționalul la miezul nopții

07:00 Propagandă (magazin 
cultural) 0725 Bună dimineața, ■ 
Ungaria! 0755 Mokka (maga- i 
zin) 1030 Sodă - joc telefonic 
1130 Teleshop 1240 Salome 
(s, com. SUA) 13:10 Am venit 
am văzut ne-am întoarce (com. 
Ang.) 1530 Joc 1625 Cărările 
iubirii (Mex.) 17:30 Vaporul 
dragostei (s, SUA) 1830 Anita ) 
(s, SUA) 1930 Știri, meteo ; 
2030 La bine și la rău (s, Ung.) < 
2030 Activ (magazin) 21:15 
Columbo (SUA) 2335 Până te i 

' moarte (dramă SUA 1999) Cu: \ 
• Taye Diggs, Nia Long, Morris i 
: Chiestnut Harold Perrineau Jr. ‘ 
i 0130 Bună seara, Ungarial

08:15 Culoarea păcatului (s, r)
09:15 Mama vitregă (s, r) 10:10 

; Anita (s, r) Cu: Ivonne Montero,
Jorge Enrique Abello, Natalia 

i Streignard, Marcelo Cezăn Elluz 
) Peraza, Eduardo Serrano, Isabel ț 
\ Moreno, Jeannette Lehr 12:15 j 
! Amazoana (s) 13:15 Valentina, |
> grăsuța mea frumoasă (s) 14TI5 ț 

: Legături de familie (s) 1530 ;
Luna (s) 17:30 Poveștii! > 
adevărate 18:05 Vremea de 

< Acasă 18:10 Pariul iubirii (s) 
1 2030 Mama vitregă (s) 2130 
' Culoarea păcatului (s) 22:00
> Anita. 0030 Legături de fami- 
\ lie (s) 0130 Poveștiri adevărate

B1TV
m w re i ■ ■ • i

0630 Teleshoping 0730 Viața 
, dimineața 09:00 Verissimo 

1000 Lumea cărților 10r15 Film 
artistic (r) 12:00 Mapamond 
creștin 1230 Teleshopping 1335 j 
Calea, adevărat și viața 13:50 
Jet Set 14:00 Teleshopping j 
1430 Euroblitz: Oamenii și po- * 
litica 1500 Teleshopping 1535 
Euroblitz: Jurnal European 1630 
Euromaxx 1630 Ne privește. 
Cu: Alina Stancu 1830 6! Vine 
presai 2030 Alo, ați greșit nu
mărul! 2230 Din nou împreună 
(dramă, România, 1988) 0030 
Ediția de noapte 00:15 61 Vine 
presa! 04:15 Chat TV

REALITATEA
13:00 Realitatea de la 13:00 
1345 45 de ani de la comu- ’ 
nism (r) 1430 Realitatea de la ? 
14:001445 Filiere 1530 Real
itatea de 1a 15:00 15:15 Reali
tatea medicală 1630 Realitatea 
de la 16:001645 Filiere 1730 
Realitatea de la 17:00 17:15 
Arena Media 17:55 Infobusi- 
ness 18:00 Realitatea de la 
18:00 1930 Realitatea Zilei 
2030 Realitatea de la 20:00 
20:15 întrebările Realității 
2130 Realitatea de la 21:00 
2145 Cifrele realității 22:00 
Zece fix cu Stelian Tănase 2330 
Realitatea de la 23

063037.00 Observator -
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-1030 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

12.15 Prinț și cerșetor (aven
turi, SUA 2000)

14.00 Fiicele lui McLeod 
1445 Umbrele trecutului 

(westwm, SUA 2004)
16.30 Fata lui Johnny 

(dramă. Canada, 
1994, r)

18.15 Familia Florei (II) 
(dramă. Statele Unite 
ale Americii, 1998)

20.00 Fiicele lui McLeod 
21.00 Walter și Henry 

(dramă, coproducție, 
2001).

2245 Jordan (s)
2345 O școală cu probleme 

(dramă. Marea Bri
tanie, 2005)

1430 Un pas mai departe 
1430 Mașinării masive,

Ambarcațiuni 
15.00 Progrese uriașe 
16.00 Confruntări și fiare

vechi
17.00 Motociclete ameri

cane, Motocicleta 
Leno 2

18.00 Aglomerație în aer 
1900 Tehnologie extremă 
20.00 Aventuri te pescuit cu

Rex Huni,
Victoria/Știuca cu ari
pioare roșii 

2030 John Wilson și un
safari cu undița 

21.00 Istoria marilor orașe 
2230 Revelații industriale:

Povestea Europei
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• Neinformați. Doar 5% din populația 
județului este bine informată în legătură cu 
transmiterea virusului HIV/SIDA. Potrivit unui 
comunicat DSP Hunedoara, lucrurile stau 
mult mai rău în ce privește celelalte boli cu 
transmitere sexuală (sifilis, gonoree, herpes 
genital, Trichomonas, Chlamidya) despre 
care abia dacă s-a auzit. (IJ.)

• Profitabil. Potrivit agenților imobjliari 
hunedoreni, închirierea locuinței este de 
două ori mai profitabilă decât vânzarea. Pe 
termen lung, închirierea unei locuințe aduce 
mai mulți bani decât vânzarea. Condiția este 
ca banii să fie investiți. (IJ.)

Lucian Heiuș
(Foto: Ina Jurcone)

Expoziția de
j jocuri video și 

pentru calculator 
de Ia. Leipzig, Ger
mania, a fost vi
zitată de peste 
110.000 de per- 
soane de toate

K . vârstele. Expoziția 
Jw- a purtat numele 

„Games Conven
tion” și numai în 
primele ore a fost 
vizitată de peste 
280 de împătimiți 

’ . ai jocurilor din
j > peste 15 țări. Au 

k putut fi jucate, ca 
test, peste 189 de

E jocuri noi, cea mai 
Sp mare parte a celor 
W care le-au „gus- 
K tat”, le-au și 

achiziționat la 
prețuri excelente.

(Foto: EPA)
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HIV/SIDA distruge Valea

Ecologizarea 
Văii Jiului

Petroșani (I.J.) - în 
cadrul proiectului „în
chiderea Minelor, Refa
cerea Mediului și Rege
nerare Socio-Economi- 
că”, derulat cu spriji
nul Băncii Mondiale, în 
Valea Jiului au fost se
lectate patru mine - Pe- 
trila, Livezeni, Uricani 
și Lupeni. Acestea vor fi 
ecologizate, în proiect 
fiind introduse și 
perimetrele învecinate. 
Suma totală alocată pen
tru ecologizare numai 
pentru minele din Valea 
Jiului este de 17 mi
lioane USD. Mina Dâlja 
(de huilă) a fost inclusă 
suplimentar în proiect 
datorită economiilor 
făcute în planul cel 
mare de ecologizare a 34 
de perimetre miniere. 
Finalizarea lucrărilor 
este programată pentru 
luna iunie 2006.

Obligații
Dwa (IJ.) - Con
tribuabilii plătitori de 
impozit pe profit 
sunt obligați să 
achiziționeze și să 
întocmească Registrul 
de evidență fiscală, 
începând cu data de 
28 august 2005, 
anunță Direcția de 
Finanțe Publice Hu
nedoara. „Registrul 
de evidență fiscală 
este document cu 
regim special de 
tipărire și distribuire și 
se eliberează contra 
cost (50 lei RON) de 
unitățile fiscale din 
raza teritorială în care 
contribuabilul își are 
declarat domiciliul fis
cal, pe baza copiei 
certificatului de înre
gistrare emis de Ofi
ciul Național al Reg
istrului Comerțului", 
precizează Lucian 
Heiuș, director DFP 
Hunedoara.

M La 12.000 familii de 
mineri existenți în Vale, 
există 199 de cazuri de 
HIV/SIDA.
Iha Jurcone__________________
ina.Jurcone@informmedla.ro

Petroșani - Județul Hune
doara ocupă unul dintre 
primele locuri în țară într-o 
statistică neagră: peste 200 de 
cazuri de îmbolnăviri cu 
virusul ucigător HIV/SIDA. 
Cele mai multe persoane bol
nave sunt concentrate în șase 
localități din Vale. Numai în 
acest an s-au înregistrat 10 
noi îmbolnăviri și altele nouă 
cazuri au ieșit din statistici 
prin decesul bolnavului.

Specialiștii noștri apreciază 
că la un caz de infectare cu

Rupia indoneziana a înregistrat cea mai 
mare scădere din martie 2002. Se speră o 
reabilitare a balanței economice prin 
creșterea exporturilor de ulei. (Foto: epa>

Deprecierea euro scade profitul
■ Constructorii care 
lucrează cu materiale 
externe au fost afectați 
de creșterea euro.
Ina Jurcone__________________
lna.jurcone@lnformmedla.ro

Deva - Deprecierea euro a 
afectat câteva companii de 
construcții din județul Hune
doara și unele au renunțat la 
materialele de import. Redu
cerea cursului euro față de 
leu, cu 9% în primul semes
tru din 2005, a însemnat 
pierderi de cel puțin 10%. 
„Pierderile sunt echivalente 
cu dublul profitului realizat 
în medie în domeniul con
strucțiilor. La noi în județ au 
fost afectați doar construc
torii care lucrează cu materi

tuhuctu Brasnn
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Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNPPETRQM 0,4500 +1,35
2. SIF1 BANAT-CRi$ANA 1,5400 -0,65
3. TLV 0,9100 +0,55
4. BRD 11,800 +0,85
5. IMPACT 0,4060 -0,98
6. AZOMUREȘ 0,1900 -2,56
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,7700 +0,65
8. ROMPETROL

RAFINARE (RRC)
0,0960 +0,63

9. HABER oprit
10. BCCARPAT1CA 0,5200 +0,97
11.DECEBAL 0,0100 +1,01
Rubrică realizată de SVM IFB HNWESF SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tei.s 221277.

Deficitari la igienă
Deva (I.J.) - Hunedorenii 

stau prost la capitolul igienă. 
O demonstrează statisticile 
care arată cifre ciudate. într- 
un an, hunedorenii noștri 
consumă: două tuburi de 
pastă de dinți, două sticle de 
șampon și vreo 12 deodorante. 
Periuța de dinți și-o schimbă 
mai rar: o dată la 3-4 ani! 
Motivul: veniturile reduse, 
dar și nivelul scăzut de edu
cație privind igiena perso
nală. Studiile firmelor de pro
fil mai arată și faptul că peste 
60% din gospodării n-au 
cumpărat șampon. Țăranii 
spun că preferă săpunul făcut 

HIV, alte 15 persoane sunt 
infectate sau nu le-a fost 
descoperită boala.
Unul la o mie

Persoanele infectate pot 
transmite virusul din primele 
faze ale infecției și chiar 
materializa în 24 de ore de la 
contactarea HIV. „Totalul 
cazurilor de îmbolnăviri în 
județul Hunedoara este în 
prezent de 232, din care 199 în 
Valea Jiului, 23 în Deva, și 
restul în Hunedoara, adică în 
cele trei zone care au secții 
HIV/SIDA în spital”, pre
cizează Otilia Sfetcu, director 
adj, DSP Hunedoara. Cifrele 
concrete demonstrează că 
realitatea este cruntă. Practic, 
una din o mie de persoane 
din familiile minerilor este 
infectată, ceea ce arată o pro

ale de import sau care au în 
compoziția lor materiale de 
import. Paradoxal însă, la 
unele produse prețul a scăzut 
semnificativ și aceasta a avut 
loc ca urmare a cerințelor de 
piață. în această categorie 
intră parchetul, faianța și gre
sia. La BCA prețul a crescut 

Construcția de locuințe s-a dublat față de anul trecut

în gospodărie, care este mult 
mai bun și nu sunt de acord 
cu faptul că nu dau preț pe 
curățenie. El este folosit mai 
ales de bărbați (10,2%), de 
persoanele de peste 45 ani 
(14,2%) sau de cele care au 
doar 10 clase (11,3%) și de 
persoanele sărace, ale căror 
venituri lunare nu depășesc 
1.400.000 de lei/membru de 
familie (12,5%). La consumul 
de detergenți stăm ceva mai 
bine: în aproape toate gos
podăriile s-a cumpărat cel 
puțin o pungă de detergent. O 
familie consumă, în medie, 12 
kilograme de detergenți/an. 

porție de 87% față de totalul 
îmbolnăvirilor din județul 
Hunedoara. între cele 229 de 
cazuri diagnosticate, 196 din
tre bolnavi au sub 18 ani, 
ceea ce face ca riscul 
îmbolnăvirilor să crească,, 
fiindcă tinerii sunt la matu
ritate sexuală. O parte din 
aceștia își câștigă banii din

"Ziua Porților Deschise" la Centrul HIV/SIDA Petrila (Foto: Ina Jurcone)

puternic ca urmare a depre
cierii euro”, spune Mihai 
Șahiu, inspector-șef în cadrul 
ISC, filiala Hunedoara. 
Investitorii în construcții nu 
se pot plânge de depreciere, 
chiar dacă veniturile lor s-au 
diminuat într-o oarecare pro
porție.

