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Deva (M.T.) - Ploile căzute 
ieri în trei comune hunedo- 
rene au inundat case, zeci de 
gospodării^ două drumuri co

■ Ploile căzute ieri 
au izolat sute de 
oameni din trei 
comune hunedorene.
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dimineața

Soia aduce milioanele de lei

• Viitoare întâlnire. ONG-urile care acti
vează pe raza Hunedoarei se vor întâlni, la 
Primăria Hunedoara, în data de 1 septem
brie, pentru a susține o confruntare pe te
ma „Necesitatea implicării ONG-urilor în po
litica locală de dezvoltare comunitară. (S.B.)

• Nou director. Direcția Județeană pentru 
Tineret Hunedoara are de ieri director nou. 
în funcție a fost-numit Lârincz Szell. după 
susținerea concursului la 18 august. Szell 
este în prezent președintele Consiliului Ju
dețean al Organizațiilor de Tineret Hune
doara, are 27 de ani și este din Lupeni.(I.J.)

f uraganul Katrina a ajuns și a devas
tat regiuni din statul Luisiana, inclusiv 
New Orleans unde un milion de oameni 
au părăsit orașul, numărul de urgentă pen- 
tru apeluri nu mai filneționa, iar un poc 
s-a prăbușit. (j=oto: epa)

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen- 

„ tru a fi rezolvate cât mai re- 
cuvw pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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Numărul turiștilor care au sosit în 

luni ale acestui an a fost de

1,9 milioane au ales

* Pensiuni rurale

O Vile turisticce

■I Cabane

9

Turiști sosiți în România

munale și drumul national 7, 
în localitatea Burjuc. După ce 
în urmă cu doar câteva zile, 
DN7 a fost blocat de aluviunile 
aduse de un pârâu din comu
na Burjuc, ieri dimineață șo
seaua a fost blocată iar de ape. 
Câteva sute de familii din sa
tele Cerbia, Pogănești, Mică- 
nești, Almășel și Almaș Săliște

au rămas izolate, după ce șu
voaiele de apă coborâte de pe 
versanti au adus cu ele bolo
vani și copaci care au blocat 
drumul de acces către cele cin
ci sate. în comuna Vata de Jos 
precipitațiile căzute au inun
dat 18 case, 68 de anexe gos
podărești și au afectat 36 de 
podețe. Drumul comunal 173,

ce leagă localitatea Prăvăleni 
de Basarabâsa a fost blocat pe 
o porțiune de 10 kilometri. La 
Hărău, apa a inundat, în apro- 

imativ o oră, 32 de pivnițe, 
30 de fântâni și aproximativ 6 
hectare de teren cultivat. Pen
tru ca apa să poată fi scoasă 
din gospodării a fost nevoie de 
ajutorul pompierilor.

Exercițiu imposibil! 
Gimnasta din grupul sta
tuar a fost sculptată exe
cutând o mișcare ireală,
lucru confirmat de prof.
Gheorghe Orban, antreno
rul lotului național de
junioare, /p.3 (Foto: T. Mânu)
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prafețe întinse, anul acesta 
cultivând cu soia peste 50 ha

■ Afacerea momentu
lui în agricultura jude;., 
țului, sectorul vegetal, ^fiSffvatorii, 
este cultura de soia. r ~ ’

Loredana Leah
I or ed ana.kahgin fornvnedto.ro

Deva - După 15 ani, agri
cultorii hunedoreni au reîn
viat culturile de soia pe su-

, producători 
individuali, au avut un an 
prielnic din punctul de vedere 
al condițiilor meteo, obținând 
o producție aproape dublă 
fată de cea din anii trecuti. în 
Turdaș, soia a fost cultivată 
pe 18 ha, obtinându-se o can
titate de 2800 kg/ha. Cultiva-

torii de soia au înțeles impor
tanța desfacerii producției, 
contactând procesatori și 
încheind contracte ferme de 
preluare a recoltei de către 
fabricile de ulei care le pun 
la dispoziție agricultorilor 
sămânța și erbicidul necesar. 
Prețul primit de agricultori 
pentru soia, 7000 lei/kg, 
asigură un câștig substanțial 
pentru venitul familiei.

Propunere
Deva (D.I.) - UDMR va 

propune tutele modificări 
în legislația privitoare la 
administrația publică lo
cală. Potrivit lui Winkler, 
anumite direcții județene 
ar urma să treacă din 
subordinea Prefecturii în 
cea a Consiliului Jude
țean, a cărui importanță 
va crește astfel în viitor.

Vine „anul infrastructurii"
■ Winkler afirmă că 
UDMR va propune ca 
2006 să fie declarat 
„anul infrastructurii".

Deva (D.I.) - Ministrul dele
gat pentru comerț, hunedorea- 
nul Iuliu Winkler, a spus, ieri, 
la Deva, că UDMR va înainta 
anumite propuneri legislative 
pentru înlăturarea efectelor 
inundațiilor. „Costul distru
gerilor provocate de inundații 
în acest an se ridică la circa 
40.000 de miliarde, adică 1,5% 
din PIB-ul pe 2005. Noi vom 
propune ca, pentru înlătu

rarea efectelor inundațiilor, 
bugetul pentru 2005 să fie con
struit cu un deficit mai mare. 
Mai precis, deficitul bugetar 
să crească de la 1% la 2%, ce
ea ce nu ar reprezenta o pro
blemă, punând însă condiția 
ca acea majorare de 1% să fie 
destinată exclusiv refacerii in
frastructurii. în plus, tot pen
tru infrastructură, domeniul 
cel mai afectat de inundații, 
este necesar să fie utilizată și 
altă sursă, respectiv accesarea 
cât mai eficientă a fondurilor 
de preaderare, domeniu în 
care avem deocamdată pro
bleme”, a precizat Winkler.

FC CIP Deva a învins, aseară, cu 4-2, campioana 
Moldovei, Camglot Chișinău, intr-un meci amical, dis
putat cu ocazia festivității de prezentare a lotului de 
jucători al echipei devene. /p.7 (Foto: Clprian Marinuț)
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• Experții australieni în domeniul nuclear 
au descoperit pe teritoriul a două țări din A- 
sia de Sud-Est surse importante de materiale 
care permit fabricarea unor bombe radiolo- 
gice, mijlocul cel mai probabil de răspândire 
a poluării radioactive de către teroriști.

• Falsă alertă. Un aeroport dintr-o provin
cie japoneză a fost închis, ieri dimineață, 
timp de aproximativ o oră, din cauza unei 
false alerte cu bombă. Un apel telefonic 
anonim anunța existența unei bombe la 
bordul unui aparat al Japan Airlines (JAL).

Stoparea extinderii UE, riscantă

Hugo Chavez 
amenința SUA

Caracas (MF) - Preșe
dintele venezuelean, Hu
go Chavez, a amenințat, 
duminică, Statele Unite j 
cu sesizarea organisme- j 
lor internaționale în ca- j 
zul în care Washingto- i 
nul nu va lua măsuri j 
împotriva pastorului Pat j 
Robertson, care a pro- i 
pus, săptămâna trecută, 
asasinarea liderului de 
la Caracas. Celebrul pas- j 
tor american Pat Rober
son a făcut apel, marți, 
la asasinarea președin
telui Hugo Chavez, spu
nând ca „ar costa mult i 
mai puțin decât lansa- i 
rea unui război”. Ulteri
or, predicatorul și-a pre
zentat scuze pentru a- 
ceste remarci, dar a con- j 
tinuat critici-

■ Mihai Răzvan Ungu- 
reanu speră că România 
și Bulgaria se vor alătura 
UE în ianuarie 2007.

Alpbach (MF) - Stoparea 
procesului de extindere a Uni
unii Europene poate să se do
vedească riscantă pentru vi
itorul organizației, a atras a- 
tenția ministrul român de Ex
terne, Mihai Răzvan Ungurea- 
nu, duminică după-amiază, în 
deschiderea Forumului Euro
pean de la Alpbach, din Aus
tria.

întâlnirea, cu tema „Euro
pa - putere și slăbiciune”, a 
fost organizată sub patronajul 
Coordonatorului Pactului de

Stabilitate pentru Europa de 
Sud-Est, Erhard Busek.

îh intervenția sa, Ungurea- 
nu s-a referit la declarația co
misarului european pentru 
exunaer° Olli Rehn, care a a- 
vertizat Uniunea asupra res
ponsabilităților sistării proce
sului de acceptare a altor sta
te n ™ lizație. Ministrul de 
Ex^wp^apreciat că aceasta 
este înțre§area centrală iscată 
cataMP?e'a Con‘ 
stl^pi europene de către 
Fraa|ii-'și Olanda.
Ci (ii riguroase

Uiigureanu și-a exprimat 
din nou speranța că România 
și Bulgaria se vor alătura U- 
niunii Europene în calitate de

Mihai Răzvan Ungureanu
(Foto: EPA)

membri deplini în ianuarie 
2007. „Sper că 1 ianuarie 2007 
va aduce calitatea de membri 
deplini României și Bulgariei,

o dată ce condițiile riguroase 
impuse în Tratatul de Adera
re vor fi îndeplinite”, a spus 
el. Cât despre aceste condiții, 
el le-a calificat drept „un pur
gatoriu necesar”, dar a subli
niat că „nimeni nu poate face 
minuni și nu poate transfor
ma România și Bulgaria, bM 
tand dm palme, în Elveția sau 
Austria”.

în opinia ministrului, „ex
tinderea este condamnată să 
continue”, fiind o poveste de 
succes, un mijloc de a rezol
va problemele de securitate în 
vecinătatea organizației și de 
a alimenta potențialul Euro
pei de a acționa tot mai mult 
ca un actor global credibil pe 
scena internațională.

Jalal Talabani
(Foto: EPA) 

Refuz 
categoric 
Dubai (MF)- 
Președintele irakian, 
Jalal Talabani, a a- 
nunțat că va refuza 
să semneze o even
tuală condamnare la 
moarte dictată împo
triva lui Saddam Hus
sein, chiar dacă va 
trebui să demisione
ze. Liderul kurd, care 
se opune vehement 
fostului-regim, a asi
gurat în mai, că nu 
va semna decizia de 
condamnare la 
moartea a lui Sad
dam Hussein, al cărui 
proces pentru crime 
împotriva umanității 
ar putea începe în 
două luni.

Pregătește atentate în Europa
■ Abu Mussab al-Zarqa
wi, liderul al-Qaida din 
Irak, ar pregăti o acțiune 
de anvergură în Europa.

Washington (MF) - Teroris
tul iordanian Abu Mussab al- 
Zarqawi, liderul organizației 
al-Qaida din Irak, ar putea 
pregăti o acțiune de anvergu
ră în Europa, informează sur
se din serviciile europene de 
informați.

Potrivit informațiilor, lide

rul terorist ar putea supervi
za teroriști foarte bine antre
nați care pun îa cale un aten
tat de mari proporții pe teri
toriul european.

Al-Zarqawi ar fi vorbit cu 
un alt lider al-Qaida despre 
existența unor celule inactive 
pe teritoriul Iranului și Tur
ciei. Aceste celule s-ar putea 
afla în legătură cu grupurile 
care susțin jihadul de pe teri
toriul Europei și care inițial 
nu aveau nici o legătură cu 
al-Qaida. Oficialii europeni au

precizat că au obținut aceste 
'informații pe baza unor inte
rogatorii ale lui Abu Faraj al- 
Libbi, un lider al-Qaida, cap
turat în mai, în Pakistan.

Se pare că al-Zarqawi i-ar 
fi scris lui al-Libbi despre 
crearea unor tabere de antre
nament în Iordania, Turcia, 
Siria sau Liban, exprimându- 
și speranța că recruții ar 
putea învăța acolo mai multe 
limbi străine europene pentru 
a facilita organizarea unor 
atacuri teroriste în Europa.

Jurnalist al Reuters, ucis 
accidental de americani

Bagdad (MF) - Un inginer de sunet de la 
Reuters Television a fost ucis, duminică, la 
Bagdad, iar un coleg de-al său, cameraman, 
a fost rănit, după ce militarii americani au 
deschis focul asupra vehiculului în care 
se deplasau ce doi.

Walid Khaled, în vârstă de 35 de ani, de 
profesie inginer de sunet, a fost ucis prin 
împușcare, în timp ce conducea vehiculul 
cu care se îndrepta spre cartierul Hay al- 
Adil, din vestul Bagdadului, unde fuseseră 
semnalate ciocniri între poliția irakiană 
și o grupare armată.

Un purtător de cuvânt al armatei ameri
cane a declarat că a fost decbtsă o anchetă 
asupra acestui incident.

Haider Kadhem, cameramanul aflat în 
mașină cu Khaled, a fost rănit și a povestit 
că, după ce a auzit focurile de armă, s-a 
uitat în sus și a văzut un pușcaș ameri
can, pe acoperișul unui centru comercial. 
Kadhem a fost reținut timp de mai multe 
ore de armata americană, deși Reuters a 
cerut eliberarea lui, pentru a putea primi 
îngrijiri medicale.

Prieteni și rude ale jurnalistului, purtându-i 
sicriul (Foto: EPA)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Pentru eliberare Rude ale prizonierilor palestinieni din Închisorile israeliene au 
protestat ieri în Gaza, cerând ehoerarea acestora. (Foto. -:pa>

Israelul somează 
Autoritatea Palestiniană

Ierusalim (MF) - Minis
trul israelian de Externe, 
Sylvan Shalom, a avertizat, 
ieri, că Israelul nu va ac
cepta implementarea Foii 
de Parcurs, atât timp cât 
terorismul palestinian va 
continua.

„Nu putem avea în vede
re aplicarea Foii de Par
curs înainte de desființarea 
organizațiilor teroriste”, a 
declarat Shalom la o zi du
pă primul atentat sinucigaș 
comis în sudul Israelului 
de la retragerea din Fâșia 
Gaza.

Șeful diplomației israeli
ene s-a întâlnit, duminică, 
la Ierusalim, cu înaltul re
prezentant UE pentru Poli
tică Externă, Javier Sola
na.

Solana, care a ajuns în 
regiune duminică seara,

urma să aibă, ieri, o între
vedere cu președintele Au
torității Palestiniene, Mah
mud Abbas, și cu premie
rul Ahmed Qorei.

Atentatul sinucigaș co
mis duminică la Be’er She- 
va, în sudul Israelului, a 
fost revendicat de Brigăzile 
Martirilor Al Aqsa, care au 
legături cu Fatah și Brigă
zile Al Qods. 1

Atacatorul sfe aruncat în 
aer la intrarea in autogara 
de la Be’er She va, în pri
mul atac sinucigaș comis 
în Israel de la încheirea, la 
22 august, a operațiunii de 
evacuare din Fâșia Gaza.

Potrivit poliției, circa 40 
de persoane au fost trans
portate la spitalul Soroka 
din Be’er Sheva, majori
tatea în stare de șoc și 
două în stare gravă.
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Pauză de 
negocieri

Phenian (MF) - Pheni
anul a anunțat că nu va 
relua, săptămâna aceas
ta, negocierile multilate
rale pe tema programu
lui nuclear, în timp ce 
restul partenerilor de 
discuții au acceptat ide- 
ea unei amânări a lucră
rilor, care erau progra
mate pentru zilele urmă
toare.

China a apreciat, ieri, 
că data reluării negocie
rilor în dosarul nuclear 
nord-coreean nu este im
portantă și a lăsat să se 
înțeleagă că, în mod 
contrar înțelegerilor 
prealabile, începerea 
discuțiilor în această 
săptămână ar putea fi 
amânată.

„Data reluării nego
cierilor nu este impor
tantă, ceea ce contează 
este că toate părțile au 
declarat că sunt de a- 
cord în ceea ce privește 
continuarea discuțiilor 
și că vor fi menținute 
contactele stabilite în 
cadrul negocierilor mul
tilaterale”, a declarat 
Wu, ministrul adjunct al 
Afacerilor Externe.

Săptămâna trecută, 
Wu a declarat că nego
cierile ar putea fi relua
te la 2 septembrie.

f

Aprobarea Constituției 
irakiene, salutată

New York (MF) - Secretarul 
general ONU, Kofi Annan, 
președintele SUA, George W. 
Bush, și Uniunea Europeană 
au salutat, duminică, aproba
rea de către Parlamentul de 
la Bagdad a proiectului noii 
Constituții a Irakului.

„Secretarul general ONU 
salută adoptarea proiectului 
Constituției irakiene, rezultat 
al unui proces organizat și 
condus de irakieni”, a decla
rat purtătorul de cuvânt al lui 
Kofi Annan.

La rândul său, președintele 
american, George W. Bush, a 
salutat aprobarea Constituției 
irakiene, pe care a calificat-o 
drept „sursă de inspirație” 
pentru adepții democrației.

„Este un document de care 
irakienii și toată omenirea 
pot fi mândri”, a spus liderul 
de la Casa Albă, minimizând 
importanța opoziției exprima

te de minoritatea sunnită.
„Bineînțeles că există și ne

înțelegeri. Este vorba despre 
n.....................
Este un document 
de care irakienii 
și toată omenirea 
pot S. mândri

George W. Bush

un proces politic în curs de 
desfășurare, care a încurajat 
dezbaterile și compromisul”, 
â precizat Bush.

Președinția britanică a UE 
consideră că aprobarea legii 
fundamentale a țării reprezin
tă „o etapă importantă a pro
cesului politic”, îndemnândui 
i pe toți irakienii să participe^ 
în octombrie, la procesul de 
ratificare a Constituției.
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• Bani pentru zonele miniere. Autoritățile 
locale dar și cetățeni din zonele miniere pot 
solicita și primi granturi pentru realizarea u- 
nor programe locale, cu scopul de a diminua 
efectele economice și sociale generate de 
restructurarea mineritului. Fondul prevăzut 
este de aproximativ 17 milioane USD. (T.S.)

Greșeala de 900 de milioane
■ Grupul statuar dedi

cat gimnasticii româ
nești ascunde o 
greșeală... artistică?

Tiberiu Stroia

i

Daniel I. Iancu
danld.lanaiftafonmnedla.ro

tiberiu.stroia@informmedia.ro

Mircia a câștigat 
Dar Justiția?

Deva - în plin an electoral 
și pe jumătate neterminat, 
grupul statuar dedicat gim
nasticii românești ă fost inau
gurat cu mare pompă de către 
oficialitățile județului. Un mo
nument care, dacă ar fi să-l 
parafrazăm pe primarul de 
atunci și de azi, Mircia Mun
tean, ne lipsea.

Poate tocmai de aceea, pen
tru acest grup statuar, Primă-

W...............
Practic, execuția 
gimnastei este 
imposibili. Cred 
că este o greșeală.

Gheorghe Orban, 
ANTR. LOTUL NAțlO- 

NAL DE JUNIOARE

După aproape doi ani de șicane justițiaro- 

pesediste primarul Devei spune c-a ieșit bas
ma curată. Și mai mult de-atât, dreptatea, pe 
care el a avut-o tot timpul în mâini, și-a arătat 
întreaga-i față luminată, ieșind, sub formă de 
dosare, din beciurile Parchetului de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiție și luând îndărăt 
drumul Primăriei. Se pare că Mircia i-a învins, 
și de data asta pe bune, pe alde Hrebenciuc 
ori Cozmâncă, cât or fi ei de eminențe mai 
mult sau mai puțin gri ale fostului partid ce se 
credea și stat. Lucrul ar trebui să ne bucure, 
dacă n-am ști cât de traseistă e Justiția asta în 
România de azi...

