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Cabane, torte neaprinse
dimlnea(A

bărbați cu grenade. Apa
ratul a fost redirecțio- 
nat spre un aeroport din 
Bogota.

Deva (DX) - Stațiunile mon
tane Straja și Parâng riscă să 
fie distruse in cazul izbucnirii 
unui incendiu, din cauza mo

dului haotic în care s-au ridi
cat construcțiile, precum și a 
lipse^păsurilor elementare de 
protecție. Reprezentanții In
spectoratului pentru Situații 
de Urgență „Iancu de Hune
doara” au precizat că, la Stra
ja, din cele aproximativ 350 de 
construcții, numai 22 sunt 
avizate de către pompieri.

A fugit cu iubitul în munți
Deva (M.T.) - O tânără de 18 ani din Ani- 

noasa, elevă în clasa a X-a la Petrila a ple
cat de acasă la o petrecere împreună cu pri
etenul ei. După chef, cei doi au hotărât să 
plece la o cabană în masivul „Parâng”. Fata 
a plecat fără să-și anunțe părinții. După trei 
zile a sunat-o pe mama ei. Speriată că fata 
ar fi putut fi sechestrată și ar putea păți 
ceva rău, mama a alarmat Poliția. Polițiștii 
de la Investigații Criminale Petrila au găsi- 
t-o pe fată și au încredințat-o familiei.

Vremea va fi In general frumoasa, dar 
răcoroasă dimineața.

străinătate și a uitat să mai 
plătească datoria. Supărâți, 
I.F.R., de 29 ani și'%3. R, de' 
27 ani, din Petroșani, au 
încercat prin diferite moda
lități să-și recupereze banii, 
telefoane de amenințare adre
sate tatălui tânărului, dar nu 
au reușit. După acele tele
foane, M. S., de 48 ani, din 
Aninoasa, tatăl tânărului a 
pus într-un plic în locul ba-

Marko Bela

Brașov-Borș
la inaugurarea Liceului Maghiar la Deva.

iarnă, când au ars două 
cabane in Parâng, am urcat cu 
telescaunul, având la noi doar 
stingătoâre și lopeți. Este o 
mare problemă cu cele două 
stațiuni, mai ales că și ba
zinele care asigură apa pota
bilă nu sunt suficient de mari, 
cel de la Straja având doar 20 
mc”, a mai precizat Nasta.

Sălăjan Ovidiu-Lucian din Deva, câș
tigătorul termopanelor, s-a prezentat ieri la 
sediul Cuvântul Liber pentru ca mă
surătorile la casa lui să înceapă in zilele ce 
urmează. (Foto: loan Vesa)

iCVșILde la Liceul Pedî 
tfftș7#®ahin Drăgoi” diî 
(VașUfoșt întâmpinați î: 
irrjazi de scoală de ul

jantier. Investițiile record îi 
Siceti de-năsesc^îO de miliare 
le lei./p.B (Fbtc Raluca lovescu)

deturnare
Bogota (A.S.) - Un 

avion al companiei co
lumbiene Aires, cu 20 de 
persoane la Wd a fost 
deturnat aseară în partea 
de sud a țării. La bordul

Susține ambele autostrăzi
Deva (M.S.) • Proiectele autostrăzilor Cori

dorul 4 și Brașov - Borș nu trebuie văzute 
în contradicție, a declarat 
ieri, la Deva, președintele 
UDMR, Marko Bela. „La 
urma urmei avem 200-210 
kilometri de autostradă, în 
totalitate. Avem nevoie și 
de Coridorul 4 și de ruta 
a spus președintele UDMR

nilor, hârtii. Cei ddi s-au înfii- 
riat și sâmbătă dimineața, în 
jurul orei 05:30, au aruncat 
două sticle incendiare tip 
„Molotov” în locuința bărba
tului.

Cei doi au fost: prinși de 
polițiști și sunt cercetați în 
stare de libertate pentru 
săvârșirea infracțiunilor de 
tentativă de distrugere prin 
incendiere și șantaj.