Pădurea amazoniană este tăiată fără nici un dis
cernământ. 551.872 de kilometri din ea, spun experții, f 
este deja distrusă după 25 de ani de exploatare.

prostituție, ceea ce face ca 
riscul îmbolnăvirilor să 
crească în proporție geome
trică. O persoană care a 
întreținut raporturi sexuale 
cu un bolnav de SIDA trebuie 
să-și facă urgent testul pentru 
a constata dacă a fost infectat 
sau nu. Analizele se repetă la 
șase luni.

Hotel
Aninoasa (I.J.) - Fostul 

cămin de nefamiliști al 
minei Dâlja va primi o 
noua destinație - de 
hotel. Imobilul a fost 
cumpărat de o firmă din 
Aninoasa și este apreci
at de proprietar ca o 
zonă cu un vad comer
cial excelent. Lucrările la 
viitorul hotel de trei 
stele vor demara în 
primele zile ale lunii 
viitoare și vor fi finali
zate „după cum ne ajută 
punga”, în doi-trei ani de 
zile. Amenajarea viitoru
lui hotel este estimată în 
momentul de față la 
peste un milion de euro 
și va avea amplasate la 
mansardă un restaurant 
și o sală pentru nunți.

mailto:ina.Jurcone@informmedla.ro
mailto:lna.jurcone@lnformmedla.ro
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• Ședință. Polițiștii din cadrul Comparti
mentului Poliției de Proximitate Petrila au 
susținut o ședință de popularizare a legilor, 
la Asociația de Proprietari nr. 4 din Cartierul 
8 Martie, la care au participat 23 locatari, 
președintele asociației și un reprezentant al 
Primăriei Petrila. (D.l.)

CUVAHJUl

• Flagrant. Păuna M., de 38 ani, din Petro
șani, fără ocupație, fără antecedente penale, 
a fost prinsă în flagrant imediat după ce a 
sustras dintr-un magazin din localitate, dul
ciuri și produse cosmetice. (D.l.)

• Permis necorespunzător. Lucrătorii Bi
roului Poliției Rutiere Hunedoara l-au depis
tat pe Rudy K., de 26 de ani, din localitate, 
în timp ce conducea motocicleta KAWASA
KI, cu permis necorespunzător categoriei din 
care făcea parte vehiculul, informează IPJ 
Hunedoara. (D.l.)

La sfârșitul 
săptămânii trecute, la 
Sibiu, s-a desfășurat 
cea de-a 101-a Adunare 
Generală a ASTREI, 
eveniment ce a coincis 
și cu centenarul Gasei 
Naționale a ASTREI și 
al Muzeului Asocia- 
țiiinii. Ea manifestări 
a participat și o dele
gație orăștiană con
dusă de prof. Aurel 
Ursu, președintele 
Despărțământului 
ASTRA „Aurel 
Vlaicu”, singurul 
despărțământ care mai 
activează pe teritoriul 
județului Hunedoara.

(Foto: Daniel I. lancu)
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Somnul guvernării 
naște miniștri
Tiberiu Stroia_______________
liberia .stroUțkrfonMMdia jo

Și PSD salută remanierea

După nouă luni de mariaj.guvernamental 
Tăriceano-Băsescian, marcate de o 
mulțime de certuri conjugale, poporul poate 

răsufla ușurat. Guvernul a născut patru 
miniștri. Luați imediat de pe cântar și aruncați 
în brațele norodului, cei patru nou-născuți 
încearcă să dreagă busuiocul prin finanțe, 
sănătate, integrare și economie. Adică în 
domeniile în care, dacă lucrurile ar fi mers, 
am fi început și noi, vorba președintelui, să 
trăim bine. Dar asta e altă poveste.

Și pentru că toate lucrurile trebuie să 
poarte un nume, nașterea asta de miniștri se 
numește remaniere. Scopul ei, în țările alea 
dezvoltate, este înlocuirea miniștrilor inefi- 
cienți cu alții mai capabili.

Acuma, uitându-ne pe lista noilor născuți 
din Guvernul Tăriceanu, putem observa 
că aceștia se remarcă prin faptul că sunt pri

eteni cu BăseScu sau cu premierul. O altă 
observație de bun simț ar fi, de ce noii intrați 
pe lista de plată a contribuabililor nu au fost 
numiți în aceste funcții de la-nceputu| 
guvernării? în felul acesta noi, adică poporul, 
am fi beneficiat de oameni capabili care ne-ar 
fi dus, vorba unui alt președinte, pe cele mai 
înalte căi de progres și civilizație.

Dar poate că acesta e procesul normal într- 
o Românie anormală. Adică este nevoie ca un 
ministru să doarmă pe el nouă luni pentru a 
da naștere unui alt ministru.

■ Politicienii hune- 
doreni s-au declarat 
mulțumiți de recentele 
schimbări din Executiv.

Daniei I. Iancu_______________
dantei Jancu<tafonnffl*(fte.ro

Deva - Numirea lui Gheor- 
ghe Pogea, in funcția de 
vicepremier, este considerată 
de bun augur de către cei 
implicați în politică la nivel 
local. Am încercat să aflăm 
părerea câtorva dintre politi
cienii hunedoreni, referitoare 
la recenta remaniere.
Greul acum începe

„Nu pot decât să îi doresc 
să își îndeplinească cu succes 
atribuțiile și, după ciiin îl 
cunosc eu, sigur că o va face, 
pentru Că este o persoană 
competentă. Sunt convins că

această numire va avea un 
efect benefic și asupra jude
țului”, ne-a declarat subpre
fectul Dan Pricăjan, vicepre
ședinte PNL Hunedoara.
Politician în creștere

„Remanierea a fost anun
țată de mai multă vreme și, 
în principiu, numele celor 
desemnați nu a fost un secret 
absolut”, ne-a spus președin
tele UDMR Hunedoara, lliliu 
Winkler, ministrul delegat 
pentru comerț.

„E un gest necesar care 
aduce o nouă vigoare Guver

nului. Domnul Pogea a 
devenit în ultimele luni un 
politician de anvergură 
națională și sper că va face o 
figură bună”, a mai afirmat 
ministrul Winkler.
O soluție bună

Victor Vaida, președintele 
organizației județene a PSD, 
s-a declarat și el mulțumit de 
soluția aleasă: „Cred că fie
care demnitar va ajuta într- 
un fel sau altul județul din 
care provine, de aceea și 
numirea domnului Pogea ca 
vicepremier va avea o influ

ență benefică asupra județu
lui Hunedoara. în ceea ce-i 
privește pe ceilalți miniștri 
desemnați acum, nu-i cunosc 
pentru a mă putea pronunța”.
Un plus de credibilitate

La rândul său, Petru 
Mărginean, președintele fi
lialei județene a PC, a afir
mat: „Mă bucură numirea 
unui bunedorean în funcția 
de ministru de stat. Poate că 
până la sfârșitul anului vom 
avea un plus de credibilitate, 
atât politică, cât și din punct 
de vedere economic”.

Victor VaidaPetru Mărginean luliu WinklerDan Pricăjan

ea guvernamentală?

• MmMa MurMpiuM Dwk
Mircia Muntean, primar___________________ 09.00-12.00
• Wmâria Munkiptuiui MunedOBra:
Aurel Bugnariu, .secretar începând cu ora 09.00
• Murit^Mbi NMablMK
Comisar-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției
Municipiului Hunedoara ,. 12.00-14.00
a ftjHta'&MafebiMiii fatUauH ‘
Comisar-șef Florin Nicolae, șeful Poliției Municipiului 
Petroșani 10.00-12.00

<■

Ecoturism în zona Costești
Deva (S.B.) - Un consultant al Organi

zației Mondiale pentru Turism (OMT) va 
participa, sâmbătă, 27 august 2005, la o întâl
nire în care se urmărește elaborarea unei 
strategii de ecoturism a zonei Costești, 
comuna Orăștioara de Sus. Această zonă a 
județului Hunedoara a intrat în vizorul 
Regiei Naționale a Pădurilor și Autorității 
Naționale pentru Turism care simt intere
sate direct de dezvoltarea durabilă a ari
ilor naturale protejate din punct de vedere 
turistic. Zona menționată cuprinde Parcul 
Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina, 
un punct turistic de atracție al județului, cu 
obiective de interes național și mondial, 
cetățile dacice, peșterile și biodiversitatea 
floristică și faunistică ridicată. De aseme
nea, va fi evaluată și luată în calcul con
tribuția comunităților locale cu tradiția, obi
ceiurile și ritualurile arhaice, păstrate de 
mii de ani.

Nu. Cred că este 
doar o șmecherie 

guvernamentală și 
pentru cetățenii de 
rând nu va aduce 
nimic nou. Așteptările 
sunt foarte mari în 
ceea ce-1 privește pe 
Gheorghe Pogea, dar 
la București totul 
depinde de interesele 
celor de acolo și nu 
ale țării.
Dumitru Hurub3, 
Deva

Sperăm să fie mai 
bine nu doar pen

tru județ ci pentru 
întreaga țară. Toți 
avem nevoie de 
îmbunătățirea condi
țiilor de trai și sper 
ca Gheorghe Pogea să 
nu-i dezamăgească în 
primul rând pe hune
doreni. Totul depinde 
de cât de unită va fi 
Alianța.
Diana, 
Deva

Este foarte bine că 
județul Hunedoara 

are un vicepremier. 
Având în vedere 
capacitatea sa mana
gerială este normal 
ca speranțele noastre, 
ca locuitori ai 
județului Hunedoara, 
să se lege în primul 
rând de creșterea 
nivelului de trai al 
populației.
Chira, 
Deva

Pogea și-a preluat mandatul
București (D.L) - Vicepre- 

mierul Gheorghe Pogea, 
președintele filialei PD Hune
doara, și-a preluat ieri porto
foliul în lipsa predecesorului 
său, Gheorghe Seculici, aflat 
în concediu în străinătate. 
Pogea, care a fost desemnat 
luni în funcția de ministru de 
stat pentru coordonarea 
activităților din domeniul 
economic, și-a preluat atribu
țiile ministeriale discret, fără 
a discuta direct cu fostul ti
tular al portofoliului.

Gheorghe Seculici a plecat 
în vacanță încă de la sfârșitul 
săptămânii trecute și va re
veni în țară abia în cursul 
zilei de mâine, astfel încât nu

a putut fi prezent la o even
tuală ceremonie simbolică de 
predare-primire a mandatu
lui.

După cum se știe, pre
mierul Călin Popescu Tări
ceanu a anunțat la începutul 
săptămânii o remaniere gu
vernamentală care a vizat doi 
miniștri aparținând PNL și 
doi miniștri aparținând Par
tidului Democrat.

Primul-ministru a spus că 
la baza remanierii au stat cri
teriile de performanță, argu
mentând că în această etapă 
de guvernare este nevoie de 
miniștri care să „performeze” 
foarte bine, și nu bine sau 
mulțumitor.

Sperăm că lucrurile 
vor merge mai bi

ne. Deși avem speran
țe în ce privește influ
ența pe care ar putea 
să o exercite Gheo
rghe Pogea cu privire 
la susținerea jude
țului, de la București 
altfel se văd lucrurile 
și totul depinde de 
voința comună a , 
guvernului.
Dorina, . 
Deva

Speranțele cele mai 
mari se leagă de 

numirea lui Gheorghe 
Pogea în funcția de 
vicepremier al guver
nului român. Am o 
părere foarte bună 
despre el în ceea ce 
privește capacitatea sa 
managerială și poate 
că va influența în 
bine orientarea guver
nului.
Gheorghe Gruiet, 
Deva
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• Actele fuziunii. Judecătoria Deva a eli
berat, ieri, sentința de fuziune dintre Cetate 
" Remin. "în acest moment unirea echipelor

aevene există și în acte. Să vedem pe unde 
va scoate FRH cămașa în cazul celor 4 jucă
toare ale clubului nostru cărora le-a permis 
să plece la Oltchim", afirma Marian Mun
tean, președintele clubului Cetate. (C.M.)

• Turneu în Bulgaria. Formația masculină 
de handbal HCM Constanța a plecat, ieri, 
într-un turneu de pregătire în Bulgaria, unde 
va participa la "Cupa Varna". La competiție 
și-au anunțat prezența Beșiktaș Istanbul și 
Cankaya Ankara (Turcia), Zelezniciar Niș, din 
Serbia, Șahtior Donețk (Ucraina), Lokomotiv 
Varna și Dobrudjia Dobrici (Bulgaria). (C.M.)