Căci zilnic aproape ni se împuie capul cu 

tot felul de urmăriri penale, ba chiar arestări 
spectaculoase-n miez negru de noapte. Albas
tre sau portocalii, fustele coanei, ce-ar trebui 
să fie oarbă și să nu-i ardă de cochetat, sunt 
rhai tot timpul șifonate. Astfel că, în afara găi
narilor mărunți, vârâți urgent la răcoare, nu 
prea se văd condamnări spectaculoase. La a- 
tâta amar de vreme de când oranjul e la mo
dă, n-au fost găsiți marii grei bleu-ciel care 
cică-au dat șuturi în dosu' României să pice 
odată-n râpă. Căci, paradoxal, deși avem pro
ducție record de corupție, n-avem nici un co
rupt! Bănuiesc că încă nu-s destul de copți... 
Și tare mă tem că nu s-or pârgui prea curând!

ria a scos cu ușurință, din bu
zunarele noastre, aproape 900 
de milioane de lei (vechi). Și 
totuși, gimnasta „de bronz”, 
care poate fi admirată în fața 
sediului Casei de Pensii din 
municipiul Deva „execută” un 
număr... imposibil!

Protestul persoanelor cu 
nevoi speciale

Polițist bătut de o țigancă
Hunedoara (M.T.) - Un agent al Poliției 

Comunitare din Hunedoara, Tiberiu Ș., de 25 
de ani, a fost agresat de rromi. Polițistul a 
plecat la serviciu cu bicicleta, pe care a spri
jinit-o de un gard viu, din apropierea postu
lui. Un copil rrom i-a luat bicicleta. L-a ur
mărit și a recuperat-o, i-a dat două palme, 

< iar copilul a fugit și s-a întors cu o femeie 
și 3 bărbați care i-au reproșat polițistului 
că le-a lovit copilul. Agentul a fost lovit de 
femeie și cei trei au fugit. Rromii vor fi cer
cetați pentru ultraj.

Deva (I.J.) - Peste 200 de 
persoane cu nevoi speciale, 
membre ale AHN Hunedoara, 
vor să picheteze sediul 
Primăriei Deva ca protest că, 
de trei luni, persoanele care 
le însoțesc nu au mai primit 
plata. „Acum nu ni se dau 
banii! Am mai pățit întârzieri 
la plată în toți anii neelec
torali. Este vorba de peste 200 
de persoane handicapate care 
au nevoie de însoțitor și care 
nu și-au mai primit salariile 
din luna mai. Am fost plim
bați peste tot, dar se pare că 
numai de primărie ține 
totul”, declară Octavian Bog

Mortul din apartament
Deva (T.S.) - Deși, de a- 

proape o săptămână, locatarii 
blocului 52 de pe Aleea Cri- 
șului, exasperați de mirosul 
din apartamente, au cerut 
unei echipe de polițiști să 
spargă ușa locuinței în care 
aceștia presupuneau că există 
un cadavru, nimeni nu a dat 
atenție cererii lor. Mirosul a 
devenit de nesuportat, spune 
imul dintre locatarii blocului

G.V. era mort de o săptămână

Costurile proprietății
Deva (L.L.) - Restituirea 

proprietății nu este gratuită, 
costul întabulării unui ha de 
teren situat în intravilanul 
orașului depășind cu ușurință 
suma de 10 milioane lei. Doar 
titlul de proprietate se elibe
rează gratuit, dar de la 1 ianu
arie 2005 tranzacțiile cu tere
nuri pot fi făcute doar dacă te
renurile sunt înscrise în Car

în poziția din mijloc a grupului, piciorul drept nu are ce căuta înainte piciorului stâng (Foto: t Mânu)

De aceea, atenționăm pă
rinții, îndrăgostiți de gimnas
tică, să nu-și lase copiii să în
cerce să imite gimnasta de 
„bronz”. Pentru simplul motiv 
că, dacă cineva ar încerca a- 
cest lucru, nu va reuși decât 
să se rănească.
Contrazice regula

Greșeala „exercițiului” re
prezentat în grupul statuar 
este evidentă pentru un inițiat 
în arta echilibrului. A doua 
statuetă din grup este în ne- 
concordanță cu figurile 1 și 3. 
Acest lucru a fost confirmat și 
de antrenorul lotului național 
de junioare, Gheorghe Orban, 
care a recunoscut că exercițiul 

dan, președintele AHN Hune
doara.

Mircia Muntean, primarul 
Devei, Te susținb cauza, chiar 
dacă primăria le-a băgat 
bețele în roate: „Sunt îndrep
tățiți să protesteze! Dar in
vestițiile masive din acest an 
în Deva au amânat rectifica
rea de buget. Dacă mai au 
răbdare până miercuri, în 
ședința de consiliu local, vom 
avea acces la o sumă de 400 
miliarde de lei, din care pu
tem să le asigurăm cele șapte 
miliarde de lei necesari pen
tru salarii până la sfârșitul 
anului”.

52. „Cu toate acestea, Poliția 
nu a venit să vadă despre ce 
este vorba. Ne spuneau că tre
buie să vină cineva din fa
milie, altfel nu pot forța ușa 
apartamentului. Iar noi a tre
buit să suportăm mirosul și 
să trăim cu teama ca blocul 
să nu se transforme într-un 
focar de infecție”, a spus 
vecinul supărat.

Abia astăzi, când, chemată 
de vecini, sora decedatului 
Giuntiu Lucia a intrat în 
apartamentul fratelui ei, a 
constatat că acesta era mort 
și intrase într-o stare accen
tuată de putrefacție. Echipa 
de polițiști sosită la fața locu
lui a constatat decesul lui 
Vasile Giunțiu în vârstă de 52 
de ani. Nu există suspiciuni 
în privința comiterii vreunei 
infracțiuni.

tea Funciară. Deci noul titlu 
de proprietate va trebui în
scris în CF. Pentru acest lu
cru, viitorul proprietar are ne
voie de serviciile unui expert 
topograf care să facă măsură
torile și să întocmească docu
mentația necesară înscrierii 
în Cartea Funciară.

în județul Hunedoara sunt 
169 de experți topografi.

gimnastei este greșit: „Nu m- 
am uitat cu atenție la acest 
grup statuar în momentul în 
care el a fost inaugurat. 
Uitându-mă acum, realizez că 
W. . . . . . . . . . . . . . .—

Mircia Muntean, 
Primarul Devei

Nu mi-a plăcut 
proiectul, dar 
Octavian Belu a 
insistat ca el să 
fie realizat

-........................... * ’I?
cea de-a doua piesă a grupu
lui este în contradicție cu 
mișcările efectuate de celelalte 
două piese. Există posibili-

Blaga e tot nemulțumit
Orăștie (D.I.) - Compania 

Națională de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale, prin 
Direcția Regională Timiș, 
lucrează în prezent la refa
cerea covorului asfaltic de 
pe DN 7, în porțiunea care 
străbate municipiul Orăștie. 
în ultimii ani starea caros
abilului în respectiva por
țiune s-a înrăutățit consid
erabil, astfel încât gropile 
din DN 7 reprezentau un 
pericol pentru traficul în 
zonă. în urmă cu aproxi
mativ un an, primarul Iosif 
Blaga se declarase gata să 
închidă circulația pe timpul 

go

CONCURS

tatea ca cel care a realizat 
lucrarea să nu fi ținut cont de 
acest lucru". Statuia nr. 2 nu 
respectă regula jocului.
Belu a susținut proiectul

Contactat de Cuvântul liber, 
Mircia Muntean a afirmat că 
nu știe dacă există vreo gre
șeală în exercițiul gimnastei.

„Au existat zece propuneri 
pentru acest grup statuar. 
Proiectul ales a fost susținut 
de către antrenorul Octavian 
Belu. Mie nu mi-a plăcut, dar 
antrenorul lotului național a 
insistat pentru acest proiect. 
Nu știu dacă e greșit”, a măi 
spus primarul Mircia Mun
tean. & 

zilei pentru mașinile de 
mare tonaj, dacă drumul nu 
va fi refăcut. Soluția aleasă 
în acel moment a fost plom- " 
barea gropilor. în aceste zile ? 
lucrările sunt de mai mare 
amploare, însă edilul-șef al & 
Orăștiei e tot nemulțumit. k 
„La mulțumesc celor de la 4 
Drumurile Naționale că s- 
au apucat să refacă șoseaua, 
dar părerea mea este că și 
acum tot cârpeală fac, pen- \ 
tru că nu decopertează 
peste tot și în aceste con- ‘ 
diții asfaltul nu va rezista 
prea mult timp”, a spus ■ 
Iosif Blaga.

danld.lanaiftafonmnedla.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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1265 - Prima mențiune documentară a Hunedoarei. 

1952 - S-a născut Daniel Dăianu, economist, fost mi

nistru de finanțe al României.__________  ,_____________,
ÎS?2~~S-a născut Cameron Diaz, actriță americană.

1891 - A murit Emanall Bacaloylu. matematician născut 

le București. la 29 aprIIMI I mal 1830 Primul arilor român 

‘ de articole originale de fizică și chimie și al Soilea autor 

de memorii de matematici, după Q Asachi.________________
1940 - A mwB Sir Joseph John 1 JMBtaiaR englez. 

Elev al lui Maxwell. a descoperit (1897) electronul, dater- 

mmându-l sarcina și masa Premiul Nobel In 1906. (n. 

1850

Calendar religios
30 august - Sf. Ier. Alexandru, Ioan si 

Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului
Deva (S.B.) - Sfântul Alexandru a fost 

protopop și horepiscop pe vremea Sfântu
lui Mitrofan, întâiul Patriarh al Constan
tinopolului.

Când s-a adunat în Niceea întâiul Sinod 
a toată lumea, al Sfinților Părinți, Patri
arhul Mitrofan, neputând să se ducă la acel 
sobor, din pricina bătrâneților și slăbiciu
nii trupești, a trimis pe Alexandru. El, 
șezând în sobor în locul patriarhului său, s- 
a luptat mult pentru dreapta credință 
împotriva răucredinciosului Arie. După 
săvârșirea Sinodului, Alexandru s-a întors 
în Constantinopol.

Tot atunci îngerul Domnului s-a arătat 
fericitului Mitrofan, spunându-i că i se 
apropie sfârșitul și poruncindu-i să-l lase 
după sine ca patriarh pe Alexandru. Aces
ta a păstorit Biserica lui Hristos ani 
îndestulați, până la adânci bătrâneți.

Când a fost aproape de sfârșit, la vârsta 
de 98 de ani, oile cele cuvântătoare au 
înconjurat patul păstorului unde acesta le- 
a spus că în locul lui poate fi ales preotul 
Pavel sau diaconul Macedonie. Apoi și-a dat 
sufletul.

21 mart.-20 apr.

&

Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec- 

trlce. _________

Gaz mefen
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:____________

09.00-15.00 Str. Mărăști, bl. 13A, sc. B _____________

Apă .
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:_________________________

08.00-15.00 Zona Bejan, ele la bl. 72 la ZI, Z2

Soluția integrantei din nu
mărul precedent: C - R - 
TIC - PACALA - OV - RIDI
COLE - ȘIRET - COS - CC
- ILARE - HA - LUA - AL - 
TAU - MUT - FUM - HAZ - 
B - RULA - AUR - BAZINE
- RA - A - AN - STAN - IU
- XA - MA - R - HOHOT - 
RANA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 2WM
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971

TVR 1 PRO TV ANTENA 1

vSsc

47

E posibil să primiți o vizită neanunțată. Păstrați-vă Imaginea 
de familie model: stați toți acasă, mențineți un aer de bună 
dispoziție.

21 anr.-20 mai

Simțul practic și capacitatea de a vă organiza ireproșabil 
vă salvează. încercați să nu mai faceți eforturi atât de 
mari I

21 mi

1
I

O persoană din anturaj vă simpatizează și d 
facă o declarație. Aprecierile vă flatează și v 
în propriile pateri.

21 lun.-20 iul.

Sunteți atenți la priorități, la modul cum acțio 
rajul dv. - prietenii și dușmanii. Acum observați cine vă 
prețuiește. J

21 iul.-2O aug. 1
Chiar dacă propunerile familiei vi se par ieșite din comun, 
de ce să nu le acceptați nebuniile? Distracția vă tace bine, 
mai ales după stresul din ultima vreme.

21aug,-20 sept.

Fiți tare pe poziție, ea să nu aveți probleme financiare. 
Intuiția nu vă înșeală, aveți dreptate să vă susțineți punc
tul de vedere.

21 sept-20 OCt._____________________________________

Spiritul de echipă se accentuează, colegii vă apreciază. 
Nu renunțați la această atitudine, fiindcă îi stimulează pe 
cei din jur.

21 oct.-20 nov.

faceți eforturi să rămâneți cu picioarele pe pământ, să nu 
mai visați. O invitație la un eveniment va necesita o chef 
tuială neașteptată.

21 nov.-20 dec.

O rudă cu relații înalte vă promite tot sprijinul ei. Dar șl 
altă dată aceasta nu-și-a onorat promisiunile, așa că aveți 
rezerve.

21 dec.-20 ian. a

Alături de cei dragi trăiți satisfacția Înțelegerii cu ■ rudă’ 
picată pe neașteptate, dar din fericire doar pentru scurt 
timp.

21 ian.-20 febr.

Atenție la sănătate! Se pot rezolva ca prin minune unele 
P probleme. Discuțiile deschise și momentele de relaxare ’

21 febr.-2O mart.

Azi nu e cazul ca în probleme materiale să vă bazați pe 
prieteni, mai ales dacă ocupă o treaptă înaltă pe scara 
socială.

PRIMA TV

I

0630-0700 Observator (r)7:00 Jurnal TVR Sport Meteo
7:15 Orașele Italiei
8X0 Portul

0 miracolelor
9:00 Sănătate pentru toții 

(reluare)
930 Teleshopping

10X0 Justiție îilil 
1030 Agenda Festivalului și

C rusul imemaționai 
.George Enescu* (relu

are) 
11:05 Felicity 
1155 Euro-dfcpecer 
12X0 FI Național de

Muzică Ușoară Mamaia 

2005 (r) 
13.-00 Damon 
1330 Desene animate 
14X0 Jurnal TVR

Sport Meteo
1430 Teleshopping
15:00 Orașele Italiei (r) 
1530 Pro Patria
16X0 Kronica Emisiune în lim

ba maghiară
1655 Oameni de piesă (r) 
1730 Nocturne 
1830 Damon (r) 
19X0 Jirnal TVR

Sport Meteo

700 Știrile Pip TV 

9:15 Tânăr și neliniștit (r) 
10:15 Destine răscumpărate 
11:15 Tu ești, tu câștigil (r) 
12:15 Zâmbete Iritr-o pastilă 

1300 Știrile Pro TV 
1345 Zâmbete Intr-o pastilă 

14:15 Roate vieții (dramă,

O SUA 1998) Cu: 
Stockard Channing, 
Stephen Collins, Chris
tine Ebersole. Când 
Barbara Whitney aban
donează cariera și viața 
de la oraș, ea speră că 
își va regăsi liniștea la 

o fermă, departe de 
agitația metropolelor, 
bucurându-se de po
vestea de dragoste pe 

care o trăiește împre
ună cu prietenul ei 
Sam (Stephen Collins, 
cunoscut din serialul 
.Al șaptelea cer”).

1600 Tânăr și neliniștit 
1700 Știrile Pro TV 
17^5 Tu ești, tu câștigil 
1855 Știrile sportive 

1900 Știrile Pro TV Sport 
'Vremea

6:10 In gura 

piesei
700 Observator
800 Negustorii

i q de visuri (dramă, SUA, 
j 1980)

900 Anastasia 

0 (reluare) 
10X0 Com animi lor 

1030 Concurs interactiv 

1200 Dădaca 
1300 Observator

Cu Simona 
Gherghe 

13:45 a 
din Balmain 

(polițist, Australia, 
2003)

1600 Observator 

16:45 Vivere-

0 A trăi cu pasiune (soap, 
1999, Italia) 
Cu: Edoardo Costa, 
Giorgio Ginex, 
Edoardo Velo, Giuditta 

Saltarini, Lorenzo Ciom- 
pi, Donatella Pompadur, 
Elisa be ta 
De Palo

i 1800 Anastasia 
1900 Observator

20X0 Marțianul meu sonat
B (comedie, SUA 1999) 

Cu: Jeff Daniels, Christo
pher Lloyd, Elizabeth 
Hurley. Tim O'Hara (Jeff 
Daniels) este un reporter 
de televiziune ambițios 
care, fără să vrea, face o 

gafă majoră și o com
promite îri timpul unei 
transmisiuni în direct pe 
fiica șefului său. 
Bineînțeles că Tim este 
Imediat concediat 

2130 Circul Soarelui 
22XH Jeremiah 
2300 Jumuli TVR 
2330 Agenda

-Naiului și Condusu
lui Internațional 
.George Enescu* 

2345 Mă fac b
Btocurtndl (comedie, 

SUA 2001)
125 Nocturn (r) 
299 Jurnalul TVR 

(reluare)

20:15 E lândul fiilorl (dramă, 

B SUA 2001) Cu: Danny 
Mousetis, Derrick Nel
son, Jimi Petulla, Dawn 

’ «. Laffety. Bazat pe o
poveste adevărată, fil
mul prezintă viața unui 
adolescent de 17 ani, 
Leo Leone (Danny 
Mousetis) și a tatălui 
sau Edward Leone (Jimi 

! ; Petulla). După antrena
mente lungi, Edward, 
fost luptător, 11 atrage 

și pe fiul său încă de la 
o vârstă foarte fragedă 

în lumea dură a 
luptelor și fi convinge 

‘ să concureze la un 
campionat al școlilor.

BtlS La Bloc (r)

23X0 Știrile PRO TV Sport 
Vremae

2345 Vreau să fiu mare 
2339 Waker, poHțist texan 

Știrile PRO TV

2X0 E rândul fiilorl

20X0 5port Meteo 
2030 Cei mal frumoși ani 

Emisiune de divertis
ment cu Crina Matei 

2230 Observator 

2330 Miracol pe munte 
0 (dramă, SUA 2000) Cu: 

Patty Duke, William 
Devane, Elizabeth 

Rosen, Kaj-Eric Ericsen, 
Natasha Melnick. Ca 
mulți oameni de afaceri, 
lorn Kinkaid a reușit să 

focă o avere impresion
antă, dar a devenit un 
străin In propria casă, 
mai ales în relația cu 

copiii.
130 Concurs Interactiv 

£30 Observator (r) 
330 Comedia animalelor 

0 (reluare)
4X0 Negustorii de visuri '
□ (dramă, SUA 1980, r) •

5X0 Dădaca
&D0 Vtare - A trăi cu 
0 pasiune (r)

6:00 Mișcări periculoase 

q (Dramă, SUA 2002) Cu: 
Ben Affleck

7:40 Cursa Virginiei (Dramă, 
O SUA 2002) Cu: Gabriel 

Byrne, Joanne Whalley
925 Dragoste nebună
B (Comedie, SUA 2003) 

Cu: Laura Harring 
11:05 Tabăra (Comedie, SUA

B 2003) Cu: Joanna
• Chilcoat, Daniel Letterle 
12:55 Putem fi eroi (Dramă,

B Suedia, 2002) Cu:
Michael Nyqvist, Ariei ' 
Petsonk, Zamand Hăgg, 
Anna Petterson, Vilma 
Rogsten-Zammel 

14:25 Ultimul pariu (Dramă, 
a SUA 2003) Cu: Jack

Carter, Anita Barone, 
Patrick Cupo, Robert 
Davi, Chazz Palminteri, 
Ossie Cohen, Jason Kir
by

1555 Concert Britney 

Spears - Live at Onyx 
Hotel

1735 Cum scăpăm de Coana
O Mare (Comedie, SUA 

2004)

19m Mișcări periculoase 
(Dramă, SUA 2002) Cu: 
Ben Affleck, Samuel L. 
Jackson, Toni Collette, 
Sydney Pollack, Tina 
Sloan, William Hurt 

21X0 îngeri to America - Ep.

0 5 - Confesiuni 
22X5 îngeri to America - Ep.

