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Trei persoane și-au pierdut viața, ieri +++ Accidentul a avut loc în timp ce încercau să curețe o 
tână din localitateajCozia +++ Cauza morții: intoxicație cu monoxid de carbon

O echipă formată din 
Moldovan Nicolae în vârstă 
de 32 de ani, tatăl acestuia

După ploaie, umbrelă. George W. Bush 
a anunțat că va deschide o anchetă privind 
disfuncțiile în operațiunile de salvare după 
uraganul Katrina. /p4 'Foto; efa)■■
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Scumpiri la benzină
București (T.S.) - Petrom va majora, înce

pând de astăzi, prețul benzinelor comercia
lizate în stațiile proprii cu 9 bani (900 lei 
vechi). Astfel, un litru de benzină Eco Pre
mium va ajunge Ia 3,72 de lei, în timp ce 
sortimentul Premium fără plumb va costa 
3,69 de lei. Benzina Top Premium 99 + va ur
ca de la 3$4 de lei la 4,03 lei pe litru. Com
pania Petrom a hotărât să mențină neschim
bate preturile motorinelor și autogazului.

A lovit și a fugit
Deva (T.S.) - Un accident de circulație sol

dat cu rănirea ușoară a lui Cristian Tănase 
în vârstă de 23 de ani și a fiului acestuia 
în vârstă de un an și trei luni, a avut loc, 
ieri în jurul orei 19:00 în municipiul Deva. 
„Treceam strada, în dreptul Brutăriei 
Neamț, când am fost loviți de o Dacie. Șofe
rul nu a oprit fugind de la locul accidentu
lui", declară victima. Trei ore mai târziu, 
polițiștii au reușit să-l identifice pe vinovat, 
L.C. (din Deva) care avea o alcoolemie de 
1,47 la mie.

■ Două dintre vic
timele accidentului 
tragic de ieri de la 
Cozia erau tată și fiu.

Vică în vârstă de 60 de ani, 
Ilie Oină de 30 de ani și 
Șichet Ovidiu de 32 de ani au 

Coziâ(T.S) - Lucrările de folosit o motopompă alimen- 
curățire a fântânii au început tată cu benzină pentru a scoa- 
de sâmbătă. te apa din fântână.

UE, interesată de rromii noștri
Rromi, cU experții locali în do- ocupării posturilor de experti 
meniu, ONG-urile rrome și li-

■ Autoritățile doresc 
să reorganizeze Grupul 
mixt de lucru la nivelul 
județului Hunedoara.

Damiel I. Iancu_______________
dan iei.UfKu^infenw medU.ro

Deva - Prefectura a organi
zat o întâlnire a reprezentan
ților Biroului Județean pentru

Instituție nouă, 
director nou

Deva (R.I.) - începând de 
ieri noul director al Direcției 
Județene pentru Tineret, 
Lârincz Szell, și-a luat în pri
mire noua funcție.

Actuala instituție va prelua 
patrimoniu] și activitatea fos
tei Agenții Județene a Tabe
relor și a Compartimentului 
pentru tineret.

Pentru a stabili programul 
noii instituții vor avea loc 
consultări cu reprezentanții 
structurilor asociative de ti
neret și cu instituțiile și auto
ritățile locale. /p. 5

deri ai comunităților de rro
mi. Scopul a fost de a reorga
niza Grupul de lucru mixt la 
nivelul județului Hunedoara. 
A fost prezentat regulamentul 
și componența grupului mixt 
și s-a întocmit un plan de mă
suri, printre care solicitarea a- 
dresată primăriilor de a se or
ganiza concursuri în vederea

W.vVv euro. 
irecția Silvică Hune- 
)ara. a Încasat în 
■inia jtunătate a 
jestui an din vân- 
urea la export a 
uctefor de pădure 
>0.000 euro deși în 
îeșț an camnania de 
coltare a acestora a 
ceput cu întârziere 
dorită condițiilor 
imatice nefavora- 
le. Recoltarea de 
ine roșii șl mure 
ite în plină 
ssffișurare. /p.5

(Foto: arhW>

Din informațiile furnizate câteva zeci de minute tatăl și 
de medicii de la Ambulanta filă împreună cu Ilie Oină au 
Deva se pare că pe parcursul murit în timp ce curățau fân- 
lucrării în fântână s-a acu- tâna. Șichet Ovidiu a scăpat 
mulat monoxid de carbon, 
rezultat în urma arderii ben-
zinei. Fiind un gaz eare nu 
are miros cei patru nu au 
sesizat pericolul. Astfel, în 

locali pentru rromi. „Nu do
rim să se mai perpetueze sta
rea de incertitudine și inefici
entă de până acum. Integrarea 
în UE este aproape și trebuie 
ca rromii să-și găsească și ei 
locul, prin implicarea în deru
larea de proiecte de dezvol
tare”, ne-a declarat Florian 
Toma, director de cabinet în 
cadrul Prefecturii Hunedoara. 

cu viată, fiind transportat de 
TingMfflȚ lat Spitalul Județean 
din Deva.

Potrivit medicilor, starea 
acestuia este stabilă.

Atenție la 
păsări!

Deva (T.S.) - Deși la ni
vel național e instituită o 
alertă privind pericolul a- 
pariței gripei aviare, cres
cătorii de păsări de la noi 
din județ habar n-au. E a- 
devărat că, din declara
țiile acestora, nimeni nu 
i-a anunțat, /p.3
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• în top. Partidul liberal polonez Platforma 
Civică se află, cu trei săptămâni înaintea le
gislativelor, pe primul loc în preferințele e- 
lectoratului, fiind urmată de Partidul Lege și 
Justiție (PiS). Liberalii se bucură dă 29-38% 
din intențiile de vot, în timp ce PiS de 20-23%.

• Acuzații. Un fost consilier politic al preșe
dintelui ucrainean Viktor lușcenko a lansat 
un atac dur la adresa echipei acestuia, acu
zând de corupție mai mulțioficiali guverna
mentali. Oleksandr Zincenko a demisionat 
sâmbătă din funcția de secretar de stat.

Cere revizuirea 
priorităților

Sofia (MF) ■ Președin
tele bulgar. Gheorghi 
Părvanov, a cerut recon
siderarea priorităților 
de securitate națională, 
care trebuie să țină cont 
de dezastrele naturale 
care au afectat țara în 
ultimele două luni. El a 
participat la o conferin
ță intențion£MLtpentru 
lupta împoțfiVa dezas
trelor naturale, care și-a 
deschis lucrările luni la 
Sofia,’ în prezența a 200 
de experți din 25 de țări. 
Unul dintre principalele 
obiective ale forumului 
constă în identificarea 
metodelor de prevenire 
a catastrofelor naturale 
și de reducere a impac
tului acestora, dar pe a- 
genda conferinței este 
inclusă și analiza dezas
trelor produse în trecut, 
care va permite identifi
carea cauzelor acestora.

••

Putin avertizează
interventii din exterior în 
politica fostelor republici 
sovietice.

Moscova (MF) - Rusia nu 
va tolera intervenții din exte
rior in politica fostelor repu
blici sovietice și nici încercă
rile de destabilizare a țărilor 
aflate la granița sa, a declarat 
președintele Vladimir Putin, 
citat de The Times.

încă afectat de revoluția 
portocalie produsă în Ucrai
na, Putin a denunțat organi
zațiile ; non-guvernamentale 
sprijinite de Occident, pe care 
le acuză pentru provocarea de 
tulburări îrrfosta zonă de in
fluență a Moscovei.

Partenerii noștri din străi-

Vladimir Putin (Foto: EPA)

Kofi Annan

*
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■ Rusia nu va mai tolera nătate greșesc”, a declarat 
Putin, în cursul unei întâlniri 
de 21 de ore cu personalități 
și reprezentanți ai presei occi
dentale, care a avut loc la 
Kremlin. „Nu ne opunem 
schimbărilor din fostele state 
sovietice, dar ne temem ca ele 
să nu se producă haotic”, 
adăugat liderul rus.
Pentru imagine

Evenimentul a avut drept 
scop îmbunătățirea imaginii 
liderului de la Kremlin în Oc
cident, unde este văzut ca un 
conducător tot mai autoritar, 
și respingerea zvonurilor con
form cărora acesta ar inten
ționa să rămână la conduce
rea țării și după expirarea ac
tualului mandat, în 2008. în 
cursul întâlnirii, au mai fost

discutate și subiecte precum 
corupția din Ucraina - consi
derată îngrijorătoare de Pu
tin, care recunoaște că și în 
Rusia, problema este la fel de 
gravă - și redeschiderea, de

către Estonia și Letonia, a 
negocierilor referitoare la sta
bilirea frontierelor cu Rusia, 
pe care președintele rus le-a 
calificat drept inacceptabile și 
pasibile de a crea un prece
dent periculos în Etfrâpa

Vladimir Putin și-a exp» 
mat îngrijorarea și față de 
programele nucleare ale Tehe
ranului, dar a insistat că a- 
ceastă țară nu a făcut, până 
în prezent, nimic ilegal și că 
nu ar trebui să fie trimisă în 
fața Consiliului de Securitate 
al ONU. El a fost, însă, in
transigent în problema Cece- 
niei, declarând că Șamil Basa- 
iev - organizatorul luării de 
ostatici de la școala din Bes
lan - trebuie să fie ori captu
rat, ori eliminat cât mai cu
rând.

Irakul, 
refugiul 
teroriștilor 
New York (MF)-Se
cretarul general al 
ONU, Kofi Annan, 
apredază că Irakul le 
oferă teroriștilor un 
refugiu mai sigur de
cât cel pe care îl asi
gura Afganistanul 
pentru talibani. „O- 
bișnuim să conside
răm Afganistanul 
drept centru al acti
vităților teroriste. Am 
impresia că Irakul a 
devenit o problemă 
enormă, mai gravă 
decât, Afganistanul. 
Foarte mulți musul
mani sunt nemulțu
miți iacurti^ se eon- 
'sid^^CtimRnprc' 

priile țări și în Occi
dent. Se simt ținte, 
iaț situația din Irak 
nu a rezolvat lucrurt 
le" în această privim 
ță, a spus el. Annan 
a provocat, anul tre
cut, nemulțumirea 
SUA după ce a a- 
preciat că războiul 
din Irak a fost ilegal.

Protestatari
dad. Ei au venit ieri în capitală, din diverse provincii ale țării, pentru a cere să li se 
asigure locuri de muncă după terminarea studiilor. (Foto: epa)

Fără alternativă
București (MF)-«al ânia 

nu are alternafiv 
vrea să elaboreze oi 
alternativă la ne 
UE în 2007, a declar 
președintele Traian 
la o dezbatere o 
Camera de Comerț.

„România și-a îndeplinit la 
zi obligațiile asumate. Air a 
convingere» că raportul de ța'--1’^ 
ră va consemna voința și ca
pacitatea Guvernului de a 
pregăti România pentru intra
rea în UE și va consemna pro
gresul înregistrat de România 
în 2005”, a spus președintele.

El a spus că are o veste 
proastă pentru cei ce propo
văduiesc amânarea integi rii. 
„Pentru partizanii gralii, 

|i yjșșțga este bună. România nu 
are alternativă și nici nu vrea 
să elaboreze o strategie alter- . 
nativă la neintrarea în UE înri 
2007”, a spus Băsescu.

i nu 
gie 
în 

■•’ieri,

‘I

Explozie în Gaza
Gaza (MF) - Gel puțin patru persoane au 

fost ucise, iar alte 30 rănite, luni seara, în 
; urma expieri progtyp* în locuința din Ga- 

■ za a unui membru m mișcării radicale isla- 
miste Hamas, conform unor surse medicale 
și din forțele de securitate palestiniene.

Ț Printre victime se află trei bărbați și o 
femeie, a declarat medicul Bakr Abu Safieh 
de la serviciul de urgență al spitalului Chl- 
fa din Gaza.

Mai multe persoane rănite se află în sta
re gravă, iar printre victime se află femei 
și copii.

Deflagrația, care a avut loc la Chujaiya, 
un cartier din estul orașului Gaza, a dis
trus casa militantului Hamas și alte patru 
locuințe învecinate.

Președintele Autorității Palestiniene, 
Mahmud Abbas, a deplâns „acest incident 
regretabil” și a afirmat că a fost declanșată 
o anchetă pentru determinarea circumstan
țelor producerii exploziei.

Ratificare rapidă
București (MF) - Par

lamentul de la Budapes
ta va începe în două 
săptămâni procedurile 
de ratificare a Tratatu
lui privind aderarea Ro
mâniei la UE, l-a infor
mat Andras Barsony, se
cretar de stat în Ministe
rul ungar de Externe, pe 
premierul Tăriceanu.

într-o întâlnire orga
nizată, ieri, la Palatul 

• Victoria, între cei doi 
oficiali, Tăriceanu și-a 
Exprimat aprecierea 
pentru demersurile făcu
te de autoritățile de la 
Budapesta în vederea ra
tificării Tratatului de 
Aderare.

Cei doi oficiali.au dis
cutat și despre pregăti
rea ședinței comune a 
celor două guverne, care 
va avea loc în luna oc
tombrie la București.

Iliescu nu
7 ft

■ Senatorul nu consi
deră foarte potrivită 
schimbarea construcției 
instituționale.

București (MF) - Senatorul 
PSD Ion Hiescu a apreciat, 
ieri, într-o conferință de pre
să, referitor la propunerea 
lansată de liderii partidului 
privind instituirea Parlamen
tului unicameral, că nu este 
foarte potrivit ca din deceniu 
în deceniu să aibă loc schim
bări privind construcția insti
tuțională.
Pro și contra

întrebat despre propunerile 
privind votul uninominal și 

, Parlamentul unicameral, Ili- 
' eseu a fost de părere că aces

tea trebuie să formeze obiec
tul unei analize atente, ținând 
cont de avantajele și dezavan
tajele pe care le presupun.

i pe felie cu PSD

Senatorul PSD Ion Iliescu
(Foto: arhivă)

Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 
30 rănite, în explozia de luni seara (Foto: epa)

Confruntări în Arabia Saudită

gislativul format din două Ca-, 
mere, avându-se în vedere 
tradiția României antebelice, 
care a avut Parlament bica
meral, precum și tradiția ce
lor mai multe țări europene, 
care au un astfel de sistem.

Fostul președinte a mențio
nat, totodată, că sunt și alte 
păreri, cum ar fi aceea ca 
Parlamentul bicameral să-și 
reducă numărul de parlamen
tari.

Iliescu a apreciat că trebuie 
consolidată experiența acu
mulată, să se încercă să se 
dea mai multă eficiență func
ționării structurii existente și 
să se înlăture eventuale ele
mente care aduc o inerție su
plimentară acestei instituții.

în ceea ce privește votul 
uninominal, senatorul PSD a ___ MlLx _x___ X_____ • X  
taje, dar și dezavantaje^ de 
care 'trebuie să se țină feeama 
lai ar Jiză____________ )

~~

Referitor la propunerea de 
instituire a Parlamentului u- 
nicameral, Ion Iliescu a amin
tit că și pe această temă au 
avut loc discuții la începutul 
anilor '90, la elaborarea pri
mei legi electorale și a Consti
tuției, fiind exprimate argu
mente pro și contra.

El a precizat că, în favoarea apreciat că acesta are și âvan- 
Parlamentului mont ar arai i—’* J----- ’ J------- j-
a prevalat argumentul econo
mic, dar s-a optat pentru Le-

fe
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Riyad (MF) - Confruntările 
violente înregistrate începând 
de-duminică într-un cartier 
om rașul Dammam, situat în 
estul Arabiei Saudite, ș-au 
SOldat cu moartea a cinci mi- 
litanți islamîști și a doi poli
țiști, au anunțat, ieri, surse 
din cadrul serviciile de secu
ritate, citate de AFP.

„Alte trei persoane înarma
te au fost ucise luni seară de 
către forțele de securitate”,

care au asediat o casă unde 
se baricadaseră mai mulți 
suspecți, au precizat sursele 
citate. în plus, doi polițiști au 
fost uciși în confruntările ar
mate dintre forțele de securi- 
tăte și militanții asediați.

Potrivit unui bilanț provi
zoriu anunțat duminică de 
Ministerul saudit de Interne, 
incidentele de la Ammam se 
soldaseră cu moartea a doi 
suspecți și a unui polițist.

Iranul are nevoie de timp
Studiul face referire Ua 

istoria politică a Iranului 
și la progresele înregistrate 
de programele nucleare ale 
Teheranul- Potrivit stu
diului, Iranul se confruntă 
cu .două hstacole tehniceg 
majorei producerea ie mia/"; 
te al c e fișiune atoițiică și 
construirea unor, focoase 

Aț^’eare performante.- ■ .

Londra (MF) - Un studiu 
efectuat de Institutul Inter
național pentru Studii Stra
tegice din Londra, ihtiț^ag 
„Programele iraniene ere 
înarmare strategică - o eva
luare finală”, apreciază că „ 
Teheranul ar mai avea ne
voie de câțiva ani pentru 
a se putea dota (hifi 
ment nuclear.

•
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Gorunul de 800 de milioane• Negocieri. Sindicatele din metalurgie 
susțin o majorare a salariului minim pe 
ramură la 5,2 milioane lei vechi, a declarat 
președintele Sindicatului Siderurgistul de la 
SG Mittal Steel, Petru Vaidoș. Cerința este 
inclusă în cadrul negocierilor referitoare la 
capitolul salarizare din contractul colectiv de 
muncă pentru perioada 2005-2006. (M.S.)

■< >_ • Țebea 2005. Manifestarea care comemo- 
! e rează în fiecare an pe Crăișorul Munților -

Avram lancu - „Serbările Naționale de la 
Țebea - 2005", se va derula în zilele de 10 
- 11 septembrie. Oficialitățile au pregătit 
ceremonii și spectacole multașteptate mai 
ales de locuitorii comunei Baia de Griș. (S.B.)