Roșu vrea să revină la lot
București (C.M.) - Gimnasta Monica Roșu, 

exclusă temporar din lotul olimpic până își 
va rezolva problemele medicale și pe cele 
de greutate, a declarat, ieri, că nu va 
renunța la gimnastică și că se va întoarce, 
cât mai curând posibil, la lotul plimpic. “Mă 
voi întoarce la lot, nu o să scape așa ușor 
de mine. După ce îmi expiră interdicția de 
a mă antrena, peste o lună, mă întorc la 
București”, a spus Roșu, care a precizat că 

tAu știe dacă există cineva care ar vrea să 
scape de ea. Sportiva legitimată la SC Bacău 
susține că nu vrea să renunțe la gimnas
tică. „Din câte știu eu, după ce îmi expiră 
interdicția, mă pot întoarce la lot. Este 
adevărat că va trebui să dau niște teste, dar 
cred că voi fi pregătită. Nu vreau să renunț 
la gimnastică. Am 2-3 kilograme în plus, 
pe care sper să le dau jos cât mai repede”, 
a afirmat gimnasta. Potrivit antrenorului 
Octavian Șelu, Roșuși Eremia, excluse luni 
din lotul olimpic, se pot întoarce oricând 
la lot, dacă vor fi pregătite fizic și vor 

' demonstra că doresc să facă performanță.

■ Alin Simota, finan
țatorul clubului Jiul, a 
încercat, ieri, să-și 
mobilizeze echipa.

ClPRIAN MaRIHUȚ______________
dprian.tnarinutglitfonnniedia.ro

Petroșani - înfrângerea din 
partida cu Sportul și demisia 
de luni a antrenorului secund 
Marin Tudorache l-au deter
minat pe Alin Simota, fi
nanțatorul Jiului, să con
voace, ieri, o ședință cu staff- 
ill tehnic și administrativ și 
eu jucătorii, pentru a forța 
revenirea echipei pe lina de 
plutire.

„Le-am cerut să fie profe
sioniști și să lase scuzele. 
Suntem alături de ei și 
înțelegem că orice început e 
dificil. Dar jucătorii au con
tracte și condiții de Divizia A, 
așa că așteptăm să și joace 
fotbal la acest nivel”, a 
declarat Simota. „O să am o 
discuție cu secundul Marin 
Tudorache și voi clarifica

Alin Simota, finanțatorului Jiului le-a cerut jucătorilor să readucă echipa pe linia de plutire

situația sa și continuăm 
negocierile pentru aducerea 
lui Tameș, jucător pe care 
antrenorul Ionuț Chirilă îl 
dorește foarte mult”, a com
pletat apoi finanțatorul. Jiu
lui.
Fără presiuni...

„Președintele a dorit să 
mobilizeze echipa ' și să 
forțeze apariția unor rezultate

mai bune”, a spus antrenorul 
Ionuț Chirilă, despre întâl
nirea cu Simota.

„Și eu și jucătorii ne dorim 
rezultate mai bune, dar 
impactul cu Divizia A e foarte 
dur pentru o echipă formată 
din jucătorii care n-au mai 
jucat în primul eșalon și în 
plus sunt foarte tineri. Noi nu 
avem valori individuale, 
motiv pentru care încercăm

să compensăm prin forța 
grupului. Aceasta se obține 
însă în timp, astfel că pre
siunea conducerii și 
înjurăturile publicului nu ne 
fac decât rău. Nu ați văzut că 
singurul punct l-am obținut 
în deplasare la Cluj, acolo 
unde toți ne credeau dinainte 
învinși și nu au puș presiune 
pe jucătorii”, comenta tehni
cianul Jiului.

Apelul pentru Cartaș respins
■ FRH a respins cere
rea clubului Cetate de 
a anula suspendarea 
golgheterei devene.

„După ce am achitat o taxă de 
două milioane, pentru jude
carea apelului în cazul Car
taș, ieri, am primit, în sfârșit, 
un fax de răspuns de la FRH. 
Mi s-a comunicat că sentința 
Comisiei de Disciplină rămâ
ne definitivă, întrucât memo
riul depus de mine la FRH a 
ajuns târziu, iar termenul de 
apel era de cinci zile, astfel că 
nu s-a rejudecat cazul. Pro
blema e că eu am depus 
memoriul pe 23 iunie, la o zi 
după comunicarea suspen
dării, dar actele prin bună

Voința »R±± au ajuns la ședințele clubului Cetate. 
„Azi voi depune un nou mem
oriu la FRH și voi cere jude-

Deva (C.M.) - „Războiul 
rece” dintre FRH și clubul 
Cetate Deva și-a mai derulat, 
ieri, un episod, forul condus 
de Cristian Gațu „faultând” 
încă o dată echipa deveană în 
cazul suspendării jucătoarei 
Carmen Cartaș. Golghetera 
echipei devene a fost sus
pendată șase etape, din cauza 
Reprezentării în iunie la lotul 
național, în condițiile în careWbmisie abia peste două luni”, 
era cu piciorul în ghips, afirma Marian Muntean, pre-

Carmen Cartaș, golghetera echipei "Cetate" Deva

carea cazului în Consiliul de 
Administrație al FRH”, pre
ciza Muntean.

Cetate invitata în Ucraina
Deva (C.M.) - Clubul Cetate Deva a pri

mit o onorantă invitație de a participa, la 
s_ finalul săptămânii, la un puternic turneu 

internațional în Ucraina, 
unde vor fi prezente 
echipe din Rusia, Slove
nia și țara gazdă. Echipa 
deveană și-ar dori să 
răspundă la această pro
vocare, dar nu se știe 
dacă jucătoarele de la 
Cetate vor obține vizele 
pentru a călători în

Ucraina. „Am dat peste 20 de telefoane la 
Ambasada Ucrainei, pentru a obține vizele 
însă deocamdată nu am certitudinea că se 
va putea rezolva. Ar fi un câștig imens pen
tru noi să participăm la acest turneu, motiv 
pentru care voi face tot posibilul să rezolv 
cu vizele”, afirma Marian Muntean, 
președintele clubului Cetate. în cazul în 
care nu va pleca în Ucraina, Cetate va juca, 
joi și vineri, o dublă la Cluj cu U. Jolidon.

■ Divizionarele B, Cor- 
vinul 2005 și Min. Lu- 
peni, se vor întâlni în 
faza a V-a a întrecerii.

Hunedoara (C.M.) - FRF a 
sțabilit, ieri, programul meci
urilor contând pentru faza a 
5-a a Cupei României care se 
vor disputa marți, 30 august, 
de la ora 17.00. Cum criteriul 
de bază al “repartizării” 
adversarelor a fost cel 
geografic, una dintre par
tidele rundei le va opune pe 
cele două divizionare B hune- 
dorene, FC Corvinul 2005 și 
Minerul Lupeni. Meciul se 
anunță deschis oricărui rezul
tat, în condițiile în care din
colo de orgolii , și ambiția de 
a întâlni o divizionară A, 
ambele echipe vor să-și 
rodeze cât mai mult lotul de 
jucători. "Suntem echipă nou-

Centrările lui Ceaușu contează mult în jocul Corvinului

promovată și e greu să ne 
gândim să facem performanță 
în Cupă. Vom juca însă cu 
toată seriozitatea pentru a ne 
pune la punct relațiile de joc 
în vederea meciurilor din 
campionat", a declarat Mircea 
Ciripelu, președintele clubu
lui Minerul, club care va

găzdui întâlnirea. “Cupa nu e 
o prioritate, dar nici nu vom 
neglija această competiție, 
întrucât ne oferă posibilitatea 
să testăm jucătorii din lot 
care nu ajung să evolueze în 
campionat”, preciza Dan Co 
lesniuc, președintele FC Cor
vinul 2005.

Deva (C.M.) - Programul fazei a 
Va a Cupei României:
Unirea Sânmcolau - FCM Reșița 
UM Timișoara - CFR Timișoara 
Minerul Lupeni - Corvinul 2005 
Inter Blaj - Apulum Alba lulia 
Precizia Săcele - Gaz Metan . 
Bihorul Beiuș - FC liberty 
UTA Arad - FC Bihor Oradea 
Unirea Ungheni - ISC Turzii 
Unirea Dej - Universitatea Cluj 
Armătura Zalău - Olimpia Satu 
Mare
FC Baia Mare - Gloria Bistrița II 
Portul C-ța - Callatis Mangalia 
FC Snagov - Unirea Urziceni 
Intergaz București - CS Otopeni 
Chimia Brazi - Astra Ploiești 
Poiana Câmpina - Petrolul 
Electroșid Titu - FCM Târgoviște 
Dunărea Giurgiu - Juventus 
București .
Dinamo II - Rapid II 
Oltul Drăgănești - FC Caracal 
Progresul Corabia - Universitatea 
Craiova
CSM Râmnicu Vâlcea - Dacia 
Mioveni
Petrolul Jicletii - Minerul Motru
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• în grafic. Victor Hănescu 
(foto) s-a calificat în turul doi 
al turneului ATP de la New 
Haven, dotat cu premii în va
loare totală de 650.000 de 
dolari. în runda inaugurală,

Hănescu l-a învins, cu scorul de 6 - 7, 7 - 6, 
7 - 6, pe jucătorul peruan Luis Horna.(MF)

• Echipa feminină de polo a Greciei, care a 
câștigat la sfârșitul săprtămânii trecute Liga 
Mondială în Rusia, a revenit la Atena fără 
trofeu. Autoritățile ruse nu au putut elibera 
la timp autorizația necesară ca trofeul din 
argint masiv să părăsească țara.(MF)

S-au înțeles
Londra (MF) - Grupa- i 

rea FC Liverpool, deți- 1 
nătoarea Ligii Gampio- 1 
nilor, a ajuns la un a i 
cord cu Aston Villa pen- ș 
tru transferul atacantu- I 
lui ceh Milan Baros, în 1 
schimbul a 8,8 milioane 
de euro. Managerul clu- i 
bului din Birmingham, i 
David O'Leary, și-a dorit i 
un atacant în echipă, i 
după plecarea interna- î 
ționalului englez Darius j 
Vassell la Manchester i 
City, în schimbul a 2,9 i 
milioane de euro. O'Lea- î 
ry speră să-l poată folosi 
pe Baros, golgheterul J 
Campionatului Euro- i 
pean din 2004, sâmbătă, 
în'partida pe care Aston j 
Vilte o va disputa, pe te
ren propriu, contra echi- j 
pei Blackburn Rovers, î 
în etapa a treia din Pre
mier League. Milan Ba
ros, component al echi
pei naționale a Cehiei, 
adversara echipei Româ- i 
niei. în preliminariile i 
Cupei - 
Mondiale 
din 2006, a * 
mai fost 
curtat și de 
campioana 
Franței, 
Olympi- 
que / 
Lyon.

Jan Ullrich nu va participa 
la Mondialele de ciclism

Roma (MF) - Rutierul german al echipei 
T-Mobile, Jan Ullrich, a anunțat că nu va 
participa la Campionatele Mondiale de ci
clism pe șosea de la Madrid, care vor avea 
loc în perioada 20-25 septembrie. „Pentru 
acest an am renunțat la cursa de șosea, 
deoarece va fi o cursă pentru sprinteri și 
nu voi avea nici o șansă să câștig. îmi pare 
rău, însă, că nu voi participa la cursa de 
contracronometru. Decizia vine după ce în 
ultimele săptămâni nu m-am putut pregăti 
așa cum am vrut”, a declarat Ullrich într- 
un interviu acordat cotidianului italian Gaz- 
zetta dello Sport Liderul echipei T-Mobile, 
în vârstă de 31 de ani, nu a participat nici 
anul trecut la Campionatele Mondiale de 
ciclism pe șosea, desfășurate la Verona, din 
cauza unui virus intestinal.

Ullrich e urmărit de ghinion.

Eugen Trică

■ FOSlllI fotbalist
* ■ ov-oan+l-rUa-n ÎHaon

Criză de gimnaste la DevaPe tușă
Tel Aviv (MF) - Mij
locașul Eugen Trică, 
care evoluează la for
mația israeliană Mac- 
cabi Tel-Aviv, a suferit 
o ruptură musculară 
și va fi indisponibil 
pentru două săptă
mâni. Trică va rata 
astfel manșa secundă 
a partidei pe care e- 
chipa sa o va disputa, 
joi, împotriva forma
ției cipriote Apoel Ni
cosia, în turul doi pre
liminar al Cupei UEFA 
precum și meciul din 
prima etapă a cam
pionatului, contra 
grupării Beitar Ierusa
lim. în ciuda faptului 
că reprezintă una din
tre echipele cu cele 
mai mari investiții din 
istoria fotbalului din 
Israel, Maccabi Tel- 
Aviv a avut un înce
put de sezon slab, 
pierzând atât în prima 
manșă a turul doi 
preliminar al Cupei 
UEFA 0 -1, la Nico
sia, cât și în Cupa To
to, 0 - 3 în fața for
mației Hapoel Tel- 
Aviv.

■ Românii nu își mai 
trimit fetele la școala 
campioanelor din cauza 
banilor.

Deva (MF) - Doar 30 de fe
tițe s-au înscris anul acesta la 
școală de gimnastică din De
va, situația fiind considerată 
îngrijorătoare de către antre
nori. în urmă cu câțiva ani, 
la poarta școlii de gimnastică 
din Deva era aglomerație ma
re. Acum, însă, puține fetițe 
mai vor să devină sportive. 
Această situație îi îngrijorea
ză pe antrenorii de gimnasti-

Jonah Lomu

Tentativă de corupție?
■ Căpitanul Letoniei 
acuză Rusia că ar fi 
încercat să cumpere 
victoria din preliminarii.