06 - Sunt în Rai 
2325 Spune-mi că mă lifoești

B (Thriller, SUA 2002) Cu: 
Jesse Bradford, Shiri 
Appleby, Erika Chris- ' 

tensen, Kate Burton, 
Clayne Crawford 

050 Petrecere la Ibiza

Q (Comedie, Germania, 
2004) Cu: Horst Krause, 
Katja Flint, Michael 
Krabbe

225 Trei șoareci orbi 
0 (Thriller, Franța, 2003) 

Cu: Edward Furlong, 
Emilia Fox, Chiwetel i 
Eijofor, Ben Miles, Elsa 

££ • Zylberstein, Peter Wight <

07X0 Sărută-mă prostule! (s, r) 
08X0 Teleshopping 0835 Fiica 
oceanului (s, r) 0900 Rebelii (s, 
r)10X0 Tonomatul de vacanță 
11:45 Pasiuni (s) 12:40 Ver
dict: crimă! (s) 1330 Teleshop
ping 14:00 Desene animate 
1430 Fiica oceanului (s) 15:00 
împreună în Europa. Emisiune 

în limba germană16O0 Croni- . 
ci mediteraneene 1630 Sabri
na (s) 17:00 Rebelii (s) 18:00 

Lumea de aproape 1830 
Mărturii 1900 Soția lui Loren
zo (s) 20:00 Dragul de Ray- ' 
mond (s) 2030 Verdict crimă! 
(s) 2130 Jurnalul TVR 22:00 
Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia 22:15 Dorința Emmei 
(dramă, SUA 1998) Cu: Joan
na Kerns, Della Reese, Harley » 
Jane Kozak, William R. Moses. 
Emmei i se îndeplinește o mare 
dorință 2355 Stargate: SG-1 (s)

0835 Sunset Beach (s, r) 0925 
Dragoste și putere (s, r) 10X0 

Kensky Show (r) 10:55 Clip Art 
(r) 11:00 Monica (r) 12:05 
Teleshopping 12:35 Bani la 

greu 1330 Teleshopping 1400 
Sunset Beach (s) 1500 Dragos
te și putere (s) 1600 In slujba 

legii (s) 16:55 News Radio (s) 
1730 Cash Taxi (r) 1800 Focus 

1900 Documentar 2000 Socie
tatea secretă (thriller, SUA, 
2000) 22:00 Cash Taxi Cu: 
Gabi Jugaru 2230 Trăzniți în 
NATO 2300 Focus Plus 23:45 
In slujba legii (s, r) 00:45 Gui

nness 0145 Focus (r)

08:15 Culoarea păcatului (s, 
r) 09:15 Mama vitregă (s, r) 
10:10 Anita (s,r) 12:15 Ama
zoana (s) 13:15 Valentina, 
grăsuța mea frumoasă (s) 14:15 
Legături de familie (s) 1530 
Luna (s) Cu: Gaby Espino, Chris
tian Meier, Julio Cesar Luna, 
Aura Cristina Geithner, Alejan
dro de la Madrid 17:30 Po- 
veștirf adevărate 1805 Vremea 

de Acasă 18:10 Inocență furată 
(s) 1900 Pariul iubirii (s) 2000 

Mama vitregă (s) 21:00 

Culoarea păcatului (s) 22:00 
Anita (s) 00X0 Legături de fam
ilie (s, r)

1630 -1645 Știri locale I

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

NAȚIONAL B1TV

PRO CINEMA
1400 Uriașul Harry (d.a.) 1445 

Teleshopping 1500 Xena, 
prințesa războinică (s, rj 1545 ; 

Teleshopping 1600 Xena, 
prințesa războinică (s) 17X0 DI. 
Smith merge la Wahington (I) 
(dramă, SUA 1939) 1900 ’ 
Surorile (s) 2000 Megastan 1 
Arnold Schwarzenegger 2030 } 

Cuceritorii (s) 22X0 Călărețul ; 
palid (western, SUA 1985) 
0030 Enigma vrăjitoarei (fen- ’ 
tastic, SUA 1994)

0700 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere - Batalionul 
distracționer 12:00 Teleshop
ping 1300 Rebeca (s, r) 1400 
Jurnalul de prânz 1530 Ruth 
Rendell (miniserie) 1630 Rebe
ca (s) 1730 Naționala de bere 
- Batalionul dlstracționar 1830 
24 de Ore Național IV 1920 

Sport la Național TV 1945 Țara 
Iu' Papură Vouă 20:00 Mon
strul (comedie, coprod., 1992) 

2200 Cum să-ți alegi un soț 
(comedie neagră. Franța, 1998) 
00X0 Națfonal la miezul nopții 
0030 Monstrul (comedie)

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 
(d) 10:15 Expresul de Buftea 

(comedie, România, 1978, r) 
1200 Emisiune religioasă 1305 
Un nou început (d) 1335 Fan 
X. Videoclipuri 1435 Euroblitz: 
Cinema 15:00 Teleshopping 
1535 Euroblitz: Arta 1600 Mis
iune imposibilă (r) 1630 Ne 

privește 1800 Ediție externă 
1900 Călătorii în China 2000 

Prin cenușa imperiului (dramă, 
Rom, 1976) 2200 Ion: Bleste
mul pământului, blestemul iu
birii (dramă, Rom, 1979) 00X0 
Știri 00:15 Călătorii în China (r)

10.00 Febra măritișului (come
die, 2004)

1145 Orașul distrus (dramă, 
2004)

11330 Lungul drum spre casă 

(aventuri, 1997)
15.15 Povestea lui Rich Dona

to (dramă, 1999)
16.45 Febra măritișului (come

die, 2004)
1830 Orașul distrus (dramă, 

2004)
20.15 A zecelea om (dramă, 

1988)
22.00 Brigada de poliție (s)
23.00 3 A.M. (dramă, 2000)

DISCOVERY

TV2 REALITATEA

1705 Plaza (s, It.) Cu: Roberto 

Alpi, Sergio Troiano, Serena 
Bonanno, Roberto Famesi, Eli s- 
abetta Coraini 1730 Secole 

maghiare 17:50 Rămâi cu noii 
18:00 Cronică catolică 18:30 

Știri 1835 Știri economice 
18:45 Știri regionale 19:00 
Povești 19:40 Hotelul inimilor 

(s, It.) 2030 Știri, meteo, sport 
21X5 La cererea Dvs.l 22:05 
Live 8 - concert umanitar 23:00 
Marți seara 2330 Casa culturii 
0025 Știri, meteo, sport 0045 
Kachorra (s, Arg.)

i 07:00 Sfatul casei (magazin) 
‘ 0725 Bună dimineața, 
' Ungaria I 07:55 Mokka (maga- 

1 zin) 10KX) Sodă - joc telefonic 
■ 11:00 Teleshop 1240 Salome 

(s, SUA) 1330 Agățat în copac 
(f, corn. Ang.) 1520 Joc 1620 

j Cărările iubirii (s, Mex.) 16:50 

Anita (s, SUA) 1725 Monk (s, 
Ang.) 1825 Al șaptelea cer (s,

, SUA 1930 Știri, meteo 20:00 
La bine și la rău (s, Ung.) 2030 
Activ (magazin) 21:10 Irlgy

< Hbnaljmirigy Show 22:15 Știu 
' ce ai găsit astă noapte OOK35 

Film serial: Fără urmă (SUA 
01:05 Așa s-a filmat... 0135 
Mă iubește, nu mă iubește.,.

1345 45 de ani de comunism 

14:00 Realitatea de la 14:00 
\ 14:50 Filiere 1500 Realitatea

de la 15:00 15:15 Realitatea 

medicală 1600 Realitatea de la 
16:001630 Filiere 1700 Real
itatea de la 1700 17:15 Arena 
Media 1800 Realitatea de la 
18:00 1845 Realitatea zilei 
1900 Realitatea de la 19:00 

i 19:15 Omul și cartea (r) 2000 
Ș Realitatea de la 20:00 20:15

întrebările realității 2100 Real- 

' Itatea de la 21:00 2145 Cifrele
realității 2200 Jurnal 23:15 45 

de ani de comunism 0000 
Realitatea de la 00:00

10.00 Aventuri la pescuit cu 
Rex Hunt 

111X0 Mașinăriile de război 
ale secolului 21

12.00 Confruntarea fiarelor 
< 13.00 Enigma văzduhurilor
14.00 Cartagina
15X0 Știința atacurilor *

i rechinilor *t
16X0 Familia regală
17X0 Câmpuri de bătălie
18.00 Aventuri la pescuit cu<â^ 

Rex Hunt
1830 Pasionat de pescuit
19X0 Curse asurzitoare 
20.00 Vânătorii de mituri

, 21.00 Supraviețuire to condiții 

extreme

' 22M Motoare masive
2230 Mașini la superlativ 1 

23X0 Curse >
' 00.00 Motociclete americane' ’
01.00 Dosarele FBI

fi
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• Recoltă. Culegătorii au recoltat, pentru 
Centrul de Fructe din Iscroni, 6 tone de a- 
fine negre, în sumă de 180 de milioane de 
lei vechi, 850 de kilograme de hribi, 850 de 
kilograme de gălbiori și 14 kilograme de 
zmeură. în perioada similară a anului trecut 
s-au recoltat peste 400 de kilograme de 
zmeură. (IJ.)

• Alternativă. Pe piața de servicii poștale 
funcționează 153 de companii în baza auto
rizației generale obținute de la ANRC. Dintre 
acestea, 133 de companii furnizează servicii 
fără valoare adăugată și 147 de companii 
oferă servicii cu valoare adăugată. (IJ.)

Chiriile, mai 
profitabile

Deva (I.J.) - Pe termen 
lung, închirierea unei lo
cuințe aduce mai mulți 
bani decât vânzarea. 
Condiția este ca banii să 
fie investiți. La sfârșitul 
perioadei de amortizare, 
locuința vândută aduce 
în plus doar jumătate 
din prețul obținut. A- 
ceasta este concluzia la 
care au ajuns agențiile 
imobiliare hunedorene 
în urma analizei activi
tății pe prima jumătate 
a anului în curs. „Seg
mentul vânzărilor de lo
cuințe pe piața imobi
liară este aproape blocat. 
Prețurile mari au făcut 

) ca oferta să nu se mai 
întâlnească cu cererea și 
numărul tranzacțiilor de 
vânzare-cumpărare a a- 
partamentelor de bloc a 
scăzut. Vânzătorii au se
sizat acest lucru și au 
început să scadă prețu
rile care erau absurd de 
mari, cu sume care ajun
geau și la 20% din prețul 
cerut acum șase luni. 
Este recomandabil ca cei 

. care au apartamente și 
nu simt nevoiți să le 
vândă, e rentabil 
să le închirieze”. 
apreciază i
Cătălin 
Ispas, 
mana-

xger 
Jagenție 

imobi
liară.

Daniel Surulescu

cmiis |
Moneda lei lei. vechi

1 dolar australian 2,1654 21654

1 dolar canadian 2,4019 24019

1 franc elvețian 2,2843 2*2843

1 coroană cehă 0,1192 1192

1 coroană daneză 0,4733 4733

1 liră egipteană 0,4972 4972

1 EURO 3,5305 35305

1 liră sterlină 5,1755 51755

100 forinți maghiari 1,4360

100 veni japonezi 2,5976 25976

1 leu moldovenesc 0,2283 2283

1 coroană norvegiană 0,4469 4469

1 zlot polonez 0,8683 8683

1 coroană suedeză 0,3792 3792

1 liră turcească 2,1103 21103

1 dolar SUA 2,8669 28669

1 g AUR (preț în lei) 40,4168 404168

1 DST 4,2170 4217

9. HABER__________________ oprit________
10. BCCARPAT1CA 0/4950 -- ■
11. DECBBL <0100 0
12. ARGUS CT X2300 -4,48
Rubrică reattzâtă de SVM IFB FINWEST SA DEVA 
b-dul Decebal, bl. R, paner flangt QUASAR, teL: Z.H277.

Schimbări
Petroșani (IJ.) - 

Neregulile constatate 

în urmă cu câteva 

zile de o comisie a 

CNH care a verificat 

inopinat două 

exploatări miniere 

din Vale s-au lăsat 
cu demiteri. în urma 

acestora, începând 

de ieri a fost numită 

echipa managerială 

nouă. „La EM 

Livezeni a fost numit 

director Ion Valter 

Sienerth, inginer-șef 

producție Gabriel 

Jurcan și Cristian 

Nicolaescu, inginer- 

șef securitate și 

sănătate în muncă. 

La EM Aninoasa, pe 

funcțiie similare au 

fost numiți Dan 

Lințoiu, Voicu Jurcan 

și Doinei Cornel 

Groșan. Toți membrii 
echipelor manageri

ale sunt ingineri 

mineri și au activat 
pe funcții inferioare 

în cadrul unităților 

miniere pe care 
acum le conduc", a 

precizat Daniel 
Surulescu, directorul 

CNH Petroșani.

circulație pieto-

porțiunea cea mai 
circulată a 
orașului Sydney, 
Australia, a fost | 
inaugurat 
duminică, în 
prezența pre
mierului Morris : 
Iemma. Tunelul | 
are 2,1 km și a 
fost construit pen-, 
tru fluidizarea 
traficului de 
pietoni în capitala 
australiană. Trafi
cul se face pe o 
bandă electrică 
asemănătoare 
benzilor rulante.
(Foto: EPA)

t

25 de potențiali fermieri UE
■ Rigiditatea băncilor 
și birocrația - impedi
mente pentru acce
sarea SAPARD.

Loredana Leah_______________
loredana. le ah q inform media, ra

Deva - Ultima zi de pre
gătire teoretică din cadrul 
proiectului organizat de Ofi
ciul Județean de Consultanță 
Agricolă Hunedoara în cola
borare cu Grupul Român pen
tru Investiții și Consultanță 
și GFA - Austria, cu repre
zentanță în România, a fost 
destinată evidențierii princi
palelor impedimente care 
stau în calea accesării de că
tre un fermier a unui proiect

Amenzi pentru lipsă
■ ITM Hunedoara pro
mite amenzi substanți
ale pentru agenții fără 
evidențe de personal.

Ina Jurcone__________________
lna.jurconeglnfornimedla.ro

Deva - Angajatorii au obli
gația de a înființa și comple
ta Registrul General de Evi
dență a Salariaților, necesar 
pentru eliberarea adeverin
țelor de vechime, anunță In
spectoratul Teritorial de Mun
că Hunedoara, potrivit ulti
melor modificări ale Codului 
Muncii. Neconformarea la a- 
ceastă obligație aduce amenzi 
de la 1.500 la 3.000 RON. 
„Codul Muncii obligă angaja
torii la arhivarea statelor de

Donatori la dublu
■ Numărul donatorilor 
s-a dublat față de luna 
trecută. Cu toate aces
tea, sângele nu ajunge.

Deva (I. J.) - Creșterea spec
taculoasă a numărului de per
soane care donează sânge în 
județ nu miră pe nimeni pen
tru că, se pare, aceasta s-a 
datorat concediilor de odihnă 
și a faptului că multe per
soane au fost plecate la muncă 
în străinătate pe perioada 
verii. „La nivel județean nu
mărul donatorilor a crescut cu 
40%, însă la Deva numărul 
acestora aproape că s-a dublat. 

SAPARD și ce trebuie făcut 
pentru a face din agricultură 
o afacere profitabilă.
Primul pas: asocierea

Toți cursanții au subliniat 
importanța asocierii, fiind 
conștienți că numai o asoci
ație agricolă puternic repre
zentată va reuși nu doar să 
îndeplinească normele UE dar 
și să reziste pe piața comu
nitară. „UE înseamnă în pri
mul rând foarte multă muncă. 
Suntem conștienți că a intra 
în UE nu înseamnă că vom 
trăi toți la fel sau că vom trăi 
bine. Dimpotrivă, vom munci 
mult mai mult decât acum. 
Totul depinde de noi! Este 
nevoie de o mai mare impli
care civică și de o schimbare 

plată a salariilor; în aceleași 
condiții ca și actele financiar- 
contabile, adică 50 de ani, ca 
o dovadă a executării rapor-

lacob Horea Rațiu

De la 100 de donatori în luna 
iulie, avem în august 186 și 
luna nu s-a încheiat. Vara am 
avut întotdeauna o perioadă 
de declin”, spune dr. Victoria 
Hălmagi, directorul CTS 
Hunedoara.

„Până la amiază, zilnic, re
zerva de sânge se termină. 
Avem o cerere mare de sânge 
A II pozitiv pe care îl avem 
în stoc, dar am cerut Spi
talului din Arad un necesar 
de B HI pozitiv, care nouă ne 
lipsește acum”, adaugă Hăl
magi.

Până la orele amiezii zilei 
de ieri, 20 de donatori au tre
cut pragul CTS Hunedoara. 

a mentalității, pentru că așa 
cum ne organizăm, așa vom 
trăi. Ceea ce se face pentru 
ajutorarea agricultorilor este 
foarte puțin. Este adevărat că 
se dau subvenții, dar ele nu 
ajung decât în proporție de 
50% la cei care vor face din 
agricultură o afacere. Restul

Viitorii fermieri ai județului (Foto: Loredana Leah)

evidente 
A 

turilor de muncă cu salaria- 
ții. în plus, trebuie să întoc
mească și să completeze per
manent dosarele personale 
pentru o bună cunoaștere a 
salariaților”, precizează Iacob 
Horea Rațiu, inspector-șef 
ITM Hunedoara.

Potrivit sursei citate, evi
dența timpului de muncă pre
stat de salariați, prin pontaje 
zilnice, conferă transparență 
raportului de muncă.

„Considerăm că păstrarea 
și completarea carnetelor de 
muncă este un instrument 
util în evaluarea dinamicii și 
dimensiunilor carierei profe
sionale individuale. Mai mult, 
nerespectarea acestor modi
ficări la Codul Muncii aduce 
amenzi împovărătoare pentru 
angajator”, mai spune Rațiu. 

Parcul național olandez găzduiește de sâmbătă o expoziție 
de sculpturi pentru exterior. După ce urcă 300 de trepte pen
tru accesul în parc, vizitatorii pot admira și panorama splen
didă a Parcului Național Veluwe. (Foto: epa)

sunt agricultori de week-end”, 
spune unul dintre partici- 
panții la proiect.

Directorul OJCA, Martin 
Boberly, a precizat că proiec
tul continuă cu pregătirea 
practică a fermierilor la una 
dintre cele șase ferme nomi
nalizate.

Domiciliu
Deva (I.J.) - Un milion 

de euro este suma mini
mă necesară unui inves
titor străin pentru a i se 
aproba stabilirea domici
liului în România. Este 
valabil și în cazul creării 
a peste o sută de locuri 
de muncă cu normă în
treagă. Pe lângă aceasta 
cetățeanul trebuie să fi 
avut viză de ședere tem
porară în țară în ultimii 
cinci ani.

Dovada investiției sau 
a locurilor de muncă cre
ate poate rezulta din cota 
de participare la bene
ficiile și pierderile soci
etății comerciale, din 
ultimii cinci ani.

lna.jurconeglnfornimedla.ro
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• Infractor prins. Polițiștii din Geoagiu l-au 
prins pe loan V., de 19 ani, din comuna 
Rapoltu Mare, care în 15.08.2005 a intrat în 
locuința lui loan S., din satul Renghet, de 
unde a furat 150 lei (grei), 250 USD și 530 
euro. Cauza figura în evidența celor cu 
autori necunoscuți și au fost .recuperați 100 
de lei (grei) și 150 euro. (M.^/'.

• Accident la Hațeg. Conducătorul auto 
Bogdan C., de 24 de ani, nu a respectat 
semnificația indicatorului „Cedează tre
cerea", nu a acordat prioritate unui auto
tractor condus de Adrian O., de 46 de ani, 
și s-a tamponat lateral de acesta. în urma 
impactului, Dorina C., de 46 de ani, pasa
geră în autoturism, a fost grav rănită. (M.T.)