„Mulți asigură locuri de 
cazare fără a fi autorizați. 
Dacă se întâmplă ceva, și bate 
vântul, acolo va fi un dezas
tru. Nu se poate urca decât cu 
ARO sau cu tractorul”, a spus 
colonelul loan Nasta, șeful ser
viciului de prevenire a 
incendiilor din cadrul inspec
toratului. „La incendiul din
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Majorări de capital străin
Capitalul social al firmelor cu participare strâinâ a crescut în 

primele 7 luni cu circa 7% față de aceeași perioadă a anului 

trecut, până la 1,13 miliarde de euro.
Criză

București (MF) - De azi, 
distribuitorii sistează fur
nizarea de medicamente 
către 90% dintre spitale și 
farmacii, care le datorea-ză 
peste 300 milioane de euro. 
Măsura survine ca urmare 
a încălcării me-morandu- 
mului încheiat în iunie cu 
Ministerul Sănătății, care 
prevedea achitarea a 20% 
din datorie până la 31 iulie. 
Ministrul sănătății a 
declarat că plata se va face, 
în octombrie. Eugen Nicolăescu

La un pas de libertate
Deva (T.S.) - După mai bine 

de un an de tergiversări, pro
cesul intentat interlopilor con
duși de „Spumă și Bibanu”, a 
luat o turnură atipică. Pentru 
că feri expira mandatul de 
arestare emis pe numele acu
zaților și inculpații au recuzat 
judecătorul s-a ajuns în situa
ția în care aceștia se află la un 
pas de libertate. Și asta deoa
rece, ieri nu exista un alt 
judecător care să prelungească 
mandatele de arestare. Astfel, 
deși ieri era programată audi
erea polițiștilor implicați în 
acest caz. judecătorul a ho

tărât audierea tuturor incul- 
paților și martorilor existenți 
în acest dosar. Judecătorul a 
decis ca, în cazul în care se va 
decide prelungirea mandatelor 
de arestare, procesul să aibă 
loc în fiecare săptămână pen
tru a grăbi pronunțarea unei 
sentințe. Din ce am putut afla 
până la închiderea ediției, am 
reținut că, invocând motive 
obiective, judecătorul a soli
citat pronunțarea unei decizii 
în cursul acestei zile. Dacă ea 
va fi pozitivă, o parte din cei 
arestați vor fi judecați în li
bertate.
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• John Howard, premierul 
australian, a cerut ieri, supli
mentarea măsurilor legislative 
împotriva terorismului, după 
ce un militant al-Qaida a ■ 
amenințat cu atacuri asupra

orașelor Los Angeles și Melbourne.

PE SCURT

• Cerere. O grupare irakiană care a răpit un 
cetățean libanez a cerut retragerea imediată 
din Irak a companiei pentru care lucrează 
acesta, amenințând că, în caz contrar, îl va 
executa pe ostatic, acuzat că lucrează pen
tru o firmă care colaborează cu SUA.

li vor capul
Dubai (MF) - Armata 

Islamică din Irak a a- 
nunțat, într-un comuni
cat publicat pe Internet, 
recompense pentru com
batanții care vor reuși 
să îi ucidă pe premierul 
irakian, Jalal Talabani, 
sau pe miniștrii de In
terne și al Apărării, ca 
răzbunare,pentru opera; 
țiunea din orașul Tali 
Afar, situat în nord-ves- 
tul Irakului. Armata Is
lamică promite recom
pense de 100.000 de do
lari, 50.00(1 de dolari și 
30.000 de dolari pentru 
uciderea acestora. Co
mandamentul general al 
Armatei Islamice din I- 
rak le-a cerut susținăto
rilor „din nordul până 
în sudul Irakului să in
tensifice operațiunile și 
să îi lovească puternic 
pe dușmani, pentru a-i 
răzbuna pe frații suriniți 
din întergul Irak și să 
riposteze genocidului de 
la Tal! Mar”.

Noi atacuri în Irak
Bagdad (MF).- Consulatul american din 

Basra a fost atacat -cu rachete, în noaptea 
de duminică spre luni, cu puțin timp înain
tea unui atac cu bombă asupra unui con
voi militar american la Bagdad.

Duminică, tot la Basra, un militar brita
nic a fost ucis, iar alți trei au fost răniți 
în urma unui atac cu bombă. Deflagrația 
a avut loc la șase zile după ce alți doi mili
tari și-au pierdut viața în urma exploziei 
unui dispozitiv amplasat pe marginea dru
mului.

Ministerul irakian de Interne a anunțat 
că un convoi militar american â fost ținta 
unui atac‘cu bombă în centrul Bagdadu
lui, care nu a produs însă pagube. Atacul 
a avut loc în zona Karrada, la ora locală 
8.10 (7.10, ora României).