Riga (MF) - Căpitanul națio
nalei Letoniei, Vitalijs Astaf- 
jevs, a declarat săptămânalu
lui Sporta Avize că anumite 
persoane le-au oferit bani 
jucătorilor și oficialilor letoni 
pentru a pierde meciul cu Ru
sia, din cadrul preliminariilor 
CM-2006, disputat, săptămâna 
trecută, la Riga și încheiat la 
egalitate, 1 -1. „Reprezentanți 
ai Rusiei au oferit bani atât 
jucătorilor, individual, cât și 
oficialilor letoni, pentru a 
pierde meciul de la Riga, iar 
suma a fost impresionantă”, 
a declarat Astafievs publica
ției letone. Oficialii Federației 
Letone de Fotbal (LFF) au in
firmat însă afirmațiile jucăto
rului, cară are 116 selecții în 
echipa națională. Vitalijs As
tafievs, autorul golului națio
nalei Letoniei în partida de 
săptămâna trecută, care evo
luează la echipa rusă Rubin 

că și afectează procesul de se
lecție al acestei discipline 
sportive. Astfel, după prima 
selecție, doar 30 din cele 50 de 
locuri care vor compune cla
sele întâi pentru anul școlar 
2005/2006 au fost ocupate. De
și în 4 septembrie va mai a- 
vea loc o acțiune de selecție 
pentru micuțele gimnaste, iar 
în perioada de vacanță lista 
de înscrieri a fost deschisă în 
permanență, conducătorii ins
tituției școlare sunt sceptici 
în ceea ce privește ocuparea 
în totalitate a locurilor răma
se vacante.

Adrian Liga, director ad-

„Omul munte" o ia de la capăț
■ Rugbistul neozee
landez Jonah Lomu 
vrea să-și relanseze ca
riera în Europa.
Liviu Gordea
Hvlu.gordvatlnformmedla.ro

Wellington - După o lungă 
perioadă de accidentări și o 
operație de transplant de ri
nichi, Jonah Lomu este pe 
punctul de a reveni în activi
tate având mari șanse să e- 
volueze la o echipă de top din 
Europa. Printre posibilele sa
le destinații se numără și e- 
chipele franceze Biarritz sau

Kazan, a precizat că nimeni 
nu a acceptat banii propuși 
de Rusia și că speră ca și cele
lalte meciuri care sunt pro
gramate în preliminariile CM- 
2006 „să se dispute doar pe 
teren”.
Șanse mici

La rândul său, președintele 
Federației Ruse de Fotbal 
(RFS), Vitali Mutko, a negat 
că s-ar fi încercat mituirea ju
cătorilor letoni. „Acele decla
rații sunt un delir. RFS va 
studia afirmațiile fotbalistu
lui și va pregăti un memoriu 
către Comisiile de Disciplină 
ale FIFA și UEFA”, a spus 
Mutko, pentru Soviet Sport, 
în urma rezultatului de egali
tate de la Riga, ambele echipe 
și-au diminuat șansele de cali
ficare la Cupa Mondială de a- 
nul viitor.

în clasamentul grupei a 
treia, Rusia ocupă locul trei 
cu 15 puncte, iar Letonia se 
află pe poziția a patra, cu 14 
puncte. Portugalia conduce 
grupa, cu 20 de puncte, urma
tă de Slovacia, cu 18 puncte. 

junct al Colegiului Național 
Sportiv Cetate Deva, este de 
părere că unul dintre moti
vele pentru care școala cam
pioanelor nu mai are căutare 
este și nivelul de trai foarte 
scăzut din România.
Motive

„Deși sumele percepute 
pentru cazare și masă sunt 
modice, puține familii din ju
dețele limitrofe Hunedoarei se 
încumetă să își înscrie fetițele 
la școala noastră. Sunt și ca
zuri în care după un an șco
lar părinții își mută odraslele 
de la noi, la o altă imitate șco-

Perpignan, formații la care 
evoluează românii Bălan, To- 
nița și Tincu. „Vreau să joc 
în Heineken Cup, pentru a de
monstra că mai am un cuvânt 
de spus și pentru a reuși să 
prind un loc în echipa Noii 
Zeelande pentru Cupa Mondi
ală din 2007.

Acesta este visul meu, să 
mai joc la o Cupă Mondială”, 
a declarat „The Big Man” ga
zetarilor neozeelandezi. Lomu 
nu a mai jucat un meci pentru 
selecționata All Blacks din 
noiembrie 2002. Din cauza bo
lii sale a ratat Campionatul 
Mondial din 2003. Anul aces
ta, cel mai cunoscut rugbist

Șahtior are șanse minime de a accede în grupele Ligii.

Patru români pe „San Siro"
Milano (MF) - Antrenorul e- 

chipei Șahtior Donețk, Mircea 
Lucescu, i-a inclus pe toți cei 
patru jucători români pe care 
li are la dispoziție, Flavius 
Stoican, Cosmin jSărcăuan, 
Răzvan Raț și Ciprian Mari- 
ca, în lotul pentru meciul cu 
Inter Milano, din manșa se
cundă a turului trei prelimi
nar al Ligii Campionflor. Po
trivit site-ului oficial al gru
pării ucrainene, delegația e- 

Iară, cât mai aproape de casă, 
deoarece nu pot să le mai 
susțină financiar”, a precizat 
directorul instituției.

în data de 4 septembrie, Co
legiul Național Sportiv Cetate 
Deva va organiza o selecție 
pentru copiii preșcolari, Ja 
vederea înscrierii acestora*./, 
clasa întâi la disciplina gim
nastică. Copiii vor fi însoțiți 
obligatoriu de părinți, care 
trebuie să prezinte certifica
tul de naștere și fișa medicală 
a minorilor, plus o adeverință 
de la medicul de familie care 
să certifice că sunt apți pentru 
efort fizic.

al planetei a marcat un eseu' 
pe arena londoneză Twicken
ham, în partida de retragere 
din activitate a căpitanului 
englez Martin Johnson.
Ghinionistul

Jucătorul neozeelandez 
venea astfel după 30 de luni 
de întrerupere. Accidentarea 
la umăr suferită chiar în acel 
meci l-a ținut departe de bu
turi. Dacă nu va interveni 
vreo ofertă de ultim moment 
de la o echipă din Super 14, 
cea mai puternică întrecere 
intercluburi din emisfera su
dică, Jonah Lomu are mari 
șanse să ajungă în Europa.

chipei Șahtior este formată 
din 59 de persoane, între cajfc 
23 de jucători.

Lucescu nu va putea conta 
pe serviciile jucătorilor Voro
bei, Aghahowa și Seyhan Tol- 
ga, care simt accidentați. Par
tida Internazionale*Milano - 
Șahtior Donețk 7- tvea loc 
astăzi, de la ora 22:00. în tur, 
formația pregătită de Mircea 
Lucescu a fost învinsă cu sco
rul de 0 - 2.

Hvlu.gordvatlnformmedla.ro
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Vând ap. 1 cameră (01)

• carrxrt cărata In Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat prețmilioane lei. 
Tel. 0720/062014. (Casa Grande)

Felicitări (67)

• Cu ocazia zilei de naștere pentru d-na Olaru 
Cristina, dorim multă sănătate, fericire, 
împlinirea tuturor dorințelor, bună înțelegere și 
tradiționalul La mulți ani. Fam Cărstoni.

Vând ap. 2 camere (03)
•SSțanwndate, etaj intermediar, balcon s 54 
nț loc de cărămidă, zona piață, preț 10&000 
RON'. Tel. 0745/888619.

• decomandate, M central, parchet în camere, 
balcon foarte mare, et 1, Deva, zonă ultracen
trală, 125 mid. negociabil. TeL 0721/744514.
• In cbcuit balcon închis, parchet gresie, 
faianță, ușă metalică, modem amenajat B-dul 
Dada, Deva, preț 800 mii. neg. Tel. 0745/039628.
• ta dttutt, bloc cărămidă, contorizări, parchet 
în camere, zonă liniștită. Deva, 700 mii. nego
ciabil. Tel. 0721/744514.
• semidecomandat, ușă metalică, termopane, 
repartitoare, corrtorizat bucătăria mărită, 
zugrăvit în lavabil, nu sunt agent preț 800 mii. 
negociabil. Tel. 0743/689344 sau 0741/301548, 
0254/231262.
• vând ap. 2 cam. decomandate, 2 balcoane, 
apometre, parchet, I. Maniu, et intermediar, 
preț 125 mid, lei. Tel. 0745/367893.
• vând apartament 2 camere-parter, dotat cu 
toate utilitățile+centrală pe gaz, posibilități de 
extindere în față pentru sediu de firmă, cabinete 
medicale sau locuință. Hațeg. Tel. 770367, 770735, 
0722/876141.
• vând apartament 2 camere decomandate, 
contorizări, zona Lido, 2 balcoane, 1 inchis, 
vedere interior, uscătorie, boxă bed, negociabil. 
Tel. 0723/682812,218392.
• vând apartament 2 camere semidecomndate, 
contorizări, fără îmbunătățiri, et 1, zona Piața 
Centrală Deva, preț 75.000 RON. Tel. 224296, 
0788/361782.

• vând apartament 2 camera, decuman- 
daiț balcon todiis,apomefre, beci repar
titoare de câldwâ,et. 2, Mdk Manta. Tei. 
0741/14U14,II7Să7W7»

• vând apartament 2 camere, în circuit Dada 
vizavi de școală et 3, contorizări, liber, preț 
84.000 RON/negodabil. Tel. 0745/511776.
- -tad apartament 2 camere, parter, toate 

ătile, centrală termică posibilități de extin- 
bere în față pentru sediu firme, cabinete 
medicale sau locuințe, Hațeg. Tel. 770735,770367, 
0722/876141.
• vând urgent apartament 2 camere, et 1, 
Aleea Moților, corrtorizat modernizat instalații 
sanitare noi, parchet gresie, faianță 34 mp, 
ocupabil imediat preț negociabil. Tel. 227698, 
după ora 16.00.
• zonă centrală decomandat et 3, centrală 
termică parchet, bucătărie și hol laminat uși 
schimbate, faianță gresre, lavabil. Tel. 
0726/703314.
• wgwildecomurirte,ST-56mp, etaj interme
diar, b-dul I. Maniu, contorizări, centrală termică 
nouă Preț 970 milioane, negodabil. Tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest) ’’
• urgent 1 apartamente, zona Dada, et 1,2,3, 
amenajate recent contorizări, ocupabile 
Mediat, prețuri 19.500-17500 euro/apartamen-

„ui Rog și ofer seriozitate. Tel. 0721/815781.
(Prima-lnvest)
• regent tunici Izărț etl, zonă bună Preț. 920 
milioane. Tel. 0740/26029. (Prima-lnvest)
• regent Dada, et 2, balcon închis, parchet, 
contorizări, apă gaz 2 focuri, preț 720 mii., neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
• zona AL Jiului, circuit parchet, faianță stare 
bună cărămidă 700 mii., neg., tel. 206003. 
(Mimason)
• AL MoHor, sdec, 2 holuri, baie amenajată

torizari tl, 620 mii, tel. 164633, 215113.
. -mason)
• ta Mcro 15, în turnuri, dec, parchet laminat 
gresie, faianță balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat liber, preț 550 mii., tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)

• zona Kogâtaiceanu, circuit et 3, liber, preț 950 
mii, tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona B-dul IDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat liber, preț 1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Bâlraicu, etaj intermediar, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, parchet fără modificări, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498, 232808, 0788 
165702. (Fiesta Nora)
• zona Emtotoai, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil imediat preț 67 000 RON, tel. 0788 
165703.232808 0745302200. (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 CngUt, bloc de cărămidă 50 mp, etaj 
2, decomandat balcon, apometre, gaz 2 focuri, 
parchet preț 110.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808 0745/302200. (Fiesta Nora)
•zona Mcra 15,etaj intermediar, decomandat 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 14.500 euro, 
tel. 0723/251498, 232808 0788/165702. (Fiesta. 
Nora)
• zona Dada, circuit balcon închis, parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz' 2 focuri, preț 
78000 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 Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil., neg. Teii. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă ranMâ, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazia, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 07Z4/620358 
(Rocan 3000)
•zona Mkro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare. închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0721/985256 (Rocan 3000) 
•zonă cenlraiă I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
• UMnajat faianță gresie, balcon, ocupabil 
imediat bdu-l Dacia, preț 76.000 RON, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (Garant Consulting)
• urgțnt, zona Dacia, amenajat modem, 
contorizări, et intermediar, preț 60000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Monaco, et intermediar, balcon, st 48 
mp, contorizări, preț 70.000 ron, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zona CEC, dec., 2 balcoane, modificări, hol 
central, contorizări, apometre, gaz, 2 focuri 
repartitoare, amenajări modeme, mobilă de 
bucătărie; nouă preț 110.000 ron, tel. 
0740/013971. (Garant Consulting)
• Dadă 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578. (Agenția 
imobiliară Nr.l)

apometre, balcon, preț 1 mid. lei, neg. Tel. 
0788/497515 (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Gojdu, docomautate, et bun, parchet gresie, 
faianță lavabil, contorizări. Preț 30900 euro, neg. 
Tel. 0788/497515 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
■decomandate, Ivtag, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
•Aleea CrișuBd, semidec., et bun, foarte frumos 
gresie, faianță termopan, balcon închis. Preț 
neg. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu. Preț 
85000RON. Tel. 223400, 0724/169303, 0742/ 
005228 (Casa Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului. Preț 105.000 RON, 
neg. Tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. 
(Casa Betania)