• „Felidan Fărcașu". Festivalul-concurs de 
muzică populară „Felician Fărcașu" va începe 
vineri, 09.09. 2005, ora 17.00. Pentru cate
goria de vârstă copii s-au înscris 24 de can
didați în timp ce pentru categoria adulți, 34

. de candidați. Gala Laureaților se va 
desfășura duminică, 11.09.2005, în cadrul 
manifestării de la Țebea. (L.L.)

Lupta pentru 
(unQnominalizare
Daniel I. Iancii____________
da nieUa ncU0infonmnedia.ro

■ Peste 800 milioane 
de lei, pentru Țebea, 
este o sumă conside
rată imensă.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniduginfonnmedli.ro

Deva - De la nivelul Con
siliului Județean Hunedoara 
(CJ), prin muzeul devean, s- 
au derulat, în anul 2003, nici 
mai mult nici mai puțin, fon
duri pentru reparații ale 
Gorunului lui Horea în va
loare de 225 mii. lei. Pe lângă 
această sumă muzeul a cerut, 
la ultima ședință a CJ, încă 
60 mii. lei pentru reabilitarea 
faimosului gorun distrus în 
urma furtunii din 19 iulie 
2005.

în aceiași găleată a muzeu
lui se adaugă fondurile alo
cate Casei memoriale a lui 
Crișan: 29 milioane lei + 144 
milioane lei, și cele pentru 
amenajarea aleilor și mor
mintelor din Complexul Țe- 
bea: 393 mii. lei în anul 2004. 
în total, pentru ca centrul

După cum se-arată augurii politici, vre
mea (apocaliptică pentru unii posesori 
de scaune în Casa Poporului) introducerii 

votului uninominal se-apropie. Vântul 
schimbării sistemului electoral l-au iscat, 
lucru ce pare de necrezut, tocmai PSD-iștii, 
stârnind astfel și mânia proletară a aliaților ce 

țin morțiș să-și asume paternitatea. Nu știu ce 
l-o fi apucat pe Geoană să declame că visul 
PSD e să realizeze imposibilul și de ce-o fi 
ales taman momentul când se află în opoziție 
pentru punerea în practică a respectivului vis. 
Patru ani ar fi avut destul timpM. Da' pe- 
attrnci-'pesediștii s-aiu gândit la alte bazaconii, 
cum ar fi sugerea sângelui boborului înc-o 
legislatură...

Pe de altă parte, mă îndoiesc că entuzi
asmul parlamentarilor (cel puțin al uno
ra) e atât de mare și de sincer pe cât vor ei 

să arate. Locul de pe liste, chiar dacă se ținea 
cu cheltuială grea, măcar era sigur, precum 
sigură era .și scoaterea pârlelii după... Și meri- 

j ta să-ți arunci banii în campanii de îmblân
zire a bestiei numite electorat, cu mici și 
bere pe acorduri de manele. Pe când de- 
acum ce va fi? Numai mintea, uneori tulbure, 
a cetățenilor cu drept de vot va putea ști! 
Jalea va fi mare cu toate că scopul e nobil, 
iar pe mulți dintre parlamentarii de azi nu-i 
vom mai regăsi dormind în Legislativul de 
mâine...

Notarul și soțul i-au vândut casa
■ Un bărbat din 
Petroșani a vândut 
apartamentul soției, în 
cârdășie cu un notar.

Mihaela TAmaș_______________
lettiaei a. taiMiffinfocnunedla.ro

Deva - Un notar din Târgu 
Jiu și un bărbat din Petroșani 
sunt cercetați pentru fals 
material în înscrisuri. în cur
sul anilor 2002-2004 soția lui 
Marius C., de 35 de ani din

Inconștiența autorităților, 
bucuria găinilor

Caricâtură de Liviu Stănilă

■ Țăranii hunedoreni 
habar n-au că s-a insti
tuit stare de alertă în 
privința gripei aviare.

Tiberiu Stroia________________
tlberiu.stroia0infonnmedle.ro

Deva - în condițiile în care 
în Rusia au apărut primele 
cazuri de gripă aviară, Auto
ritatea Național Veterinară 
din țara noastră a instituit 
starea de alertă. Aceasta pre
supune ca reprezentanții din 
teritoriu să informeze cres
cătorii de păsări din județ

La vânătoare 
de mistreți

Deva (M.T.) - Localnicii din 
satul Toplița Mureșului, 
comuna Certejul de Sus au 
fost aduși în pragul disperării 
după ce culturile agricole le- 
au fost distruse de porcii mis
treți, care coborau în sat cu 
zecile. Localnicii stăteau în 
fiecare noapte de pază la cul
turile de porumb și cartofi, 
dar in zadar pentru că în 
momentul în care plecau, 
porcii distrugeau tot. Au ata
cat câinii și au rupt gardurile 
care împrejmuiau grădinile, 
în ajutorul acestor oameni a 
venit Direcția Silvică. A fost 
organizată o-vânătoare și au 
fost împușcați mai mulți mis
treți. Aceste acțiuni vor con
tinua în această zonă și li se 
va administra mistreților 
hrană, pentru a nu mai fi 
afectate culturile agricole.

Gorunul lui Horea de la Țebea la momentul morțn sale

românimii, cum este conside
rat Țebea de către toți cei cu 
suflet înflăcărat de patriot
ism, să fie pe placul tuturor 
și bun loc de primire al per
sonalităților, muzeul a chel
tuit și va mai cheltui până la 
suma finală de 851 milioane

Petroșani a plecat să lucreze 
în străinătate.

în acest timp soțul ei l-a 
contactat pe notarul Nicolae 
P., de 31 de ani, din munici
piul Tărgu Jiu, care i-a dat o 
procură specială prin care 
nevasta acestuia îl împuter
nicește să vândă apartamen
tul.
Alți proprietari

Bărbatul a semnat în fals 
acel act, iar când femeia s-a 
întors acasă a găsit în 

despre pericolul gripei aviare, 
pentru ca aceștia să ia cele 
mai elementare măsuri de 
prevenire. Cu toate acestea, 
un scurt raid prin satele 
hunedorene ne-a confirmat că 
nimeni nu a fost înștiințat de 
acest pericol. Cât despre 
măsura închiderii păsărilor 
în cotețe, pentru a evita con
tactul cu o pasăre bolnavă 
nici vorbă. Galinaceele hune- 
dorenilor zburdă libere prin 
curți și pe câmpuri.

„Nu ne-a spus nimeni ni
mic, susține Rita Jula din sa
tul Bălata. N-au mai venit pe 
la noi (veterinarii n.r) de 

* Prima xonâ rezidențială privată 
ain arealul hunedorAan care oromavează 
conceptul "Case ia cheie".

A
construct
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lei. Banii ar fi fost de folos 
pentru ajutorarea sinistra- 
ților sau a celor bolnavi.

Dar și gorunul secular, sub 
care conducătorul revoluțio
nar Horea i-a chemat la luptă 
pe moții iobagi este un fel de 
sinistrat în urma puhoaielor 

apartamentul ei alți propri
etari. I-a dat în judecată, a 
recuperat apartamentul, iar 
în cursul acestui an i-a recla
mat, la Poliție, pe soțul ei și 
pe notar. Polițiștii Biroului de 
Investigare a Fraudelor din 
cadrul Poliției Municipiului 
Petroșani au declinat compe
tența Curții de Apel Craiova, 
în dosarul penal, sub aspectul, 
infracțiunii de fals material 
în înscrisuri oficiale, pentru’ 
că polițiștii nu îi pot cerceta 
pe notari.

Găinile se plimbă liber. Dar dacă vine gripa?

când cu pesta porcină”, 
afirmă Rita Jula.

„Am auzit de gripa aviară, 
dar nu ne-a anunțat nimeni 

acestei veri. Din păcate, după 
peste 200 de ani, a fost culcat 
la pământ de vijelie. Nu mai 
e viu.

Gorunul lui Horea de la 
Țebea amintește ardelenilor 
de conducătorul marii răs
coale țărănești din 1784.

Atacul 
șobolanilor

Deva (T.Ș.) - Instalația 
de semaforizare de la 
Sântuhalm s-a defectat 
săptămâna trecută. Mo
tivul: „bandele” de șoa
reci de câmp care s-au 
„infiltrat” în cutia elec
trică și au ros firele pro
ducând un scurtcircuit. 
Reparația idurat câteva 
Zile, .iei rec piesele 
defecte au fost aduse din 
Franța.

despre pericolul ca aceasta să- 
apară și la noi. De aceea - 
lăsăm păsările libere”, spune 
un sătean din Șoimuș.

RECLAMĂ
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Calendar religios
7septembrie- înainteprăznuireaNașterii 

Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont
■ f ■

Deva (S.B.) - Maximian când a intrat în 
cetatea Pompeiopol, făcându-se praznic ido
lului de aur, a adus multe jertfe. Era acolo 
un tânăr cu neam din Licaonia, anume 
Sozont, creștin cu credință, cu deprinderi 
bune, pentru că învăța ziua și noaptea le
gea Domnului. Odată, după ce Sozont a 
avut o vedenie care îl chema la nevointa 
muce-nicească s-a hotărât să intre în cetatea 
Pompeiopol și să împartă idolul de aur, care 
era acolo, săracilor. Fapta sa a adus mare 
tulburare în cetate. Multi erau cercetați și 
chinuiti, iar Sfântul Sozont, nevrând ca 
altcineva să pătimească pentru vina lui, s- 
a dat pe fată. Acesta s-a mâniat și a poruncit 
schingiuirea lui în fel și chip. în acele 
munci sfântul și-a dat duhul. La mormân
tul lui și la izvorul cel de sub stejar, unde 
sfântul, dormind, a avut vedenia aceea s- 
au făcut, după aceea, multe minuni.

21 mart.-20 apr.

a*
5*

a

Energie electrică________________________
Sunt programate întreruperi in furnizarea energiei elec

trice:

08,30-^.00Mî^pmesey,;Sî..

Gaz metan
Nu se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva.

Apă_______________ ________________
Nu se întrerupe furnizarea apei în Deva.

Soluția integramel din numărul 

precedent: I - D - C - M - 

NEPĂSĂTOR - PU - ATENT - LUPI

- ENE - RIMEL- Dl -.BELEA - 

CAM - SAN - TH - A - AC - SAU

- AG - T - LACRIMI - APA - 

ECRAN - ISTE - ARI - PRORA - 

OUA - IN - CO - IRIS

Dispecerat apS rece 227087
Dispecerat apa caloă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
.Warnaațli
Urgențe

981
JandarmeHe 956
Poliție 055
OJ.P.C. HD 214971
DBra^amente lift

:
235090

TVR 1 PRO TV ANTENA 1

Găsiți ideea salvatoare să scăpați de persoanele ce vă 
urmăresc pas cu pas. Evenimentele de ieri vă afectează 
încă.

21 r.-20 mal
Doriți să demonstrați că sunteți puternici și curioși. Aveți 
tendința să-i ocrotiți pe cei cu probleme. Selectați vă pri

etenii!

21 mai-20 iun.
/

Vă risipiți timpul liber și nu faceți mai nimic, tocmai când 
sunteți suprasolicitat. Un adversar e pregătit să .vă facă zile 
fripte.

Lucrurile merg ceva mai bine fi ai trebui să îndrăzniți mal 
mult ca de obicei. Evitați discuțiile In contradictoriu.

21 Iul.-20 aug.
Planetele vă dăruiesc energie. Atenție ca. luptând pentru 
dreptate, să n-o risipiți, âtectându-vă sănătatea

21 aug.-2O sept.
Compensați crhicile făcute fără reținere prin compasiune 
față de cei mal puțin norocoși. Aveți șl interese pe care 
nu le faceți publice.

21 sept.-2O .1
Cei dragi au încurcături din cauza comunicăr 
încercând să-i ajutați dațl de Belele șl de r

21 oct.-20 net.___ ________ __
iGălătorițl și trageți eanduzli ta un i___.....
influente. Punctele lor de vedere inflexibile vă dau de furcă.

Acțiunea directă și încăpățânarea încrâncenată vă aduc sa
tisfacții mari, mai mult morale decât materiale, deși soli
citarea e maximă;

Evenimente mai mult sau mal puțin așteptate, care se 
succed prea repede, vă fac să vă pierdeți cu firea, să greșiți 
serips. ’ ‘ .

.....

Ascundețl-vă îndoielile după un zâmbet. Lăsați-vă dus de 
curent. Priviți în jur, informați-vă. hf-a venit vremea con
cluziilor.

ACASĂ
730 Jurnalul TVR
7:15 Televiziunea - O lume 
El nebună

745 Euro-dispecer 
8:00 Portul miracolelor 
930 Sănătate pentru toți 
930 Teleshopping 

1030 Justiție mlftară 
1050 Agenda .ului $1 

Concursului tai wțfonal 
.George Enesc 

1135 Nepota, unchi 
11:55 Euro-cUspecs. 
1200 Festivalul National al 

Cântecului $1 Densului 
Popular Românesc, 
Mamaia 2005 (r) 

1300 Doctor Becker 

1330 Desene animate: Chip și
Q Dale

1400 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 

1500 Televiziunea - 0 lume
Q nebună (r) 

1530_5edLexl Realizator

Ion Mirea 
1600 Conviețuiri 
1655 Oameni de presă (r) 
1730 Travelling irtular 

1830 Doctor Becker (r) 
1900 Jurnalul TVR Sport

20®) Dragoste otrăvitoare
Q (dramă, SUA. 2002). Cu: 

Alison Lohman, Robin 
Wright Penn, Michelle 

Pfeiffer, Renee Zell
weger, Billy Connoly. 
Regia Peter Kosminsky. 

2205 Jeremiah 

2300 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
2330 Agenda Festivalului 

și Concursului 
International .George 

, EnesaT
2345 Povești din New York

HI (dramă, SUA 1998). Cu: 
Valeria Golino, Rosario 
Dawson, Shashi Kapoor, 
John Ortiz. Regia Tony 
Gerber. In cinci cartiere 

diferite ale New York- 
ului, într-o zi insuporta
bil de fierbinte, oameni 
de etnii diverse își 
trăiesc dramele person
ale

150 Travelling drcuiar

700 Știrile ProTv. Ce se 

imampia, doctore 7 
905 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 

, S Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 

Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 

Scott (reluare) 
10:15 Destine ,ăs< npl te 

! 11:15 Tu ești, tu căștigil 

(reluare)
! 12:15 Zlmbete totro pastilă 

1300 Știrile ProTv 

1345 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Orașul Judecății de 

q Apoi (fantastic, SUA, 
1991) Cu: Albert 
Brooks, Meryl Streep, 
Rip Tom, Lee Grant. 
Regia: Allen Davian 

1600 Tânăr șl neliniștit. Cu:

□ Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson

1700 Știrile ProTv. Vremea 

1745 Tu ești, tu câșl I 
18:55 Știrile Sportive 

1900 Știrile PRO TV Sport 
Vremea

20115 Supraviețuitorul 
I, (acjiune, SUA 1996) 

Cu: Bruce Willis, Chris
topher Walken, Bruce 
Dem. Regia: Walter 
Hill. Povestea originală 
care stă la baza acestui 
film a fost scrisă de 

Akira Kurosawa și a 
inspirat de altfel, un 

ah film celebru - Pen
tru un pumn de dolari.

22:15 Fete cu Rpid (r) 
2300 Știrile ProTv Sport Vre

mea
2345 Vreau să fiu mare 

2350 Fastiane: Cursa vieții și 
a morții Cu: Peter 

Facinelli, Bill Bellamy, 
Tiffani Thiessen

lOO Știrile Pro Tv

200 Scșxaviețultorul (acțiu- 
Q ne, SUA 1996, r) Cu: 

Bruce Willis, Christo
pher Walken, Bruce 
Dem. Regia: Walter Hill

400 Bucătăria iul Radu

600 In gura presei (r)

700 Obervator 
j 800 in gura presei

900 Anastasia (r) 
1030 Comedia

S animalelor 

1030 Concurs interactiv 
1200 Dădaca 

1300 Observator Cu: Simona 
Gherghe 

1345 Operațiune* Monstrul
H (comedie, România, 

1974) Cu: Toma Carag- 
iu, Octavian Cotescu, 
Marin Moraru, Ovidiu 
Schumacher. Pentru a 
ieși din rutina zilnică 

patra prieteni pasionați 
de pescuit se hotărăsc 

să-și petreacă un con
cediu în Deltă 

16:00 Observator Sport 
Meteo 

1645 Anastasia 
17:45 9595-Te tavață ca să 

far
; 1855 Știrile sportive 

1900 Observator Sport
Meteo Cu: Alessandra 
Stoicescu și Lucian 

Mândruță

130 Vrăjitoarea (dramă, 
[3 Marea Britanie, 2004) 

Partea a cincea. Cu: 
Christina Cole, Jamie 

Davis, Michael Fassben
der, Geraldine James, 
Joseph Morgan, Jemima 

Rooper. Cassie este o 

studentă timidă care 
descoperă că este 

blestemată, din cauza s 
unor legături cu trecu
tul. își dorește cu 

ardoare să fie populară, ’ 
dar este iubită sincer
numai de prietenii ei cei 
mai buni.