Junichiro Koizumi i
* i (Foto: EPA) j

Militarii israelieni au părăsit ieri Fâșia Gaza (Foto: epa) Palestinienii «au defilat cu propriile drapele (Foto: epa)

Au părăsit Fâșia după 38 de ani
| Victorie
I detașată

Tokyo (MF) - Partidul 
Liberal-Democrat
(PLS) al premierului J 

î japonez Junichiro 
i Koizumi a abțin; jt ia »

alegerile de dumini- |
că, 61,7% din man
datele parlamentare.

i Aceasta este prima ; 
j ■ dată după 1990

când un singur partid ; 
deține majoritatea 
absolută din Camera 
inferioară a Parla
mentul, având po
sibilitatea de a guver
na fără a mai forma 

,1 ' alianțe parlamentare.
Rata de participare a |

; atins cel mai rkȘcat i
nivel de după mediii- -k

î care ternului etec- ‘ f
i toral, fi 1996, fiind \
ț de 67,51%. Rata de

partidpare la scruti
nul de duminică este i 
totuși inferioară re- 

i cordului înregistrat în
Japonia, de 76,99%, 
la alegerile din 1958.

■ După 38 de ani de 
ocupație, trupele 
israeliene au părăsit ieri 
dimineață Fâșia Gaza.

Gaza (MF) - Ultimul militar 
israelian a părăsit, ieri dimi
neață, Fâșia Gaza, armata 
punând astfel capăt unei ocu
pații de 38 de ani a teritoriu
lui, au anunțat surse militare.

Colonelul Aviv Kochavi, co
mandantul forțelor israeliene 
din Fâșia Gaza, a trecut de 
barajul de la Kisufîn la ora lo
cală 6.50 (6.50, ora României), 
imediat după aceea buldozere

■Traian Băsescu: Nkî o 
gru^are'terdristă nu 
poate spera că va 
învinge civilizația.

București (MF) - Președin
tele Traiari Băsescu a partici
pat ieri la ceremonia de come
morare a victimelor atentate
lor din 11 septembrie, organi
zată la Centrul Cultural Ame
rican din București.

Șeful statului a declarat că 
în momentul producerii aten
tatelor se afla pe un aeroport
din Frankfurt și a urmărit 
scenele de la New York pe 
monitoarele aeroportului.

„în primul moment am cre
zut că este o nouă producție 
hollywoodiană”, a afirmat Bă
sescu. El a spus că imediat 
după aceea și-a dat seama de
spre ce este vorba.

Băsescu s-a declarat con
vins că nici o organizație te
roristă nu poate spera că va 
învinge civilizația. „A accep
ta ca cineva să ne croiască un 
viitor apăsat de teroare este 
ca și cum am capitula în fața 

le armatei israeliene închi
zând trecerea.

Forțele palestiniene, însoți
te de mii de manifestanți, au 
pătruns, în cursul nopții de 
duminică spre luni, în fostele 
colonii din Fâșia Gaza, ime
diat după retragerea militari
lor israelieni.
Sinagogile, distruse

Sute de tineri palestinieni 
au pătruns în cele două sina
gogi din Morag (în sudul Fâ
șiei Gaza), respectiv Netzarim 
(în nord), pe care le-au incen
diat și distrus.

La Kfar Darom, mulțimea 

X

Traian Băsescu la comemorarea victimelor atentatelor din 11 sep
tembrie (Foto: FAN)

viitorului”, a menționat pre
ședintele.
Contra terorismului

El a spus că România are 
obligația să fie alături de toți 
cei care luptă împotriva tero
rismului.

Băsescu consideră că victi
mele atentatelor din 11 sep
tembrie au reprezentat înce
putul unui șir de atentate ca
re au vizat viața oamenilor 

care a pătruns în colonie în 
urma forțelor palestiniene a 
intrat în sinagoga abandona
tă, a spart ferestrele și a dat 
foc palmierilor plantați la in
trare, în timp ce un grup de 
tineri s-a urcat pe acoperișul 
clădirii.

Guvernul israelian a decis 
să nu demoleze sinagogile din 
coloniile evacuate, provocând 
nemulțumirea Autorității Pa
lestiniene, care a anunțat însă 
că va începe să dărâme clădi
rile luni.

Forțele de ordine palestini
ene au ocupat toate cele 21 de 
colonii evacuate din Fâșia Ga

-
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din state democratice. „Acest 
flagel marchează evoluția lu
mii civilizate”, a conchis pre
ședintele. La ceremonie, preo
tul Iustin Marchiș de la Bise
rica Stavropoleos a ținut o 
slujbă de pomenire.