• cfrcuft, Nac de cărămidă balcon, contorizări, 
gresie, faianță parchet, Bulevardul Dacia Preț 
85.000 RON, neg. Tel. 223400, 0740/914688 
0720/387896. (Casa Betania)

•dec,bloc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată contorizări, scară cu interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74.000 RON, neg. Tel. 
223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa
Betania)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei. neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zamflrașcu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 115 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660168 211587. (Evrika)
•decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei. neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
■ana bduL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• zona Micro, semidec., modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona L Maniu, etaj intermediar, amenajat 
contorizări, parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1,200. mid. neg. Tel. 0745/666447, 
0254234401. (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. 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home)
•. zona Lflaodul dec. amenajat recent 
contorizări, parchet ocupabil imediat Preț 1,030 
rnld. Tel. 0745/666447, 0254.234401. (Rubin's 
Home)
• zona Dada, etaj 2, două holuri, gresie, faianță 
parchet lavabil, vopsit se vinde cu mobilă sau 
fără mobilă merită văzut Preț 660 mii. neg. Tel. 
0745/666447,0254.234401. (Rubin's Home)
• zona KogăHcoanu, 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 idtracentrafa, 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 Zanlkescu, etaj intermediar, dec, bine 
întreținut merită văzut Preț 1 mid. TeL 
0745/666447,0254234401. (Rubin's Home) 

•zona L Corvin, amenajat occidental, termopan, 
gresie, faianță parchet merită văzut preț neg. 
Tel. 0741/301548 0254.234401. (Rubin's Home)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojtek et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/391619. (Eurobusi
ness)
•super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33300 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 
•decomandate, etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona Al. Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandat contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
lei, neg. Telefon 0722/624091. (Casa Grande) 

•Deva, cartier Dacia, preț 380 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•urgent Hunedoara, zona Teatru, excelent 
pentru privatizare, preț 390 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0720/062014. (Casa Grande)
• iigenț ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinisat, centrală termică, acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)

• wgenl et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• irgenl 51=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/397467. (Alfa)
• wgenl el 2,1 baie, balcon închis, amenajat 
25.500 euro. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• zona M3-Hunedoară sdec., parchet gresie, 
faianță et intermediar, preț 530 mii, neg., tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
•zona M6, parter, preț 160 miL, tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
• zona Corvin, Hunedoara dec, 800 mii, neg, tel. 
0727/191703. (Partener-Hunedoara)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• urgent apartament Aleea Păcii, et 2,3 camere 
decomandate, hol central mare, îmbunătățiri, 
modificat contorizări, eventual mobilat merită 
văzut preț 39.000 euro. Tel. 0741/154394,213244.
• vând apartament 3 camere decomandate, 80 
mp, boxă str. Carpați, 44000 euro. Tel. 
0745/253413.
• vând apartament 3 cameră zona Dacia etaj 
intermediar, 650 mii. Tel. 0745/253413.
•zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
•zona Dorobanți et 2. centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg, 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progrestf, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări. 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, tel. 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 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Proțpnsiă dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baiă bloc 
de cărămidă et 2, preț 1350 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
•zona & Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
TeL 235208; 0721-985258 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți etaj intermediar, decoman
date, 110 mp, apometre, gaz 2 focuri, reparti
toare. parchet stejar, gresie, faianță 2 balcoane, 
vedere în 2 părți, preț 150 000 RON, 0723 251498. 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)
• zona Carpați decomandate, balcon, boxă 
contorizări, parchet fără modificări, preț 150 000 
RON, tei. 0745 302200,232808 0788165703. (Fiesta 
Nora)
• zona Mneratal etaj intermediar, balcon în
chis, termopan, centrală termică parchet 
gresie, faianță preț 94.000 RON, tel. 0723/251498 
232809,078^165702. (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 145 000 RON, tel. 
0723 251498 232808 0745 302200. (Fiesta Nora)
• sdec, bucătăria, baie, balcon, contorizări et 
intermediar, zona Gojdu, preț 32500 euro, neg, 
tel. 0741/154.401. 227S42 seara. (Garant 
Consulting)
• zona Progresul dec, hol central, balcon, 
amenajări modeme, modificări, ct, preț 41.000 
euro. tel. 0740/013.971. (Garant Consulting)
• zona MârășH, et 1, dec, 2 băi, 2 balcoane, ct 
preț 42.000 euro, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)

• zona Gojdu, et 2, balcon, amenajări, 
contorizări, preț 32.000 euro, tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• zonă centrată l. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 13 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 2352% 0724/620358 
(Rocan 3000)
•Dada, decomandate, et bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona 1 Decembrie, modificat termopan, 
gresie, faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 
40000 euro. TeL 0745/666447, 0254.234401. 
(Rubin's Home)
• zonă idtracentratt, parchetat gresie și faianță 
bine întreținut, contorizări, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro. neg. TeL 0741/301548 0745/666447, 
0254.234401. (Rubin's Home)

-• dac, 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat preț 950 mH. neg. TeL 

0741/301548 0254.234401. (Rubin's Home)
• dec. termopan, gresie, faianță zonă buna, stil 
occidental. Preț 1.030 mii. neg. TeL 0741/301548 
0254.234401. (Rubin's Home)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona Mneratal decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dadă semidecomandate, contorizări, 
parchet gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. TeL 235019, 
0727/707380. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
•zonă centrală decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg. TeL 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• wgenl decomandate, centrală termică 
parchet gresie și faianță 2 băi, balcon închis, 
termopan, ST-90 mp, et 3, zona Bălcescu, preț 
35.000 euro, negociabil. TeL 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• urgent semidecomandate, ST-58 mp, ame
najat recent termopan, gresie și faianță 
moderne, parchet laminat uși schimbate, 
ocupabil imediat preț 31.000 euro, negociabil. 
Tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)

SC Inform Media, parte a 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 Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-maili andras.hajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

/ CUVÂTO

• wgenl Deva, zonă bună etajul 2, centrală ter
mica, balcon închis, instalații sanitare noi. Preț 
880 milioane. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• wgoțd, hol central balcon închis cu termopan, 
contorizări, mobilă dormitor nouă ocupabil 
imediat preț'1,03 miliarde. TeL 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• wgenl Deva, et 2, decomandate, renovat ușă 
metalică lavabil, totul nou, 880 milioane. Tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• wgenl Deva, Strada Minerului, et 2, centrală 
termică instalații noi, balcon închis, preț 860 
milioane. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• wgenl ST=90 mp, et 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit amenajat 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767, VVn/fSm. (Alfa)
• wgenl et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. Tel. 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• wgenl et 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., TeL 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• wgenl et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• Hunedoara, et intermediar, centrală dec., 
vedere la bulevard, preț 950 mii, neg., tel. 
0745/376077. (Partener-Hunedoara)
• zonă idtracentraH-Hunedoara, et intermediar, 
2 balcoane, preț 105.000 RON, neg., tel. 718833. 
(Partener-Hunedoara)
• wgenl Dada, sdec., et3, contorizări, preț 680 
mit neg., tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• zona AL Armatei, sdec., et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț870 mii, neg., tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona Bdul Dacia, sdec., parchet contorizări, 
preț 800 miUtel. 0745/159573. (Mimason)
• f. urgent zona Carpați, parter înalt dec., 
balcon închis, boxă 78 mp, contorizări, preț 
44.000 euro, tel. 0745/266071. (Mimason)
• Dorobanți dec, et 3, bucătărie mărită 2 
balcoane, contorizări, preț 13 mid, neg, tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• zona T. Maiorescu, dec, amenajat parchet ste
jar, gresie, faianță contorizări, aer condiționat 
preț 40.000 euro, tel. 0745/640725 (Mimason)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•ta zonă bună de preferință et intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

SC LAZAR & COMPANY SNC
Deva, str. Horea, 18-22

biemă eu mașina și nu știți unde se 
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• ion* Dorobanți, Mărăștlul Nou, Micro 15, la 
prețul pieței și cu plata Imediat, tel. 0745 302200, 
2321'" 0788165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
■ Slmaria, uttracantral, et. II, decomandat, 
amenalat 100%, centrali termică, 2 băi, gresie, 
faianță, balcon închis, garaj tip Macon, preț 
43500 euro. Tel. 0720/437889,0740/850728.
• zona UhcuM, dec., modificat, living, 2 băl, 2 
balcoane, termopan, totul contorlzat, ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 
3006)

•zona Goțdu, dec., centrală termică, parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• unpnt, zona Gojdu, 2 băi, balcon, contorizări, 
ct, preț 140.000 ron, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• urgent, decomandate, hol pătrat, Deva, et. 3, 
zonă centrală, ST-90 mp, complet contorlzat 
parchet preț 1,4 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zona M3, Hunedoara, centrală, 2 băi, preț 820 
mii., neg., tel. 0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• 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 Nora)
• 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.  (Alta)
• urgent 51=80 mp, et. 2, 2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat 46000 euro, neg., copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467.(Alfa)
• dec, cu scară interioară geamuri termopan, 
centrală termică proprie, amenajat modern, 
mobilă de bucătărie la comandă inclusă în preț, 
Al. Neptun. Preț 50.000 euro neg. Tel. 223400, 
0724/169303, 0742/005228 (Casa Betania) 
•Zonab-dul Decebal, et4/7, neamenajat .Preț 
1,6 mid. neg.Tel.0745666447/0740232043, 
0254.234401 (Rubin’s Home).
• Zona Bălcnscu colț cu Eminescu, 110 mp, 
amenajatPreț 35000Eur.neg. Tel, 0745666447. 
/0254234401. (Rubin’s Home).

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• cumpăr i umani 4 camere, Deva, zonă 
centrală sau Bălcescu-Dorobanțl, cu/fără garaj, 
et 1-2. Tel. 0720/437889,0740/850728.

Vând case, vile (13)

• Diva, zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
anexe, curte și grădină st 350 mp, preț 150.000 
RON. Tel. 0720/437889,0721/521378,0722/425292.
• u» cămări, baie, bucătărie, ultraamenaiate, 
centrală termică termopan, baie cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848,0726/972966.
• vând casă (vilă) P+M Șoimuș toate facilitățile 
(apă gaz), 4 camere, bucătărie, 2 bă, 2 beciuri, 
living, scări Interioare, garaj, anexe, grădină Tel. 
225046,0727/934959, negociabil.
• vând casă 3 cam. dec., hol, baie, bucătărie, 
beci, șură mare, satul Banpotoc, județul Hune
doara, tel. 0746/051821.
• vănd caaă 4 camere+50 ari, grădină la șosea. 
Tel. 0744/899542.
• vănd cală în Deva, zona centrală centrală 
termică st 700 mp, P+l, 8 camere, 2 băi, 2 
bucătării, gresie, faianță parchet preț 200.000 
euro, negociabil. Tel. 224296,0788/361782.
• vănd casă 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
centrală termică preț 25 mid. negociabil, tel. 
719728.
• vănd foarte avantajos casă nouă în Mintia, 
finisată parțial, P+M, 4 camere, 2 băi, bucătărie. 
Tel. 0747/018779.
• zonă centrală 3 camere, bucătărie, bale, 
anexe, teren 400 mp. Tel. 0720/437889, 
0740/850728.
•cir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• Zona lătra centrală 2 cam, bucătărie, baie, hol, 
cămară locuibilă apă gaz, curent, toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST500 MP. 
FS.30 M. PREȚ 75.000 EUR.NEG. TEL0745666447, 
0254234401. (Rubin’s Home).
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva, parter+etaj, 4 camere, 2 băl, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
negociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr. 1)
•zona Călugărenl, 4 camere, 2 bă', bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
centrală st400 mp, preț 68000 euro, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 

•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 bă, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală 
preț 118000 euro, neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. lj

• regent, Deva, 4 camere, bucătărie, baie, garai, 
700 mp teren, apă gaz metan, canalizare, 85.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• regent, 1 cameră bucătărie, baie, garaj, SC-72 
mp, ST-106 mp, toate utilitățile, Deva, preț 15 
miliarde, negociabil. Tel. 0740/210780. (Prima- 
lnvest)
•4camere,2 bă, bucătărie, geamuri termopan, 
curte+grădlnă 500 mp, la 5 km de Deva Preț 
35.000 euro neg. Tel. 223400, 0720/387896, 
0724/169303. (Casa Betania)
• 3 camera, cămară hol, fântână grădină st 
1.200 mp, gaz la poartă la 15 km de Deva spre 
Arad. Preț 60.000 RON. Tel. 223400, 0742/005228 
0720/387898 (Casa Betania)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încăzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină • 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideă pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

SIMAL EXIM 
SRLI VA 
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 

tineret

(27672)

• zona Hori*, 2 camere, bucătărie, bale, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabll), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mil., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• ta Deva, 4 camara, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.000 euro, neg, 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Den, ultracentral, 4 camere, 2 bucătării, 
bale, hol central, garaj, curte, grădină st450 mp, 
preț 100.000 euro, tel. 0740/013371. (Garant 
Consulting)

Cumpâr case vile (14)

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

Vând case de vacanța (15)

• construcție 2001 în stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băl, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• vănd cată (vilă) P+M nouă Șoimuș, apă 
+gaze, 4 camere, bucătărie, 2 băl, 2 oeclurl, living 
mare (scări int) terasă garaj, anexe, grădină 
Preț neg. inf. tel. 225046 sau 0727/ 934959.