Tiberiu Stroia
tiberlu.stroia@lnformmedia.ro

Stenograma 
către popor

După o tăcere suspectă, de câteva luni de 

zile, scandalul stenogramelor tinde să ia pro
porții apocaliptice. Celor care au uitat despre 
ce e vorba, le reamintesc că, înainte de 
alegeri, gașca marinerului ne-a fluturat prin 
față niște stenograme ale unor ședințe PSD- 
iste. De acolo am aflat cum mahării PSD-ului 
își băgau piciorul în poporul ademenit cu 
mici și bere la urne. Și că, în fața lor, nu 
eram altceva decât o masă de manevră care 
trebuia îndreptată spre urna care trebuie. Cul
mea e că scandalul, stins imediat după ce 
Băsescu a intrat de cart pentru următorii cinci 
ani, a reizbucnit. Iar Năstase a primit un ulti
matum în care i se cere să recunoască auten
ticitatea stenogramelor.

Acuma, dacă ne uităm la modul în care 

PSD-ul o scaldă în privința stenogramelor, ne 
dăm ușor seama că, sub o formă sau alta, 
acestea sunt reale. Problema este de ce scan
dalul a izbucnit după atâta timp. Iar dacă ne 
uităm la ceea ce se-ntâmplă prin Parlament, 
nu ne este deloc greu să înțelegem. Opoziția 
vrea debarcarea lui Năstase și a amicului său 
Văcăroiu. De aceea Băsescu și-a adus aminte 
de stenograme și i-a șoptit prietenului său că 
e momentul pentru circ. Cât despre popor, o 
să se ocupe nea Băsescu după ce vine din 
concediu.

Adio tabără dragă!
■ Din cele șase tabere 
din județ, numai două 
au primit autorizații de 
funcționare.

Daniel I, Iancu_______________
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - în acest an, Autori
tatea Națională pentru Tineret 
nu a acordat avize de funcțio
nare la 130 de tabere din cele 
178 câte există la nivel națio
nal, acest fapt datorându-se 
stării deplorabile în care se 
găsesc. „Nici cele 48 de tabere 
avizate nu au standarde foarte 
ridicate”, a precizat Karoly 
Borbely, președintele ANT. 
„Am avea nevoie de 160 de 
miliarde de lei vechi pentru a 
reabilita și celelalte tabere. 
Vom încerca să luăm legătura 
cu autoritățile locale pentru a 
găsi soluții, poate chiar să

atragem și sectorul privat. Nu 
este vorba despre vânzarea 
taberelor, ci de încheierea u 
nor parteneriate public-private 
în vederea unor investiții pen
tru reabilitare. Vom încheia 
aceste parteneriate numai cu 
firme specializate în turism,

Karoly Borbely

pentru că dacă facem o treabă 
o s-o facem cu profesioniști, 
mai ales că în acest moment 
situația este dezastruoasă”, a 
spus Borbely.
Gereri de retrocedare

El a mai amintit că din cele 
șase tabere școlare existente 
pe teritoriul județului Hune
doara, numai două au fost 
funcționale în acest an, restul 
aflându-se în stare de „con
servare temporară”. O altă 
problemă mare a ANT-uluî 
vizavi de tabere o reprezintă 
cererile de retrocedare. „Avem 
110 asemenea cereri, deci prac
tic este vorba despre o foarte 
mare parte din baza materială 
pe care o deținem. însă deo
camdată nu putem spune prea 
multe, deoarece analiza dosa
relor a început abia în urmă 
cu două săptămâni”, a decla
rat președintele ANT.

UDMR în 
ședință

Deva (D.I.) - Ieri a a- 
vut loc, la sediul filialei 
județene, ședința Biroului 
Operativ al UDMR Hune
doara, care și-a stabilit 
prioritățile de activitate 
pentru următoarele două 
luni. în această perioadă, 
în patru organizații mu
nicipale (Deva, Hunedoa
ra, Petroșani și Lupeni) 
vor fi organizate alegeri, 
fie datorită faptului că în 
anumite situații au expi
rat mandatele conduceri
lor, fie că au apărut situa
ții de incompatibilitate, 
ca de exemplu la Lupeni, 
unde președintele orga
nizației, Attila Dezsi, a 
ocupat în urmă cu câteva 
luni funcția de secretar 
general al Prefecturii Hu
nedoara.

»

Programul 
„Rază de speranța"

Deva (D.I.) - Autoritatea Națională pen
tru Tineret (ANT) a inițiat, la mijlocul lunii 
mai, o campanie pentru ajutorarea copiilor 
din zonele afectate de inundații în 
primăvara acestui an, campanie care a fost 
ulterior prelungită datorită calamităților din 
ultima vreme. Potrivit președintelui ANT, 
Karoly Borbely, prezent ieri la Deva, până 
acum au beneficiat de locuri gratuite în 
tabere pe litoral 1700 de copii din zonele 
afectate, și printr-o recentă hotărâre de 
Guvern, s-au mai aprobat încă 1000 de 
locuri. „Prin programul Rază de speranță și 
cu sprijinul Prefecturii Hunedoara și al 
Inspectoratului Școlar, 70 de copii din Valea 
Jiului, care s-aU aflat într-o situație grea, au 
beneficiat de locuri îri tabere la mare”, a 
spus Borbely.

Cred că nu este 
nimic adevărat în 

toată povestea 
stenogramelor, dar în 
momentele de criză 
ale României, tot tim
pul se încearcă dis
tragerea atenției pu
blice de la adevăratele 
probleme. Totul este 
doar o vendetă 
politică.
Titus Podelean, 
Deva

Da, simt convinsă 
că ceea ce a apă

rut în presă despre 
stenograme este ade
vărat și că mai-marii 
PSD-ului au de ce să 
se teamă. Din păcate 
pentru noi, realitatea 
este crudă și nu cred

stare
pe cei
Geanina
Deva

Tot ce se spune 
despre stenograme 

și ce se spune în 
stenograme este 
adevărat, deși PSD-ul 
încearcă să pozeze în 
ipostaza de 
nevinovați. Nu se 
poate ca un partid să 
nu aibă o arhivă care 
să conțină discuțiile 
purtate în ședințe. 
Petru Moldovan,
Deva

Nu putem sa ne 
pronunțăm în le

gătură cu veridicita
tea fragmentelor apă
rute în presă. Atunci 
când vom cunoaște 
mai multe elemente 
despre aceste așa-zise 
stenograme, ne vom 
putea pronunța, până 
atunci să-i lăsăm pe 
alții să o facă. 
Tatiana,
Deva

Din păcate pentru 
români, cred că tot 

ce s-a scris în presă 
despre conținutul ste
nogramelor este ade
vărat. Nu am încre
dere în justiția din 
România că va reuși 
să facă lumină în 
această problemă din 
cauza flagelului de 
care suferă: corupția. 
CăUN,
Deva

Avram se
Deva (D.I.) - Organizația ju

dețeană a PRM și-a reluat ieri 
activitatea după o destul de 
lungă pauză, în care liderii 
formațiunii și-au văzut liniș
tiți de concedii. Cu acest pri
lej, actuala conducere a anun
țat că în perioada următoare 
vor fi organizate alegeri în 
cadrul filialei. „Nu știm sigur 
când vor avea loc acestea, dar 
cel mai probabil ele se vor 
desfășura la sfârșitul lunii 
septembrie sau începutul lunii 
octombrie”, a spus Costel A- 
vram, purtătorul de cuvânt al 
PRM Hunedoara. La rândul

său, președintele filialei, Mir
cea Nedelcu, a precizat că data 
Conferinței Județene fusese 
inițial stabilită pe 17 septem
brie, însă din cauza derulării 
prea multor evenimente ea a 
fost decalată. Pentru funcția 
de președinte al organizației 
județene a PRM s-au hotărât 
deja să-și depună candida
turile atât Costel Avram, cât 
și Mircea Nedelcu. „E spre 
binele partidului să fie mai 
mulți candidați. N-aș avea nici 
o satisfacție dacă aș deveni 
președinte candidând singur”, 
a mai declarat Costel Avram'.

NS ne place1 Aurel Vlaicu din Deva, în porțiunea
oaie trece prin pădure. a ajuns un imens coș de gunoi. Cei 
certări cu curățenia profită de văile abrupte ale zonei și 
aruueS acolo chiar și Bacii cu cartofi stricați din magazia 
casei sau a magazinului propriu. (Foto: Sanda Bocanlciu)

mailto:tiberlu.stroia@lnformmedia.ro
mailto:daniel.iancu@informmedia.ro


■ Devenii au 
campioana 
etalând argumentele 
câștigarea titlului.

I
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• Numire. De puțină vreme, la Subcomisia 
de arbitri Deva, care aparține de Comisia 
Județeană de Arbitri, a fost numit un nou
șef. Este vorba de Florin Citlăuș, din locali- 
tate. (V.N.)

• Construcție. în urma rezultatelor slabe 
obținute de Jiul Petroșani, antrenorul lonuț 
Chirilă a fost întrebat dacă patronul Alin Si- 
mota va avea răbdare să aștepte rezultatele 
bune, lată răspunsul: „Domnul, Simota a in
vestit în stadion și în infrastructură. O echipă 
de valoare se construiește în 3 ani". (V.N.)

• Cedare. Ieri, la sosirea pe Aeroportul 
Henri Coandă, A. Mutu a declarat că ar da 
cele cinci goluri pe care le-a înscris până a- 
cum în tricoul echipei Juventus pentru o ju
mătate de gol în partida României cu Cehia, 
programată, sâmbătă, la Constanța. (V.N.)

ClPRIAN MARINUȚ
dprian.marta«t#hifenMMdia^o

(Foto: Ciprian Marinuț)

Deva - Câștigarea titlului 
național. Realizarea acestui o- 
biectiv la care devenii visează 
de trei ani a devenit obligato
riu pentru echipa care două 
sezoane la rând a obținut doar 
titlul de vicecampioană a Ro
mâniei. La festivitatea de pre
zentare a lotului FC CIP Deva, 
desfășurată aseară la Sala 
Sporturilor din Deva, în 
prezența a peste 1000 de spec
tatori, au fost prezentate argu
mentele echipei antrenate de Noua formație FC CIP Deva 
Marius Rupacici în lupta pen
tru titlu. „Specialiștii spun că ofențe resurse pentru a reuși”, 
avem cel mai puternic lot din afirma Comeliu Hotăran, pre
tară. Campionatul se anunță 
mai puternic ca până acum și obiectiv clar și nu ne putem 
va fi greu să ne atingem obiec
tivul, dar cred că avem sufi-

ședințele FC CIP. „Avem un

permit® să nu câștigăm cam
pionatul. Cu opt jucători din

lotul național la dispoziție 
suntem foarte puternici și 
avem nevoie doar de seriozi
tate și modestie pentru a 
câștiga trofeul”, afirma Mar
ius Rupacici, antrenorul FC

CIP. Pentru a susține din plin 
declarațiile celor doi oficiali 
deveni, echipa deveană a 
învins categoric, cu scorul de 
4-2 (3-0) campioana Moldovei, 
Camelot Chișinău.

i

T

Vlad lancu - 27 de ani, portar;

Titi Bejinariu - 27 de ani, portar; _________________________
Robert Matei - 22 de arii, transferat de la FC Bodu 

București, component al lotului național;___________________
George Tomescu - 26 de ani, transferat de la ACS3 

București, component al totului național;................... ....................

Marian Șotircă - 25 de ani, transferat de la ACS3 

București, component al lotului național; golgheter al 
Diviziei A în sezonul 2004 - 2005;___________________________

Gac-riel Dobte - 25 de art, ir; rat de te F.M. Constanța; 

Gabriel MolomfSlean - 24 de ani, component al totului 

național;___________________________________________________________

ton Al-toani - 22 de ani, curaMnent al totului național; 

Vasile Vișan - 26 de ani;_____________ ________________________

Robert Lupu - 23 de ani, transferat de la FC Bodu 

București, căpitanul echipei naționale a României;
Cristian Sțăncuța - 23 de ani, component al totului națio- 

nai;________________________________________________________________

Cosmln Gherman - 21 de ani; ________________________ __

Adrian Moț - 20 de ani; __________________________ __________

Tiberiu Măgureanu - 26 de ani, component al lotului 

național;___________________________________________________________
Antrenori - Marius Rupacici - principal. Aurel Sava - 

secund.

—--------------------------------j;

Testarea arbitrilor
Deva (V.N.) - Duminică, pe Stadionul 

Cetate Deva a avut loc testarea fizică a arbi
trilor de fotbal din județul Hunedoara. 

Președintele Comi
siei județene de arbi
tri, Grigore Maca- 
vei, ne-a precizat că 
la această probă, pe 
care trebuie s-o trea
că arbitrii la fiecare 
început de sezon, au 
participat 46 de arbi
tri din Deva, Hune
doara, Brad, Lupeni, 
Călan, Hațeg și O- 
•ăștie.~t: testul de 

pe stadion au existat
cinci abandonuri: Cristian Măluțan, Robert 
Pop și Gheorghe Silahi, toți din Deva, 
Sțelian Chiriță și Horea Jurcă, din Brad.

Proba teoretică a constat în 10 întrebări. 
Deocamdată lucrările sunt în stadiu de 
corectare.

Derby hunedorean în Cupă
■ Divizionarele B, 
Corvinul 2005 și Min. 
Lupeni, sunt rivale, azi, 
în Cupa României.

Ciprian Marinuț______________
dprlan.mariiiutglnformmedia.ro

Lupeni - Minerul Lupeni și 
FC Corvinul 2005 se vor întâl
ni, azi, de la ora 17.00, pe te
renul primei formații, intr-un 
meci contând pentru faza a V- 
a a Cupei României la fotbal. 
Partida se anunță atractivă, 
întrucât ambele echipe au re
mizat, sâmbătă, în deplasare, 
în fața unor echipe bine co
tate și speră să obțină califi
carea pentru a avea jocuri ctt 
adversari puternici în ideea 
de a-și roda lotul de jucători. 
„Vom juca cu toată seriozita
tea, pentru a ne pune la punct

Va fio partidă atractivă?

relațiile de joc în vederea 
meciurilor din campionat”, a 
declarat Mircea Ciripelu, pre
ședintele clubului Minerul. 
„Nu vom neglija această com
petiție, întrucât ne oferă posi
bilitatea să testăm jucătorii 
din lot care nu ajung să evo
lueze în campionat”, afirma 
Ion Bădin, purtătorul de cu

vânt al clubului Corvinul 2005. 
în această fază, jocurile simt 
programate să se desfășoare în 
sistem eliminatoriu, într-o sin
gură manșă. în caz de egali
tate după 90 de minute de joc, 
se vor juca prelungiri, iar 
dacă egalitatea persistă, se vor 
executa lovituri de departajare 
de la 11 metri.

Sancțiuni
Deva (V.N.) - A.J.F. 

pune un accent deosebit 
în ediția 2005 - 2006 a Di
viziei D și a Campionatu
lui Județean de fotbal pe 
respectarea regulamente
lor. Iar neprezentarea u- 
nei echipe la joc are un 
loc aparte în conținutul 
acestora. în Divizia D, 
pentru două neprezen- 
tări, echipa va fi exclusă 
din campionat. De aseme
nea, pentru neprezenta
rea echipei de juniori, a- 
ceasta va fi sancționată 
cu amendă de două mili
oane de lei și va pierde 
meciul cu scorul de 3-0. 
Interesant este faptul că 
la două neprezentări ale 
echipei de juniori, senio
rii vor fi penalizați cu do
uă puncte în clasament.

nocturnă a

■ Ponor și Leonida vor 
fi audiate, azi, de FRG, 
pentru că au petrecut 
o noapte la discotecă.

București (C.M.) - Gim
nastele Cătălina Ponor și Floa
rea Leonida au mers, sâmbătă 
noaptea, la un club din 
București, de unde s-au întors 
la ora 4.00 dimineața. Spor
tivele nu au cerut permisiu
nea antrenorilor Octavian 
Belu și Mariana Bitang. Teh
nicienii au informat Federația 
Română de Gimnastică, ce ur
mează să analizeze cazul în 
cursul zilei de azi. Antrenorul

coordonator al lotului olimpic 
feminin de gimnastică, Octa
vian Belu, a declarat că nu 
poate face performanță în con
dițiile în care sportivele refuză 
să respecte regulamentele și 
pleacă noaptea la discotecă 
fără permisiunea tehnicieni
lor. „Așa nu se poate face per
formanță, cel puțin nu din 
punctul meu de vedere. Poate 
că altcineva ar putea lucra în 
condițiile astea, dar eu sunt 
tributar unui mod de lucru 
care a dat rezultate și pe care 
nu mi-1 pot schimba. Timpul 
este prea scurt pentru experi
mente și trebuie să se ia o 
decizie, pentru că așa nu se

Au fost și momente fericite în lotul de gimnastică

mai poate. în aceste circum
stanțe eu nu mă văd eficient. 
Am niște principii, am expe
riență și nu pot lucra altfel”, 
a declarat Belu. Din lotul 
olimpic mai fac parte trei gim
naste, Cătălina Ponor, Floarea

Leonida și Daniela Sofronie, 
după ce, săptămâna trecută, 
Alexandra Eremia și Monica 
Roșu au fost excluse, tempo
rar, din lot, până la rezolvarea 
problemelor medicale și de 
greutate.

45% Reducere Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

22 bani , (Z2S9 M vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

19 bani (1.920 lei vechi)

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

JURNAL
■■TV

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

V

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul.
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

7

3.

Numele

Prenumele

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

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

O

Localitatea
< Telefon (opțional)

dprlan.mariiiutglnformmedia.ro
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• Convocare. Jucătorul echipei FC Național, 
Michael Thwaite, a fost convocat la națio
nala Australiei pentru meciurile cu reprezen
tativa insulelor Solomon din preliminariile 
Cupei Mondiale din 2006, care vor avea loc 
pe 3 și 6 septembrie.(MF)

Victoria împotriva Africii de Sud poate aduce Noii Zeelande al șaselea trofeu al emisferei sudice. (Foto: epa)

• Premieră. Fostul pilot de 
Formula 1 Alessandro Zanar- 
di (foto) a câștigat etapa a 
14-a a Campionatului Mondi
al de turisme, înregistrând 
prima victorie de după acci

Au văzut negru

dentul din septembrie 2001, în urma căruia 
și-a pierdut ambele picioare.(MF)

■ Springboks s-au aflat 
la numai patru minute 
de câștigarea unui nou 
titlu în Tri Nations.

Liviu Gordea_________________
lhriu.gonfeigJflformmedia.ro

Dunedin - Noua Zeelandă 
are toate șansele să-și redo
bândească statutul de cea mai 
bună echipă din emisfera su
dică. Victoria obținută sâm
bătă pe teren propriu în fața 
Africii de Sud a propulsat se
lecționata All Blacks în postu
ra de favorită la câștigarea 
ediției din acest an a Turneu
lui celor 3 Națiuni la rugby. 
Datorită punctelor bonus acu
mulate în precedentele, con
fruntări, „Kiwis” au acum 
prima șansă la cucerirea tro

Din orgoliu
Roma (MF) - Centra

lul Pierluigi Collina a a- 
nunțat ieri, într-o con
ferință de presă, că a de
misionat din Asociația 
Arbitrilor Italieni (AIA), 
ca urmare a interdicției 
de a mai arbitra in Se
rie A, informează cotidi
anul Gazzetta dello Sport. Marek Heinz

Pesimist
Monza (MF) - Pilotul 

echipei Ferrari, Michael 
Schumacher, crede că nu 
va ocupa un loc pe po
dium, duminică, la Mon
za, însă speră să obțină 
câteva puncte la Marele 
Premiu al Italiei. „în ul
timii ani veneam la Mon
za când ne aflam pe punc
tul de a câștiga titlul și 
ne luptam pentru victo
rie, însă acum nici mă
car nu sunt convins că 
vom ajunge pe podium”, 
a spus germanul. Schumi 
ocupă acum locul trei în 
clasamentul piloților.