Mark Taplin, însărcinatul 
cu afaceri a SUA la București, 
a declarat că trupele românești 
își îndeplinesc cu succes mi
siunea alături de trupele coali
ției, în Irak și Afganistan. 

za, în principal pe cele 15 din 
blocul Gush Katif, aflat în su
dul regiunii.

Mii de palestinieni au reu
șit să intre în fostele colonii 
în ciuda cordoanelor de secu
ritate impuse de poliție. Intra
rea forțelor palestiniene a a- 
vut loc odată cu retragerea 
militarilor israelieni, ultimul 
convoi al acestora traversânc 
luni dimineață punctul de tre-C 
cere de la Kissufim, dintre Fâ
șia Gaza și Israel.

în total, circa 7.000 mem
bri ai forțelor de ordine pales
tiniene vor fi mobilizați în co
loniile evacuate.

Sprijinit de 
Kucima

Londra (MF) - Fostul 
președinte ucrainean Le
onid Kucima a anunțat 
că sprijină administra
ția condusă de succeso
rul său, Viktor Iușcen- 
ko, analiștii apreciind ' 
că acesta este un semnal 
că opozanții „revoluției 
portocalii” ar putea re
veni la putere.

Aceasta a fost prima 
intervenție politică a 
fostului lider ucrainean 
după înlăturarea sa de 
la putere, în ianuarie, în 
urma „revoluției porto
calii”.

Kucima a declarat că-1 
susține pe actualul pre
mier interimar Iuri Er- 
hanuroV, desemnat joi la 
conducerea Guvernului 
de la Kiev, după demite
rea Iuliei Timoșenko.

Kucima le-a cerut foș
tilor săi susținători să 
susțină eforturile lui 
Iușcenko de formare a 
unui nou Guvern.

Armata americană apreciază că în 
câteva zile va încheia operațiunea din ora
șul Tall Afar care are drept obiectiv elim
inarea rebelilor locali și a combatanților 
arabi. * . țFoto:EPA)

Incidente violente la Belfast
Belfast (MF) - Violențele ca

re au avut loc la sfârșitul săp
tămânii trecute în Belfast, sol
date cu rănirea a 32 polițiști 
și incendierea a numeroase 
vehicule, au izbucnit în urma 
redirecționării unui marș al 
Ordinului de Orania.

Violențele au continuat în 
cursul nopții de duminică 
spre luni, după ce 700 de per
soane au ieșit pe străzile din 
capitala Irlandei de Nord.

La Ardoyne Road aproxi
mativ 100 de bărbați mascați 
au atacat forțele de ordine cu 
sticle incendiare, iar în sudul 

Belfastului un autoturism și 
o dubă au fost incendiate. Doi 
bărbați i-au jefuit pe pasagerii 
unui autobuz pe care l-au in
cendiat ulterior, nu înainte de 
a-i evacua pe călători.

Violențele au izbucnit în 
urma redirecționării unui 
marș al Ordinului de Orania, 
care a avut loc duminică. For
țele de ordine au fost atacate 
cu cel puțin 50 de focuri de 
armă în vestul și nordul Bel
fastului, polițiștii fiind nevo- 
iți să răspundă atacurilor. Au 
fost mobilizați circa 1.000 de 
polițiști și 1.000 de militari.

Compromis referitor la Cipru
Bruxelles (MF) - Preșe

dinția britanică a UE și 
Franța au ajuns la un a- 
cord prin care cer Turciei 
recunoașterea Ciprului îna
inte de orice aderare la or
ganizație, dar autoritățile 
de la Nicosia nu s-au alătu
rat încă acestui proiect de 
declarație. Cele 25 de state 
membre UE încearcă de 
circa zece zile să ajungă la 
un acord privitor la răs
punsul ce va fi dat unei de
clarații a autorităților de la 

Ankara, din 29 iulie. în a- 
cest text, care a însoțit ex
tinderea acordului de uniu
ne vamală la cele zece noi 
state membre, Turcia a de
clarat din nou că semnarea 
documentului nu reprezin
tă o recunoaștere a Repu
blicii Cipru. Compromisul 
la care au ajuns Marea Bri- 
tanie și Franța obligă Tur
cia la recunoașterea Cipru
lui cât mai rapid după în
ceperea negocierilor de a- 
derare, la 3 octombrie.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A

Cuvântul liber 
este audit at de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

TELEFOANE REDACȚIE: 0254-211275,
212157, fax 218061
ADMINISTRAȚIA: 211275
RECLAMĂ: Laura Contra - int.8805
DtsmauiiE: Sorina Sîrmai - int.8804