• vând de urgență garsonieră 2 camere, et 1, bl. 
4, Dacia multiple îmbunătățiri, preț 600 mil. 
negociabil. Tel. 228109, după ora 16.00.
• vând wgant garsonieră central, Deva 34 mp, 
parchet balcon, preț 650 mil. negociabil. Tel. 
215212.
• zona Strand, în Deva, et. 2, ap. 35, bl. 80/2, 
contorizări, balcon închis, parchet, ocupabllă 
Imediat. Tel. 0747/971429, preț negociabil 550 
milioane lei.
•zona Pragrasid, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută, mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 șl 1 ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• dac, complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411449. (Agenția imobiliară Nr.l), 
•zona Gojdu, garsonieră dublă semldecoman- 
date, parchet, gresie, faianță contorizări, preț 
68000 RON, tel. 0723-251498 232809,0788-165701 
(Fiesta Nora)
• zonă centrală parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semidecomandat, 
contorizări, preț 66.000 RON, tel. 0745-302200, 
232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• garsonieră In Deva, parter transformat în 
spațiu comercial, centrală termică modificări 
Interioare, preț 62.000 RON, tel 0723 251498, 
232809,0788 165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, 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)
• regent zona Miorița, dec., bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mii, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mlmason)
• zona Gojdu, dec., amenajată la cheie, contor- 
Izată liberă 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Rotata Jud« 42 mp, dec, et 3, preț 870 mil, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•zona AL Crișului, sdec, et 1 balcon închis, preț 
475 mil, tel. 0745/159608 (Mimason)
• cont ă dec, suprafața peste 35 mp, et Inter
mediar, ocupabilă imediat bl. 15, zona Artlma, 
tel. 0741/154.401, 227.542 seara. (Garant 
Consulting)
• urgent zona Decebal, dec, et. Intermediar, 
dec, balcon, amenajări, contorizări (apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare), preț 80.000 ron, tel. 
0740.013.971. (Garant Consulting)
• zona Mat* Centrală dec, balcon, et Interme
diar, preț 68000 ron, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• suprafață posta 35 mp, ocupabllă Imediat 
zona Bdu-1 Decebal, tel. 0741/154401,227542 
seara. (Garant Consulting)
•zona Zamfirascu, dec., etaj 1, ocupabllă Ime
diat 650 mil.lei. Tel. 2352080721/985256. (Rocan 
3000)
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S.C. INSTALAȚII GEVIS S.A.,
cu sediul în Deva, Str. Ardealului, nr. 1, jud. Hunedoara convoacă:

ADUNAREA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 05.09.2005 ora 16, la sediul societății, cu următoarea 

ordine de zi:
1. Majorarea capitalului social al societății de la 25.000.000 
ROL (2500 RON) la 900.000.000 ROL (90.000 RON), respectiv 
cu suma de 875.000.000 ROL (87.5OO RON), prin emisiune de 
acțiuni ca urmare a aportului în numerar al acționarilor.
2. Modificarea ari. 7 și 8, cap. III din Statutul Societății și ari.
6 și 7 cap. III din Contractul Societății cu modificările ulterioare, 
privind capitalul social și aportul acționarilor la capitalul social 
astfel, “capitalul social al societății este majorat la suma de 
90.000 RON, prin emisiune de 875 noi acțiuni în valoare 
nominală de IO RON/acțiune, în valoare totală de 87.500 RON, 
capitalul social este împărțit în 900 acțiuni a IO RON acțiunea. 
Capitalul social va fi vărsat până la finele anului 2005.
3. Diverse.

Dacă la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar, aduna
rea generală extraordinară se va întruni la a doua convocare în data 
de 08.09.2005, ora 16, în același loc și cu aceeași ordine de zi. (28931)

•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabllă Imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec, contori
zări, preț 485 mil. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Mâiârtl dec, mobilată balcon închis, et. 
1,700 mil. Ier. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Mârtad, vedere la stradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000) 
■ofertă axoapțtonalâl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet, balcon, In- 
%UUBțil SSUllu noi COntOnZAn1 ,B|
zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau mo
bilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
•Deva, cârti* Dacia, preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande)
•decomandate, zona Dorobanți, st 30 mp. preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
• etaj t decomandată proaspăt zugrăvită bale 
amenajată, contorizări, Bălcescu Nou. Preț 
68.000 RON, neg. Tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228 (Casa Betania)
• st 8 zugrăvită contorizări, balcon, ocupabllă 
Imediat Mărăștl. Preț 63.000Ron, neg. Tel. 
223400, 0720/387896, 0740/914688. (Casa 
Betania)
• 1 camera, semldec, parchet, bale cu 
greș +falan, bloc de cărămidă totul contor
lzat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mil, tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată (cameră 
+llvlng), repartitoare, parchet g'resie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 mil, tel. 235208 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mil, tel. 235208 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false șl spoturi, preț 820 mil, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu semldec, et 3,contorizări,balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mil, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• urgent SI=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767/0727/897467. (Alfa)
• urgent 8T=35 mp, parter, bale, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23.500 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• wgant 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. 
0745/666447,0254234401. (Rubin 's Home)
• zonă bună Hunedoara, et 1, preț 199 mil., neg., 
tel. 0721/839624. (Partener-Hunedoara) 
•zona Sânkdialm, 2 corpuri de casă o cameră 
bale, 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 Mnăn 1 cameră bucătărie, cămară ST 
1000 mp, curent fântână In curte, preț 350 mil. 
lei, neg., tel. 235018 0724/508610. (Casa de Vis) 
•zona Lașnfc, 3 camere, bucătărie, teren, preț 
650 mil. lei, negociabil, telefoane 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dobra, 2 camere, hol, cămară proiect 
pentru o altă casă preț 550 mIL lei, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508618 (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 30 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mil., telefon 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

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

•wgant 3 camere, bucătărie, baie, beci, garaj, 
fără canalizare, SC=1 IOC mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• wgant 4 camere, bucătărie, bale, living, 
centrală termică canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0746/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 3 camere, bucătărie, bale, centrală 
termică ST=365 mp, renovată 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• wgant 4 camere, bucătărie, bale, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467.(Alfa)

Cumpâr garsoniere (20)

•to Dova, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
• wgairt, zona Mărăștlul Nou, Progresul, la 
prețul pieței șl cu plata imediată tel. 
0788/165703,232808 0745/302200. (Fiesta Nora)

• teren a 500 mp. zona Căprioara. Tei.

• 177* mp teren, între Deva șl Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430902.
• toc da casă, 3516 mp, fa 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștire, Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
• vând 10N mp teren zona Deva Tel. 
0726/158688
• vând 23N mp teren Intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacantă Tel. 
227242.
• vând 24.700 mp, teren pentru agricultură șl 
6.000 mp, teren pentru construcții sau agri
cultură ambele in localitatea Toteștl-Hateg, 
jâ^ canton, acte în regulă titlu șl CF. Tel.

• vând Intravilan cu pomi comuna Berthelot, se 
poate parcela, 87 ari, lângă Primărie, 5 km de 
Hațeg, la asfalt Tel. 770687.
• vând toc de casă Intravilan în Hărău. Telefon. 
221811.
• vând teren arabil extravilan Sântuhalm, în 
spatele SMA, S 1330 mp, fs 18 m, preț 5 euro 
negociabil. Tel. 221712,0724/305661.
• vând teren Intravilan In Deva la DN 7,2640 mp, 
25 euro/mp, negociabil, fs 17 m. Telefon 
0721/744514.
• vândtaran Intravilan, Deva, 22 Decembrie, st 
460 mp, apă gaz, curent pe teren, preț 84.000 
RON. Tel. 224296.
• vând teren Intravilan, Deva, prelungirea 
Vulcan, la asfalt curent electric, apă st4000 mp, 
st 1000 mp, preț 43 euro/mp. Tel 0720/437889, 
0721/521378,0722/425292.
• In Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0746/253662. (Evrika)
• Intravlan, Smeri*, 450 mp, facilități, zona parc, 
preț 590 mil, neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• Intravlan, Vulcan (mai jos de Vlacons), S1200 
mp, fs 16 m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Intravlan, Zăvoi, plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent apă preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• zona lârcea Mică 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent plan, eventual parcelat preț 10 euro/mp, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
• 4300 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
243 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745411449. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• toc. flmpa, intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent, preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615. (Agenția Imo
biliară Nr.l)
• parcata do teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1) 
•Deva, 2M0 mp, fs 16 m; apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l)
• Slmaria, ta DN7, st 7400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
•ta 5 km de Deva, st 90.000 mp, fs 900 m, apă, 
gaz, curent preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• Intravilan, nnâ DN7, st3300 fs.50 mp. Apă gaz, 
curent toate facilitățile preț.24 eur 
neg.mob.0745666447, 0254.234401 (Rubin's 
Home).
• Intravlan zonă prelungirea Vulcan, st5200 
mp.fs.140 mp. separedează preț 8 eur mp. tele
foane 0745666447,0254234401 (Rubin’s Home).
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• Intravlan zona Sântuhalm st4200 mp. Fs32m. 
toate facilitățile preț 8 eur.mp, Tel374i301S48, 
02542344017(Rubln's Home).

■zona Oncta, cu Ieșire la apă șl la șosea 979 mp, 
preț 1 neg., tel. 0721/839624.
(Partener-Hunedoara)
• Intravlaiș zona Zăvoi st 9000, parcelat apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tatoavîtan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 

facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724420358. (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Zăvoi st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent canalizare, Ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724420358 (Rocan 3000)
• Mwlan, zona Dova, st 3000 mp, fsSOmp (3 
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, st 20000 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)
• wganl 3172 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)
• wganl Intravlan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva, 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urganl Intravilan, ST-3 ha, FS 315 m, toate 
utilitățile, zonă industrială Oeva, poate fi 
parcelat preț 35 euro/mp. Tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)
• urganl ST-2000 mp, posibilități curent gaz, 
apă pe teren, Ideal casă vacantă, la 10 km de 
Deva, preț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prima-

• urgent Intravlan, ST-2300 mp, parcelabi I, loc 
drept, apă gaz, curent electric, zona Zăvoi, preț 
negociabil. Parcelabll 500 mp, preț 21.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• wgwil Intravlan, ST-2000 mp, posibilități gaz, 
curent fântână Boholt preț 5 euro/mp. Tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• z* irannai intravilan, facilitați, canalizare, 
gaz, apă st 715 mp, fs. 9,5 m, preț 35.000 euro, 
tel. 0740/013.971. (Garant Consulting)
• zona ttntuhalm, Ieșire la DN, st 3600 mp, fs. 
104 mp, preț 57.600 euro, (15 euro/mp), tel. 
0740/013.971. (Garant Consulting)
• Intravlan, at 8000 mp, fs 40,75 metri, intrare 
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe teren, 
zonă Industrială Sântuhalm. Preț 6 euro/mp., 
neg. Tel. 223400, 0740/914688 0724/169303. 
(Casa Betania)
• Intravlan ta zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism șl de utilități aprobat Preț 17-21 

euro/mp. Tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 
(Casa Betania)
•Intravlan la DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sântandrel și Sântuhalm în 
zonă industrială Preț 18 euro/mp.,neg. Tel. 
223400, 0720/387896, 0742/005228 (Casa
Betania)
• teren Intravlan la DN 7, 11.600 mp., front 
stradal 56 metri, între Deva și Slmerla. Preț 10 
euro/mp, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722 (Casa Betania)
• Intravlan ta DN 7, st 3700 mp, fs 30 metri, toate
facilitățile, lingă Depoalm. Preț 30 euro/mp. Tel. 
223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa
Betania)

• tatavtan ta DN 7, st 2650 mp, fs 16 metri. Preț 
24 euro/mp. Deva lângă Depoalm. Tel. 223400, 
0740/914688 0720/387896. (Casa Betania) 
•Intravlan ta DN 7, Deva, st 6400 mp, fs 46 metri. 
Preț 29 euro/mp. Tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• Intravlan, st 1300 mp, Zăvoi. Preț 21 euro/mp. 
Tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• Intravlan la DN 7, Mintia, st 3200 mp, fs 35 
metri, gaz metan, curent electric, poziție exce
lentă Preț 9 euro/mp. Tel. 223400, 0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)