2130 Fotbal: 
Olanda - Andorra, med 

din preliminariile 
Cupei Mondiale 

2006

2330 Observator cu Letitia 
Zahariaî

I

5
I
'i 
s
ii

6:00 Pietje Beli (aventuri, 
s <4 Norvegia, 2002) 
’ 7:50 Vedete la Hollywood:

Tom Croise 
{ 8:15 Dans In lumina lunii 

(3 (dramă, SUA 2004). Cu:
Maty Mara 

10:05 Contrabandă cu doco- 
13 ț3® (aventuri, Anglia,

2002) . Cu: Steven 
Geller, Gemma Jones

11:55 Vedete la Hollywood:
13 John Travolta 

12:20 Mortadefo șl Fllemon 

rar (comedie, Spania,
2003)

14:05 Joe și Max (biografic, 
B SUA 2002). Cu: David

Paymsr
15:55 SWAT. (acțiune, SUA 

i (3 2003). Cu: Samuel L.
Jackson, Colin Farrell, 
Michelle Rodriguez, LL 
Cool J, Josh Charles. 
Regia: Clark Johnson 

: 1750 Preotul, rabinul șl teta 
! ra (comedie, SUA 2000).

Cu: Edward Norton, Ben 
Stiller, Eli Wallach, Jen
na Elfinan, Anne Ban
croft, Ron Rifkin

20®) Hidalgo (acțiune, sua
2004).  Cu: Viggo 

Mortensen, Zuleikha 
Robinson, Louise Lom
bard, Omar Sharif, 
Adam Alexi-Malle. 
Regia: Joe Johnston

22:15 Sf -mi că mă iiirești
13 (thriller, SUA 2002). Cu: 

Jesse Bradford, Shin 
Appleby, Erika Chris

tensen, Kate Burton, 
Clayne Crawford. Regia: 
John Polson

23:40 Willard (comedie, SUA, 
Q 2003). Cu: R. Lee 

Ermey, Crispin Glover, 
Laura Harring, Jackie 
Burroughs, Kim McK- 
amy, William S. Taylor, 
Edward Hom. Regia: 
Glen Morgan

120 RestauraiTtul (comedie, 

Q| SUA 2000). Cu: Aman
da Aardsma, Raquel 
Baldwin, Luis Guzmăn, 
Stephen Baldwin

0730 Sărută-mă, prostule! (s, 
r) 08:30 Euro-Dispecer 0835 
CeZar și Tipar 0930 Rebelii (s, 
r) 10:00 Tonomatul de vacantă 

1130 Cinci minute de cultură 
11:40 Pasiuni (s) 12:30 Tele
shopping 1240 Verdict: Crimă 

; 1330 Teleshopping 1400 De
sene animate 1430 Fiica ocea
nului (s) 15:00 împreună In 

Europa 1600 Călătorii de suflet 
16:30 Sabrina (s) 17:00 Rebelii 
(s) 1800 Omul între soft și moft 
1830 Minorități sub trei dicta
turi 1900 So(ia lui Lorenzo (s) 
20:00 Dragul de Raymond (s) 
Cu: Ray Romano, Patricia 
Heaton, Brad Garrett. 20:30 

Verdict: crimă I 2130 Jurnalul 
TVR 22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Iubire pătimașă (dramă, 
coprod., 1996) Partea a patra. 
Cu: Carol Alt. 00:00 American 

Gothic (s)

PRO CINEMA
12:55 Apropo de... vedete 
1300 Surorile (s) 1400 Uriașul 
Harry (d) 15:00 Viața la Casa 
Albă 1600 Cuceritorii (s) 1700 

; înapoi la Howards (dramă, 

coproducție, 1992). 1900 Suro- 
j rile (s) 2000 Doctoral de suflete

(s) 2200 Amenințare nucleară 
(thriller, SUA 2000). Cu: Kevin 

Pollak, Timothy Hutton, Sheryl 
Lee . Ralph, Clotilde Courau 

00:15 Icstrim tivi 00:45 
Amenințare nucleară

1540 Vară aventuroasă (SUA) 
1535 Dezbatere despre guvern 
1700 Piaza. 17:30 Ansamblul 
Rajko la Bazilica din Esztergom 
17:50 Emisiunea tinerilor 

ortodocși 18:00 Speranța 
urmașilor 1830 Știri 1835 Știri 
economice 1845 Știri regionale 
19:00 Povești 19:40 Hotelul 
inimilor (s) 2030 Știri, meteo, 
sport 21.05 Nuferi fermecători 
(Germania, 2002, episodul 1). 
2235 Momente vesele - Ultim- 

i ui joc (Ungaria). Cu: Sinkovits 

1 Imre, Szatmări Istvăn

0835 Dragoste și putere (s, r) 
0925 Sunset Beach (s, r) 1030 

Oamenii vorbesc 11:30 Tele 
RON. Cu Ana Marla Mihail și 
Roxana Moga 1235 Teleshop
ping 13:00 Sunset Beach (s) 

j 1400 Teleshopping 1430 Gar-

ito (I) 1530 Dragoste și putere 
(s) 1655 Garito (II) 1730 
Trăsniți In N.A.T.O. (r) 18:00 

Focus. Sport. Meteo. Cu: Mag
da Vasiliu și Adrian Bucur 1900 

• Da sau nu. Cu Virgil lanțu 2030
Cronica cârcotașilor. 22:00 

‘ Trăsniți în N.A.T.0.2230 Focus
Plus. Cu: Cristina Jopescu 23:15 
ÎDa sau nu. (r) 0100 Focus

NATIONAL
07:00 Programul de știri N24
1030 Teleshopping 11:00 Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracționar 1200 Teleshopping 

! 13:00 Ochi negri (s, r) 14:00
Jurnalul de prânz 1530 Ruth
Rendell (mini serie) 1630 Ochi 
negri ($) 17:30 Naționala de 
bere - Batalionul distractionar 
1830 24 de ore National Tv 

: 19:45 țara Iu' Papură Vouă
2000 Pizzeria lui Sal (dramă, 

<■ SUA 1989). Film nominalizat la
două Oscaruri, pentru scenariu 
original (Spike Lee) și inter
pretare masculină 22:00 Viata, 
încotro (dramă, Italia, 2002)

1245 Salome (comedie, SUA)
1340 Joc 1440 Anul dragonu
lui (SUA) 1620 Cărările iubirii 

i (Mexic) 16:50 Anita (SUA)
1725 Monk (Anglia) 1825 Al 
șaptelea cer (SUA) 1930 Știri, 
meteo 2000 La bine și la rău 
(Ungaria) 20:30 Activ (maga- 

. zin) 21:10 Columbo (SUA). Cu: 
s Peter Falk, Helen Shaver, lan

McShane, Edward Winter, Tom
Isbell 23:05 Musafiri nepoftiți 
(comedie, SUA, 1990). Cu: 

' Kirstie Alley, John Larroquette,
John Diehl, Alison LaPlaca, 
Dennis Miller 0050 Bună seara, 
Ungaria! 0120 Comedie cu 
mască (Anglia)

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

‘ Anita (s, r) 12:15 Amazoana (s) |
13:15 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:15 Legături de 

i familie (s) 1530 Micuțul Fri-
joliti. Primele două episoade 

1730 Poveștiri adevărate 1835 

Vremea de Acasă 18:10
, Inocență furată (s) 1930 Pari- 
< ul iubirii (s) 20:00 Mama vit- r

regă (s) 2130 Culoarea păcat- ' 
• ului (s) 2230 Anita. Cu: ivonne 
i Montero, Jorge Enrique Abello,

Natalia Streignard 0030 Legă
turi de familie (s) 0130 Pove
știri adevărate (reluare)

BITV
i 0630 Teleshoping 0730 Viata i 

dimineața. 09:00 Verlssimo
> 1030 Lumea cărților 10TI5 Me- 
’ rită să lupți (dramă, SUA 1999, j 

r) 12:00 Mapamond creștin 

1230 Teleshopping 1335 Ca- : 
lea, adevărul și viața 1350 Jet j 

Set 1430 Teleshopping 1430 
Euroblitz: Oamenii șl politica j 

15:00 Teleshopping 15:35 

Euroblitz: Jurnal European 

1630 Armata chineză 1630 Ne ’ 
privește. 1830 6I Vine presai j 
2030 Judecata (dramă, Cana- j 

da, 2001) 2230 Nașul. Cu Ra- s 
du Moraru 2345 Știri 0030 6!

! Vine presai

REALITATEA
14:00 Realitatea de la 14:00 j 
1445 Filiere 1530 Realitatea j 
de la 15:00 15:15 Realitatea \ 
medicală 1630 Realitatea de la { 

16:00 1645 Filiere 1730 Rea- \ 
litatea de la 17:00 17:15 Are- ! 

na Media cu Dan Cristian Tur- j 
turică 1755 Infobusiness 1830 ș 

Realitatea de la 18:00 1930 > 
: Realitatea Zilei 2030 Realitatea {

de la 20:00 20:15 100%. 2130

Realitatea de la 21:00 2145 ■ 
Cifrele realității 2230 Zece fix J 
cu Stelian Tănase 2330 Reali- l 
tatea de la 23:00 23:15 45 de j 

ani de comunism 0030 Reali
tatea de la 00

0630-07.00 Observator - 
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

HALLMARK
12.15 Întoarcerea lui Cutter 

Gup (dramă, SUA 

2001)
14.00 Fiicele lui McLeod (s)
14.45 Du-te spre lumină 

(dramă, SUA 1988) r
16.30 Alegerea lui Christy 

(thriller, SUA 1988, r)
18.15 Dublă urmărire 

(thriller, SUA 1988)
20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Privire în trecut 

(dramă, SUA 2004)
2245 Jordan (s)
2345 Cuvânt de onoare 

(dramă, coproducție, 
2003)

DISCOVERY
1030 Planeta albastră 

,1130 Spectacolul rulotelor 
1230 Vânătorii de mituri, 

Fulgere, Cercei în 
limbă

1330 Ochii care fac radio
grafii

1430 Drumul spre Berlin 
alături de Al Murray.

1530 Inginerie la superiaț 
1630 Gigantul aerului, Air

bus A 380
1730 Cum se naște un 

automobil sport 
18.00 Natura dezlănțuită 
19.00 Motoare masive. 

Rachete, Motociclete 

2030 Vânătorii de mituri 
2130 Adevăratul cod al lui 

Da Vinci
2230 Gladiatorii celui de al 

doilea război mondial
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• Leul se „întărește,,? Moneda europeană 
ar putea intra din nou sub nivelul de 3,5 lei, 
?e fondul menținerii unui excedent de va-
ută, alimentat și de intrări de capital specu- 
ativ, și diminuării sumelor care părăsesc 
tomânia, apreciază dealerii. (C.P.)

Se refac taberele
Deva (R.I.) - Prezent la instalarea în 

funcție a noului director, Cristian Vladu, 
prefectul județului, consideră că taberele 
„trebuie puse pe picioare. Le vom reține 
doar pe acelea care sunt de interes, restul, 
care sunt nefuncționale, vor fi cedate 
autorităților locale”. Astăzi noul director se 
va afla la București pentru a afla care este 
situația juridică exactă a celor patru tabere 
revendicate. „Va urma o perioadă de eva
luare în care o să vedem de câți bani avem 
nevoie pentru refacerea fostelor tabere, cen
tre de agrement pentru copii și tineret - 
cum sunt numite mai nou. Vom apela atât 
la fondurile Autorității Naționale pentru 
Tineret cât și la parteneriate”. O atenție 
deosebită va fi acordată activităților de 
tineret - zonă în care Lorincz Szel activează 
de 10 ani, el fiind și președinte al organi
zațiilor județene de tineret. „E foarte impor
tantă formarea liceenilor pentru a ști cum 
să-și întocmească și finanțeze proiectele”.

Votul uninominal e la modă
■ Parlamentarii hune- 
doreni se arată extrem 
de interesați de intro
ducerea noului sistem.

Damiel I. Iamcu_______________
dantal.iancu tintormmodia.ro

Deva - Polemica din ulti- 
mile zile, referitoare la schim
barea modalității de a obține 
un loc în Parlament nu i-a

Viorel Arion Monica lacob loan Timiș

Fructe de mii de euro

Un angajat al aranjează stan
dul la expoziția internațională de produse 
electronic» deschii 1 ta această săptămână 
la Berlin. Expoziția sate cea mai mare de 
acest profil din lume și reunește peste 1000 
de expozanți. (Foto:»

■ Fructele de pădure 
au adus Direcției Silvice 
Hunedoara venituri de 
160.000 euro.

Loredana Leah
loredana.leah«informmedla.ro

Deva - Peste 150 de tone de 
fructe de pădure au fost deja 
valorificate de către Direcția 
Silvică Hunedoara pe piața 
externă. „Până acum au fost 
recoltate aproximativ 113 t 
afine negre, 5 t zmeură, 25 t 
afine roșii și 10 t mure, dar 
activitatea este în plină desfă
șurare. Cantitățile recoltate 
anul acesta sunt comparativ

Groapa de gunoi cu probleme

Preturi madU la etectrocasnice
Combină muzicală 899,9 - 999,9 lei

Araqaz 569,9 - 889,9 lei
Combină friqorifică 1069,9 - 1599,9 lei
Conqelator 699,9 lei

Friqider 749,9 ■ 1179,9 lei

Mașină de spălat 1369,9 - 1419,9 lei
Televizor 399,9 - 529,9 lei
Boiler 299,9 -.349,9 lei

Sistem Home Cinema 1049,9 - 1499,9 lei

DVD 989,9 - 1250 lei

■ Groapa de gunoi din 
Șoimuș este privită de 
săteni ca fiind un focar 
de infecție.

Șoimuș (T.S.) - Mai mulți 
locuitori ai comunei Șoimuș 
s-au plâns de problemele 
cauzate de groapa de gunoi de 
la marginea comunei. „Este 
un adevărat focar de infecție. 
Cei de la Avicola aruncă aco
lo resturile puilor morți care, 
de fiecare dată când Mureșul 
inundă ajung în apă. Groapa 
nu este îngrădită core
spunzător. în plus, vin mașini 
de la Deva care aruncă 

lăsat indiferenți nici pe 
reprezentanții hunedorenilor 
în cadrul Legislativului. Cu 
toate că unii dintre deputății 
și senatorii actuali ar putea 
să nu mai prindă loc la 
viitoarele alegeri, ei se 
declară pentru introducerea 
votului, uninominal. Deputa
tul PSD loan Timiș, ne-a 
declarat că o dezbatere pe 
această temă nu e lipsită de 
interes. „Votul uninominal 

mai mici decât anul trecut”, 
spune directorul DS Hune
doara, Horia Stănciou.
Sezon slab

Recoltarea și achiziția 
fructelor de pădure se orga
nizează și se efectuează de 
către ocoalele silvice locale, 
în acest an, campania de 
recoltare a fructelor de pă
dure a început cu întârziere 
din cauza condițiilor clima
tice nefavorabile. S-a terminat 
activitatea de recoltare a 
afinelor negre și a zmeurei în 
timp ce afinele roșii și murele 
acum se recoltează. Fructele 
de pădure din flora spontană, 
spre deosebire de cele din cul- 

gunoiul aici”, susțin sătenii 
nemulțumiți. Contactat de 
CL, Laurențiu Nistor pri
marul comunei respinge acu
zațiile acestora. „Au existat 
intr-adevăr probleme, dar am 
început îndiguirea gropii. Am 
montat o barieră pentru a primarul.

Râul Mureș se revarsă peste groapă luând cu el reziduurile

reprezintă o parte din 
așteptările electoratului de la 
clasa politică. Dar vânturarea 
acestei idei de o parte și de 
alta a spectrului politic este o 
problemă mai mult de fațadă, 
decât de fond. în ce mă 
privește, eu voi vota pentru 
introducerea votului unino
minal”, a mai spus Timiș.
Vot mixt

La rândul său, senatorul 
PNL Viorel Arion a afirmat 
că susține o inițiativă a Aso
ciației Pro Democrația (APD): 
„Eu mi-am exprimat de mai 
multe ori opinia în legătură 
cu această problemă. Susțin 
proiectul Asociației Pro De
mocrația, cu reprezentare 
proporțională și selecție per
sonalizată, denumit „vot mixt 
cu compensare”, fiecare se
nator și deputat urmând să 

S-au recoltat deja afinele și zmeura (Foto: arhivă)

turi, au calități aromatice 
superioare apreciate de im
portatori, la prepararea con
centratelor, nectarurilor și 
sucurilor. Toate cantitățile 
sunt destinate exportului, 

restricționa accesul la această 
groapă, dar unii dintre 
răuvoitorii acestei comune 
mi-au spus să-mi pun barieră 
la mine-n curte. Problema se 
va rezolva, dar este nevoie de 
puțină răbdare”, a mai spus 

fie ales prin vot uninominal, 
atribuirea mandatelor făcân- 
du-se astfel încât fiecare par
tid să fie reprezentat în Par
lament proporțional cu nu
mărul de voturi cumulate de 
candidații săi. Mi se pare cea 
mai bună soluție”.
Persoane cunoscute

“Este clar că eu voi vota 
așa cum se va decide în 
cadrul Partidului Democrat, 
încă nu am discutat acest 
aspect, dar există susținere 
pentru votul uninominal, pen
tru că este important să 
ajungă în Parlament persoane 
conoscute și capabile. Prefer 
să nu comentez afirmațiile 
făcute de conducerea PSD; 
important este să votăm 
introducerea noului sistem 
electoral”, a precizat și Mo
nica Iacob-Ridzi, deputat PD.

piața externă pentru fructe de 
pădure fiind, în prezent, în 
exclusivitate europeană, 
Direcția Silvică Hunedoara 
exportând în Austria, Ger
mania și Franța.

Rating mai bun
Deva (A.S.) - Ieri, 

agenția de evaluare 
financiară Standard& 
Poor's a îmbunătățit 
ratingul României la 
„BBB minus”. Acest 
lucru semnifică intrarea 
României in categoria 
țărilor cu grad scăzut de 
risc la investiții și 
ieșirea din zona unui 
mediu economic dominat 
de puseuri speculative. 
Plasarea ratingului în 
categoria de risc scăzut 
pentru investiții are la 
bază îmbunătățirea indi
catorilor economici.