Săptămâna trecută, pre
ședintele AIA, Tullio La- 
nese, a anunțat că Pier
luigi Collina nu ya mai 
putea conduce la centru 
meciurile din prima ligă 
italiană, ci doar pe cele 
din Serie B, deoarece nu 
a renunțat la un con
tract de sponsorizare 
care nu este compatibil 
cu calitatea de arbitru 
în Serie A. în prezent, 
Collina este sponsorizat 
de o companie care sus
ține și gruparea AC Mi
lan. „După 28 de ani, am 
decis să demisionez din 
AIA. Nu pot să nu fac 
acest lucru. Dacă nu e- 
Xistă încredere în arbi
tri, nu are rost să mai 
continuu”, a 
declarat cel 
care a fost 
desemnat 
de șase ori 
cel mai 
bun 
arbitru

Achiziție
Istanbul (MF) - 
Clubul Galatasaray 
este pe punctul de a 
finaliza transferul 
mijlocașului ceh al 
echipei Borussia 
Monchengladbach, 
Marek Heinz. „Nu ne 
rămâne decât să 
rezolvăm detaliile. 
Acest transfer a fost 
finalizat în proporție 
de 90 la sută", a afir
mat Bulent Tulun, 
citat de cotidianul 
Hurriyet. Potrivit sur
se ÎWgmparea 
din Istanbul îi va plăti
lui Heinz suma de
800.000 de euro pe 
sezon. Oficialii dubu-

Formula 1 în Piața Roșie

din lume.

lu < Salata* ,ray și-au 
îndreptat atenția 
spre Heinz, după 
eșecul negocierilor 
privind aducerea 
internaționalului 
argentinian al echipei 
Intemazionale Mila
no, Kily Gonzalez.

■ Pilotul spaniol Fernan
do Alonso a testat 
monopostul Renault în 
apropiere de Kremlin.

Moscova (L.G.) - Zeci de mii 
de locuitori ai Moscovei l-au 
aplaudat, duminică, pe Fer
nando Alonso, lideri Campi
onatului Mondial de Formu
la 1, care, la bordul monopos- 
tului său Renault, a făcut o 
demonstrație în apropiere de 
Kremlin și Piața Roșie. Aceas
tă demorfetrație, Ia care a par
ticipat și coechipierul îai A- 
lonso, italianul Giancarlo Fi
sichella, a fost organizată de 
firma de tutun care sponsori
zează echipa Renault în For
mula 1. „Este foarte bine că 
rușii vin spre Formula 1”, a 
declarat Alonso, adăugând că 
a cunoscut mai mulți piloți 
ruși de Formula 3000. în ca
drul manifestării, denumită 

feului, iri cazul unei victorii, 
altfel previzibile, in ultima e- 
tapă a competiției, împotriva 
Australiei. încă liderii între
cerii, sud-africanii au îndurat 
un adevărat calvar la finalul 
partidei de la Dunedin. Spring
boks au avut trofeul în mână 
cu patru minute înainte de 
final, când au primit un eseu 
decisiv. După ce au avut 3 - 0 
și 10 - 7, oaspeții s-au văzut 
conduși cu 17 - 21 la pauză. 
Au reușit să revină și in mi
nutul 76 erau campioni, la 
scorul de 27 - 24. Totul s-a nă
ruit la încercarea reușită de 
Mealamu și transformată de 
McAlister: 31-27 și Noua Zee
landă devine favorită la titlu.
Calcule

All Blacks au acum cu trei 
puncte mai puțin în clasa

Sezon rodnic pentru Hănescu
■ Câștigurile jucătorului 
român din tenis se 
apropie de un milion 
de dolari.

București (MF) - Tenisma- 
nul Victor Hănescu parcurge 
în 2005 cel mai bun an al ca
rierei sale, fiind aproape de 
a atinge suma de un milion 
de dolari câștigată din tenis, 
performanță care-1 situează pe 
locul patru in clasamentul 
premiilor obținute de jucăto
rii români după Andrei Pa
vel, Ilie Năstase și Adrian 
Voinea. în urma calificării în 
semifinalele turneului de la

„Grand Prix-ul de la Monaco 
la Moscova”, a avut loc o de
monstrație cu scutere de apă, 
dar și o defilare de yachturi, 
„pentru a se reda ambianța 
dițrPrincipatul Monaco”. De 
asflUnea, a avut loc o paradă 
a aȘ&rcilor Renault. 
C^lhsivă

3pss ul Formulei 1, Bernie 
Ect^estone, a declarat în 
repetate rânduri că are în 
pw aducerea Marelui Circ în 
Rusia. Deocamdată, singurul 
circuit aflat într-o țară fost 
comunistă rămâne Hungaror- 
ing, care a găzduit prima 
cursă de Formula 1 în 1986 și 
va mai rămâne în calendarul 

pnețiijei cel puțin până în 
20® E^an t tea spre Orient 
ar|»utM?.jB$t continua în 
unmtoiplaran* Printre țările 
cam șieu cjwnifestat intere- 
su®n iaeț|ki|apns se numără 
Egvt, ES&iu^Coreea de Sud. 

ment decât Africa de Sud, dar 
mai au de disputat o partidă, 
in compania Australiei. Dacă 
Înving în acest meci, chiar și 
fără punctele bonus, neozee
landezii sunt campioni. Dacă 
pierd sau fac egal, însă, Afri
ca de Sud câștigă Turneul. 
Totuși, este greu de crezut că 
formația antrenată de Gra
ham Henry se va împiedica

««"»« .........«SîO
Rezultate:
Africa de Sud- IțWilia 22- 16
Africa de Sud - Noua Zeelandă 22-16

Australia - Noua Zeelandă 13 - 30

Australia - Africa de Sud 19-22
Noua Zeelandă - Africiie Sud îl -27

Clasament:
1. Africa de Suda 4 3 0 1 33^112 1 13t>
2. Neoua Zeelandă 3 2 0 1 S-S2 2 10p

3. Australia 3 0 0 3 48-74 2 2p

New Haven, Hănescu, în vârs
tă de 24 de ani, a primit 29.000 
de dolari, ajungând la 889.540 
de dolari câștigați în carieră. 
La această sumă se mai adau
gă cel puțin Cei 15.000 de do
lari pentru prezența în pri
mul tur la US Open, astfel că 
românul are în acest moment 
câștiguri de 904.540 de dolari, 
din care aproape jumătate le- 
a realizat în acest an (aproxi
mativ 400.000 de dolari). Jucă
torul român care a obținut cei 
mai mulți bani din tenis este 
Andrei Pavel, cu 4,3 milioane 
de dolari, fiind urmat de Ilie 
Năstase, cu două milioane de 
dolari și de Adrian Voinea, cu

Alonso a „defilat" în Piața Roșie din Moscova.

ochilor
sâmbătă de Wallabies, aflați 
într-o evidentă scădere de 
formă. Neo-zeelandezii au luat 
unul din cele două puncte 
bonus chiar în fața sud-afri- 
canilor, la înfrângerea cu 16 
- 22. Punctele bonus se acordă 
în cazul in care o echipă re
ușește cel puțin patru eseuri 
sau o înfrângere la mai puțin 
de șapte puncte.

1,8 milioane de dolari. în ie-, 
rarhia similară feminină, pri
mul loc îl ocupă Irina Spâr- 
lea, care a câștigat 2,6 mili- * 
oane de dolari în carieră.
Progres

Cu o semifinală, la New Ha
ven, și trei sferturi de finală, 
la Kitzbuhel, Sopot și Roland 
Garros, disputate in acest an, 
Hănescu a reușit un salt im
portant și în clasamentele 
ATP. Acum, românul ocupă 
locul 31, cu 146 de puncte. 
Andrei Pavel, coechipierul lui 
Hănescu în echipa de Cupa 
Davis a României, se situează 
pe locul 71, cu 74 de puncte.

lhriu.gonfeigJflformmedia.ro


marți, 30 august 2005

Vând ap. 1 cameră (01)
• umeri cămin în Simeria, zona parc, st 30 mp, 
parchet, ocupabilă imediat, preț 180 milioane lei. 
Tei. 0720/06201A (Casa Grande)

Vând ap. 2 camere (03)
• et ă Al. Moților, bloc cărămidă, parchet, 
gresie, faianță, modificări interioare, 34 mp, preț 
negociabil, nu sunt agent. Tel. 227698, 
0742/564654.
• vând ap. 2 camere, amenajat, zonă ultracen
trală, centrală termică, et 2, fără intermediari. 
Tel. 0745/253413.
• vând ap. 2 camere, baie, bucătărie, balcon,

A^amfort 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 223336.
Utvând ap. 2 camere, contorizări, parchet în 
’camere, balcon foarte mare, ocupabil imediat,

• zona, piața centrală bloc de cărămidă 50 mp, 
etaj 2, decomandat balcon tip lojă apometre, 
gaz 2 focuri, parchet ocupabil imediat preț 
110.000 RON, tel. 0788/165703, 232808, 
0745/302200. (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 mii., neg. TelL 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
«zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)

bloc cărămidă. Deva, zonă centrală, etaj inter
mediar, 32000 euro, neg. Tel. 0721/744514.
■ vând ap. 2 camere, Deva, et 1 zonă liniștită, cu 
lialcon, 710 mii. neg. Tel. 0722/564004.
• vând ap. 2 camere, et II, Dacia, contorizări, 
gaz, apometru, gresie și faianță, repartitoare, 
parchet în camere, jaluzele, preț neg. Tel. 
0722/722112,226092,222385.
• vând apart 2 camere, Aleea Streiulul, bl. 68, ap. 
M dotat cu CT, faianță*gresie, preț 500.000.000 
II. Tel. 0726/072296, Deva.
«vând 2 camere dec, contorizări,
ltd central? parchet în camere, balcon foarte 
mare, ultracentral, Deva, 1,25 mid. neg. Tel. 
0721/744541.
• vând apartam 2 camere, în Târgu Mureș, 
aproape de Institutul de Medicină. Tel. 
0265/210656,0744/332647.
• vând ugent apartament 2 camere zonă 
centrală, et I, semidecomandate, fără îm
bunătățiri. Tel. 224296,0788/361782,0720/747359, 
preț 75000 RON.
• lâtracenlnL decomandat^ ST-56 mp, etaj 
Intermediar, lavabil. Preț 980 milioane nego
ciabil. Tel. 0721/815781. (Prima Invest)
• zona Astoria, dec, contorizări, parchet gresie, 
faianță, ușă metalică, balcon închis, 54 mp, preț 
870 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima Invest)
• zona aria, 3 ap. pe motiv de emigrare, et 1-2- 
3, ocupabâe imediat cochete, contorizări, preț 
19SOO-185OO-17.50C euro, tel. 0721/815781. 
(Prima Invest)
• ingent, Dada, et 2, balcon închis, parchet 
contorizări, apă, gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
•ta Men 15, în tomuri, dec, parchet laminat 
gresie, faianță, balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat liber, preț 550 mii, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona AL Jiului, circuit parchet faianță, stare 

_ bună, cărămidă, 700 mii, neg., tel.
; ) 206003/Mimason)

• AL Motâor, sdec., 2 holuri, baie amenajată, 
contorizări, etl, 620 mii, tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
•zona Kogâkdceanu, circuit et 3, liber, preț 950 
Ipil, tel. 0745/159608 215113. (Mimason)
■ zona B-dul IDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat liber, preț 1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
•zonaliUcesoi,etaj intermediar,apometre,gaz 
contorizat repartitoare, parenet rara moamcan, 
preț 74 000 RON, tel. 0723 251498 232808 0788 
ț65702 (Fiesta Nora)
• zona Bi u, etaj intermediar, decoman
date, bucătărie modificată, parchet gresie, 
faianță, apometre, gaz contorizat repartitoare, 
ocupabil Imediat preț 67 000 RON, tel. 0788 
165708 232808 0745 302200. (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 bkxurite Mintiei, etaj intermediar, deco
mandat, 60 mp, balcon mare, parchet gresie, 
faianță, contorizări. repartitoare de căldură, 
boxă la subsol. Preț 145.000 RON, tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Mov 15, etaj intermediar, decomandat 
cu modificări și îmbunătățiri, preț 14500 euro, 
tel. 0723/251498 232808 0788/1S702. (Fiesta 
Nora)

u • zona Dada, circuit balcon închis, parchet 
oresie, faianță, apometre, gaz 2 focuri, preț 
78000 RON, tel. 0723/251498 232808 0788/165702 
(Fiesta Nora)

• zona Micro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut, hidroizolație italiană preț520mii. 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, 
contorizat parchet gresie, faianță vedere 
deosebită Preț 1200 mid. neg. Tel. 0745666447, 
234401 (Rubin’s Home).
• zona BâJcesoi, etaj intermediar, gresie, 
faianță parchet merită văzut Preț 770 mii. neg. 
Tel. 0741301548 234401 (Rubin’s Home).
• zona Dada, termopan, centrală termică 
gresie, faianță lamelar. Preț 800 mii. neg. TeL 
0745666447,234401 (Rubin’s Home).
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•zona Mfao 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă contrată I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică, amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358. (Rocan 3000)
• amenajat faianță gresie, balcon, ocupabil 
imediat bdu-l Dacia, preț 76.000 RON, tel. 
0741/254.401,227.542 seara. (Garant Consulting)

• urgent, zona Dacia, amenajat modem, 
contorizări, et intermediar, preț 60.000 ron, tel. 
0741/154.401,227542 seara. (Garant Consulting)
• zona Bâkescu, et. intermediar, balcon, st 48 
mp, contorizări, preț 70.000 ron, tel. 0740/013.971. 
(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. 
0740/013.971. (Garant Consulting)
• Dada, 2 holuri, parchet faianță ușă nouă preț 
570.000.000 lei, neg., tel. 0745/786578 (Agenția 
imobiliară Nr. 1)

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

•decomandate, Wng, bucătărie, superame
najat parchet gresie, faianță termopan, spoturi 
etc. Preț 1,150 mid. lei, neg. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr,l)
•Aleea CrișiM, semidec, et bun, foarte frumos, 
gresie, faianță, termopan, balcon închis. Preț 
neg. Telefon 0788/497.615. (Agenția imobiliara 
Nr.l)
• et 1, dec., st 62 mp, centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță Liliacului. 
Preț 135.000 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• arcuit st 56 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mii., neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
■ decomandate, smrafațâ mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, bed, Decebal. 
Preț 125.000 ron. Tel. 223400, 0742/005228 
0724/169303. (Casa Betania)
• decomandata, centrată termică proprie, 
gresie, faianță modernă parchet Liliacului. Preț 
105.000 ron, neg. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
•dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată contorizări, scară cu interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74000 ron, neg. Telefon 
223400,0720/387896. (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 Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, căiănddă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona b<U Decebal, et 3, vedere spre bulevard,
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

Firmă de distribuție în domeniul detergent' cosmetice vă propune să vă alăturați tinerel noastre 
echipe și să aplicați pentru următoarele posturi:
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- supervizarea și sprijinirea subordonaților.
Cerința:
- studii superioare;
-experiență minim 1-3 ani;
- disponibilitate program prelungit
- permis de conducere categ B;
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contactate pentru interviu. (29044)

• zona UKacuhri, dec. amenajat recent contor
izat parchet, ocupabil imediat Preț 1,030 mid. 
Tel.0745666447,234401 (Rubin’s Home).
• zon dec, etaj 2, hol central, gresie,
faianță parchet, contorizat total, merită văzut. 
Preț 1 mid. neg. Tel. 0741301548 2344Ol(Rubin’s 
Home).
• zona Kogâlniceanu, în circuit et intermediar, 
modificat uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid 
•Tel. 0745666447,0254234401(Rubin’S Home).
• zona Dada, în circuit ușă metalică gresie, 
faianță noi, balcon închis, Preț 800 mii. neg, TeL 
0741301548,234401 (Rubin s Home).
• zona ultracentrală vedere la cetate, modificat 
st 65 mp, 2 balcoane, parchet merită văzut etaj 
intermediar, Preț 1,1 mid. neg. Tel. 0741301548, 
234401 (Rubin's Home).
• zona Gojdu, etaj intermediar, dec, bine 
întreținut merită văzut Preț 1,050 mid, TeL 
0741301548 234401(Rubin'S Home).
• zona Teilor, sdec., amenajat gresie, faianță 
parchet, merită văzut, Preț 650 mii. Tel. 
0741301548 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 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
•super ofertă! Decomandate, zona Bdul 22 
Decembrie, st 60 mp, două balcoane, etaj inter
mediar, posibilități modificări, preț 33.000 euro, 
negociabil. Telefon 0722/624091. (Casa Grande)

' andat etaj 1, 2 balcoane, parchet 
laminat contorizări, 60 mp, zona AL Pescarilor, 
preț 1250 mid. lei. 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, parchet cără
midă zona Al. Romanilor, preț 570 milioane lei, 
neg. Telefon 0720/869918 (Casa Grande) 
•semidecomandate, contorizări, gaz, apă etaj 
intermediar, zona Uzo Balcan, preț 550 milioane 
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)
• lugML ST=52 mp, et 4, modificat termopan, 
boxă ultrafinisat centrală termică acoperiș, 
serpentină 110000 RON, Tel. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent et 4, centrală termică amenajat stil 
occidental, 1 baie, balcon, aer condiționat 40000 
euro. Tel. 218693, 0745/398767, 0727/897467. 
(Alfa)
• agent 57=40 mp, parter, baie, parchet 80000
RON, Telefoane 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• agent et 2,1 baie, balcon închis, amenajat
25500 euro. Tel. 218693, 0745/398767,
0727/897467. (Alfa)
• zona M3-Hunedoara, sdec., parchet, gresie, 
faianță et. intermediar, preț 530 mii, neg, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona MS, parter, preț 160 mii, tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
•zona Conrtn, Hunedoara, dec, 800 mii, neg, tel. 
0727/191703. (Partener-Hunedoara)
• Deva, Sir. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț: 1 100 000 000 ROL negociabil. TeL 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Dev Str. Mihai Viteazul, et 4. decomandate. 
Preț: 45 500 Eur negociabil. TeL 0746 225 726; 0254 
213 050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
■ zonă bună în Deva de preferință etaj interme
diar, plata Imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
• agent ta Deva, zonă bună plata imediat. Tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, contorizări. 2 balcoane, s 98 
mp, et 1, zonă centrală exclus intermediari, preț 
1310 mid. lei. Tel. 228615.
• vând ap. 3 camere, zona Daciă et 4, acoperiș 
recent renovat cu garanție 10 ani, apometre, gaz 
contorizat, 2 focuri, gresie, faianță modificări, 
recent renovat, ocupabil imediat, mobilă de 
bucătărie lâ comandă preț neg. Tel. 234812, 
0727/351394
• vând apart 3 camere, în Simeria, centru, dec, 
preț 110.000 RON. Tel. 0726/737953.
• vând urgent ap. 3 camere, decomandate, 
contorizări, 2 balcoane, s 98 mp, vedere în 2 
părți, et I, zonă centrală preț 1310 mid, neg. Tel.’ 
228615.
• vând urgent ap. 3 camere, în Devă Minerului, 
gresie, faianță parchet CT proprie, 85.000 RON 
neg. Tel. 0723/782986,215238.0726959942.