Cumpâr teren (22)

•cumpăr teren în Săcârâmb pentru agrement. 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evritag)

• zona Crister-Sântuhalm, minim 5000»mp, 
intravilan și extravilan, ofer prețul pieței, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona Câlan-Hațeg, arabil 10-15 ha, ofer preț 
bun, tel. 0740/130413. (Partener-Hunedoara)

Vând spații comerciale (25)

• Brad, tont stradal, termopan, toate facilitățile, 
preț 27.000 euro, negociabil. Tel. 0721/283058. 
•vând sortatei* comercială 420 mp, piață Da
cia hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• contrai amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobuslness)
• zonă centrata, casă cu 2 camere, baie, 
bucătărie, garaj, centrală termică ST= 75 mp, 
preț 185.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0745/30220. (Fiesta Nora)

Alte imobile (27)

•fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din cărei 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei, telefon 0785/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25300 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusines)

• închiriez ap 2 cam., I Maniu, decomandat-'" 
balcoane, apometre, nemobilat ,100 euro/lu , 
avans 2 luni. Tel. 0745/ 367893.
• Închiriez garsonieră 2 cam. plus bucătărie, 
zonă centrala, 100 euro, tel. 215487.
• of* gazdă pentru 2 fete, complet contorizat, 
apă gaz, curent, repartitoare, preț avantajos. 
Tel. 0740/469228
• ofer la chirie casă ultracentrală zona liniștită 
centrală termică grădină mobilată 300 
euro/lună Tel. 0745/253413.
• ofer spra închiriere în Deva spațiu pentru 
producții servicii sau comerț, -60 mp, curent 
trifazic, centrală termică proprie, zonă ultracen
trală preț 55 euro mp/negociabil. Tel. 
0744/561810,0745/096675.
• primase 2 eleve în gazdă Deva, zonă ultra
centrală, la bloc, tel. 219662.

RECLAME
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■ ofer spre închlrirere, in Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, In prezent amenalat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.
• primase In gazdă o elevă, condiții bune, 
telefon 212338, Deva, adresastr. Aleea Viitorului, 
bl. E6, sc. 2, et 2, ap 23, familia Lazăr.
• primase kt gazdă 2 eleve de la țară, anul școlar 
2005-2006, apartament în apropierea liceelor 
Tralan, Energetic $1 Grlgore Molsll, condiții f. 
bune, centrala termică, cameră spațioasă, acces 
la bale. Tel. 229897.
• primase In gazdă o elevă de liceu, zonă 
centrală, condiții foarte bune. Tel. 0741/554479. 

a central, amanaM contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațS comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 

gr ( pentru producție șl 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)
• ragent, apartament mobilat, ocupabil, mobilă 
nouă aranjat, frigider, TV color, mașină spălat, 
cuptor microunde, 300 euro/lună Tel 
0722/564004. (Prfma-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Dulllu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
Tună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 

3000)
• ohr pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară interioară, termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat, preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
•caut garsonM sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou. Preț 100 
euro/lună Tel. 223400, 0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap. 2 camere, mobilat șl utilat cu aragaz și
frigider, Al. Romanilor, Preț 90 euro/lună Tel. 
223400, 0743/103622, 0724/169303. (Casa
Betanla)
• Caut spațiu, zona b-dului Decebal sau 1 
Decembrie, St=5C mp maxim, amenajat sau 
neamenajat, pe perioadă lungă de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel.0745666447, 0254.234401. 
(Rubin's Home)

• garsonieră moWtată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1)
•casă 3 camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort, garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• urgent, soldt chirie în Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobilat, pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar, tele
foane 0788 165703, 232809, 0745 30220. (Fiesta 
Nora)
• mobilată zona b-dul Decebal, preț 110 euro, 
tel. 0741/154.401, 227542 seara. (Garant 
Consulting)
•apartament 3 camere, amenajat stil occidental 
♦centrală zonă bună preț 300 euro, tel. 
0741/154.401,227542 seara (Garant Consulting)
• ap. 3 cam., dec, mobilat, garaj, zona Oftuz, preț 
discutabil, tel. 0741/154.401, 227542 seara 
(Garant Consulting)

Garaje (43) Decese (75)

Auto românești (36)

• vând cofwwrabg Dacia 1310 recarosatăîn 1999 
în stare foarte bună Tel. 0744/585516.
• vând Dada 1310 break, af 1998, preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând Dada papuc, an fabricație, 1997, preț 
negociabil, Orăștie. Tel. 0721/655779, după ora 
20.00.
• vând urgent Aro camionetă stare bună de 
funcționare, preț 68 milioane negociabil. Tel. 
0727/497973.
• vând urgent Dacia Nova gri metalizat, AF 1997, 
14 km reali, stare bună de funcționare, merită 
văzută unic proprietar, preț negociabil, 9.000 
RON. Tel. 0254/232442.

Auto străine (37)

• vând autoutflteră Renault Trafic Benzinar, 
înmatriculat, an fabricație 1988, verificare 
tehnică 2007, preț 2950 euro negociabil, Deva 
Tel. 0745/096675,218308 seara
• vând Citroen BX14, AF 1984, RAR 2006, stare 
perfectă tehnică și optică 1350 euro, negociabil. 
Tel. 711063.
• vând Opel Astra 1,7 DTI break, 2002, culoare 
roșie, preț 9.000 euro, negociabil. Tel. 
0741/1087811.

Camioane, remorci (39)

• vând tractor 45 cp. Tel. 0724/018405

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând motor defect Tel. 0724/018405.

Moto - Velo (41)

• vând blddetâ universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună preț 1500.000 lei negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Piese, accesorii (42)

• cumpăr cameră cauciuc, 350-6 motocosi- 
toare. Tel. 213962.
• cumpăr motor Fiat în 3 pistoane pentru 
tractor. Tel. 0724/018405.
• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
jantă de dimensiunile 975/18, o cutie de viteze și 
un electromotor, ambele de Dacia Tel. 221431 
seara
• vând bloc motor Vibrochen Lada și diferite 
piese noi originale, aripi față față usă parbrize 
noi. Tel. 770687.
■ vând compomnta din motor Hanomag, pom
pă injecție în linie, electromotor, etc și cositoare 
laterală pentru tractor. Tel. 0724/018405.

• caut garai de închiriat zonă centrală (str. Imp 
Traian, cartier Oltuz). Tel. 225002 (după ora 
17.00), 0727/520409.
• tncnntz garaj pe termen lung, situat în zonă 
centralăTeL0254/215202, Intre orele 17-21.00.
• InchMaz vU mobilată garaj, piscină 100 euro. 
Tel. 215487.

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 fotolii, preț 15 milioane. Tel. 
0740/469228.
• vând canapea extensibilă 150/055, 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 mobHâ de bucătărie, masă scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă cuptor cu microunde, 
combină frigorifică mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053.
• vând urgnnt din același mobilier, canapea 
extensibilă 2 fotolii șl o măsuță preț 7 mii. lei, 
bonus cuvertură șl huse. Tel. 212242 seara.
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
200x75 cm, deschidere dreapta, Import 
Germania și foaie ușă albă fără toc, second- 
hand, import Germania prețuri avantajoase. Tel. 
0745/096675,218308 seara

Televizoare (48)

• vând televizor color Waltham W.T.770T 
german, diagonală de 70 cm, stare foarte bună 
Tel. 260570.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Alcatel 311. Sagem, Ericsson cu clapetă 
culisantă în rețelele Connex, Orange, cu 
încărcătoare, cameră prețuri negociabile. Tel. 
0740/850728,0720/437889.
• vând totafon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
încorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni și telefon Siemens 5 55, prețnego- 
ci abil. Tel. 0740/025053.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRIS SERVICE SRL
TEI.: (0359) 409.122 
0723-554.991 .
Str. Prlmiricl Nr.26 v
ORADEA

ACUM
SI numai A. CI L I MULTRA PROMOȚII
Numai aici jzasesti: 

Cele mei mici preturi.
MOTOARE 15' de ta 450 000 lei 

MONITOARE I7'de ta 850.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi 

E-mail: calculatoareta rdslink. ro

• vând laptop Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam ■ minicameră Web cu cablu des
cărcare poze + CD instalare calculator Pentium 
I, negociabil, imprimantă Lexmark Z602, garanție 
6 luni. Tel. 0740/025053.
• vând tastatură pentru LG-G510. Tel. 
0740/850728,0720/437889.
• vând copiator CanonMP1550înstare perfectă 
de funcționare la preț avantajos. Tel. 
0722/314123.

îmbărâminte, încălțăminte, 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)

• cumpăr ugent țiglă din demolări, 100 bucăți. 
Tel. 260570.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

Electrocasnice (56)

• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 770367,770735.
• vând convenabil congelator Artic, 5 sertare și 
o mașină de spălat Alba Lux 9.Tel. 221431.
• vând urgent ladă frigorifică cu 5 sertare, bine 
întreținută, stare de funcționare bună. Inf. zilnic 
tel. 228204 după-masă. Preț neg. la vedere.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând castraveți, preț 7.000 lei/kg. Tel. 262069.
• vând purcei 3 luni și porc mare alb 170 kg. Tel. 
210900,0744/611145.

S.C. MARSILIA TRANSCOM
Tel.: 0745-659 522,0788459 522, Fax: 025M13 «7

Transport intern și internațional 3.5-201 
CU PLATA UNUI SINGUR SENS

Căităn producători de materiale 
de construcții în vederea realizării 
unui parteneriat reciproc avantajos

www.marsiliatranscom.ro

transporlgratuitMIM^^MM
LA DOMȚciLIUL^GIJENTULUUNjTO>^A\ȚAr 3

Cu adâncă durere in suflet, fiica Camelia, ginerele Liviu și 
nepoțica Oana anunță trecerea în neființă a celui care a 
fost

CRĂCIUN CONSTANTIN
un bun tată, socru și bunic. înmormântarea va avea loc în 
data de 24.08.2005, ora 13.00, în localitatea Deva, la casa 
mortuară din strada Eminescu. Dumnezeu să-l odihnească.

Cu adâncă durere în suflet, familia Oancea Florin, aduce 
un ultim omagiu celui care a fost

CRĂCIUN CONSTANTIN
precum și condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace.

• vând pwcel albi, preț negociabil. Tel. 282829, 
0726/592446.
• vând un porc de 100-110 kg cu 60 mii lei/kg, 
negociabil. Tel. 0740/469228.
• vând vitei de 4 luni în Deva, str. Sântuhalm. Tel. 
210850. ’

• vând t capre cu lapte. Tel. 0746/051821.
• vând porumb pentru floricele (pop-corn) 
putere de expandare 99 %, preț 3 lei/Kg (30.000 
lei vechi) Deva. Tel. 0745/09667$ 235320.

Instrumente muzicale (60)

■ vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 
seara.

Pierderi (62)

Altele (61)

• vând acte Audi 100 CC, an fabricație 1986 ■ 700 
Euro negociabil Tel. 0745-533-675.
• vând bateri* piramidală creștere găini ouă- 
toare. Tel. 0254/210977.
• vând candelabra de cristal de Boemia, perfec
tă stare cu trei becuri, preț neg. Tel. 212272.
• Vând cântar platformă fabricat de balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg. stare irepro
șabilă preț negociabil. Telefoane 212272, 
0723/732560.
• vând dreutar electric manual Bosch SPR54 
nou. Tel. 260570.
• vând foarfecă profesională-45,OORON, cande
labra 2 brațe ■ 35,00 RON, fustă piele nr. 50, 
neagră ■ 100,00 RON, vestă piele nr. 50, bărbați-70 
RON. Tel. 234076.
• vând mașină de cusut germană Konler seria 
1322661001-2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând mini generator de acetilenă și trasă de 
sudură și tăiere axs-acetllenă Tel. 231750.
• oferim la prețuri minime, îmbuteliate sau vrac, 
siropuri concentrate pentru dozatoare tec 
(profit 400%), sifonerii șt uz casnic într-o gamă 
de 8-12 sortimente, Deva. Tel. 235320, 
0745/096675,212057

• pierdut buletin de identitate, permis de 
conducere, certificat de naștere, livret militar, 
Card de benzină talon de mașină asigurare, 
rovinietă pe numele Costa Ciprian, găsitorului se 
oferă recompensă. Tel. 0722/412499.
• pierdut camei de asigurat pe numele Ivonicl 
Armina. Se declară nul.
• pierdut camei de asigurat pe numele Manca 
Marius Petru. Se declara nul.
• pierdut camei de asigurat pe numele Olariu 
Mario ionel. Se declară nul.
• pierdut camei de student eliberat de Univer
sitatea Tehnică Cluj-Napoca pe numele Conchi 
Traian. Se declară nul.