Hotă 249,9 - 259,9 lei

Ihchldere (lefâcflW
1. SNP PETROM 0,4710 <17
2. SFÎ BANAT-CRISANA 1.5000 +0,67
3. TLV 0,8850 -0,56
4. BRD 11,9000 <59
5. IMPACT oprit
6. AZOMUREȘ 0,2060 <49
7. ANTIBIOTICE IAȘI oprit
8. ROM PETROL

RAFINARE (RRQ
0,0950 +0,64

Q UAQCQ3. nnDCn oprit

10. 8CCARPA7KA 0,5100 0
11. DECEBAI 0,0098 <38
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, W. R, parter Șltogă QUASAR), tel.: 221277.
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• Bilanț provizoriu. La New Orleans au fost 
confirmate 71 de victime, numărul total al 
deceselor înregistrate oficial în Louisiana, Mis
sissippi și Florida ajungând la 230. New 
Orleans avea o populație de 485.000 de per
soane înainte de trecerea uraganului, care a 
provocat probabil moartea a mii de persoane.

• Plan de reconstrucție. Guvernatorul statu
lui Louisiana, Kathleen Blanco, a propus, luni, 
elaborarea unui „Plan Marshall" pentru recon
strucția statului devastat de ciclonul Katrina. 
Planul Marshall prevedea modalități de susți
nere a Europei după al doilea război mondial.

Morgă specială 
pentru victime

Saint Gabriel (MF) - 
Autoritățile americane 
au instalat, în apropiere 
de Baton Rouge, o mor
gă care va putea primi 
mai mult de 5.000 dintre 
victimele provocate de 
uraganul Katrina, rela
tează AFP.

Morga, amplasată în- 
tr-un depozit gigantic 
din Saint Gabriel, loca
litate situată la 25 kilo
metri sud-est de Baton 
Rouge, capitala adminis
trativă a statului Louisi
ana, funcționează înce
pând de luni seara și va 
putea primi 144 de tru
puri neînsuflețite în.fîe,-. 
care zi, au declarat me
dicii care coordonează 
activitatea acesteia.

Autoritățile din Loui
siana vor lua legătura 
cu familiile victimelor 
prin intermediul unui 
serviciu specializat. Ac
cesul populației nu va fi 
permis în zonă, iar 
autoritățile au cerut jur
naliștilor să nu dezvă
luie locul exact în care 
se află morga.

Russel Honore 
(Foto: EPA)

Respinge 
ofticile
Baton Rouge (MF) -
Generalul Russell Hon
ore, comandantul mt- 
ktarilor mobilizați în 
Louisiana pentru eva
cuarea victimelor ura
ganului Katrina, a cali
ficat luni drept „pro
stii" aitidle referitoare 

; la organizarea asisten- 
‘ "ței. „Sunt numai

știi", a dedarat Hon
ore. Avem 300 de 
elicoptere și unele din
tre cele mai bune echi
pe de intervenție", a 
explicat Honore. „De 
ce tot încercați să 
faceți din violență un 
subiect?’, a întrebat 
el, explicând că oame
nii au fost speriați de 
reportajele privind 
actele de violență din 
New Orleans.

Munți de resturi ale caselor distruse de Katrina sunt îndepărtate cu buldozerul (Foto: epa)

Nimeni nu știe numărul morților
■ Autoritățile au realizat 
bilanțul provizoriu al 
pagubelor produse de 
uraganul Katrina.

Washington (MF) - Uraga
nul Katrina, care a afectat la 
29 august sudul Statelor Unite 
ale Americii este considerat 
cea mai gravă catastrofă na
turală din istoria țării. Bi
lanțul provizoriu victimelor 
ciclonului indica, luni, moar
tea a 71 de persoane în Loui
siana, 152 în Mississippi și 
șapte în Florida, dar auto
ritățile apreciază că trecerea 
uraganului ar fi provocat mii 
de victime.

Agenția federală pentru 
managementul situațiilor de 
criză (FEMA) a înregistrat un 
număr de cel puțin 273.600 de 
persoane rămase fără locuin
ță, cazate în adăposturi tern

După sosirea armatei, situația e stabilizată (Foto: EPA)

spre adăposturi. Cele mai 
multe s-au refugiat în Texas, 
stat învecinat cu Louisiana. 
Trecerea ciclonului Katrina a 
provocat o degradare consi
derabilă a securității la New 
Orleans. Săptămâna trecută, 
bande înarmate și locuitori ai 
orașului au devastat nume-

are sau aflate în drum j ase-magazine, în oraș’ fiind

I

GeorgeW. B
ton Rouge, stând de vorbă cu locuitori ai zo
nelor sinistrate, e aspru criticat pentru lipsa 

■«eficiență în administrarea crizei. (Foto: epa) 
k..... L

Peste 50.000 de militari, 
mobilizați în sudul SUA

Washington (MF) - Mai mult de 50.000 de 
militari și membri ai Gărzii Naționale 
americane, precum și numeroase nave, 
printre care se află și un portavion, iau 
parte la operațiunile de salvare declanșate 
în sudul Statelor Unite după trecerea ura
ganului Katrina, a anunțat armata ameri
cană, informează AFP.

„Cred că vom- rămâne aici pentru o 
perioadă îndelungată de timp, de ordinul 
lunilor, și nu al săptămânilor”, a declarat 
amiralul Timothy Keating, șef al Comanda
mentului de Nord. El a precizat că 13.000 de 
militari din forțele armate și 38.000 de mem
bri ai Gărzii Naționale sunt mobilizați în 
Louisiana, Mississippi și în Alabama, statele 
cel mai grav afectate de trecerea ciclonului.

auzite focuri de armă. După 
sosirea la New Orleans a 
armatei, situația a fost parțial 
stabilizată.
Bilanț economic

Din bilanțul economic al 
calamităților reiese că o zonă 
de 235.000 d( kilometri pătrați 
a fost afectată de trecerea Ura- : l r-■ /1

ganului, o suprafață echiva
lentă cu jumătate din terit
oriul Franței sau întregul ter
itoriu al României. Regiunea 
de coastă a statului Mississip
pi a fost distrusă pe o lun
gime de cel puțin 40 - 50 de 
kilometri. Orașul New Or
leans a fost inundat în pro
porție de 80 la sută.

Trecerea ciclonului a dus la 
închiderea a 711 de platforthe 
și puțuri petroliere din GoM^I 
Mexic.

Valoarea pagubelor ar 
putea depăși 100 de miliarde 
de dolari și s-ar putea ridica 
la 35 de miliarde de dolari 
pentru companiile de asi
gurări, conform specialiștilor 
de la Risk Management Solu
tions.

Pentru ajutorarea zonelor 
sinistrate, Congresul a deblo
cat un ajutor de urgență în 
valoare de 10,5 miliarde de 
doh i

t" V J ' ’ t •

Ajută populațiaNew Orleans a devenit un oraș-fantomă (Foto: EPA)(Foto: EPA)

New Orleans, oraș complet distrus
■ George W. Bush 
afirmă că depune toate 
eforturile pentru vic
timele uraganului.

New Orleans (MF) - Preșe
dintele american, George W. 
Bush, a declarat luni, la o 
săptămână după trecerea ura
ganului Katrina, că depune 
toate eforturile pentru a veni 
în ajutorul victimelor, în timp 
ce echipele de intervenție au 
început să recupereze zeci de 
cadavre la New Orleans, re
latează AFP.

„Fiecare nivel al adminis
trației depune toate eforturile 
posibile și, dacă acestea nu 
vor funcționa, vom face astfel 
încât să meargă”, a declarat 
Bush, cu ocazia celei de-a doua 
vizite efectuate în regiune în 
decurs de patru zile.
Oraș complet distrus

Mii de persoane care s-au 
refugiat din calea uraganului 
au încercat să revină la case
le lor luni, provocând am
buteiaje de proporții în zona 
New Orleans, în timp ce alte

mii de persoane, aflate încă în 
oraș, au fost solicitate de 
armată să își părăsească lo
cuințele.

„Am văzut mai mulți morți 
decât persoane în viață”, a 
declarat un membfu al echi
pelor de intervenție, după mai 
multe ore petrecute pe stră
zile inundate ale orașului. 
Camioanele frigorifice, nu
mite de primarul Ray Nagin 
„morgi mobile”, au început să 
circule pe străzi pentru a 
recupera trupurile neînsu
flețite, intrate deja în proce
sul de descompunere.

New Orleans avea o popu
lație de 485.000 de persoane 
înainte de trecerea uraganu
lui. Comandantul adjunct al 
poliției locale, Warren Riley, 
a reamintit însă necesitatea 
evacuării orașului. „Nu există 
nici un motiv ca locuitorii să 
rămâiiă aici. Nu mai sunt 
locuri de muncă, nici case 
sau hoteluri, orașul a fost 
complet distrus de uragan”, 
a subliniat el.
Ritm prea lent

la o săptămână după trecerea 
uraganului, numeroși sinis- 
trâți se bazează încă doar pe 
solidaritatea vecinilor sau pe 
inițiative individuale.

Ritmul lent al intervenției 
„pâre să confirme modul ne
corespunzător de reacție în fa
ța unei catastrofe naturale”, a 
declarat Hillary Clinton, sena
tor democrat de New York, 
într-o scrisoare adresată preșe
dintelui George W. Bush, în ca
re îi solicită acestuia înființa
rea unei comisii de anchetă si
milare celeîcare a investigat 
atentatele din II septembrie.

Sinistrații, găzduiți în
Asistența a început să 

sosească în Mississippi, dar,

■ 16 state federale 
adăpostesc peste 
270.000 de persoane 
rămase fără locuințe.

Washington (MF) - Cel pu
țin 273.600 de persoane răma
se fără locuințe în urma tre
cerii uraganului Katrina prin 
sudul Statelor Unite simt adă
postite în 16 state federale, cei 
mai mulți dintre cei evacuați 
fiind găzduiți în Texas, con
form informațiilor publicate 
de Departamentul pentru Se
curitate Interă, citate de AFP.

Aproape 127.000 de per
soane se află în centre spe
ciale din Texas, a declarat un 
reprezentant al Agenției fed
erale pentru managementul 
situațiilor de criză (FEMA), 
citând un raport al Departa
mentului pentru Securitate 
Internă.

El a adăugat că raportul in
clude lista persoanelor răma
se fără adăpost, a celor care 
au ajuns deja în adăposturi 
temporare și a celor care se 
îndreaptă spre astfel de adă
posturi. în zonele din Loui
siana mai puțin afectate de

uragan au fost create alte cen
tre de primire, unde au fost 
deja adăpostite 50.000 de per
soane. Alți 50.000 de sinistrați 
au ajuns deja în statul vecin 
Arkansas, în timp ce 13.000 se 
află în Mississippi, 12.000 în 
Tennessee și 10.000 în Alaba
ma.

Conform datelor FEMA, au 
fost create 679 de centre de 
primire pentru refugiați. Sute 
de mii de persoane care au 
părăsit zonele afectate de 
uragan s-au cazat, cu mijloace 
proprii, în hoteluri sau la 
cunoștințe, numai în Texas

aflându-se în această situație 
circa 100.000 de persoane.

în plus, o parte dintre sjnis- 
trați au ajuns îrf Ol^aifețima, 
Colorado, Florida,' Georgia, 
Illinois, Michigan, Missouri, 
Utah, West Virginia și Dis
trictul Columbia.



■ Antrenorul Corvinti- 
lui susține că echipa va 
juca la victorie în parti- 
d*a din Gupa României,

Petcu modifică primul 11
■ ’T"

f Tudorache la Uricani. Fostul antrenor
u. secundai Jiului Petroșani, Marin Sudorache,

Ipost numit, iertdn pasta de arit/ehor prin- 
j «pal la .DivizionaifgB,’Minerul Uricani.

---- -- J----------------------------,î"1 XL"*
o cafobaiare de măîmUlți ani din cauza unei
M£he s-a despărți; di-divizionara A Jiul după 
o cofctaare de mai mfilți ani dife cauza unei 
iisoiițe cu principalul-lonuț Chiriiă. (C.M.)

* Joc-reprograșșa^^Parțida dintre CS.Deva 
șTlJMT Timișoara care nu s-a disputat în pri
ma etapă a Diviziei C 7 din cauza unor pro
bleme ale clubului bănățean a fost reprogra- 
mată pentru marți, 13.09, ora 17.00. Până 
atunci, CS Deva va juca vineri, 9 septembrie, 
în deplasare cu ACU Arad. (C.M.)

ClPRIAH MARINUȚ

ciprian.marin ut ^inform me dia.ro
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Hunedoara - Corvinul 2005 
.încearcă să depășească 
hio tehtul dificil pe care-1 

•aver; ează după înfrângerea 
, suferită sâmbătă (1-2 acasă cu 

Liberty Salonta), printr-o vic
torie în partida pe care o va

-
susține, azi, cu CFR Ti
mișoara în cadrul fazei a VI- 
a a Cupei României. „Vom 
aborda partida cu gândul la 
victorie, însă va fi foarte greu 
să ne impunem cu atât mai 
mult cu cât adversarii au și 
avantajul terenului propriu. 
Pentru că unii dintre ju
cătorii care au evoluat cu 
Liberty nu au avut randa
mentul scontat la nivelul 
primului 11 vor apărea unele 
schimbări”, preciza loan 
Petcu, antrenorul hunedore- 
nilor. Lotul Corvinului 2005

Rezervele Corvinului au acum șanse să devină titulari

Sofronie ar vrea să se 
antreneze la Deva

Constanța (C.M.) - Gimnasta Daniela 
Sofronie, fostă componentă a lotului 
olimpic, care se antrenează la Constanța, a 

declarat, ieri, că ar dori să- 
și continue pregătirea pen
tru Campionatele Mondiale 
la Centrul Olimpic de la 
Deva. “Acum mă pregătesc 
la Constanța, dar cred că ple
carea mea la Deva ar fi un 
lucru bun, deoarece acolo 
sunt condiții superioare și 

pregătire centralizată”, a spus

Rezultate de ieri
FCM II Bacău - Dunărea Galați 0-2 

FC Snagov - CS Otopeni 0-4
CS Chimia Brazi - Petrolul Ploiești 0-1 

Miercuri, 7 septembrie, ora 16.00 
Cetatea Suceava - Laminorul Roman 

Gloria Buzău - Dacia Unirea Braila 

Altay Constanta - Callatis Mangalia 

Dunărea Giurgiu - Rapid II București 

FCM Târgoviște - FC Caracal

CFR Timișoara - Corvinul 2005 

Hunedoara

Dacia Mioveni - U. Craiova 

Minerul Motru - FCM Reșița

Forex Brasov - FC Brașov
Gaz Metan Mediaș - Apulum Alba 

lulia

Liberty Oradea - FC Bihor Oradea 

FC Unirea Dej - ISC Turzii
Gloria II Bistrița - Armătura Zalău

nu se confruntă cu probleme 
medicale, toți jucătorii fiind 
apți pentru acest meci de la 
care se așteaptă redresarea 
echipei.

în faza precedentă Corvi
nul a eliminat printr-o victo

Daniela 
Sofronie

rie cu 1-0 pe Minerul Lupeni, 
iar CFR Timișoara a trecut de 
divizionara C UMT Timișoara 
tot cu 1-0. Sâmbătă în campi
onat UMT Timișoara a pier
dut (0-3) în deplasare cu 
Unirea Sânnicolau Mare.

■ Președintele clubului 
devean se va întâlni, 
azi, cu șeful sportului 
Gheorghe Florian.

ClPRIAN MARINUȚ

dprian.marinut@infonnniedla.ro

există o
Sofronie, care a fost trimisă la Constanța, 
împreună cu Cătălina Ponor, după desfi
ințarea lotului olimpic de către FR de Gim
nastică. Federația a decis, săptămâna tre
cută, desființarea lotului olimpic, Cătălina 
Ponor, Floarea Leonida și Daniela Sofronie 
fiind trimise să se pregătească la cluburile 
lor, Tot atunci, antrendrfll!ucta^n£^leîii’Lj 
și Mariana Bitang au cerut rezilierea con
tractelor cu FRG șicu Comitetul Olimpic și 
Sportiv Român. îă pșjeaent, la centrul de la 
Deva se pregătește lbtul de junioare format 
din gimnaste născute între anii 1989 și 1990, 
care vor concura la categoria senioare 
începând cu anul 2Q$fc

• - ■ 1 -■

j ■ ■■
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Jiul și MMnil Lupeni au
■

Itroșani (0.WBM) Gamenii de Bt- 
bal din Valea Jiului au început să lase la 
o parte orgoliile locale și să se ghideze după 
versurile celebrului cântec patriotic „Hora 
Unirii” care susține că „unde-s doi puterea 
crește...”. Mizând pe acest princpiu, patru 
dintre cluburile din zonă s-au aliat, echipele . 
din eșaloanele superioare luându-și formații 
satelit din Divizia C. Astfel divizionara A 
Jiul Petroșani, echipa fanion a zonei și a 
județului Hunedoara, colaborează cu CS 
Vulcan (Divizia C), echipă la care își tri
mite să evolueze jucătorii de rezervă. La 
rându-i, nou-promovata Minerul Lupeni, 
revelația startului.de campionat din Divizia 
B, a pus bazele unei colaborări de același 
gen cu Minerul Uricani (Divizia C6).

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani

Deva Marian Muntean, 
președintele clubului Cetate 
Deva; continuă demersurile 
pentru a face lumină în cazul 
celor patru jucătoare ale 
echipei sale „răpite” de 
Olțchim Rm. Vâlcea și HCM 
Boman ou acordu|,^J^md- 
b'al.