• zona L Maniu, în L-uri, et Intermediar, multiple I 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona >duL 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 Progresul, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb Cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Procesul, dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
■zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721.985256. (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, 
232809,0788 165702. (Fieșta Nora)
• zona L Creangă ultrcentral, decomandat, 
balcon mare, parchet geamuri și uși schimbate, 
contrizări, gaz 2 focuri, liber, preț.145.000 RON, 
neg., tel. 0745/302200, 0723/251498, 232809. 
(Fiesta Nora)
• zona CarpațL decomandate, balcon, boxă 
contorizări, parchet fără modificări, preț 150 000 
RON, tel. 0745 302200,232808,0788165703.  (Fiesta 
Nora)
• zona Minerului etaj intermediar, balcon 
închis, termopan, centrală termică parchet, 
gresie, faianță preț 94.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, contorizări, parchet gresie, faianță preț 
145 000 RON, tel. 0788165703,232808,0745 302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdu, parter, decomandate, centrală 
termică modificări interioare, parchet stare 
bună vedere în două părți, preț 145 000 RON, tel. 
0723 251498,232808,0745 302200. (Fiesta Nora)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• sdec, bucătărie, baie, balcon, contorizări, et 
intermediar, zona Gojdu, preț 32300 euro, neg, 
tel. 0741/154.401, 227342 seara (Garant 
Consulting)
• zona Progresul, dec., hol central, balcon, 
amenajări modeme, modificări, c.t, preț 41.000 
euro, tel. 0740/013.971. (Garant Consulting)
■ zona Măiăști, 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. 0740/013.971. 
(Garant Consulting)

•Dada, decomandate, et. bun, bloc cărămidă 
parchet gresie, faianță ușă metalică 820 mii. lei, 
neg. Telefon 07887497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Gojdu, gresie, faianță balcon, ST=70mp, 
Preț 44000 Euro neg. Tel. 0741301548, 
234401 (Rubin’s HOme).
•zona dtracentrală parchetat gresie si faianță 
bine întreținut contorizat, 2 balcoane, Preț 
37.000 euro neg. Tel. 0741301548, 0745666447, 
234401 (Rubin’s Home).
• dec. 2 băi, 2 balcoane, bloc de cărămidă 
centrală termică amenajat, Preț 950 mii. neg. 
Tel. 0741301548,234401 (Rubin’s Home).
•dec, termopan, gresie, faianță zonă bună stil 
occidental, Preț 1.030 mii. neg, TeL 0741301548, 
234401(Rubin’s Home).
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness) 
•zona Mmerdui, decomandate, gresie, faianță 
bucătărie, baie, hol, balcon închis, CT, parchet 
preț 1,080 mid. lei, negociabil. Tel. 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona Dada, semidecomandate, contorizări, 
parchet, gresie în baie, bucătărie, ocupabil 
imediat preț 850 mid. lei, negociabil. TeL 235019, 
0727/707880. (Casa de Vis)
•zona L Corvin, decomandate, modificări din 2 
camere, termopan peste tot, gresie, faianță 
spoturi, boxă acoperit cu tablă preț 1,160 mid. 
lei, neg. Telefoane 235019,0724/508610. (Casa de 
Vis)
•zonă centrală, decomandate, 2 băi, gresie și 
faianță în bucătărie și baie, laminat, centrală 
termică balcon închis, ST 87 mp, preț 1380 mii. 
lei, neg.. Tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis)
• urgent, ST=90 mp, et. 4,2 băi, 3 balcoane, cen
trală termică confort sporit, amenajat, 220000 
RON, Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, et 4,1 baie, balcon, gresie, faianță 
parchet, 2 focuri, acoperiș, 40800 euro. TeL 
218693,0745/398767,0727/897467.  (Alfa)
• urgent et 1,2 băi, 2 balcoane, parchet 135000 
RON, neg., TeL 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• urgent et 2, 1 baie, termopan, centrală 
termică 160000 RON. Tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent decomandate, parchet gresie și 
faianță, termopane, uși interioare schimbate, 
zona Bălcescu, preț 31.000 euro, negociabil. TeL 
0721/815781.(Prima Invest) .
• sdec, Gojdu, contorizări, 2 balcoane, 
termopane la 2 camere, parchet gresie, faianță 
et. 1, preț 1,4 mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima- 
Invest)

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-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: O724-22-O3-65.

CUVAW

Franzeluță minimalii

+ Pâine tradițională
♦ Pâine floare Â

I# Pâine albă ♦ Pâine neagră
# Pâine albă felii # Pâine neagră felii
< Pâine albă la tavă felii ♦ Franzeluță albă 
dp Pâine semialbă

Pâine semialbă felii & Pâine graham
♦ Pâine multicereale 

felii
HUNEDOARA str. Mihai Viteazu, nr. 1
Tel: (+40254) 17838
Fax: (+40254) 713421

• urgent Deva, et 2, sdec., renovat, instalații 
sanitare noi, gresie, faianță preț 880 milioane. 
TeL 0740/210780. (Prima Invest)
• centrat et 2, parchet, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, preț 135 mii., tel. 
0726/710903. (Prima Invest)
• zonă bură et intermediar, contorizări, lavabil, 
parchet, preț 880 mit, neg., tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• Hunedoara, et intermediar, centrală, dec., 
vedere la bulevard, preț 950 mii., neg., tel. 
0745/376077. (Partener-Hunedoara)
• zonă uhracentrală-Hunedoara, et intermediar,
2 balcoane, preț 105.000 RON, neg., tel. 718833. 
(Partener-Hunedoara)
• urgent Dada, sdec., et3, contorizări, preț 680 
mii., neg., tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
• zona AL Armatei, sdec., et. 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 mii., neg., tel. 
0745/266071,206003. (Mimason)
• zona B-duj Dacia, sdec., parchet, contorizări, 
preț 800 mii., tel. 0745/159573. (Mimason)
• t 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 1,5 mid., neg., tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• zona T. Maiorescu, dec., amenajat, parchet 
stejar, gresie, faianță contorizări, aer 
condiționat preț 40.000 euro, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Deva, DACIA, Str. Aleea Romanilor, et. 4, 
amenajat Preț: 820 mii ROL negociabil. TeL 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GOJDU, Str. Aleea Păcii, et. 2, amenajat, 
70 mp. Preț: 1 500 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• dec, vedere în 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, apartament modest M. Viteazul. 
Preț 37.000 euro neg. TeL 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)

• urgent ST=75 mp, et. 2,2 băi, balcon închis, 
gresie, faianță parchet, centrală termică 47000 
euro, neg, telefoane 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=65 mp, et. 6, 2 băi, 3 balcoane, 
parchet, gresie, faianță 160000 RON, telefoane 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=80 mp, et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
neamenajat, 46000 euro, neg, copertină auto, tel. 
218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• zona b-dul Decebal, et.4/7, neamenajat Preț 
1,6 mid. neg. Tel. 0741301548,234401 (Rubin’s 
Home).
• zona Liliacului, amenajat, 2 balcoane, 
termopane, CT, ușa metalică, Preț 70000 euro 
neg, TeL 0741301548, 0254/234401 (Rubin’s 
Home).

Cumpăr ap. 4 camere (08)
• cumpăr ap. 4 camere, Deva, et 1-2, decoman
date, preferabil zonele Progresului, G. Enescu, 
Gojdu, Liliacului, Mărăști, Bălcescu, M. Eminescu, 
Dorobanți, ofer preț real, cu plata pe loc. TeL 
0720/437889,0740/850728.

Vând case, vile (13)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
•In zonă bună de preferință et. intermediar, se 
oferă prețul pieței, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobanți, Mărăștiul Nou. Micro 15, la 
prețul pieței și cu plata imediat, tel. 0745 302200, 
232808,0788165703. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• vând ap. 4 camere. Deva, decomandate, zona 
poliției județene, et II, impecabil, CT, preț 46.500 
euro. TeL 0720/437889,0740/850728.
• vând urgent apartament 4 camere semideco
mandate, zona Piața Centrală garai sub bloc, 
gresie, faianță, parchet 2 băi, balcon, preț 
180.000 RON. Tel. 224296,0788/36! 782.
• zona Liliacului, dec., modificat, living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208;0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în: 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• urgent zona Gojdu. 2 băi, balcon, contorizări. 
ct, preț 140.000 ron, tel. 0740/013.971. (Garant 
Consulting)
• urgent decomandate, et intermediat, zonă 
centrală parchet bloc cărămidă garaj, centrală 
termică preț 2,2 miliarde. Tel. 0726/710903. 
(Prima Invest)
• 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 7,5 m închis, 2 băi, centrală 

termică aer condiționat parchet, preț 142 
OOORON, tel 0788 165703, 232809, 0745 302200. 
(Fiesta Nora)
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• una cameră baie, bucătărie, ultraamenajate, 
centrală termică termopan, baie cu cabină de 
duș, la curte. Deva, tel. 214848,0726/972966.
• vând casă 4 camere, anexă, trifazic, curte 
mare, cabană grădină 50 ari,“toc separat pentru 
casă între Deva și Făget, preț 900 mii. Tel. 
0723/885562.
• vând casă zonă foarte bună ideală pentru 2 
familii, 1,9 mid., ușor neg., în Simeria. TeL 
0720/505771,0722/582097.
• vând casă, 4 camere, baie, bucătărie, garaj, 
încălzire centrală curte și grădină mare, exclus 
intermediari, Viile Noi. TeL 219588.
• vând casă, în Simeria, 4 camere, grădină, viță 
de vie, apă gaz, centrală preț neg. 130.000 lei. 
Tel. 230292,225940,0722/361877.

• vând casă, zona Barițiu, 2 camere, bucătărie, 
hol, cămară, pivniță, sobe gaz metan, boiler, 
curte 150 mp, 40.000 euro neg. TeL 0721/521378, 
0772/425292,0721/521365.
• vând în Deva casă, curte, grădină 5. Griviței, 
nr. 31, preț i miliard • negociabil. TeL 236510. 
•str. Horea. 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp. 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț 1,2 
mid. lei, neg., tei. 211587,0745/253662. (Evrika)
• Deva zonă ultra centrală 4 cam., bucătărie, 
baie, hol, cămară, garaj, apă gaz, curent, toate 
facilitățile, anexe, curte, grădină ST.500 mp. 
FS.30 M. Preț 75.000 euro neg., TeL 0745666447, 
234401,0741301548 (Rubin’s Home).
•zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
500 mp, ideală pentru sedii de firmă. Preț 2,6 mid. 
lei, tel. 0/88/497.615. (Agenția imobiliara Nr. 1) 
•Deva, parter+etai, 4 camere. 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 1200 mp, 110.000 euro, 
neaociabil, tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
•zona Călugăreni, 4 camere, 2 băi, bucătărie, 
garaj, încălzire centrală st 400 mp, preț 4 mili
arde. lei, 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, garaj, încălzire 
cântrală st 400 mp, preț 68.000 euro, neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•Deva, 2004, parter+mansardă 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, st 600 mp, încălzire centrală, 
preț 118.000 euro. neg., telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr. 1)
• 2 camere, Simeria, bucătărie mate, 
contorizări, anexe, curte+grădină 400 mp, preț 
1.6 mid., neg, tel. 0740/210780. (Prima Invest);
• la 8 km de Deva, 5 camere mari, bale, 
bucătărie, viță de vie, pomi fructiferi, grădină 
mare, preț 900 mii, tel. 0726/710903. (Prima- 
lnvest)
• casă 3 camere, bucătărie, baie, gaz metan, apă 
curentă, canalizare, curte + grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva. Preț 400.000 lei, neg. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• casă p+l,L4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva Preț 120.000 euro, neg.Tel. 223406, 
0742/005228,0720/387896. (Casa Betania)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -10® 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabii 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208:0724-620358. (Rocan 3000)
• in Deva, 4 camere, bucătărie, baie, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 85.0® euro, neg., 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona Deva, ultracentral, 4 camere, 2 bucătării, 
baie, hol central, garaj, curte, grădină st.450 mp, 
preț 100.000 euro, tel. 0740/013.971. (Garaht 
Consulting)

Cumpăr case vile (14)

RECLAME

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

Vând case de vacanță (15)
• comtacMan. In stațiunea montană Straja, 
7 camere decomandate, 3 băl, 3 wc, toate uti- 
Htățlte, accept variante. Tel. 0723/320995.
• caaă de vacanță In Boholt 2 camere, fântână 
gaz, curent curte+grădlnă+llvadă, 2500 mp, fs 
50 m, preț 25.000 euro, neg, tel. 0742/019418 
(Prima Invest)
• Dera, CâprtMra, ST 350 mp. Preț: 6 ooo Eur 
negociabil. Tel. 07« 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Vănd case la țară (17)
• vând betonieri nouă 1901, Import, motor 850 
W - 220 V, coroană șl pintenul din fontă.
• vănd caaă In Bălța D+P+l, In construcție, 6 
camere, grădină, curte, anexe, preț negociabil. 
Tei.0720M49972.
e vănd cut mobilată cu toate dependințele șl 
grădină In dgmău. Tel. 0745/152403, 
0252/312519,0254/248623.
e vănd casă sat Rlșcullța, comuna Bala de Criș. 
Tel. 682068,610171,612171.
e vând urgent casă, In Băda, construcție nouă, 
preț neg, 1300000000 lei, Tel. 216231,0741/196582. 
m ttntahakit 2 corpuri de casă, o cameră, 
bale, bucătărie, șl 2 camere, hol, cămară, sere, 2 
ari, gaz, apă, curent preț 2 miliarde lei, nego
ciabil, tel. 235019,0727/707880. (Casa de Vis) 
nona lâraău, 1 cameră, bucătărie, cămară, ST 
1000 mp, curent făntănă in curte, preț 350 mil. 
lei, neg., tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis) 
mm «Mk, 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. Id, negociabil. 
Tel. 235019,0724/508610. (Casa de Vis)
•zona Mița, 2 camere, cămară, hol închis, 
anexe, curte, grădină 20 aii, 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 m 11., tel efort 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
«bi BohoH, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,07(5/253662. (Evrika)

• ugait 3 camere, bucătărie, baie, bed, garaj, 
fără canalizare, SC=1100 mp, ST=720 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 4 camere, bucătărie, baie, living, 
centrală termică, canalizare, ST=340 mp, 250000 
RON, tel. 218693,0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent 3 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică, ST=365 mp, renovată, 350000 RON, tele
foane 218693,0745/398767,0777/897467. (Alfa) 
•urgent 4 camere, bucătărie, bale, SC=159 mp, 
ST=400 mp, 100000 euro, td. 218693,0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• Set Hăriu, 2 cam., ST 5 500 mp. Preț 850 mii 
ROL negociabil. Td. 0746 225 726; 0254 213 050. 
(Casa Majestic)
• Sai Brelekt Corn Vețel, formată din 2 corpuri a 
câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 3 200 mp. 
Preț 800 mil ROL negociabil. Td. 0746 225 726; 
0254 213 050. (Casa Majestic)
• Sat Bai, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă, amenajată bale, drum asfaltat ST 2 
800 mp. Preț 2 000 000 000 ROL negodabil. Td. 
0746 225 726; 0254 213 050. (Casa Malestic)
• Va 3 cam., buc., hol, anexe, fântână 
St=1500mp Preț 750 mil. neg., Td.0741301548, 
234401 (Rubin's Home).

Vând garsoniere (19)
• vând de urgență garsonieră 2 camere, et 1, 
Dacia multiple îmbunătățiri, preț neg. Tel. 
228109.
• vând garsonhră 2 camere parchet laminat 
baie, gresie, faianță contorizări, apă gaz, repar
titoare, preț 550 mii. lei.Tel. 0745/356077
• vând garsonhri, zona Mărăști, dec., balcon, 
contorizâri, 465 mii. Td. 218234.
• zona Dock, parter, gresie, faianță instalații 
sanitare noi, apometre, repartitoare, lavabil, 390 
mii. lei negociabil. Nu sunt agent Tel. 
0724/779543
•zona Projpend, dec., et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• dec, complet mobilată geam temopan Gea- 
lan, mobilă nouă tv color, frigider, aragaz, totul 
nou, et 1, Dorobanți, vedere la bulevard, 21.000 
euro, 0745.411.449.(AgențiaimobiliarăNr.l)
• zona Gojdu, garsonieră dublă semidecoman- 
date, parchet, gresie, faianță contorizâri, preț 
68.000 RON, tel. 0723-251498,232809,0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebat decomandată contorizâri, apă 
gaz, repartitoare, parchet de stejar, termopane, 
balcon închis, baie mare, debara, ocupabilă 
imediat preț 79.000 RON, neg, tel. 0723/251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zonă centrală parter, bun pentru spațiu 
comercial sau birouri, semidecomandate, 
contorizâri, 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 
232808 0788165702. (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, preț95 000 RON 
țel. 0745 302200, 232808 0788 165703. (Fiesta 
Nora)
• lagent, zona Miorița, dec., bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mii, neg. tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zona Gojdu, dec, amenajată la cheie, contor- 
izată liberă 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Mda Jud, 42 mp, dec, et 3, preț870 mii, 
tel. 0740/173103. (Mimason)

SC GULER COM 
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angajează CONTABIL/ 
ECONOMIST. 

Relații la Depozitul 
Global (zona Gării) 

sau la tel. 
0254/213.141, 

219.751, 
0726/392.830.

(29253)

• am AL Crișului, sdec, et 2, balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608 (Mimason)
• cont ă dec, suprafața peste 35 mp, et Inter
mediar, ocupabilă Imediat bl. 15 zona Artlma, 
tel. 0741/154.401, 227542 seara. (Qarant 
Consulting)
• urgent zona Decebal, dec, et Intermediar, 
dec, balcon, amenajări, contorizâri (apometre, 
gaz 2 focuri, repartitoare), preț 80.000 ron, tel. 
0740.013571. (Garant Consulting)
•zona Mala Centrală dec, balcon, et Interme
diar, preț 68000 ron, tel. 0740.013.971. (Garant 
Consulting)
• suprafață poate 35 mp, ocupabilă Imediat, 
zona Bdu-I Decebal, tel. 0741/154.401,227.542 
seara. (Garant Consulting)
•zona ZamlHscu, dec, etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 mlIM 2352080721/985258 (Rocan 3000) 
•zona li Emlnescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă Imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
•zona Deda, bloc cărămidă et 1, dec, contorl- 
zărl, preț. 485 mil. lei. Tel. 235208 0721/985256 
(Rocan 3000)
•zona IMiML dec, mobilată balcon Închis, et 
1,700 mil. let 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
■zona IMiM vedere la stradă liberă 550 mil. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
•ofertă oxcapțlonalâl Decomandate, geamuri 
termopan, gresie, faianță parchet balcon, 
Instalații sanitare noi, contorizâri complete, 
Deva, zona Dorobanți, preț 670 milioane lei sau 
mobilată la comandă preț 700 milioane lei. Tel. 
0720/869918 (Casa Grande)
■Dow, corilor Dadă preț 310 milioane lei. Tel. 
0723/419974. (Casa Grande) '

Mtaeomandate, zona Dorobanți, st 30 mp, preț 
18500 euro, neg. Telefoane 0722/624091. (Casa 
Grande)
• gteiontart cu balcon, contorizâri, bale mare, 
Al. Crișului. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0740/914688 0724/169303. (Casa Betanla)
• et tatamadtar, contorizâri, bine întreținută Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betanla)
• et t dec, balcon, contorizâri, fără 
îmbunătățiri, Emlnescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223408 0724/169303,0742/005228 (Casa Betanla)
• 2 camera, semldec, parchet bale cu 
gresle+falantă, bloc de cărămidă totul contor- 
Izat, zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mll„ tel. 235208 
0721-985256 (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată 
(camerătllvlng), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizâri, etaj 1, preț 850 mil, tel. 
235208 0721-985258 (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 mii, tel. 235208 
0721-744514. (Rocan 3000)

• zonaGojdusemldec,et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208 0724-620358 (Rocan 3000)
• izgent ST=52 mp, parter, f balcon, gresie, 
faianță parchet 82000 RON. Tel. 218693,0745- 
398767.0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=35 mp, parter, baie, bucătărie, 
balcon închis, centrală termică faianță gresie, 
parchet 23500 euro, tel. 218693, 0745/398767, 
0727/897467. (Alfa)
• urgent ST=30 mp, et 1, baie, balcon, acoperiș, 
48000 RON. Tel. 218693,0745/398767,0727/897467. 
(Alfa)
• zona Dicta, dec, modificat gresie, faianță 
contorizat ST. 30 mp., Preț 470 mii. neg., Tel. 
0741301548 0254234401 (Rubin’s Home).
•zona Gojdu, SD, amenajată etl, balcon închis, 
contorizat total. Preț 485 mil. neg. Tel. 
0741301548 234401 (Rubin's Home).
•zonă bună Hunedoara, et 1, preț 199 mit neg., 
tel. 0721/839624. (Partener-Hunedoara)
• Deva, MCRO15, Str. Mihai Eminescu, parter, 
27 mp. Preț: 430 mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 
728 0254 213 050. (Casa Majestic)
• Dera, GARĂ, Str. luliu Maniu, parter. Preț: 850 
mii. ROL negociabil. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)

Cumpăr garsoniere (20)
• ta Dova, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)
• 10parcelaterena500mp,zonaCâprioara.Tel. 
211124.
• tacita casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, 10 euro/mp. 
Tel. 0723/005657.
• vând 2300 mp teren intravilan, Deva, Str. 
Alunului (zonă agrement) case vacanță Tel. 
227242.
• vând 24.700 mp teren pentru agricultură și 
6.000 mp teren pentru construcții sau agri
cultură ambele localitatea Totești-Hațeg, lângă 
canton, acte în regulă titlu și CF. Tel. 
0723/732560,212272.