Matrimoniale (69)

• tânăr 28 ani doresc cunoștință în vederea 
prieteniei, cu tânără între 20-35 ani. Aștept sms. 
Rog seriozitate. Claudlu, Hunedoara. Tel. 
0724/697167.

Solicitări servicii (71)

• soâclt oferte din partea unui zidar (echipe, 
pensionar, șomer, etc) pentru ridicarea unul 
nivel la- o casă de 83 mp, dispun de forță de 
muncă necalificată Tel. 0745/418932,262588.

Prestări servicii (72)

EVIDENTIAZĂ-TE

Familia Pop anunță cu adâncă durere încetarea din viată, 
la vârsta de 74 ani, a dragului lor sot, tată și bunic

jurist POP VIOREL
un om cu un suflet deosebit și o înaltă tinută morală. 
Corpul neînsuflețit este depus la casa mortuară din Deva. 
Nu te vom uita niciodată.

Familia Mihai Gheorghe din Deva este alături de Jeni și 
familia sa în marea încercare pricinuită de decesul soțului 
său

jurist POP VIOREL
om de o aleasă omenie și bunătate. Dumnezeu sa-1 odih
nească în pace!

Comemorări (76)

Au trecut 6 săptămâni triste de când a plecat dintre noi 
pentru totdeauna cel care a fost

LAZĂR PETRU
Comemorarea duminică 28.08.05, ora 12.00, la Biserica 
Ortodoxă din Lunca, comuna Băita.

Familia

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

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

Solicitări locuri de muncă (73)

• asistentă medicală angajată la CMI.cautal II- 
lealoc de muncă de preferință în domeniu. Tel. 
0721/223476.

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Danielle Company SRi. Deva, Str. 
Rândunici, nr. 6, angajează personal pentru 
munca la domiciliu, In vederea reaâzârll 
produselor tricotate șl croșetate. Tel 
0254/2D6094, kit 25.

• angajez șofer cu domiciliu în Deva. Tel. 
0740/420521.
• angajez șofer categoria Dl și D pentru trans
port persoane, sistem convenție, domiciliul 
stabil în Deva. Tel. 0745/638717.
• SC DANIS COM EXPROD SRL angajează șoferi 
distribuitori, muncitori necalificați în panificație 
și brutari. Tel. 237577.

• Cooperativa Astra angajează urgent 
tipograf OFFSET sau tineri dornici de a se 
ctSfica In meseria de tipograf. CV-urile și 
informații la teL/fax 0254/230267 sau 
0721/32ffl’r

• SC Romvac Company SA angajează 
gestionar, medic veterinar sau tehnician 
veterinar pentru depozitul Deva. Tel 
218330,0740/140835,021/4913107.

• SC Romblz Impex SRL, magazin electrice 
șl electrocasnice, angajează pentru punct 
de lucru Brad, șef magazin, casier, referent 
rate, consSIer vânzări, Retațl CV-uri la tete- 
toanele: 0726/745414,0264/412600.

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

LOCAȚII cum POȘTALE Ș(.• chioșcul de ziare de lângă Comtim:• chioșcul de ziare din stația de autobuz Orizont Micro 15;• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de Artă Forma:• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia:• chioșcul de ziare intersecția Zamfirescu - B dul Decebal.
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Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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•Se finalizează. Un judecător a aprobat 
divorțul în cazul actorilor Brad Pitt și Jennifer 
Aniston, decizia finală urmând să fie pro
nunțată pe 2 octombrie.

Europa, afectată de inundații

•Imagine. Madonna vrea să dea în judecată 
un lanț de magazine de lenjerie intimă, care 
se folosește de poze nud ale ei. Linia de 
lenjerie intimă numită Madonna Nude 1979 
va fi lansată în Marea Britanie în noiembrie.

Vedeta
Los Angeles (MF) - Un 

aligator care reușește de 
aproape două săptămâni 
să scape de vânătorii 
care încearcă să-l prindă 
a devenit un fel . de 
vedetă locală la Los 
Angeles, numeroși locui
tori ai orașului adunân- 
du-se zilnic pe malul 
lacului în care el se 
adăpostește.

Nimeni nu știe de un
de a apărut reptila, care 
are o lungime de peste 
doi metri. Autoritățile 
locale sunt de părere că 
au de-a face cu un ani-

iI
5

mal „de casă” abandonat.
Zeci de vizitatori în- i 

cearcă în zadar să-l atra- i 
gă pe aligator cu bis- i 
cuiți, pâine ori gogoși, ; 
dar fără nici un rezultat, j 
Reptila nu a mai fost i 
văzută de miercuri. în- J 
tre timp, aligatorul a i 
devenit un fel de vedetă i 
locală, fiind scoase la I 
vânzare tricouri cu un >

Când va fi prins, aliga
torul va fi dus
la grădina 
ologică.

logo ce i-a fost atribuit.

Dat în 
judecată
Loncka (MF) - Rod 
Stewart a fost dat îh 
judecată ue una din ; 
cele mai mari corn- î 
pâriii din Las Vegas j
pențiu anularea unui 
concert de Anul j
Nou, tri 2000. Har- ;
tab's Entertainment |
susține că rodcerul a 
încălcatcontractul 
încasând în avans ș
cele două milioane i
de dolari pentru con
certul pe care nu l-a =
pnai susținut. Stewart ;
spune că nu a putut i
onora contractul i
pentru că se refăcea 
după cancer tiroida), ș
dar susține că avea j
dreptul să păstreze i
banii și să repro- ;
grameze concertul.

Parteneri
Las Angeles (MF) - 
Bruce Willis va juca 
alături de Halle Berry 
în thrillerul psihologic i
„Perfect Stranger". j
Lungmetrajul va fi i
regizat de James ;
Foley, filmările vor j
■ ac. anul viitor.
Halfe L ty s juca i
rolul unei jurnaliste j
de investigație care j
se infiltrează îhtr-un i
cerc de utilizatori de ;
Internet.

■ Inundațiile catastro
fale au provocat moar 
tea a zeci de persoane și 
pagube materiale.

Paris (MF) - Centrul și Es
tul Europei erau în contin
uare afectate, ieri, de inun
dații de proporții.

România este țara cel mai 
grav afectată de inundații. 
Bilanțul din ultima săptămâ
nă indică moartea a 18 per
soane și dispariția unui copil, 
precum și mii de case, sute de 
poduri și drumuri avariate în 
circa 600 de localități.

Ploi torențiale s-au înre
gistrat și în Republica Moldo
va, inclusiv la Chișinău, unde 
mai mult de 38 de locuințe au 
fost inundate, iar alte opt 
complet distruse.

în Bulgaria, armata națion
ală a fost mobilizată pentru 
a acorda ajutor în regiunile 
sinistrate din apropiere de 
Sofia și din estul țării. Inun-

Berna, Elveția (Foto: epa)

Zirl, Austria (Foto: epa)

Eschenlohe Germania (Foto: epa)

dațiile, care au început în 
iunie, au provocat moartea a 
cel puțin 24 de persoane, iar 
alte 14.000 au rămas fără 
locuințe. în Austria, provin
cia Styria, două persoane au 
murit în urma unei alunecări 
de teren care le-a distrus 
casa. în Carintia au căzut 
cantități de circa 100 de litri 
de apă pe metru pătrat, fiind 
vorba despre cea mai ploioasă 
vară din 1948 până în prezent.
Alerte și evacuări

în Elveția, doi pompieri și- 
au pierdut viața, în urma 
alunecărilor de teren. între 
1.000 și 1.400 de persoane au 
fost evacuate în cantonul Lu
cerna. Indundațiile care afec
tează și Turcia s-au soldat Cu 
moartea a cel puțin patru per
soane, în urma unei alunecări 
de teren în provincia Riz.

în sudul Bavariei, la Gar- 
misch-Partenkirchen șl Kemp
ten, a fost instituită alerta 
pentru catastrofă naturală, 
numeroase drumuri fiind în
chise. în Veszprem, Ungaria, 
inundațiile au pus în pericol 

,6t0 de locuințe. Oficialii au 
^Jstituit, pe râul Raba, alerta 
« die inundații Tie gradul trei.

Autoritățile croate au insti
tuit, ieri, alertă de inundații 
în nordul țării, unde circa 20 
de locuințe au fost evacuate.

Alexandra 
are 17 ani și îi 
plac călătoriile, . 
muzica și dansul.

(Foto: Traian Mânu)

Funeraliile fratelui Roger
Casa Papei, de vânzare

Munchen (MF) - Cea mai mare ofertă de 
cumpărare a casei în cafe s-a născut Papa 
Benedict al XVI-lea, din Bavâria, a atins cin
ci milioane de euro, a anunțat ieri agenția 
care o reprezintă pe actuala proprietară.

Persoanele interesate să cumpere casa, 
construită în 1745 în orășelul Marktl-am-Inn 
din Bavaria, au avut termen până ieri pen
tru a-și depune ofertele. O decizie este aștep
tată cel mâi devreme peste patru săptămâni.

Conviețuire . Rinocerul indian doarme 
liniștit, supravegheat de câteva egrete, ia 
Guwahati Zoo din India. (Foto: epa)

■ Fratele Alois a rostit o 
rugăciune de iertare a 
Luminiței Solcan în 
debutul funeraliilor.

Taize (MF) - Funeraliile 
Fratelui Roger, fondatorul 
comunității ecumenice de la 
Taize, au început, ieri după- 
amiază, cu o rugăciune pen
tru iertarea româncei Lumi
nița Solcan, care l-a ucis pe 
cleric marțea trecută, cu lovi
turi de cuțit, în timpul slujbei 
de seară.

Fratele Alois, un catolic de 
origine germană, care i-a suc
cedat Fratelui Roger la con
ducerea comunității din Tai
ze, a luat primul cuvântul în 
cadrul slujbei funerare.

„Dumnezeu al bunătății, ți- 
o încredințăm spre iertare pe

Riscul răspândirii gripei e minim

Așezare incașa la 4.000 m
Praga (MF) - Patru oameni de știință cehi 

au descoperit recent în Bolivia, la sud-est 
de lacul Titicaca, ruinele celei mai înalte 
așezări incașe cunoscute până în prezent, 
a declarat șeful expediției „Titicaca 2005”, 
Ivo Bartecek.

„Alcătuită din mai multe așezări, această 
cetate se întinde pe o suprafață ce depășește 
zece kilometri pătrați, la o altitudine situ
ată între 3.000 și 4.400 metri”, a declarat pro
fesorul Bartecek, specialist eminent în 
studii ibero-americane. „Mai sus de atât nu 
sunt decât ghețarii”, a adăugat el.

■ Executivul european 
consideră că nu este 
nevoie de măsuri pre
ventive suplimentare.

Bruxelles (MF) - Posibilita
tea răspândirii gripei aviare, 
în Europa, de către păsările 
migratoare din Rusia este 
redusă, a informat Comisia 
Europeană.

Comunitatea de la Taize îi plânge pe Fratele Roger (Foto: epa)

Luminița Solcan care, într-un
gest bolnav, i-a luat viața 
fratelui nostru Roger. In 
numele lui Christos Cel

„în urma analizei a reieșit 
că .riscul de răspândire a gri
pei aviare este redus”, a afir
mat purtătorul de cuvânt al 
Comisiei Europene, Philip 
Tbd, referindu-se la pericolul 
generat de păsările migra
toare.

La începutul acestei luni, 
Uniunea Europeană a inter
zis importurile de pui și alte 
păsări din Rusia și Kazah- 

Răstignit, îți spunem: Tată, 
iart-o, nu știe ceea ce a 
făcut”, s-a rugat Fratele Alois. 
Peste 10.000 de persoane au 

stan, pentru a opri răspândi
rea epidemiei de gripă avi- 
ară.

„Comisia consideră că mă
surile actuale sunt suficiente 
pentru moment, însă supra
veghem îndeaproape evoluția, 
în cazul în care majoritatea 
statelor se pronunță în favoa
rea extinderii măsurilor, 
atunci vom reanaliza situa
ția”, a spus Todd. 

asistat, la Taize, la funerali
ile Fratelui Roger, pe numele 
său laic Roger Schultz. Cere
monia s-a desfășurat la Bis
erica Reconcilierii.

Câteva mii de persoane au 
avut posibilitatea de a urmări 
slujba în exteriorul bisericii, 
grație unui ecran uriaș insta
lat în acest scop. Președintele 
german, Horst Koehler, și 
ministrul francez de Interne, 
Nicolas Sarkozy, care se o- 
cupă de culte, erau prezenți 
la ceremonie alături de nume
roase personalități religioase, 
între care pastorul Jean- 
Arnold de Clermont, preșe
dintele Federației protestante 
din Franța și al Conferinței 
bisericilor europene sau arhi
mandritul Mihail Gundiaev, 
reprezentantul Patriarhiei 
Ortodoxe a Moscovei.

țin 11 oameni au murit și 
47 au fost răniți în urma 
prăbușirii, ieri, a unei 
clădiri vechi de peste 100 
de ani, în Bombay.

(Foto: EPA)