„Mâine (azi n.r.) voi fi la 
București, unde voi avea o 
întâlnire cu președintele A- 
genției Naționale pentru 
Sport, Gheorghe Florian. îi 
voi prezenta documentele 
legate de fuziunea Cetate -AL 
Remin și îi voi solicita ip?; 
intervină la Federația Ro
mână de Handbal pentru a

pite pe motiv ca nu aveau 
contract”, afirma Marian 
Muntean.
Susținut de Leu

Demersurile reprezentan
ților clubului Cetate vor fi 
susținute și de hunedoreanul 
Mihai Leu, șeful de cabinet al 
președintei ANS. „Voi fi 
alături de Cetate și voi solici
ta ca disputa să fie judecată 
obiectiv. Bineînțeles însă că 
totul depinde de actele pe 
care le au cele două părți și 
de regulamentele în vigoare”,

preciza Mihai Leu. Pentru cei 
care nu cunosc „războiul 
Cetate - FRH” reamintim că 
oficialii federației au permis 
clubului Oltchim să le trans
fere pe jucătoarele Ivan, 
Vădineanu și Smedescu sub 
pretextul că ar fi libere de 
contract, întrucât U. Remin s- 
a desființat și nu a fuzionat 
cu Cetate. în replică, re
prezentanții clubului devean 
susțin și au și acte care atestă 
fuziunea și arată că plătiseră 
handbalistelor fugare drep
turile financiare la zi.

tai recupera jucătoarele ră- Marian Muntean

CS Deva Certej în Divizia D
Deva (C.M.) - Campionatul 

Diviziei D la startul căruia se 
înscriseseră, săptămâna tre
cută, doar 11 echipe s-a mai 
pricopsit cu o formație, ast
fel că întrecerea se va derula 
cu 12 combatante. Ultima

I

Duminică, 11 septembrie
Victoria Călan - Gloria. Geoagiu 

Aurul Brad - Constructorul HD 

Dacia Orăștie - Metalul Crișcior 

Mln. Aninoasa - Univ. Petroșani 
Marmosim - Ponorul Vața 
Retezatul Hațeg - CS Deva Certej

sosită în cadrul competiției 
organizate de Asociația 
Județeană de Fotbal este CS 
Deva Certej, care e o echipă 
secundă a divizionarei C CS 
Deva și își va disputa meci
urile la Certej.

“Aveam două echipe de 
juniori republicani care nu 
erau înscrise în nici un cam
pionat. Am decis să par
ticipăm cu ele în Divizia D, 
juniorii mari urmând să joace 
contra seniorilor, iar cei mai 
mici în întrecerea rezervată 
juniorilor”, preciza Călin 
Orbonaș, președintele CS 
Deva.

Reducere
(2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

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

Reducerea de 53% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă fată de prețul zilnic al ziarului.

or

or 
ar

Propunere 
indecenta?

Deva (C.M.) - Amenin
țarea FRH că va exclude 
din campionat echipele 
care nu achită contractul 
cu Info Sport pentru fil
marea meciurilor l-a 
enervat, dar și l-a „inspi
rat” pe Marian Muntean, 
președintele clubului Ce
tate. Oficialul devean a 
afirmat că va face, azi, 
FRH o propunere la fel de 
indecentă ca amenința
rea lor. „FRH susține că 
a ales Info Sport fără lici
tație, pentru că nu exista' 
o altă firmă care să facă 
acest serviciu. Voi pro
pune FRH ca firma mea 
să asigure transportul 
echipelor din Ligă, cu pla
ta în avans, deoarece nu 
există o altă societate spe
cializată pe transportul 
echipelor de handbal”, 
spunea Muntean.

Abonamente la FG CIP
Deva (C.M.) - Suporterii ' Achiziționarea 

vicecampioanei - naționale, 
FC CIP Deva, care doresc să 
fie alături de echipa favo
rită își pot procura abona
mente de intrare la meciuri. 
Costul unui abonament este 
de 300.000 lei vechi, iar aces
ta va permite accesul pose
sorilor la toate partidele de 
acasă ale FC CIP, din cam
pionat și din play-off, pre
cum și la meciurile inter
naționale pe care speră să 
le organizeze în Sala Spor
turilor clubul devean.

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

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).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 lei vechi) pret/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi)
19.9 lei (199.000 lei vechi) pret/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) pret/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) pret/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

i abona
mentelor- se poate face de la 
sediul clubului din Deva, 
strada luliu Maniu. Bloc Li 
(la mezanin). '

Galena FC CIP Deva

Prenumele

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Numele

Localitatea

Telefon (opțional)

mailto:dprian.marinut@infonnniedla.ro
startului.de
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• Arbitri. Partida dintre Dinamo și Everton 
din prima manșă a turului întâi al Cupei 
UEFA va fi arbitrată de o brigadă din Italia, 
avându-l la centru pe Gianluca Paparesta. 
Acesta va fi ajutat la cete două linii de asis
tenții Stagnoli și Lanciano.(MF)

• Vrea acasă. Internaționalul portughez 
Maniche a declarat că dorește să părăsească 
formația Dinamo Moscova, deoarece nu a 
reușit să se acomodeze în Rusia: „Nu sunt 
fericit deloc aici și. nici familia mea. Nu îmi 
place țara, și vreau să merg acasă".(MF)

Aragones subestimează Serbia
Madrid (MF) - Luis Aragones, selecțione

rul naționalei de fotbal a Spaniei, prevede 
o victorie lejeră a elevilor săi în meciul de 
miercuri, de la Madrid, cu Serbia Muntene- 
gru, din cadrul grupei a 7-a a preliminarii
lor Campionatului Mondial, informează edi
ția online a cotidianului L'Equipe.

„O să mă mulțumesc și cu o victorie cu 
1 - 0 dar eu cred că vom câștiga cu scorul 
de 3 - 1”, a declarat Aragones. Spania nu a 
jucat sâmbătă în preliminariile Cupei Mon
diale, dar a disputat un meci amical cu 
Canada, la Santander, pe care l-a câștigat 
cu scorul de 2 - 1. în clasamentul grupei a 
7-a, Serbia Muntenegru ocupă primul loc, 
având 15 puncte din 7 meciuri disputate, iar 
Spania se află pe poziția a doua, cu 13 
puncte din tot atâtea partide.

b

il pierd pe Messi? 
. ciu.

e fotbal FC 
putea pier

de ©fetiș tânărul ju
cător argfebunian Messi, 
comparaț*W presă cu 
Maradona/jifeoarece con
tractul semnat de acesta 

talană.nu, 
a anunțat 

agenția TSfciomercato. 
Campioana Spaniei a 
semnat cu Messi un con
tract valabil până în 
anul 2010, cu o clauză de 
reziliere’a acestuia de 
150 de milioane de euro, 
însă pentru ca acordul 
să fie Waftjl trebuia de- 

la Liga profesionis
tă Spaniolă. Barcelona 
nu a putut însă să facă 
agest lucru deoarece Me
ssi ar fî devenit jucăto
rul primei echipe, unde 
mai există în lot alți trei 
jucători extracomunitari, 
Ronaldinho, Eto'o și Mar
quez. în acest caz, Messi 
rămâne legat de Barca^ 
prin precedentul > a 
semnat în 2004 a și lh 
cazul, acestuia există ne
reguli: 'Astfel ta stMpann 
înțelegerii respective, Me
ssi âra mindr-și trebuia 
să vină însoțit de-ambii 
părinți,?dar la it ,^| 
nirea cu condii jB *« 
cătorii șpanroWo©;^M| 
a fost prezent doar jKSî 
tatăl său. ’ ‘îli

lOqO 
i

ÎL?
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Se luptă pentru prima medalie
■ România nu a câști
gat nici o distincție mon
dială ia judo, dar situa
ția se poate schimba.

București (MF) - Antreno
rul lotului național feminin 
de judo, Florin Bercean, a de
clarat că România are ca 
obiectiv câștigarea unei pri
me medalii la Campionatele 
Mondiale ce se vor desfășura, 
în perioada 9-11 septembrie, 
la Cairo. Din lotul României 
pentru CM de judo feminin de 
la Cairo fac parte sportivele 
Ioana Dinea-Aluaș (categoria 
52 kg), Alina Dumitru (48 kg) 
și Alina Croitoru (70 kg). Lo
tul României a plecat ieri 
spre Egipt, unde speră să câș

Pierluigi Collina

Collina dorit 
în Japonia 
Tokyo (MF) - Masam 
Suzuki, președintele 
Ligii Profesioniste de 
fotbal din Japonia a 
declarat că intențio
nează să-i propună 
arbitrului italian Pier
luigi Collina să ofide- 
ze la câteva meduri 
din campionatul ni
pon, informează agen
ția Ansa. „Aș vrea să 
vină să arbitreze câte
va meciuri la noi. Ni
velul arbitrilor noștri 
nu este în scădere 
dar sunt din ce în ce 
mai criticați pentru 
deciziile Io?', a decla

rat Suzuki. Collina, în 
vârstă de 45 de ani, 
desemnat cel mai

S' bun .arbitru din lume 
de nci ori, a demi- 

țf. sionat la sfârșitul lunii 
L august din cadrul 
'^«■Asociației Italiene a 
P 'Arbitrilor (AIA) păntru

» protesta împotriva 
deciziei de exdudere 
S sa de pe lista arbi
trilor din prima divizie 
italiană.

4
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Merg în turul II
New York (MF) - Jucă

toarele de tenis Mihaela 
Buzămescu, cap de serie 
numărul 14, și Sorana 
Cârstea s-au calificat în 
turul doi al probei de ju
nioare de la US Open, ul- 

.timul turneu de Grand 
£iun al anului, a anunțat 
site-ul oficial al compe- 

“tlției. Buzărnescu a în- 
vins-o, în runda inaugura
lă, cu scorul de 6 - 1, 6 - 4, 
pe Anna Bartenstein din 
Austria și va juca în faza 
următoare a competiției 
cu Anna Tatișvili (Georgia) 
care a trecut, cu scorul de 
6 - 7 (4/7), 6 - 2, 6 - 2, de 
Stephanie Herz (Olanda). 
Câstea a învins-o, în pri
mul tur, cu scorul de 7 - 6 
(7/3), 6 - 3, pe Ashley 
Weinhold din SUA și va 
juca în faza următoare cu 
Wen-Hsin Hsu (Taiwan). 

tige prima medalie pentru ju- 
doul românesc la CM, compe
tiție în care cea mai bună cla
sare a fost locul șapte.
Speranțe mari

„Dacă n-aș spera să câștig 
o medalie, nici n-aș merge la 
Mondiale. Am scăpat neacci
dentată în stagiile grele din 
ultimele luni și îmi doresc să 
prind o zi bună, să pot lupta 
până la capăt. Ar fi frumos să 
îmi trec în palmares o meda
lie mondială”, a declarat Ioa
na Dinea-Aluaș, care are în 
palmares cinci medalii euro
pene, una de aur și câte două 
de argint și bronz.

Sportiva legitimată la clu
burile CSM Cluj și Dinamo 
București evoluează în com

Nadia va asista la BCR Open
■ Sportiva secolului XX 
>a fi invitata de onoare 
a turneuluîde la 
București

București (MF) ■ Organiza
torii turneului BCR Open 
România au anunțat, ieri, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, că la competiția de la 
București, care se va des
fășura între 10 și 18 septem
brie, va asista și fosta gim
nastă Nadia Comăneci.

La BCR Open România va 
participa finalistul ediției din 
acest an a turneului de la 
Roland-Garros, argentinianul 
Mariano Puerta, numărul 10 
în ierarhia ATP Entry Ran
king, beneficiar al unui wild
card. Celelalte două wild-car- 
duri au fost atribuite lui 
Andrei Pavel, care a uitat să 
se înscrie și lui Victor Crivoi, 

petiții pe propria semnătură, 
după un accident suferit în 
urmă cu 12 ani. Atunci, la 
revenirea în țară, după un 
turneu în Insula Rhodos, 
românca a sărit din vagonul 
de tren în care se afla, care 
fusese deviat spre Macedonia, 
suferind un grav traumatism 
cranio-cerebral.

Ioana Dinea-Aluaș a fost 
operată de un neurochirurg te 
Atena, dar creierul nu i-a fost 
afectat, deși pierduse substan
ță osoasă de mărimea unei 
unghii, în zona parietală stân
gă. După ce și-a revenit în ur
ma acestui accident, Dinea- 
Aluaș a luptat doar pe pro
pria semnătură. „în 2005 încă 
n-am semnat, poate s-au con
vins și la Centrul de Medicină 

cel mai buh român ăin cir
cuitul de turnee futures, orga
nizate în România.

întrebat cât va vedea din 
BCR Open România, Tiriac a 
răspuns: „Voi fi în acea 
perioadă 2-3 zile în București * 
și chiar vreau să văd ce a, 
devenit acest turneu- Se știe 
că turneele care sunt la miile 
în grup sunt mai complexe și 
mai bine organizate decât 
altele. Dacă va fi cazul, voi da 
și idei, cum ar fî ca dumini
ca să se organizeze meciuri în 
scopuri caritabile”. Fostul 
președinte al COR a adăugat 
că nu are timp să joace meci
uri demonstrative la BCR 
Open România, ca Hie 
Năstase. „Dacă aș juca și eu, 
ar trebui să îmi dea și-mie» 
wild-card și nu ar fî prea 
bine. Eu trebuie să muncesc”, 
a spus Tiriac, în glumă. Orga
nizatorii turneului au anunțat

Sportivă că nu am protfePK 
după atâția ani”, a spus spor-
tiva. După încheierea Campio
natelor Mondiale din Egipt, 
Ioana Dinea-Aluaș și Alina 
Dumitru vor participa la 
Campionatul Intercontinental, 
o competiție neoficială, daiA^ 
mare impact publicitar, în ca
re fiecare continent își for
mează o echipă.

„E o mândrie să avem două 
fete în echipa Europei. Sper 
să lupte bine, poate vor avea 
parte și de premii speciale”, 
a declarat antrenorul lotului 
olimpic, clujeanul Florin Ber
cean. Alina Dumitru este 
campioană europeană en-titre 
la categoria 48 kg, iarjoana 
Dinea-Aluaș, vicecairtpioană 
continentală la-52 kg.

că vor face tot posibilul ca 
KM. idr” s jucătorilor români 
să fie programate după ora 
17.00, pentru a de -
sprțj inul publicului./

Un med demonstrsdSv întrfe 
auSte^cuî,:'?nomae <ul *r d 
croâțu^ C&|an Ivan^vjcBse 
ra upsiușjjr» pe 13 

brie, chiar în ziua în care 
jucătorul croat va împlini 34 
de ani. în ultima zi. a turneu
lui, spectatorii vor putea 
urmări un meci demostrativ 
la dublu, cu Mansour Bahra- 
rni - Iile Năstase și doi 
jucători români care vor fi 
stabiliți dintre Mrin 
Segărceanu, Adrian Mărcii și 
Dinu Pescariu. în calificări, 

snectatorjtoc.,..^ fi 
liberă, prețurile bitett» pen
tru celelalte zile de concurs 
Hind următoarele: luni - 5 lei 
noi, marți - 50 lei noi.

thalie Dechy.(D.N.) (Foto: EPA)

Alonso este prinț de Asturia
■ Pilotul iberic de F1 a 
primit un important pre
miu care l-a îmbogățit 
cu 50.000 de dolari.

Madrid (MF) - Pilotul de 
Formula 1 al echipei Renault, 
Fernando Alonso, a primit, 
marți, la Oviedo, premiul 
„Prințul de Asturia”, catego
ria sport, a anunțat agenția 
Datasport. Spaniolul, care se 
află foarte aproape de a câș
tiga pentru prima oară titlul 
de campion mondial în For
mula 1, li succede la acest 
premiu atletului marocan Hi
cham El Guerrouj. Alonso i-a 
devansat printre alții pe te- 
nismanii Andre Agassi și Ra
fael Nadal, pe motociclistul 
Angel Nieto, pe atletul Fer- 

r*Q n r» i Do. 

vid Cal, pe automobilistul 
Carlos Sainz și pe atleta Ele
na Isinbaieva. Premiul constă 
în suma de 50.000 de euro.
Premianții

Din 1987 și până în prezent, 
au primit distincția „Prințul 
de Asturia” Sebastian Coe, 
Juan Antonio Samaranch, Se
veriano Ballesteros, Alfondo 
Sito Pons, Serghei Bubka, Mi
guel Indurain, Javier Sotoma
yor, Martina Navratilova, Ha- 
ssiba Boulmerka, Carl Lewis, 
echipa de maraton a Spaniei,' 
Arantxa Sanchez Vicario, Ste
ffi Graf, Lance Armstrong, 
Manuel Estiarte, reprezenta
tiva de fotbal a Braziliei, Tu
rul Franței și Hicham El Gue
rrouj. După cum se vede, spa
niolii sunt cei mai bine repre- 
■zantati la arpstfi Dremii. Alonso întrerupe hegemonia lui Schummi în FI
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Cumpăr ap. 1 cameră (02)
• wgwă cama* cămin sau garsonieră, In 
SHMria. plata în 2 rate. Tel. 0722/601892, 
©ZWÎ2O77.

Vând ap. 2 camere (03)
• mbz n» g, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vede, e spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• dKomandate,Humdoara, îmbunătățiri, zona 
OM, etaj 2 din 2, pod, beci, preț 860 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0744/158388.
• Mbacata* H^ag, parter, posibilități de extin
dere, pentru firme, preț negociabil (lângă 
fKmacia Nora). Tel. 770735,7703©,0722/876141. 
iriBint contat 1, baie, bucătărie, preț 1,100 
Wtd.Tel. Tel. 0254/283274,0254/223336.