Vinzi
Cumperi 
închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA 
LICHIDATOR AL S.C. SFERA MG EX1M S R L DEVA - ÎN FALIMENT - 

ORGANBEAZĂ UCIÎAHE
ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII URMĂTOARQflRBUNURI OM PATRIMONIUL SC SFERA MG EXIM SRL

- Aparat chebab 29,18 lei
-TelefaxSanyo 286,72 lei
- Calculatorsistem 586 472,45 lei
-Telefon 31,29 lei
- Grilaje metalice 51,76 lei
- Rafturi (3 buc.) 185,35 Idl
-Dulap 81.58lei .

Licitația va avea loc în data d Ol saptmbite 2005, ora IO, la sediul lichidatorului din Deva, sfr. M. 
Kogălniceanu, nr. 4, cam. 18, et I, jud. Hunedoara. In caz de neadjudeeare, Hdtatia se varataa in datele 
de 02,05 și 06 septembrie 2005, la aceeași oră.
Informații la tel. 0254-231279.

• vând cabană cu mansardă șl teren 1000 mp, 
Costești, nr. 25A, zonă deosebită liniștită 
grădină pomi. Tel. 0723/288282.
• vând kdravBM cu pomi, în com. Berthelot, se 
poate parcelă 87 ari, lângă primărie, 5 km de 
Hațeg, la asfalt Tel. 770687.
• vând loc de casă în Slmerla zonă bună stradă 
cu canalizare, sp 1200 mp, preț 26000 euro nego
ciabil. Tel. 0720/505771,0723/686162.
• vând loc de casă Intravilan, 2000 mp, în Hărău, 
preț neg. Telefon. 221811.
• 177» mp teren, între Deva șl Sântuhalm, zona 
Alaska. Tel. 210869,0721/430502.
• vând loc de casă Deva Str. Vînătorilor, nr. 21. 
Telefon 211346.
• vând loc Intravilan, cu casă bătrânească 
Vețel. Tel. 237819.
• vând teren arabil Intravilan, în comuna Aurel 
Vlalcu, latura la stradă de 20 m, preț 17 euro/mp, 
neg. Tel. 021/6657718
• vând teren arabil, 1,5 hectare, compact Tel. 
264161.
• vând teren Intravlaln șl extravilan. Tel. 261013.
• vând teren Intravilan 5100 mp, zona Deva 700. 
Tel. 222308 226813.
• vând teren Intravilan, 2000 mp, în Hărău, preț 
neg. Tel. 221811.
• vând teren Intravilan, Sântuhalm, 2000 mp, fs 
40 m, gaz, curent 13 euro/mp. Tel. 0745/253413.
• vând teren Intravilan, Șolmlș, spre Certej, st
l, 6 ha fs 240 m, parcelabll, preț 4 euro/mp, 
Bărsău, st 1300 mp, cu fundație șl proiect vilă 
preț 200 mil. lei. Tel. 0720/437889,0740/850728
• vând teren, în Deva st 1400 mp, preț 15 
eura/mp, neg. Tel. 224182,0723/499284
• In Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• krtravian, Skntria, 450 mp, facilități, zona parc, 
preț 590 mii, neg, tel. 0746/540725, (Mimason)

• Intravlan, Vidcan (mal Jos de Vlacons), 51200 
mp, fs 16 m, preț 15 eura/mp, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Intravlan, Zăvoi, plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent apă preț 30 eura/mp, tel. 07441/173103. 
(Mimason)
• zona Bârcea Mică 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent plan, eventual parcelat preț 10 eura/mp, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•4300 mp, Intravilan, pe Prelungirea Vulcan, f.s. 
24,5 m, curent gaz, preț 16 euro/mp, telefon 
0745.411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• tac Ttnpa Intravilan, cu suprafața totală 4600 
mp, fs 25 m, apă gaz, canalizare, curent preț 900 
mii. lei, neg., telefon 0788/497.615 (Agenția Imo
biliară Nr. 1)
• parcele de teren, cu st 500 mp, fs 20 m, gaz, 
curent preț 10.000 euro parcela neg., telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•Deva U90 mp, fs 16 m, apă gaz, canalizare, 
curent, preț 14 euro/mp, telefon 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• Skneria ta DN7, st 7.400 mp, fs 40 m, apă gaz, 
canalizare, preț 12 euro/mp, telefon 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)
•ta 5 km de Deva st 90.000 mp, fs 900 m, apă 
gaz, curent preț 15 euro mp, telefon 
0788/497.615 (Agenția imobiliară Nr. 1) 
•zona Ckidș, cu ieșire la apă șl la șosea 979 mp, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 0721/839624. 
(Partener-Hunedoara)
• Intravlan, zona DN7, st 3300 fs.50 mp., apa 
gaz, curent toate facilitățile. Preț 24 euro neg., 
Tel. 0745666447,234401(Rubi n's Home).
• Intravlan, zona prelungirea Vulcan, st5JOO 
mp. fs. 28 m. se parcelează Preț 8 euro/mp. Tel. 
0745666447,234401 (Rubin's Home).
• Intravlan, zona Sîntuhalm, st4200 mp. Fs. 32
m, toate facilitățile, Preț 8 euro/mp. Neg, Tel. 
0741301548 234401 (Rubin's Home).
• Intravlan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, dram asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz,' curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• lntavlan,zonaD«va,st3000mp,fs8dmp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zi, 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) 
•urgant,3t72 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)
• ingant Hravftan, 17000 mp, fs=52 m, lung. 300 
m, Deva 7 euro/mp. Telefoane 218693, 
0745/398767,0727/897467. (Alfa)
• urgent, ST-2000 mp, posibilități, curent gaz, 
apă pe teren, ideal casă vacanța, la 10 km de 
Deva preț 5 euro/mp. Tel. 0740/126029. (Prima 
Invest)
• loc de casă 650 mp, fs 20, apă gaz, zona Uzo 
Balcan, tel. 0742/019418 (Prima Invest)

•tona Ceangăi, Intravilan, facilități, canalizare, 
gaz, apă st 715 mp, fs. 95 m, preț 35,000 euro, 
tel. 0740/013971. (Garant Consulting)
■ zona SMidiabn, Ieșire la DN, st 3600 mp, fs. 
104 mp, preț 57.600 euro, (15 euro/mp), tel. 
0740/013.971. (Garant Consulting)
• Intravilan, ai 8000 mp, fs 40,75 metri, Intrare 
din 2 părți, curent electric șl gaz metan pe teren, 
zonă Industrială Sîntuhalm. Preț 6 euro/mp, neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0724-169303. (Casa 
Betanla)
• Intravlan, 4 parcele a câte 650 mp, gaz metan, 
curent electric, Zăvoi, în apropiere de Dacia 
Service. Preț 37 eura/mp. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betanla)
• Intravilan ta DN 7, st 3.600 mp, fs 104 metri, 
toate utilitățile, la leșlrea din Deva spre Slmeria. 
Preț 23 euro/mp, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0746/914688 (Casa Betanla)

• Intravilan, bi zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp flecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism șl de utilități aprobat. Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0742/005228 (Casa 
Betanla)
• htravâan, ta DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Săntandrel șl Sîntuhalm, în 
zonă Industrială Preț 18 euro/mp, neg. Tel. 
223400,0720/387898 0742/005228 (Casa Betanla) 
•teren kitavlM la DN 7,11.600 mp, front stradal 
56 metri, între Deva șl Slmeria Preț 10 euro/mp, 
neg. Te1.223400,0724/169303,0741/120722. (Casa 

Betanla)
• axtravâan, îngrădit, curent electric, situat între 
Herepela șl Bretelln, front stradal 60 m, ST 7 400 
mp. Preț: 5 euro/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 
050. (Casa Majestic)
• Intravlan In Leșnlc, parcela 1 de 2 700 mp, 
parcela 2 de 6 000 mp. Pred 7 Eur/mp. Tel. 0746 
225 726; 0254 213 050. (Casă Majestic)
. ten feva, ST 5 000 mp, gaz, apă curent 
electric; Ideal pentru construit casă Preț: 30 
Eur/mp. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050, (Casa 
Majestic)

Cumpăr teren (22)
•cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Crisfar-Săntuhalm, minim 5000 mp, 
Intravilan șl extravilan, ofer prețul pieței, tel. 
0745/093073. (Partener-Hunedoara)
• zona Cătan-Hațeg, arabil 16-15 ha, ofer preț 
bun, tel. 0740/130413. (Partener-Hunedoara)
• urgent, 5 hectare teren Intravilan la șosea, 
Deva sau împrejurimi. Plata Imediat Tel. 215212. 
(Prima Invest)

Vând spații comerciale (25)

• vând locliteta comercială 420 mp, piață Da
cia, hală comercială deosebită preț deosebit, 
posibilități rate, telefon 0723/419974. (Casa 
Grande)
• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• zonă centrală casă cu 2 camere, bale, 
bucătărie, garaj, centrală termică ST= 75 mp, 
preț 185.000 RON, negociabil, tel. 0723/251498, 
232809,0745/30220. (Fiesta Nora)

Alte imobile (27)

•farmă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
85<WLOOO .tei, telefon Q788/497615.XAgenția 
imoSlftrtNrl Deva)

• fermă ta Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)
• IneNrlez spațki ultracentral, st 30 mp, 
amenajat extra, spațiu comercial. Tel. 
0744/341890.
• Inchkfez regent ap. 2 camere pe termen foarte 
lung, în Simeria, caut chiriași serioși. Tel. 
0720/505771,0722/582097.
• ofer ta chirie ap. 2 camere, zonă centrală dec., 
mobilat 150 euro/lună Tel. 0745/253413.
• ofer pentru închiriat ap. 2 camere, nemobilat 
Gojdu, stare excelentă preț 300 RON/lună Tel. 
231284,0727/066092.
• ofer spre închiriere ap.2camere,ultracentral, 
mobilat și utilat super, 150 euro, numai persoane 
serioase. Tel. 0723/320945.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
super, totul nou și modern, parchet gresie, 
faianță spoturi, lavabil, Deva, Miorița. Tel. 
0723/320945.
• ofer spre închiriere garsonieră Deva, complet 
mobilată 100 euro/lună Tel. 0721/055313.
• ofer spre închiriere pe termen lung, 
garsonieră mobilată utilată zona gării, Deva, 
exclus intermediari, preț 80 euro. Tel. 
0726/224003.
• ofer spre 'mchirirere, în Deva, spațiu comercial 
ultracentral, 30 mp, în prezent amenajat ca sediu 
firmă Tel. 0722/330084.
• primesc două eleve în gazdă Deva, zonă 
centrală Informații, zilnic, la telefonul 219662.
• tineri căsătoriți căutăm pe termen lung 
locuință până în 50-60 euro/lună oferim și 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242, 

seara.
• urgent, ofer spre închiriere ap. 2 camere, 
nemobilat, Gojdu, pe termen lung, persoană 
serioasă Tel. 0723/320945.
• central amenajat contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spațl comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness) 

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI Șl CONTABILILOR 
AUTORIZAȚI DIN ROMANIA - Filiala Hunedoara 

Organizează în zilele de 5 și 6 noiembrie 2005
Examen de acces la profesia de expert contabil și contabil autorizat.

Dosarele de înscriere se primesc până în data de 10 Octombrie 2005.
In vederea pregătirii candidafilor pentru examenul de acces. Filiala CECCAR Hunedoara orga
nizează cursuri intensive pentru toate disciplinele de examen prevăzute în programă. Cursurile 
se vor desfășura în perioadele:

- 1 septembrie - 25 octombrie 2005, pentru candidafii cu studii superioare;
- 1 septembrie - 30 septembrie 2005, pentru candidații cu studii medii.

Filiala CECCAR Hunedoara pune la dispoziția celor interesați, contra cost, „Culegerea de teste 
grilă, exerciții, întrebări și studii de caz" - ediția a Vl-a revăzută și adăugită, editată de CECCAR 
București, în anul 2005, o lucrare recomandată, prin complexitatea problemelor abordate, 
tuturor celor interesați de domeniul financiar-contabil (elevi, studenți, contabili, economiști, 
manageri).
înscrierile, tematica de concurs și alte detalii pot fi obținute la sediul Filialei CECCAR Hunedoara 
din Deva, str. I. Maniu, bl. 14 mezanin, tel. 0254/214.658 și 0254/217.211. (29004)

o caut iigent ap. In blocurile Mintiei, pe termen 
lung; mobilat șl utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• apartament moNat contorizări, utilat zonă 
bună preț 150 euro/lună 0740/126029. (Prima 
Invest)
• garsonieră complet mobilată preț 80 
euro/lună tel. 0720/093406. (Prima-lnvest)
• ap. 2 camere, complet mobilat contorizări, 
preț 100 euro/lună tel. 0721/055313. (Prima- 
Invest)
• ofer pailni închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Dulllu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer psntni închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 eura/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 3000) 
•zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică supers- 
menajat preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•caut gancntarâ sau ap. 2 camere, (ne)mobltat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• Bancrderâ dec, proaspăt renovată modem, 
centrală termică proprie, bale modernă complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți. Preț 160 
euro/lună Tel. 223400,0720/387898 0740/914688 

(Casa Betanla)
• aprt camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă bale modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al. Constr. 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/005228 
(Casa Betanla)
• Caut spațiu de închiriat zona b-dulul Decebal 
sau 1 Decembrie, S.t 50 mp maxim, amenajat 
sau neamenajat pe perioada lunga de timp. Ofer 
prețul pieței. Tel.0745666447 șl 234401. (Rubin’s 
Home).
• tacNriai spațiu comercial ultracentral, ultra 
amenajat St*30mp, Preț 325 euro Tel. 0741301548 
șl 234401. (Rubin's Home).
• garsonieră mobilată zona Ștrand, telefon 
0788/497.615. (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• casă > camere, bucătărie, baie, încălzire cen
trală podele laminate, gresie, faianță termopan, 
lavabil, confort garaj 2 mașini, preț 500 euro/ 
lună tel. 0788/497.618 (Agenția Imobiliară Nr. 1)
• urgent solclt chirie în Deva, garsonieră 
apartament 2 sau 3 camere, (ne)mobllat, pe 
termen lung, garantez plata chiriei lunar, tel. 
0788165703,232809,0745 30220 (Fiesta Nora)
• mobilată zona b-dul Decebal, preț 110 euro, 
tei 0741/154.401, 227.542 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 garai, zona Oituz, preț 
discutabil, tel. 0741/154401, 227542 seara. 
(Garant Consulting)
•ImIMh ganoiM, Deva, gară Tel. Q746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
•tacNrioz casă cu etaj în Hunedoara. Tel. 0746 
225 726; 025^ 713 050. 'rasa Majestic)

Imobile schimb (30)
• schhnb cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești, nr. 2SA, cu garsonieră sau apartament 
2 camere plus diferența în Deva, accept și alte 
variante. Tel. 0723/2881282.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider !n publicarea de ziare 
pi servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât si in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara si Satu Mare

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

vânzători ambulanți 
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:

• program de lucru între orele 6,00 -10,00;
• seriozitate;
• dinamism;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

• Dera, uttraontral, etl, decomandate cu casta
♦ diferență sau cu 2 apartamente cu 2 cam zona 
GOJDU. Tel. 0746 225 726; 0254 213 050. (Casa 
Majestic)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 break, af 1998. preț nego
ciabil. Tel. 0740/025053.
• vând Dada sport 1410, an de fabricație 198$ 
RAR 09.2008 cu îmbunătățiri, stare impecabiljt 
preț 600 euro, neg. Tel. 0726/216069,0722/591300, 
Deva.
• vând umilit Dacia Nova, gri metalizat AF 199?, 
14 km reali, stare bună de funcționare, meri* 
văzută unic proprietar, preț negociabil, 9.0® 
RON. Tel. 0254/232442.
• vând țigani Dacia Nova, gri metalizat AFiMte 
14500 km reali, stare bună de funcționare, rrwF 
văzută unic proprietar, preț negociabil, 9o«0 
RON. Tel. 0254/^2442.

Auto străine (37)
• vând Audi A41,9 TDI avant 116 Cp, argintiu,, 
aluminiu, închidere centralizată cllmatronîc, 
geamuri șl oglinzi electrice, 10 airbag, ABS, Bxp; 
Xenon, scaune ergonomlce, cotleră 2001, nefl. 
Tel. 0722/402057.
• vând dutrM Iveco 50C13 Turbo Dayly, AF 20&
oglinzi electrice încălzite, cârlig de remorcă 
radlocasetofon, alarmă închidere centralizată 
preț neg. Tel. 0722/314123. ț -
• vând RMIMdlM ETL AF 1984 Tel. 236510. ’

Moto - Velo (41)
• vând Mddstt universală cu 18 viteze, stată 
foarte bună 1.500.000 lei. neg. Tel. 212271, 
0723/732560.

Piese, accesorii (42)
• vând Oferita piese, noi, originale, Lada, 
segmențl pistoane cu 2 cuzineți, hoituri, arcuri 
spirale, amortlzoare disc, ‘mbroral. placă 
presiune. Tel. 770687.

Garaje (43)
• ofer cu chirie gara), în Deva, strada Cloșca, colț 
cu str. Emlnescu, intrarea în garaj direct din 
strada Cloșca. Tel. 223451.
•Dan|21 mp, cu grup sanitar: poate fi folosit ea 
spațiu comercial, Deva, Str. împăratul Traian: 
Preț: 500 000 000 ROL negociabil. Tel. 0746 225 
726; 0254 213 050. (Casa Majestic)
• todikfei gam| pe termen lung, situat în zona 
centrală între orele 19.00-21 JX). Tel. 0254/215202.

Mobilier și interioare (47)
• vând canama extensibilă 150/035, cu deschi
dere 2 m, culoare bleumarin, șl un cuier de hol 
pentru haine șl 2 compartimente pentru papuci, 
în stare foarte bună Preț 5 milioane fix ambele.

• vând dulap 2 uși cu dulap vitrină 2 mese, pat- 
dormeză pentru copii, mobilă bucătărie. Tel. 
213894
• vând fereslra dezafectate - 3 canate cu știe*

2 bucăți. Tel. 770017. 7
• vând mobilă combinată dulap-2 uși, dulapi 
vitrină canapea, masă oglindă Tel. 770017
• vând mobBă de bucătărie, modernă preț 
5500.000 lei. Tel. 0766/530147.

RECLAME
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■ vând mobM de bucătărie, misă scaune, 
aragaz 5 ochiuri, hotă, cuptor cu microunde, 
combină frigorifică, mașină de spălat DW. Tel. 
0740/025053
• vând e ușă șl o fereastră noL Tel. 0254/215795.
• vâM icgMl din același mobilier, canapea 
extensibilă, 2 fotolii șl o măsuță, preț 7 mii. lei, 
bonus cuvertură șl hute. TeL 212242 seara.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

Comemorări (76) Decese (75)

Televizoare (4B)

• vând taua piele nr. 50 -1.000.000 lei (100 RON) 
șl vestă piele nr. 50, bărbați, 70 RON. Tel. 234076.
• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54-56, confecționat de fanncâ, stare excelenta, 
preț 130 euro, negoclabIL Tel. 212272, 
0723/732560.