• Dada, at Intermediar, contorizări, ușă 
metalică, parchet, gresie, faianță, modeme, bloc 
decent, ocupabll imediat, preț 640 mii, neg, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• «lent, Dorobanți, et intermediar, bloc de 4 
etaje, 60 mp, preț 9» mii, neg, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• L Maniu, dec, et 2, balcon închis, 54 mp, 
parchet, amenajat, contorizări, preț 1,1 mid, 
neg, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• nd bud Gojdu, contorizări, gresie, faianță 
lavabil, întreținut, preț 860 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

Atataf 0749 091030

S-trata InfoOeocMfrowna
• «BlWMOewOO(WU«ȘlBEZVOLWS

• MUriSMOIUIBtCE Șl CONSULTANT* h

PXCOMUNCMȘ
' HSMMM EC0NMK6. TENSCt

• dac, centrai, contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat, 55 mp, preț 130.000 RON, neg, 
tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
•dec, et 3,60 mp, 2 balcoane, contorizări, zonă 
centrală, preț 1,1 mid, neg, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest

• uganb Dada, et 2, balcon închis, parchet 
contorizări, apă, gaz 2 focuri, preț 720 mii, neg, 
tel. 0745/640725,206003. (Mimason)
•In Mere 15, în turnuri, dec, parchet laminat 
gresie, faian balcon închis, tavane false, 
spoturi, contorizat, liber, preț 550 mii, tel. 
0740/173103, 2060© (Mimason)
• zm AL Jiului, circuit parchet faianță, stare 
bună, cărămidă 700 mii, neg, tel. 
2060©(Mimason)
• Al Motlor, sdec., 2 holuri, baie amenajată 
contorizări, etL 620 mii, tel. 164633, 215113. 
(Mimason)
•una KagMcaant circuit et 3, liber, preț 960 
foil, tel. 0745/159608,215113. (Mimason)
• zona tata iDecembrie, et 3, contorizări, 
neamenajat liber, preț 1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• ana Emhaaai, etaj Z decomandate, balcon 
închis pe ramă de lemn, bucătărie modificată 
parchet nou, gresie, faianță, apometre, gaz 
contorizat repartitoare, zonă liniștită ocupabil 
imediat preț 67.000 RON, tel. 0723-251498,2328© 
0788-165702. (Fiesta Nora)
• zm Dotai semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și Îmbunătățiri, centrala termica, preț 
29000 euro, tel. 0723-2514© 2328© 0788-165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică 
balcon închis, mobilat preț76000 RON, tel. 0745- 
302200,2328© 07881657© (Fiesta Nora)
• zon* idtracantoală vedere la bulevard, etai 2, 
decomandate, 2 balcoane, parchet contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 0788/1657©, 2328© 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)
• una Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică parchet gresie, faianță apometre, gaz 
2focuri,preț79000 RON,tel. 0745-302200,2328© 
0788-1657© (Fiesta Nora)
• zână cadnlă dec, et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ren, tel. 224296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)

• un* cadrată semidec, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, camere parchetate, balcon, 
preț80000 ron, tel. 2242© 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
•ronfidocomanrtata zona Minerului, et 3,75.000 
ron, tel. 2242© 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• dac, cu balcon, et 2, zona pieței, preț 110.000 
ron, tel. 224.2© 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• dac, balcon, et 2, zona luliu Maniu, preț 
10&000 ren, tel. 2242© 0745-367393. (Garant 
Consulting)
•dac, balcon, superamenaiat zona loan Corvin, 
preț 99300 ron, tel. 2242© 0745-3673© (Garant 
Consulting)

• zona Scărișoara, semidec, contorizări, repar
titoare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianță parchet baie cu cabină de duș, 
preț 82000 ron, tel. 2242© 0788361.782. (Garant 
Consulting)
•una AL Armatei, superamenaiat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 2352© 0721/9852© (Rocan 
3000)
•una Dada, bloc cărămidă contorizări, par- 
cnet greși jaianță apartament foarte îngrijit 
585 mit neg. TelL 2352© 0721/9852© (Rocan 
3000)
amem, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel 
2352© 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazia, zona piață decomandate, etaj 1. par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28300 euro, 
negociabil. Telefoane 2352© 0724/62©© 
(Rocan 3000)
•zona Maro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mit neg. Tel. 2352© 0721/9852© (Rocan 
3000) .
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 2352© 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă contrată i. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 2352© 
0724/6203© (Rocan 3000)
•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 Zamfiroscu, decomandate, et-1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/6601© 211587. (Evrika)
• decomandata cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,©45/253662. 
(Evrika)
•zona bdi Decebal, et 1 vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

wear------------- —
ztrălucayta pentru toată iutnaal foloslfl fi 
dumneavoastră aceasti energie gratuit pentru pro
ducerea apei calda menajere, fncCIalrea ptoctaol »au 
a locuinței cu ajutorul colectoarelor «dara.

•OcazW Zona AL Straiului, dec, et intermediar, 
superamenaiat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gras faianță posi
bilități de plată to 2-3 rate, preț 55300 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• izgont zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 1 ocupabil imediat preț 1500© RON, 
neg, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

•at t dec, st 62 mp, centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți, beci, jaluzele exterioare, 
modificări Interioare, gresie, faianță Liliacului. 
Preț 135300 ron. Tel. 2234© ©24/1693©, 
0740/9146© (Casa Betania)
• eko*t ri 56 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mii, neg. Tel. 223400, 0724/1693©, 
0741/120721 (Casa Betania)
• decomandata i i mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, bea", Decebal. 
Preț 125.000 ron. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/1693© (Casa Betania)
• decomandata central* termică proprie, 
gresie, faianță modernă parchet Liliacului. Preț 
105300 ron, neg. Tel. 2234© 0742/005228, 
0724/16©©. (Casa Betania)

•dec,M*caeua Loaiconmare,Ducat i
modificată contorizări, scară cu interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 743© ron, neg. Telefon 
2234© 0720/3878© (Casa Betania)
• zona tfcro, semidec, modificat faianță 
gresie, centrala termica, roiete exterioare, bine 
2352© Ow'Sfs^oSri3000)  ̂520 miL teL

• zona Dotai semidec., gaz contorizat apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1350 mid, tel. 2352©; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• dec, «tr. Eminescu, et 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Dotai Al. Păcii, parter, sdec, pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/0021© (Megalopolis)

Mdtaaaa Mnapfota 
detnctililra
Tnarinmviaîa. rwnnâft, 
montaj, «orvlca.

tolldage Alogd. 
«WtOXI 02l»-»42,2»O 
mobil: 0749-O42.SO*, 
0744-241.D00 (am)

• zona Endnosor, dec, ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis) 
•dac, ta. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg. tel. 0729/0021© (Megalopolis)
•M> Bntooocu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 păți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mil, tel. 0729/W21©. 
(Megalopolis)
• zona Udo, dec, et 6, amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobuslness)
• zona bd, Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi- 
ness)
• zana Dotal et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii tel. 0746/891619. (Eurobusi- 
riess)
• zona M6, Hunedoara, et 3, preț 350 mii, neg, 
tel. 0721/839624 (Partener Hunedoara)

• Dani ta. Mihai Viteazul, et 4 dec, preț 45500 
euro, neg, 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 ©45/253662,211«7. (Fvrika) 
■ uqant bt Deva, zonă bună plata imediat tel. 
215212 (Prima-lnvest)
• «fata In zonă liniștită decomandate,etai 
lsau 2, to zona Progresul, cu plata imediată tel. 
0723/2514» (FI<>Sta Nora'

Vând ap. 3 camere (05)
• dzeamandata 2 băi, 2 balcoane, 80 mp, fără 
îmbunătățiri, str. N. Tîtulescu, 20, sc. C, etaj 1, 
Hațeg Tel. 0722/599487.
• zona ItamduL etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94000 RON, tel. 0723-2514» 232809,0788-1657©. 
(Fiesta Nora)
• zanzOntaL decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță, preț 130X00 RON, tel. 
0788-1657© 232808,0745-302200. (Fiesta Nora)

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 oper._ e 

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 Andras
Oradea, Bdul Decebal nr. 34/
E-mail: andras.bajusz0informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

CUVÂffl#.

• zona L etaj 1, decomandate, 2
balcoane mari,; li, vedere în 2 părți, spațios, 
centrală termică preț 160.000 RON, tel. 
©23/2514» 2328» 0788/165702. (Fiesta Nora)
• sin AL Armatei, etai 3, balcon, apometre, gaz 
2 focuri, fără modificări, preț ©000 RON, tel. 
0745/302200,2328©, 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zm L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări si modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
teL 2115©, 0723/6601© (Evrika)
• zm tata. N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabll to 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg, telefoane 2115©, ©45/253662. 
(Evrika)
• zm Dorobanți et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
145 mid. lei neg. 0723/660160.2115©. (Evrika) 

•zor .2, car uda, decomandate,
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 2115©, 0745/253662. 
(Evrika)
• zm & Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferente, preț 135 mW. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253652. (Evrika)
• zm Promnț dec, ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 352» 
0721-9852© (Rocan 3000)
• zm D. Emma bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz Contorizat 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
TeL 2352» ©21-9852© (Rocan 3000)
• zm* («Mă L Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 14 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/6203© 
(Rocan 3000)
• zm L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț45000 euro, tel. 
224296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zm umizîl amenajat cu centrală termică 
dec, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• zm Bucagl Hunedoara, et 1 cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii, neg, tel. 0727/1917©. 
(Partener Hunedoara)
• wgMl Dada, sdec, et3, conforizări, preț 680 
mii., negociabil, tel 0745/266071, 2060©. 
(Mimason)
• zm AL Armatei, sdec, et 3, balcon închis, 
gresie, faianță contorizări, preț 870 mii, neg, tel 
©45/266071,206003. (Mimason)
•zm tata Dacia, sdec, parchet contorizări, 
preț 800 mii, tel. 0745/159573. (Mimason)

Cu SC ALICE GREM SRL

0254-23305'7 Mu 0741/073518.

despre Suzuki
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• f. urgent, zona Carpați, parter înalt, dec., 
balcon închis, boxă, 78 mp, contorizări, preț 
44.000 euro, tel. 0745/266071. (Mimason)
• Dorobanți, dec, et 3, bucătărie mărită, 2 
balcoane, contorlzări, preț 1,5 mid., neg., tel. 
0745/253413,206003. (Mimason)
• zona T. Maiorescu, dec., amenajat, irchet 
stejar, gresie, faianță, contorizări, aer 
condiționat, preț 40.000 euro, tel. 0745/640725, 
(Mimason)
• central, et 2, parchet, 2 balcoane, centrală 
termică, termopane, preț 135 mii., tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest).
• urgent, Emlnescu, 110 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
contorizări, gresie, faianță, preț 135 mid., neg, 
tel. 0742/019411 (Prima-lnvest)
•dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă, ocupabil Imediat, preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, vedete 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)
• Zamfirascu, dec, parter, centrală, gresie, 

mid., tel.faianță, proiect balcon, 70 mp, preț 15 
0729/002100. (Megalopolis)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• urgent, spațios, decomandate, în zona 
Dorobanți, cu un sistem bun de plată, tel. 
0745/302200. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• dec, balcon, 2 băi, CT, etaj intermediar, ultra
central, Simeria, preț 1500 mii. lei neg. sau 
schimb cu casă în Simeria fără diferență Tel. 
0723/686162,0720/505771.
• zona liimdid, 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 1580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă centrală, semidec., contorizări, ct 
faianță, parchet garaj sub bloc, preț 186000 ron, 
tel. 224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• urgent decomandate, zonă centrală bloc 
cărămidă et 3/4, 2 băi, contorizări, preț 136 
mid., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

faianță marmură 2 balcoane, et intermediar, 
zona M5, Hunedoara, preț 950 mii., neg., tel. 
0727/191703. (Partener Hunedoara)
• zonă ultracentrală et 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/362200. (Fiesta Nora)

• zona Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat, ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajmstll occidental, preț 220.000 RON, tele
foane 0723-251491 232808,0788-165702. (Fiesta 
Nora) •
• dac, ? hă, 2 balcoane închise, contorlzări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)

• dec, prate * Manță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 bai, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/8290601 (Casa Blanca)

Blanca)

parchet
neg., fol 221001,

Vând case, vile (13)
• Deva, idtracenbal, 450 mp, sc 90 mp, preț 
80.000 euro. Tel. 0726/224002.0726/224003.

SC GENERAL SERVICE GRUP SRL 
importator și distribuitor de piese schimb centru 

autocamioane și semiremorci 
AMTJAIFA7Ă rmnrwjjmifinJ vAnvftri nimm

-puerile se trimit O2S4/314.341,
până la data de 15.09 2005:
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Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara 

demareaza programul ae emanare in conorpi avantajoase an ougsuji asigu ren lor pentru 
joma|, a agențllof economici în baza pwederilor Legii nr. 76/2002. Programul de 

creditare, ce se va derula pdn Intermediul Băncii Comerciale Române, urmărește crearea 
de noi locuri de muncă, prin stimularea dezvoltării agențllor economici.

Creditele sunt destinate întreprinderilor mici șl mijlocii, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale, 
persoanelor fizice autorizate precum și șomerilor care infilnțează întreprinderi, care activează prepon

derent în sfera producției, serviciilor și turismului.
Valoarea creditului acordat pentru fiecare nou loc de muncă înființat în urma investiției este de 

10.000 de lei, Iar dobânda percepută este variabilă, reprezentând 25% din dobânda de referință 
comunicată lunar de Banca Națională a României. In luna august 2005 dobânda percepută pentru 

creditele acordate în județul Hunedoara a fost de2%.
Creditul acordat de la Bugetul asigurărilor pentru șomaj poate acoperi până la 75% din finanțarea 

necesară investițiilor, restul urmând a proveni din sursele proprii ale agentului economic.

Creditele vor fi acordate pe o perioadă de până la trei ani pentru investiții, cu o perioadă de grație de 

șase luni; în cazul finanțării stocurilor de materii prime și materiale, perioada fiind numai de un an. 
Pentru a beneficia de aceste facilități, agenții economici creditați se obligă să creeze și să mențină 

pentru o perioadă de 5 ani, un număr de noi locuri de muncă proporțional cu valoarea creditului 
acordat Aceste locuri de muncă urmează a fi ocupate în proporție de cel puțin 50% cu șomeri înre
gistrați în evidențele agențiilor pentru ocuparea foiței muncă.

Raporturile de muncă ale persoanelor încadrate pe locurile de muncă nou create vor trebui menținute 

pe o perioadă minimă de 3 ani, cu obligativitatea agentului economic la ocuparea locului de muncă 
cu persoane provenind din același categorie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

vacantării acestuia.
Totodată agentul economic creditat se obligă să mențină pentru o perioadă de 5 ani locurile de 

svmuncă existente la data acordării creditului.

Documentara necesară accesării unul astfel de credit poate fi obținută de la Compartimentul Cre
ditare al AJ.O.F.M. Hunedoara, situat în Deva, Piața Unirii, nr. 2, etaj 2, cam. 11, tel. 0254.21.61.51 

și 0254.217.048 sau accesând pagina de web a instituției www.aiofmhd.ro.

DIRECTOR EXECUTIV

Vaslle C. IORGOVAN VELICHI

• caaă Hunedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică, grădină, preț 2,2 mid. 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728.
•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere * diferență preț 12 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•casă J 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)
• casăp+1,4 camere, 2 băi, garaj, bucătărie, 
curte + grădină st 1.200 mp, centrală termică 
proprie, Deva. Preț 120.000 euro, neg. Tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896; (Casa Betania)
• zona Hoila, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii, telefoane 235208; 0724620358. (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină ■ 10800 mp, curent, teren arabil 
minim ■ 50000 mp, Ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• In Deva, 4 camere, bucătărie, bale, 700 mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț85.000 euro, neg. 
telefoane 0722/564004. (Prima-lnvest)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, bale, 
gresie, faianță ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296,0788-361.782. (Garant 
Consulting) '
• sat InMn, Corn Vețel, formată din 2 corpuri 
a câte 3 camere f-anexe gospodărești, st 3200 
mp, preț 800.000500 ROL, tel. 
0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).
• 3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 
mp, corn Crișcior, jud Hunedoara, preț lmld. 
negociabil, tel. 0746/225.736:0254/213.050 (Casa 
Majestic).
• P+ă la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat, atelier, curte șl grădină Deva, pteț 25 
mild, neg, tel. 0746/225.726:0254/213.050 (Casa 
Majestic).
• 8 camera, sc 130 mp, teren 1000 mp, Abrud, 
jud. Alba, pteț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).
• 4 camera, la 20 km de Deva, sdec., parchet, 
sobe teracotă bale, cămară dependințe, beci, 
garaj, șură alte 2 camere, cădere de apă pădure 
de fag (400 mc), 6 ha teren arabil, preț 280.000 
RON, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

Cumpăr case vile (14)
• 4 camera, hol central, bucătărie, baie 
modernă centrală termică uși de lemn masiv, 
beci, pod, garaj, 800 mp, grădină cu pomi fruc
tiferi, curte betonată în Simeria, preț 2.200 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0720/505771,0723/686162
• urgent, Deva sau Simeria 
imediat, tel. 215212 (Prima-I

ină plata

Vând case de vacanță (15)
• cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești nr. 25 A, grădină pomi. Tel. 0723/288282
• cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești, nr. 25 A, zonă deosebită liniștită 
grădină pomi. Tel. 0723/288282.
• construcție 2002, stațiunea.montană Straja, 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• Deva, sir. Căprioara, st 350 mp, preț 6.000 euro, 
neg, tel. 0746/225.726;QS4/213.050 (Casa 
Majestic).

Vând case ia țară (17)
• casă nouă Boholtnr. 74 B, bucătărie de vară 
garaj, pomi fructiferi, fosă septică fântână apă 
minerală apă dulce, preț la înțelegere. Tel. 
229256,226352 0720/677035.

• Băda, nr. 31, gaz 2 focuri, apă, canalizare la 
poartă, grădină 21 ari. Tel. 216231,0741/196582.
• cai* modtvfă în Bârsău, 1700 mp, curte, 
grădină, curent electric, fântână, lângă șosea, 
preț350 milioane lei. Tel. 229034 0724/355166. -
• gospodăria to Mada, nr. 84, comuna Balșa, 
casă, curte șl grădină Tel. 648077.
•In BohaH, construcție nouă, living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modern, st 7.000 mp, poziție 
bună, preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

Vând garsoniere (19)
• Hunedoara, zona Teatru, Bdul Corvin, bl.3 bis, 
etaj 3, încălzire proprie, preț negociabil. Tel. 
0744/974778.
• to stațiunea Geoaglu Băl, lângă Hotel Sanda, 
modificată, baie, bucătărie cu gresie, faianță, 
gaz bucătărie, termopan, parchet convector pe 
gaz pentru încălzire, boiler apă caldă, cablu tv, 
mobilată sau nemobilată. Tel. 0722/281895 sau 
219232.
• urgent, zona Dacia, 2 camere, etaj 1, parchet,
Instalații sanitare noi, contorizări, preț 580 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/710903.
• zonă ufracentralt Deva, etai 1, decomandate, 
38 mp, termopane, balcon închis, ușă metalică, 
contorizări, mobilată, preț 860 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0726/710903.
•zona Progrosid, 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, ocupablle Imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zona MâriMM Nou, dec., contorizări, proiect 
gaz 2 focuri, preț 72.000 RON, tel. 0723-251498, 
232809,0788-165702. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, dec., apometre, gaz contor
izat repartitoare, parchet preț 48.000 RON, tel. 
0745-302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Mârâțtiul Nou, zonă liniștită, etaj 2, 
decomandată, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, etaj 1, dec., fără modificări și 
amenajări, contorizări, ocupabilă imediat preț 
68.000 RON, tel. 0745X302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona DocsbaL dec., apometre, gaz 2 focuri, 
repartitoare, parchet de stejar, termopan, 
balcon închis, bale mare, recent renovată,
ocupabilă Imediat preț 72.000 RON, tel. 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Miorița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită, ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută, preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788-165703. (Fiesta Nora)
• urgent zona Miorița, dec., bucătărie tip bar, 
parter, preț 600 mil, neg, tel. 0740/173103,206003. 
(Mimason)
• zona Gojdu, dec., amenajată la chele, contor- 

Izată liberă, 30 mp, preț 650 mii, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• zona Mila Jud, 42 mp, dec, et 3, preț 870 mii., 
tel. 0740/173103. (Mimason)
•zonaM Crișului, sdec., et. 2, balcon închis, preț 
475 mii, tel. 0745/159608 (Mimason)
• zona Dada, fără gaz, dec., baie, parchet în 
cameră, preț 45000 ron, tel. 224.296,0788-361.782. 
(Garant Consulting)
•confort 1 dec, suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, țel. 0741-154401. 
227542, seara. (Garant Consulting)
• samktec, bucătărie, balcon, etaj intermediar, 
zona Kogălniceanu, preț 64.000 ron, tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting) 
•zona Zamflrescu, dec, etaj 1, ocupabilă Ime
diat 650 mll.lei. 2352080721/985256. (Rocan 3000)
•zona M> Emlnescu, dec, amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mil. lei. Tel. 235208 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec, contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,072UR 256. 
(Rocan 3000)
•zona Mărăsti, dec, mobilată, balcon închis, et. 
1,700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Măiâști, vedere la stradă liberă, 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• gareoniert cu balcon, contorlzări, baie mare, 
Al. Crișului. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0740/914688 0724/169303. (Casa Betania)
• et Intonnudar, contorizări, bine întreținută, Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• et 3, dec, balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223408 0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camera, semidec, parchet bale cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235208 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți dec., modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• Deva, zona Gării, str. I. Maniu, parter, preț 
850.000.000 ROL, neg, tel. 0746/225.726; 
0254/213.050. (Casa Majestic)

mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega-
• sir. M. Eminescu, et 3, baie, hol, bucătărie, 34

DEPOZIT
FARMACEUTIC

angajează:
- farmacist cu aviz de liberă 

practică;
- șofer distribuitor. 
Informații la tel. 

0744/556045, 0254/235810.
(29658)

• stan bun*, în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• contorlzări, dublă parchet gresie, faianță et 
3, Dacia, preț 55.000 Ron, neg, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

Cumpăr garsoniere (20)
• to Dtva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• lagant, to Deva tel. 0741-154401,227542, seara 
(Garant Consulting)
• dac, contorizări, et Intermediar, exclus Micro, 
Dacia, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Vând terenuri (21)
• 24700 mp teren pentru agricultură șl 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu șl CF. Tel. 212272,0723/732560,
• grădktăcu pomi, intravilan, 2800 mp, în Poieni 
Beriu, zonă turistică curent la poartă apă 
curgătoare în capătul grădinii, acces auto, preț 9 
euro mp, negociabil. Tel. 0727/497978
• Intravilan Sbneria, str. Cuza Vodă 1400 mp, fs 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tel. 0746/343093.
• Mravlan, țobnuț. pe șoseaua Brad, 600 mp, fs 
19 m, gaz, curent, 5 euro mp, negociabil. Tel. 
0744/510887,0724/659507.
• Valea Căolulul, 3315 mp, parcelat, fs 55 m, 
facilități, preț 4 euro mp, negociabil. Tel, 
0727/205117.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124.

• vând teron intravilan, cu o suprafață de 
4600 mp, informații tel. 0745/024316 mobil, 
0265/717623 fix. Cei Interesați vă rog sunați 
după ora 20.00.

• vând 2300 mp, teren intravilan în Deva Str. 
Alunului (zona agrement), case vacanță Tel. 
227242.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika) 

•Intravilan, Stotaria,450 mp,facilități, zona parc, 
preț 590 mii, neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• briravlaa Vulcan (mal los de Viacons). S1200 
mpJȘ16m, preț 15 euro/mp, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• Intravlan, Zăvoi plan, 3500 mp, 50x70, gaz, 
curent, apă preț 30 euro/mp, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• zona Bâroea Mică 3600 mp, fs 66 mp, gaz, 
curent, plan, eventual parcelat, preț 10 euro/mp, 
tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona Crtetur, 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073. (Partener Hunedoara) 
•(Mf.flN mp, preț 18 euro/®, neg„ cu Ieșire 
la stradă șl la lac, tel. 0721/839624. (Partener 
Hunedoara)

’ • IntravBan, zona Zăvoi, st 9000, parcelai apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-62035& (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă prf. «'HO euro, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
•Intravlan, zona Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3 
parcele), canalizare, apă curent, gaz, docu
mentație la zl, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravlan, zonă de vile, 8500 mp, toate 
facilitățile, posibilități de parcelare în locuri de 
casă, minim 400600 mp, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• iiganl loc de casă în Deva, 600 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, preț 15.000 euro, neg., 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• Intravilan, st 8000 mp, fs 40,75 metri, intrare 
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe teren, 
zonă industrială Sîntuhalm. Preț 6 euro/mp, neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• Intravlan, 4 parcele a câte 650 mp, gaz metan, 
curent electric, Zăvoi, în apropiere de Dacia 
Service. Preț 37 euro/mp. Tel 223400, 
0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• Intravlan la DN 7, st 3.600 mp, fs 104 metri, 
toate utilitățile, la ieșirea din Deva spre Simeria. 
Preț 23 euro/mp, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• Intravlan, In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism șl de utilități aprobat Preț 17-21 euro/ 
mp. Tel. 223400,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravilan, la DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sântandrei și Sîntuhalm, în 
zonă industrială Preț 18 euro/mp, neg. Tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)
• teren Intravlan la DN 7,11.600 mp, front stradal 
56 metri, între Deva și Simeria. Preț 10 euro/mp, 
neg. Tel .223400,0724/169303,074V120722. (Casa 
Betania)
• Intravlan In Băcia, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

Societatea de asigurări Allianz-Țiriac Asigurări S.A., parte a Grupului Allianz, 
un leader pe piața mondială a asigurărilor și serviciilor financiare, 

cea mai mare companie de asigurări din România
ORGANIZEAZĂ:

SESIUNE GRATUITĂ DE INSTRUIRE
PENTRU 10 AGENȚI COLABORATORI

Cerințe:
■ PERSOANĂ cu vârsta între: 18 și 65 
de ani
■ Dorința de a obține VENITURI
SUPLIMENTARE
■ Bune abilități de comunicare

Oferim:
■ Posibilitatea dezvoltării unei 
cariere într-o companie 
multinațională
«msteaire cu personal specializat 

•■îndrumare permanentă

Așteptăm C.V.-urile dvs., însoțite de o scrisoare de intenție, până la data de 15 sept. 2005, 
la sediul nostru din:
Deva, Bd. Decebal bl.8 mezanin, fax. 0254/ 219495 sau e-mail: deva.hd@allianztiriac.ro 

(29586)

• Intravilan, str. Prelungirea Viilor, suprafața 
1400 mp, front stradal, 18 m preț 7 euro/mp, neg, 
tel. 0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).

Cumpăr teren (22)
•cumpăr teran în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• regent S hectare teren Intravilan, la șosea, 
Deva sau împrejurimi, plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest).

Vând spații comerciale (25)
• central amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobuslness)

Vând aite imobile (27)
• vând cnosc alimentar plasat în Pitta rușilor, 5 
mp împreuna cu SRL, preț 1000 euro. Tel. 218399.
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

• kichiriez apartament 2 camere decomandate, 
Deva ultracentral, mobilă nouă centrală 
termică ocupabil imediat, preț 170 euro/lună 
Tel. 0726/710903.
• închiriez cameră la elev / student, la casă în 
Deva Tel. 231294 după ora 21.
• ofer pentru închiriat casă 2 camere, Intrări 
separate, contorlzări, apă gaz, curent trifazic, 
ideal pentru sediu firmă prestări servicii, Deva 
Str. Cemei, nr. 10, preț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
• ofer pontiu închiriere garsonieră complet 
mobilată șl contorlzări, preț 100 euro/lună Tșl. 
0722/564004.
• primesc două eleve în gazdă Deva zonă 
centrală Informații, zilnic, la telefonul 219652.
• pitaiesc In gazdă 2 elevi pentru liceu din zona 
Hațegului, zona autogară șl Direcția Silvică Deva 
Tel. 215876.
• tineri căsâtorițl căutăm pe termen lung 
locuință până în 50-60 euro/lună oferim și 
rugăm seriozitate. Tel. 0721/528753, 212242 
seara
• contrai amenajai contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (EUrobusiness)
• spațn comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
oentr roducție și depozitare, prețuri cuprinse 
,ntre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut regent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• oaraontert comoM mobilată, preț 80 
euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ap, 2 camere, complet mobilat contorlzări, 
preț 100 euro/lună tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec, com
plet mobilată buUlu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985258 (Rocan 
3000)

___r_____ închiriere spațlucomerclal, ame
najat centrdă termică et 110 mp. Ideal bar-res- 
taurant zonăfoarte bună preț 7 euro/mp, neg, 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•anâ confrate, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie; faianță scară Interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera
menajat preț 21 euro mp, TVA indus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•caut ganodert sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• regenți Se închiriază pentru sediu de firmă 
sau birouri, ap. 2 camere, decomandate, zona 
Decebal, et 2, vedere la bulevard, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet 
lamelar nou, recent renovat La cerere se poate 
mobila pentru birouri, telefon 232808. (Fiesta 
Nora)
• zona Dorobanți parter, Intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau depozit 150 
euro/lună tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zona Dorobanți et. 1, superamenajat dotat,
120 euro, tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)

•zona M. Viteazul, dec., amenajat mobilat ct 
250 euro/lună tel. 224296.0745-367^93. (Garant 
Consulting)
• zona Caragtalo, e.t 1, mobilat, utilat, ct 320 
$/lună + menajeră tel. 224296, 0745-367893. 
(Garant Consulting)
•doc, bucătărie mobilată parter, pt locuit sau 
birouri, 1.000 euro/lună tel. 224.296,0745-367893. 
(Garant Consulting)
•zona Mfa Zamfirescu, dec, mobilat parter, 
400 euro/lună cu cheltuieli incluse+menajeră 
tel. 224.296,0745-367893. (Garant Consulting) 
•amenajat stil occidental, ct nemobilat zonă 
bună preț 1000 ron, tel. 0741-154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)

• garsonieră dec, proaspăt renovată modern,
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu---------- '
mașină de

tv color, frigid"’ 
_______________ __________ orobanți.Preț-^ 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0740/914688 
(Casa Betania)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, Al. Constr. 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/005228 
(Casa Betania'
• tocNriez garsonieră Deva, zona Gării, tel. 
0746/225.726:0254/213.050 (Casa Majestic).
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună 221001,0742/471922. (Casa Blanca) 

•uter ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•ofor garzonterâ dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 euro/ 
lună+avans pe o lună tel. 221001,0723/892060. 
(Casa Blanca)
• ofer vDâ mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer ganoniert mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/luna, tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
■ ofer spațiu comercial, în Orăștie, 100 mp, preț 
550 euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer haUrtepozit, în Orăștie, 80 mp, preț 350 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer spațiu comercial, în Deva 70 mp, preț 550 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer dopozlt-platformă în Deva (2 hale indus
triale + platformă betonată), 2500 mp, preț 1300

' ' "3833, 0740130413.euro/lună neg, tel. 718833,
(Partener Hunedoara)
• urgent spațiu comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro, 
neg, tel. 718833 0740-130413. (Partener Hune
doara)

Imobile schimb (30)
• scNmb cabană cu mansardă șl teren 1000 mp, 
Costești, cu garsonieră sau teren zona Deva, 
aștept șl alte variante; Tel. 0713/288282.

• schimbcabană cu mansardă și teren 1000 mp,

variante. Tel. 0723/288».
• schimb casă Băcia cu apartament 2 camere 
Deva plus diferență Tel. 216231.
• apartament cu 3 camere, Deva, ultracentral, 
et 1, dec., cu casă + diferență sau cu aparta
ment cu 2 camere, Deva, zona Gojdu, tel. 
0746/225 ”6:0«- «13.050 (Casa Majestic).

Auto românești (36)
• vând convanaM Dacia 1310 recarosată în 
1999, stare foarte bună Tel. 0744/585516.

Auto străine (37)
• vând Opal Astra Elegance 1,7 TOI, at 2001, 
culoare cameleon, dotări complete, stare foarte 
bună preț negociabil. Tel. 0721/251652.

Camioane, remorci (39)
• vând Mercedes 16,35 tone, culoare roșie, 
tahograf, prelată af 1987, preț 12 DOO euro, nego
ciabil. Tel, 0741/087823.

Allianz ® Tiriac @

Asigurări S.A.

RECLAME

http://www.aiofmhd.ro
mailto:deva.hd@allianztiriac.ro
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Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând «bricht nou, arc spate IMS, trombă 
diferențial IMS. Tel. 611439.
• vând (ki*â Ural, 400 ron. Tel. 0722/441425.
• vând pluguri la comandă pentru tractoare de 
15 până la 45 CP. Tel. 731494.
• vând tractor 36 CP cuplu 6 ■ Renault, 
semănătoare păloase și porumb 17 rânduri, 
mașini de erbicidat 400 I, 600 I, prășitoare 
porumb șl cartofi, mașină scos cartofi. Tel. 
0723/378752,263472.

Moto-velo (41)
• vând NdcMâ universală cu 18 viteze, stare 
foarte bună, preț 1500.000 lei, negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.

Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu jantă și 
cameră de dimensiunile 975/18 cutie de viteze 4 
trepte și electromotor, ambele de Dacia. Tel. 
221431 seara.

Garaje (43)
• kicMrtez garai in Deva, Aleea Patriei. Tel. 
0722/526637.
• vând sau închiriez garaj situat în Deva, Str. 
Cemei. Tel. 0744/603581.

Mobilier și interioare (47)
• vândâfotolii,frigider mare, mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică, masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2. 
ochiuri plus cuptor, covor persan 250/350 m, 
culoare bordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.
• vând bufet, model deosebit, la comandă, 
foarte încăpător, cu vitrină, rafturi și corp 
sertare mari, 1,56/0,60/2,07 cm, preț negociabil. 
Tel. 0254/214028
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
tabureți rotunzi, toate în stare perfectă, preț 
convenabil. Tel. 220025.
• vând o ușă și o fereastră, noi. Tel. 0254/215795.
• vând sobă de teracotă, culoare maro, puțin 
folosită Tel. 611255 după ora 20.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• SC vinde antene de satelit digitale, 
începând cu 550 lei, 1 an garanție, recep
ționează programe românești și străine, cu 
abonament (Digi, Max TV, Focus) și fără 
abonament, montajul și deplasarea incluse 
în preț. Informații: 0723/481776 sau 
0745/840474.

• vând vMaoreconler LG, stare bună preț nego
ciabil, videorecorder Shivaky și frigider Arctic 
mare, stare bună, preț negociabil. Tel. 215005.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Holda 7650 bluetooth, cameră foto, în 
cutie, baterie de rezervă preț 100 euro și Nokia 
3410 la 15 milioane lei. Tel. 0722/161644.

Calculatoare si accesorii 
(51)

DELCRIS SERVICE SRL
TEL: (0359) 409.222
0723-354.991
Str. Primăriei Nr,26
ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti:

Cele mai mici preturi
MONITOARE 15’ de la 450.000 lei
MONITOARE 17'de la - 850.000 iei

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi 

E-mail: caJculatoare(ardslink.rt>

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

Caragiale, nr. 20 (spate Pompieri), vinde to 
Compfend Comsrdab pălării damă si 
bărbați și șepd băibațâ caltate steierioaia, 
ta cole mri mid prețui

• vând festă piele neagră nr. 50,100 ron, nego
ciabil și vestă piele bărbați, nr. 50,70 ron, nego
ciabil. Tel. 0720/306332.