• vând W color Grundig A7400, pentru piese. 
Tel. 747741. Materiale de construcții (53)
• vând TV color Samsung, diagonală 51 cm, 
carcasă plastic, căutare automată programe, 
programare oprire, cu te In stare

, perfectă de funcționare, preț 15 mH. let Tel. 
MMM14,21284L

• vând I mc bolțarl, piatră de construcție. TeL 
0254215795.

Audio-video, antene -i 
instalații satelit (49)

Arta, antichitate cart,, 
reviste (55)

• cumpăr Mraâa vechi până In anul 1950, 
monezi, bancnote, madaJIL tel. 222579.

• K vM antene de satelit digitale, 
începând cu 550 lei, 1 an garanție, 

.recepționează pnvame românești șl 

.străine, cu abonament (Ngl, Max TV, 
Focus) și fW abonament, montajul șl 

jieptasarea Induse In preț. Informații: 
■fli «81778 sau 0745/840474.

Ap, irate toto si telefonice 
:50)

• vând «parai foto digital, HP memorie dp 64 
MB, preț 300 RON. Tel. 0740/855349.
• vând telefon Sagem MYX 521 cu cameră foto 
tncorporată (VGA 640 x 480) 4 MB memorie, 
garanție 5 luni șl telefon Siemens S 55, preț nego- 
efebii. Tel. 0740/025053

Calculatoare si accesorii 
(bl)

• vând l^tap Pentium II Compaq, Pentium III 
IBM, digicam ■ mlnlcameră Web cu cablu 
descărcare poze + CD Instalare calculator 
Pentium L negociabil, Imprimantă Lexmark Z602, 
garanție 6 luni. Tel. 0740/025053.

• M* Bl regim de consignație mobNer vechi, 
anbcMâȘ, porțelanuri, bijuteriivechi, câni, fruc

tiere, tivi, casete, lămpi, șfeșnlce, tabachere,stssnlcfi. tabachere, 
lunete pendule, telefoane vechi,patefoane. TeL 
234401, 0723562744, 0727/740221. (Rubin's 
Home)

Electrocasnice (56)
• vând canHâ termică tip Beretta, folosită 2 
ani, pe gaz. Tel. 235223.
• vând congelator 4 sertare, mașină da spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894
• vând congelator 5 sertare, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 770367,770735.
• vând Mglder Arctic, stare foarte bună, preț 
2200 mil. (220 RON), neg. Tel. 211441.
• vând I Iginar Arctic mare, stare foarte bună 
Tel. 221698.
• vând todâ frigorifică cu 5 sertare, frigider 
Minsk rusesc și un aspirator AP 21, toate tn 
perfectă stare de funcționare, la prețuri nego
ciabile. Tel. 232414 212841.
• vând wgant șl Ieftin aragaz cu trei ochiuri șl 
cuptor, stare bună de funcționare, preț 100 RON. 
Tel 218796.

parte a unei corporații iteuațioiuda maaa-media 
care deține Doittia de lidar in nuNicarea da tiare 
și servicii Internet in v tul Austriei, in nord-eetul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara și Satu Mare

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

distribuitori de presă
Cerințe:

o Abilități de comunicare;
- • Disponibilitate la program

matinal;
• Seriozitate; -

Prezintă avantaj:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

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

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

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;

J • salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra,
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

Cu adâncă durere vă anunțăm că a trecut 1 an de la 
trecerea în neființă a celei care a fost o mamă iubitoare

SCHREIBER MONICA (MÂȚ)
Comemorarea va avea loc la Mănăstirea Catolică, în data 
de 30.08.05, ora 8.00.

• vând ladâltigoriflcă 5 sertare, preț 350 RON.
TeL 234900.0766/592052
• vând «nrt de cusut electrică Ileana, nouă 
neasamblată Tel. 227058, Intre orele 16.00-20.00.
• vând mașini de cusut germană Kohler, seria 
1322661001-2505013. perfectă funcționare, 
vechime de peste 100 de ani, preț neg. Tel. 
212272,0723/732S60.
• vând hhșM de cusut Singer, de fabricație 
rusească, tn stare foarte bună. Tel. 213588.

• PMmui buton ae identitate, permis ae 
conducere, certificat de naștere, livret militar, 
card de benzină, talon de mașină, asigurare, 
rovinletâ pe numele Costa Clprian, găsitorului se 
oferă recompensă Tel. 0722/4124»
• ptertfa camrt de asigurări sănătate pe 
numele Marinescu Maria. Se declară nul.
• atentat camrt de asigurat pe numele Buzdugă 
Olivia. Se declară nul.

• pierdut carnet de asigurat pe numele Origan 
Vaslle. Se declari nul.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• atentat «antet de asigurat pe numele Drăgoiu 
Ml Se declară nui.

Un ultim omagiu celei care a fost scumpa noastră verișoară
BARBU GABRIELA

Dumnezeu s-o ierte și să o odihnească în pace.
Verișorii Ioana, Dorina șl Nelu Heredea din Arad

• efectuai tramport marfă local șl 
interurban, cu camion acoperit de 3,21 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/963297.

pentru^utfllzarea calculatorului la nivel 

european, începând cu 1 septembrie 2005, 
(ECDL). înscrieri șl Informații suplimentare 
Tn perioada 25 Iulie ■ 25 august la sediul din 
Deva Bdul 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea 
Cepromln), etaj 2, camera 221. Tel. 
0254/212070, fax 0254/218111.

• «4» tramport marfă cu autouti
litară de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• K SBva Temporls angajează decorator flori, 
persoană gen feminin, vârsta între 20-40 ani, ofer 
Instruire la CluJ-Napoca Relații la telefon 
0722/631555.

■ angajez șoferi categoria D panini tram- 
port public persoane, Informați la Mdtal 
femei, orale 8J0-15Ja TeL02542313M,CV 

m pot depune la Cepromln camera 212.

• K cu țedtal te Deva pro* depqdț 
produce alimentare, angajează bl cwxtțfi 
avantajoas* maidptaand, șofer, operator 
ceicdator. TeL OTn/mci, 073/008035,

• «fer w* adopție plslcuțâ tigrată, frumoasă Șl 
Iubitoare, unor Iubitori de animale. Tel. 218796, 
0723/320945.
• vând 2 vaci, Holstein, 3 șl 9 ani, și 2 viței de 4 
luni. Tel. 23695a
• vând uub’ivad, preț minim 0.70 RON(7000 
lel/kg). Tel. 262069.
• vând mâiuă de 2 ani, Mărtlnești, nr. 54. Tel. 
24638a
• vând vacă de 6 ani cu vițel, plată la reducere. 
Tel. 237339, Bălata 31.
• vând vțM. Tel 261013.

Altele (61)
• vând candatotau de cristal de Boemla, 
perfectă stare, cu 3 brațe, preț neg. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând cântar-platformă, fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080 x 080 mp, stare ireproșabilă, preț 
neg. Tei. 0723/732560,212272.
a vând ante de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284
• vând marotei Tesla. 130 cm, in funcțiune. 
Tel.747741.
a vând • pereche de ochelari cu lentile import, 
bifocale, dioptrie+V + 6, preț neg 1500 mii. (150 
RON). TeL 211441.
• vând Sobra filatelice România, perioada 1946- 
1993, cu reducere față de lista de prețuri 2005. 
Tel. 222579.

Pierderi (62)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

• plantat c de asigurat pe numele Preda 
LI viu Fel iclan. Se declară nul.

• tramport do persoane cu microbuz, la cele 
mal bune prețuri, nunți, excursii, mănăstiri, alte 
ocazii. Tel. 0712/161661.

• Kbiromac SRL Sântandrel angajează 15 
croHoraaa, salariu atractiv raportat la 
capacitate, m decontează transportul TeL 
miawi,

• «tentat camat de asigurat pe numele Șuluțlu 
Ileana. Se declară nul.
• atentat camrt de asigurat pe numele Tărtău 
Maria. Se declară nul.
• plantat tegHknațta serviciu SC ELECTROCEN- 
TRALE Deva SA pe numele Crlșovan Daniel 
Florin. Se declară nulă.

Apeluri (65)
• handkaprt, 47 de ani, vă rog să-mi dărulți un 
computer și discuri cu muzică clasică Vă 
mulțumesc. Tel. 747741.

Matrimoniale (69)
• doresc aawșflnță cu domnișoară reală cla
sică sănătoasa, care consumăm bucătărie din 
elementele eco, lacto-vegetariene doar energie 
vie. Tel. 281244 Deva.

Solicitări servicii (71)
• bugetară 40 ani, caut al doilea loc de muncă 
part-time, după ora 16.0a Tel. 0744/874987.

Prestări servicii (72)
• ofer sardei de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284
• transport mobiă, electrocasnice, cu auto de 
141 și 17 mc, la cerere asigur și demontarea 
acestora pentru transport Tel. 225578, 
0744/934462.

Informația te privește

EVIDENTIAZA-TE!
F

Solicitări locuri de munca 
(73)

• economistă, porfectlomtâ In audit șl contabi
litate In București, Budapesta, Amsterdam, scriu, 
vorbesc 5 limbi, utilizez orice fel de tehnică de 
calcul, posed permis, caut serviciu adecvat In 
Deva Tel. 225044 sau 0723/973283.

Oferte locuri de munca (74)
• angolez șofer categoria Dl șl D pentru trans
port persoane, sistem convenție, domiciliul 
stabil tn Deva Tel. 0745/638717,

«.„ranM o r^Hrata ■ inia cuor 
letoare șl Imprimante, domlcMu stebR In 

vaștexperiartâtodo nkikdomailh 
M. 2U777 MU NZ7/1M22.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse In cutiile 
speciale instalate lruurmătoa- 
rele puncte din Deva:

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

• IC Rombta Impex MU. magazin electrice

toantee, 072». 746414 02*4'412600.

• Sodeteto comercială angajsază bucătar 
spedalst, Informat! la restaurantul Pred- 
dent, Sir. 22 Decembrie, 16a iau la tel 
234067,0722/38721.

• aoctetete comercială operator EBta, zona 
de vest, angajează u salariu atractiv, ope
rator comardaL automate cafea Cerințe; 
domldfiul Deva camrt conducere cate
goria B, studR minim liceu, CV ie trimit la 
teV 14x0254031485.

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

VARIANTE
SIMPLU

Anunț GRATUIT

j • chioșcul de ziare de lângă
I Comtim;
i • chioșcul de ziare din stația
| de autobuz Orizont- Micro 15;
I • chioșcul de ziare de lângă
j Galeriile de Artă Forma;
! • chioșcul de ziare de lângă
, Alimentara Dacia;
| • chioșcul de ziare intersecția
I Zamfirescu - B-dul Decebal.

cwÂtm

PRIMA APARTHf......

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

mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:laura.contra@informmedia.ro
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• înghețată imensă Cel mai mare tort de 
înghețata din lume a fost făcut duminică la 
Moscova cu ocazia Zilei înghețatei. Denumit 
Valsul vienez, tortul era lung de 232,4 metri. 
După stabilirea recordului de către arbitrii 
Guiness Book, tortul a fost tăiat în 6.000 de 
felii și împărțit participanților.

Axl Rose dat în judecată

Teoria complotului
Londra (MF) - O fostă gardă de corp a 

prințesei Diana, Kes Wingfield, care era cu 
aceasta la Ritz în seara accidentului din 
Paris, la 31 august 1997, a respins duminică, 
într-un interviu acordat săptămânalului 
News of The World, teza unui complot al 
serviciilor de informații britanice.

Wingfield îl acuză pe Mohammed al-Fayed 
că este indirect responsabil de tragicul acci
dent, pentru că a obligat personalul care 
se ocupa de securitatea prințesei și a fiu
lui său, Dodi al-Fayed, să-și schimbe pla
nurile în ultimul moment. „în timp ce fiul 
său fugea de paparazzi, el este cel care a 
•autorizat acea schimbare idioată de plan 
care a transformat plecarea ordonată de la 
Hotelul Ritz, într-o urmărire cu mașini care 
a dus la moartea celor doi”, a declarat gar
da de corp.

■ Solistul formației 
Guns N' Roses a fost 
dat în judecată chiar de 
colegii de trupă.

New York (MF) - Solistul 
trupei Guns N' Roses, Axl 
Rose, a fost dat în judecată de 
doi membri ai formației, Saul 
Hudson (Slash) și Michael Mc 
Kaga (Duff), pentru că ar fi 
primit mai mulți bani decât 
ei din drepurile de autor, 
transmite BBC News Online

Avocatul lui Rose susține 
că solistul nu a făcut decât 
să-și ceară drepturile, iar o 
eroare administrativă a ge
nerat câștigul mai mare al 
cântărețului, comparativ cu 
cel al celorlalți.

Hudson și McKagan, care 
acum fac parte din formația 
Velvet Revolver, susțin că 
Rose ar fl primit cu 500.000 de 
dolari mai mult, din partea 
care le revenea lor anual. Ei

Katrina i-a lăsat în beznă

Sinistrați
. Santiago (MF) - Apro
ximativ 500 de persoane 
au rămas sinistrate, iar 
100 de case au fost avari
ate din cauza inundații
lor provocate de ploile a- 
bundente din Santiago, 
au anunțat autoritățile 
chiliene. Inundațiile nu 
au provocat nici un de
ces.

Progrese
Paris (MF) - Cercetă

torii americani au pus 
la punct un test care ar 
putea să permită detec
tarea proteinei prionice 
anormale în sânge, care 
indică maladii precum 
cea a vacii nebune sau 
versiunea sa umană, po
trivit unui studiu publi
cat de revista Nature 
Medicine. Experimentul 
s-a efectuat asupra sân
gelui de hamster infec
tat, dar autorii au mari 
speranțe că vor putea 
aplica tehnica lor la sân
gele uman.

Mai bună 
decât 
fructele
Washington (MF) - O 
echipă de cercetători 
americani a măsurat 
conținutul de antioxi- 
danți a peste o sută 
de alimente, printre 
care legume, fructe, 
condimente, uleiuri și 
băuturi, descoperind 
că sursa cea mai 
bogată este cafeaua. 
Antioxidanții ajută 
organismul să eli
mine radicalii liberi, 
molecule 
distrugătoare care 
vătămează celulele și 
ADN-ul. Antioxidanții 
au fost asociați cu 
numeroase avantaje 
pentru sănătate, 
inclusiv protecție 
împotriva bolilor de 
inimă și a cancerului. 
Studiile au asociat 
consumul de cafea 
cu riscuri reduse de 
cancer de colon și 
ficat, diabet de tip 2 
și Parkinson.

■ Alimentarea cu ener
gie a fost întreruptă în 
mai multe cartiere din 
New Orleans.

New Orleans (MF) - Ura
ganul a provocat ieri Între
ruperea alimentării cu ener
gie a mâi multor cartiere din 
New Orleans, unde în cursul 
dimineții vizibilitatea era ex
trem de redusă, din cauza lip
sei iluminatului stradal și a 
ploii abundente. Uraganul de 
categoria a patra e însoțit de 
rafale de vânt cu viteze de pâ
nă la 240 de kilometri pe oră.

Chiar dacă aproximativ 
80% dintre cei 485.000 de locu

Green Day a luat șapte premii
■ Duminică, la Miami, 
uraganul Katrina a ocolit 
gala de decernare a Pre
miilor MTV Video.

Miami (MF) - Formația 
punk Green Day a câștigat 
șapte premii la MTV Video 
Music Awards, ceremonie 
desfășurată duminică la Mia
mi, relatează AFP.

Green Day a dominat com
petiția cu interpretarea fur
tunoasă a piesei „Boulevard 
of Broken Dreams”, care i-a 
adus șase din cele șapte pre
mii câștigate, printre care și 
premiul pentru cel mai bun 
videoclip al unui grup și cel 
mai bun videoclip rock.

Missy Elliott a primit două 
premii pentru „Lose Control”,

Carnaval la prima ediție la Notting Hill

Disperați pentru un câine
Londra (MF) - Un cuplu de britanici oferă 

40.000 de lire sterline recompensă celui ce 
le va găsi câinele pierdut acum cinci luni, 
cei doi ipotecând casa și vânzând verighe
tele și inelele de logodnă pentru a face rost 
de bani.

Natasha este o cățea labrador în vârstă 
de 15 ani. Diane Cousins (55 ani) l-a mai 
convins pe soțul ei, Roy (55 ani), să „pună 
la bătaie” și o sumă lăsată moștenire de 
tatăl lui.

Cu toate acestea, nu a apărut încă Vreun 
semn că cineva ar fi văzut câinele. Femeia 
se teme că patrupedul - care are nevoie de 
îngrijire medicală periodică, din cauza 
vârstei - a fost furat.

■ Acest carnaval sim
bolizează caracterul 
multirasial și multi
cultural al Londrei.

Londra (MF) - Sute de mii 
de persoane au participat 
duminică la prima ediție a 
carnavalului din Notting Hill 
de după atentatele din iulie, 
sărbătorind diversitatea cul
turală a Londrei. Dansatorii
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Axl Rose (Foto: FAN)

susțin că solistul i-a angajat 
pe cei de la Societatea Ame
ricană a Compozitorilor să 
trimită toate veniturile reve
nite în urma dreptului de 
autor numai companiei lui. 
Dar avocatul lui Rose susține 
că atunci când a fost plătit 
mai mult decât era cazul, 
solistul a retumat banii.

itori au părăsit orașul, sute 
de persoane încă mai căutau 
adăpost în cursul dimineții. 
Aproximativ 30.000 persoane 
care nu au reușit să plece din 
oraș s-au refugiat în Super- 
dom, un stadion acoperit.

Inundațiile provocate de 
uraganul Katrina ar putea 
provoca un veritabil dezastru 
în New Orleans, distrugând 
sistemul de apă și canalizare 
al orașului, și infrastructura 
acestuia, deoarece New Or
leans e situat cu circa 60 cm 
sub nivelul mării.

Spitalele au pregătit deja 
planuri de evacuare a paci- 
enților aflați la etajele infe
rioare.

Green Day a dominat competiția

prințesa pop-ului Gwen Ște
fani a câștigat de asemenea 
două premii, cu „Hollaback 
Girl” și „What U waiting for”. 
Printre câștigători s-au numă-

și artiștii îmbrăcați în cos
tume multicolore ornate cu 
pene și monede au defilat 
duminică după-amiază pe a- 
prwos I de care, acom-
paniați de archestre.

Polițiaa sporit măsurile de 
siguranță pentru cea de-a 41- 
a ediție a carnavalului, desfă
șurată sub numele „Unitate și 
diversitate”. Mai mult de 
4.500 de polițiști au fbst tri
miși în cartierul cel mai

(Foto: EPA)

rat și Gorrilaz, cu „Feel Good, 
Inc”.

Premiile pentru cel mai 
bun videoclip al unei artiste 
și al unui artist au fost câști- 

bogat din vestul Londrei, iar 
500 de ofițeri de la poliția 
rutieră au mers cu mijloacele 
de transport în comun pentru 
a liniști publicul. Opt per
soane au fost arestate pentru 
tulburarea liniștii publice.

Carnavalul a fost creat în 
1964 de comunitatea de jamai- 
cani. Evenimentul a continu
at și luni, zi de sărbătoare în 
Marea Britanie, cu parade 
spectaculoase.

gate de Kelly Clarkson, res
pectiv Kanye West. ■

Starul hip-hop Diddy, <S 
noscut până de curând sw 
numele de Sean P. Diddy 
Combs, a fost gazda even* 
mentului, prezentând stră
lucitoarea gală cu stil, schim- 
bându-și garderoba de câteva 
ori - de la eleganța unui 
smoking gri trecând la ținu
ta sport.

Cum era de așteptat, o mul
țime de vedete au apărut la 
Miami cu yachtul, printre 

„care Usher, Clarkson sau Ri-
cky Martin, sau conducând 
mașini luxoase. Spre bucuria 
organizatorilor, cerul de la' 
Miami se limpezise chiar îna
inte de începerea spectacolu
lui, după ce uraganul Karina 
trecuse de sudul Floridei.

Vacanță Jackson a 
mtat orașul Dubai în | 

compania șeîcului Abdal-