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

Materiale de construcții (53)
• vând B mc bolțarl, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr Bustrate vechi până în anul 1950, 
monezi, bancnote, medalii, ordine. Tel. 222579.
• vând tbnbra filatelice Romania din perioada 
1946 - 1993 cu reducere față de lista de prețuri 
2005. Tel. 222579.

Electrocasnice (56)
• vând convwabS congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431 seara.
• vând mașină de cusut germană Kohler, seria 
1322661001 ■ 2505013, perfectă funcționare, 
vechime peste 100 ani, preț negociabil. Tel. 
212272,0723/732560.
• vând mașină de spălat, fabrica#* rusească, 
cuvă plastic, capacitate 150 llm si suport 
metalic, preț 35 millone lei, negociabil. Tel. 
220025.

Plante și animale, 
agroalimentare (5?)

• vând castraveți, preț 0,70 ron (7.000 lei/kg). 
Tel. 262069.
• vând tapă de 7 ani. Relații la tel. 0726/178548
• vând porel mici de 3 luni, localitatea Ilia, Str. 
’Libertății, nr. 87. Tel. 0721/392585.

instrumente muzicale (60)
• vând plan vienez „Wirth", coadăscurtă, placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate. Tăi 221431

Altele (6
• vând 2 butoaie de lemn de 130 litri pentru «In 
sau țuică puțin folosite. Tel. 216347 după ora 20.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg. suprafața plat
formei 030/030 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând foarfecă tuns profesională preț 45 ron și 
reșou voiaj, preț 15 ron. Tel. 0720/306332.
• vând candelabra 2 brațe, foarte frumos, 
350.000 lei, negociabil. Tel. 0720/306332.
• vând candelabra cristal de Boemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând lustra plafon 3 brațe, completă și o 
aplică de perete, preț convenabil. Tel. 220025.

Pierderi (62)
• găsit brățară aur. Tel. 218084
• ptadut Cârmi asigurări sănătate pe numele 
Abrudean Ștefan. Se declară nul,
• plantat ramat asigurări ănătate pe numele 
Sur Viorica. Se declară nul.

• plantat cantate asigurări sănătate pe numele 
Hanciu Ileana și Hanciu Râul. Se declară nule.

Matrimoniale (69)
• Agenția matrimonială româno-italiană SC 
ROMEDICENTER SRL vă așteaptă la înscriere.

. Toate doamnele și domnișoarele între 18-45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt așteptate 
la sediul din Hunedoara, B-dul Traian, nr. 18/60, 
tel/fax 0354/401678 0254/745868 0742/301068, 
0744/801015 Web: www.romedicenter.net

Solicitări servicii (71)
• caut persoană pentru a mă iniția în programul 
CIEL, contra cost Tel. 233148

Prestări servicii (72)

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

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

---------- ‘-------------------------

• execut lucrări de amenajări Interioare, 
gips carton, modele deosebitor cel mal bun 
raport caătate ■ preț. TeL 0721/267912.

• Fundația Muncii Deva organizează 
cursuri de caMicaie: operator producție 
rado TV, operator calculatoare, sudor cu 
angajare imediată, instalator, apă, gaz cu 
angajare digiă calificare, ospătar, vânzător, 
zidar. înscrierile se tac până ta 10482005: 
Deva 216138 orastle 0740/471717, Hațeg 
0740/107368 Lupani 563242, Brad 
0720/609728

ANUNȚ
Primăria orașului Câlan

cu sediul în orașul Câlan, Str. Gării, nr. 1, organizează 
licitație publică în vederea vânzării pentru dezmembrare și 
valorificare ca deșeuri metalice feroase recidabile a unor 
instalații de lermoficare, în data de 12.09.2005, ora 10.00. 
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul Primăriei 
orașului Câlan - Compartimentul Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului în schimbu I sumei de 50 lei RON fără TVA.
Ofertele se pot depune până în data de 12.09.2005, ora 
9.00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 
0254/730.223. (29965)

Decese (75)
Sora Demeter Magda deplânge pierderea scumpei sale 
surori

MLADIN CORNELIA
un suflet bun și nobil. Te voi păstra mereu în sufletul meu 
îndurerat. Dumnezeu să te odihnească în pace.

Fiica Pușa, nepoatele Adela și Milena și ginerele Dan 
anunță cu durere în suflete trecerea în neființă a celei care ’ 
a fost

MLADIN CORNELIA
în vârstă de 77 ani. înmormântarea va avea loc joi 8 
septembrie, ora 13, la Cimitirul Ortodox din str. Eminescu, 
Deva. Dumnezeu să o odihnească în pace.

• ofer sarvtcH de menaj și alte munci gospo
dărești la familii foarte serioase, pretind și ofer 
seriozitate. Telefon 218597, după ora 21.
• produc șl vând plasă din sârmă zincată, la 
dimensiunile dorite, preț foarte avantajos. Băcia, 
tel. 0744/277430.
• ofer sandei de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut al doilea loc de muncă, part-time, ca 
baby-slter, operator calculator, contabilitate 
primară, după ora 17. Tel. 0744/874987.

• SC Hptaet SRL Orâștfe angajează fia 2 
togbiarl mecanici promoția 2003 ■ 2005 cu 
cunșUnȘi de operare calculator, Re 2 
penoane cu experiență to programarea 
ullaletor cu comandă nunerică. Se oferă 
contract do muncă pe perioadă nodeter 
minată șl poeMtatea do a lucra Intr-wi 
madta tânăr ri dkiamlc. Așteptăm CV ta 
toL/tax «254/20109, 074^556053 sau

• SC tatombi SA Dm, toL 213B1B, 2U433, 
ang^szâoparatoriadadator pantei cute- 
gndata.

• grapid Montero Mpjaazâ pantei fedatal 
Hunedoara agent vânzări șl șofer 
dlatribuftor. CV-urita m trtmh ta fax 
0M/2MBU.

• caut famate pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, Informații la telefonul 219934.

cavatorist Itetațl ta tel 0747/06UM.

• angajăm contabl șefia Qrap Școlar ,Ovtd 
Deneuștanir Câlan, perioada oe Inicriere 
74â2NB-2LM2NE.RdațltaiKntariatul 
șco< ta. 730618

• caut femele, pentru a îngriji la domiciliu, o 
femeie bolnavă, in Simeria. Tel. 261618

• Cofetăria Avantaj-Complex Mtarița Deva 
angajează vânzătoare cu experiență. TeL 
22U23.

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

ÎANSCQM SRL
foc(Q5M13467 

internațional 3,5-201 
PLATA UNUI SINGUR SENS

Vindem
Găirtăre producători A materiale 
di cMrtKf b wd«M realizării 
unui psrtvwiat redproc avana jos

www.marsiliatranscom.ro

h» t botoc.

vai omeni • Adezivi • PuhslHOn

îylrl M.ll'a Ii i

TRANSPORT GRATUIT_ _
LADOMICILIULkcUENTULUIllNjrOATMTARA!

Giesie-faianța • Rigtps, ipsos constiiKții

*‘**» UNIUNEA EUROPEANĂ

* t Program finanțat prin PHARE

—“ CURSURI GRATUITE
SC INTERLOG COM SRL Brad

Organizează in perioada septembrie - octombrie 2005 următoarele cursuri de perfecționare:
■ Telecomunicații modeme; ■ Informație șl comunicare - utHtarea serviciilor Internet ■ Proiectarea 

pagfnlIorWab
Cursurile sunt gratuite și se desfășoară In cadrul proiectului >Microcentru zonal de perfecționare a 

adulților» în cadrul programului PHARE - Dezvoltarea Resurselor Umane.
Cursurile se adresează angajațllor din unități economice din zona Brad.
Informații la tel. 0254-606040. (29205)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!
Informația te privește

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

Anunțurile de mică pu
blicitate pentru Cuvântul 
Liber pot fi depuse în cutiile 
speciale instalate în următoa
rele puncte din Deva:

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

■■■1 f I r  H"VRI A_ A Dac® vre< cu at*evara^ca anunțul tău să fie remarcat,Ei V | li [■ NȚ| A 7 I !■ I încearcă variantele speciale contra cost 
W I Ikl ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

LOCAJH CUTII POȘTALE

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

cwfe 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 îșl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

http://www.romedicenter.net
http://www.marsiliatranscom.ro
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• Motiv de boală Actorul Alain Delon, ca
re va împlini, la 8 noiembrie, 70 de ani, și-a 
anulat din motive medicale un turneu cu spec
tacolul de teatru „Les Montagnes Russes".

Lăudate de Anthony Hopkins

• Ingenios. Un agent imobiliar britanic care 
se ocupă de vânzarea de proprietăți de lux a 
decis să ofere câte un porc viu celor care 
achiziționează o casă, ofertă care i-a atras 
clienți.

Incendiu într-un teatru
Cairo (MF) - Treizeci de persoane au mu

rit și alte 45 au fost rănite în urma unui 
incendiu izbucnit luni seara într-un teatru 
din orașul egiptean Beni Soueif, situat la 
150 de kilometri sud de Cairo, au anunțat 
surse din cadrul poliției locale.

Incendiul a izbucnit în timpul unui spec
tacol susținut de o trupă de amatori, în fața 
a circa 1.000 de persoane. Flăcările au 
cuprins cortina teatrului, care a luat foc 
de la lumânările aprinse folosite de actori.

Pompierii au reușit să controleze incendi
ul, dar spectatorii au intrat în panică, încer
când să iasă din sală și călcându-se în picioare.

■ Actorul a declarat că 
a jucat cu două mari 
actrițe, Jodie Foster și 
Gwyneth paltrow.

Veneția (MF) - Sir Anthony 
Hopkins a declarat despre 
Gwyneth Paltrow, în timpul 
festivalului de la Veneția, că 
poate fi pusă pe același nivel 
cu Jodie Foster, fiind o actri
ță „extraordinară”, „cea mai 
strălucitoare” cu care a lucrat 
vreodată. „Am jucat cu două 
mari actrițe, Jodie Foster și 
Gwyneth Paltrow”, le-a spus 
el jurnaliștilor. Sir Anthony

Anthony Hopkins (Foto: epa)

Metodă
He ' tki (MF) - Pentru 

a combate extinderea 
gripei aviare, guvernul 
finlandez recomandă că
lătorilor care s-au întors 
din regiunile atinse de 
gripa aviară să se dez
infecteze la saună. Dar 
înainte de toate, hainele 
trebuie să stea trei ore 
la 70 de grade Celsius.

în copac
Madrid (MF) - Un pi

ton albinos lung de trei 
metri și cântărind 13 ki
lograme a fost găsit într- 
un pin dintr-o localitate 
situată în insulele Bale- 
are. Autoritățile au tri
mis un specialist pentru 
a-1 recupera din copac. 
Abandonarea animalelor 
exotice în natură este un 
delict care poate duce la 
declanșarea urmăririi 
penale..

Lance și Sheryl
(Foto: EPA)

S-au logodit
Austin (MF) - Ciclistul 
american Lance Arm
strong, de șapte ori 
câștigător al Turului 
Franței, a anunțat ieri 
că s-a logodit cu 
cântăreața de coun- 
tiy-rock Sheryl Crow. 
Cei doi s-au logodit 
în timp ce se aflau în 
vacanță la Sun Val
ley, în Idaho, dar nu 
au stabilit încă data 
nunții. Armstrong, 
care și-a anunțat 
retragerea din com
petițiile oficiale, are 
trei copii dintr-o 
căsnicie anterioară.

Precipitații masive în Franța
■ Centrul regional de in
formare rutieră preconi
zează o „situație de o 
amploare excepțională".

Montpellier (MF) - Precipi
tații abundente erau anunțate 
ieri după-amiază în departa
mentele Gard și Herault din 
sudul Franței, unde ploile 
abundente au inundat deja 
străzile și subsolurile caselor, 
perturbând traficul în regi
unea Montpellier.

Serviciul Meteo-France a 
emis pentru aceste două de
partamente un buletin de

100.000 de persoane evacuate

Debbie și-a deschis de curând, ochișorii 
și studiază atentă camera în care doarme.

(Foto: FAN>

Cinci tone de mâncare
Metairie (MF) - Actorul american John 

Travolta și soția sa, actrița Kelly Preston, 
au transportat luni cu avionul cinci tone de 
mâncare pentru cei care au avut de suferit 
în urma uraganului Katrina. Actorul a 
pilotat chiar el propriul avion. Cei doi au 
mai dus și 400 doze de vaccin antitetanos 
pentru cei ce ajută sinistrații.

M Autoritățile japoneze 
se tem de alunecări de 
teren și inundații din 
cauza taifunului Nabi.

Tokyo (MF) - Taifunul Na
bi, care a ajuns ieri pe lito
ralul Insulei Kyushu, a provo
cat, începând de duminică, 
moartea sau dispariția a 13 
persoane și a determinat eva
cuarea altor 100.000 de per
soane.

Cel puțin 19 persoane au 
fost rănite în Insula Kyushu 
și Arhipelagul Okinawa, po
liția anunțând că două femei 
în vârstă au suferit fracturi 
după ce s-au dezechilibrat din 
cauza rafalelor puternice de 
vânt care însoțesc taifunul.

Cu cinci zile înainte de 
alegerile legislative, premie
rul japonez Junichiro Koizu

Nu vrea în Las Vegas
Los Angeles (MF) - Britney Spears a re

fuzat o ofertă de a avea un show permanent 
la un cazinou din Las Vegas. în ciuda re
latărilor că Spears ar vrea să se alăture lui 
Sir Elton John, Celine Dion și Barry Mani- 
low, care au contracte de milioane de dolari 
în Las Vegas, un apropiat al vedetei a de
clarat: „Nu este adevărat, nu există nici un 
plan al cântăreței care să includă Vegas-ul”.

Cel puțin 150 de victime

Militarii inspectează zona (Foto: epa)

EU TREBUIA SA
SPUN ASTA. _

PRĂJITURICĂ ASTA NU O 
Împart cu tinei

r OlOȘaisprezece echi- 
Mapfetoată lumea par- 
tfctpă la Cupa Regelui 
din cadrul turneului de 
polo cu elefanți de la 
Hua Hin, în Thailanda.

(Foto: EPA)

Hopkins a jucat cu Foster, în 
1991, în filmul „Tăcerea mie
ilor”.

Hopkins le-a spus jur
naliștilor că a avut un con
cediu prelungit, de mai mult 
de un an, înainte de a accep
ta să joace în „Proof’, unde 
interpretează rolul unui geniu 
al matematicii a cărui fiică se 
pare că i-a moștenit inteligen
ța. Bazat pe piesa lui David 
Auburn, care a câștigat pre
miul Pulitzer, „Proof’ o rea
duce pe Paltrow la un rol pe 
care l-a jucat pentru prima 
oară pe scena londoneză West 
End în 2002.

De atunci, actrița s-a căsă
torit cu Chris Martin, solistul 
formației Coldplay, a născut 
o fetiță și și-a pierdut tatăl, 
care a murit de cancer Ia gât. 
„Simt că am ajuns la acest 
film ca o persoană diferită”, 
a declarat Paltrow. Actrița nu 
a reușit să ajungă la Veneția 
din cauza unor probleme 
tehnice pe care le-a avut 
avionul în care se afla.

„alertă roșie”, rezervat în ge
neral „fenomenelor pericu
loase de intensitate excepți
onală”, cum ar fi „ploile 
însoțite de furtuni”.

în Montpellier, pompierii 
au intervenit pentru sal
varea mai multor condu
cători auto și pentru eva
cuarea apelor din subsolurile 
clădirilor.

Cele două prefecturi au 
înființat celule de criză și au 
cerut „suspendarea cursurilor 
în toate școlile”.
, to /RYffîRrtfMi îfeu- 
13*:a pe șapte i uxpi i io- 
nale era blocată.

F * A
si

Evacuați de autorități

mi și-a anulat vizitele elec
torale programate pentru as
tăzi în vestul țării pentru a 
rămâne la Tokyo, unde Gu

Medan (MF) - Prăbușirea 
avionului companiei indone
ziene Mandala în nordul in
sulei Sumatra a provocat 
moartea a cel puțin 150 de 
persoane, conform unui bilanț 
actualizat ieri.

Cel puțin 103 dintre pasa
geri și membrii echipajului 
și-au pierdut viața în urma 
prăbușirii aparatului, alți 14
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A (Foto: EPA)

vernul a'instituit o celulă de 
criză.

Taifunul Nabi se deplasa 
spre nord -cu o viteză de 30 

supraviețuind accidentului, a 
declarat un reprezentant al 
celulei de criză înființate în 
Indonezia.

Alte 47 de persoane aflate 
la sol au murit în urma 
prăbușirii avionului Boeing, 
într-un cartier rezidențial din 
orașul Medan, a declarat mi
nistrul Transporturilor, Hat- 
ta Rajasa. 

kilometri pe oră, cu rafale de 
vânt care atingeau până la 
144 kilometri pe oră. Deși mai 
slaȘb ca intensitate decât ura- 
gamfl Katrina, taifunul Nabi 
acoperă o rază de 300 de ki-
S iietri, mai mare decât cea a

ciclonului care a devastat 
recent sudul Statelor Unite. 
Autoritățile din Kyushu au 

: onionat evacuarea a peste 
100.000 de persoane, temân- 
dv-se că taifunul va provoca 
inundații și alunecări de 
tferen.

Patru persoane sunt date 
dispărute ca urmare a alu
necărilor de teren la Kagoshi
ma, în sudul insulei Kyushu, 
iar'alte ipt au fost date dis
părute în regiunea Miyazaki, 
în estul insulei. Potrivit tele
viziunii publice NHK, tai
funul a determinat ieri anu
larea a peste 500 de zboruri.