Redactor șef: Adriar Mâț i
Redactori: Viorica Roman, Valentin Neagu, Ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs,
Daniel I. lancu, Raluca lovescu, Sanda Bocaniciu, Loredana Leah, Mihaelâ Tămaș, Tiber iu Stroia. 
Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goța, Atila Kurta

Abona men tu la Cuvântul liber costa 6,9 lei pentru o lună, Redamații
13,80 lei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei privind
pentru șase luni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la difuzarea
propriii distribuitori de presă și 56 000 lei (5,6 RON) plus tax- ziarului
ele poștale la factoni poștali și la oficiile poștale djn tentoriu. telefonul



marți, 13 septembrie 2005 CUVAfflm. ACTUALITATE /3

• Subvențiile continuă. Din cea de-a doua 
tranșă de 25 de miliarde lei care au fost 
acordate județului, agricultorilor hunedoreni 
le-au fost aprobate cereri în valoare de peste 

|zece miliarde lei. DADR continuă acțiunea de 
(acordare a subvențiilor pentru achiziționarea 

de utilaje agricole de către agricultorii hune
doreni până la epuizarea fondurilor. (L.L.)

; • Manuale la liceu. Elevii claselor XI și XII 
nu vor mai primi gratuit manuale în majori
tatea școlilor din județ pentru că învățămân
tul românesc obligatoriu se limitează la zece 
clase. Prin urmare ei trebuie să achiziționeze 
toate manualele necesare, care însumează 
circa 2 mii. de lei vechi. (S.B.)

Dosar Cost ești
A

Baia de... 
automulțumire
Adrian Sălagean_________
«HMuatofMottafMiMMau.

■ Cozma este acuzat 
de subminarea puterii 
de stat, în cazul mineri- 
adei din ianuarie 99.

Deva (M.S.) - înalta Curte 
de Casație și Justiție a acor
dat uri nou termen pentru 
judecarea recursului formulat 
de fostul lider al minerilor 
din Valea Jiului, Miron Coz
ma, și de alte cinci persoane 
inculpate în dosarul „Cos- 
tești”, referitor la mineriada 
din ianuarie 1999. Judecătorii 
au decis ca procesul să con
tinue pe 28 septembrie, când 
va fi dată o soluție în baza 
analizei concluziilor scrise și 
a declarațiilor date ieri de 
către părțile implicate în pro
ces. Miron Cozma a fost con
damnat de Curtea de Apel 
București la zece ani de 
închisoare pentru instigare la

Să-l fi văzut pe președintele României la 
Țebea. Cu pofta unui simplu cetățean, 
șeful statului român a gustat până la refuz din 

deliciile băii de mulțime. în coconul său de 
SPP-iști alergici la presă, Băsescu, la tricou și 
blugi, a strâns mâini, a dat autografe pe tri
couri, s-a lăsat îmbrățișat de moațe exaltate, a 
râs, a mâncat, a urat și, „hă, hă, hăăăă", a 
râs iar. Miile de moți din zonă au primit 
muniție pentru poveștile acestei săptămâni. 
Nu vezi în fiecare zi un președinte care te 
bate pe umăr să-ți zică vreo două de bine.

Spectacolul „Băsescu-omul" a fost o reușită 
în sine, lucru vizibil cu ușurință pe fețele 
crispate ale „comunității politice" de la fața 
locului, aproape nebăgată în seamă sub 
asediul de popularitate prezidențial.

Privit așa la rece cum dă mâna la gră
madă, nu poți să nu remarci că întoar
cerile „la popor" ale președintelui Băsescu 

încep să-și piardă din noimă, „la nimic și 
ține-l bine, neamule!" e noul slogan vândut 
în mulțime de căpitan, după falimentul lui 
„Să trăiți bine". în afară de războiul vorbelor, 
Băsescu n-a demonstrat nici un minut că 
stăpânește arta faptelor. Pentru o țară cu 
salariul minim în coada-cozilor Europei, 
aflată la un nivel de dezvoltare umană sub 
Cuba și cu o corupție mereu în creștere, 
președintele are mai multe de făcut decât 
podul de la Mihăileni, vânarea lui „Văcă și 
Adi", cultivarea unor intrigi de doi bani și 
periodic... baia de automulțumire. Uzând 
copilărește de popularitatea sa prezidențială, 
neputând să controleze răul mai sus de bârfă, 
riscând marile priorități pentru micro-răfuieli 
partinice, Băsescu riscă să eșueze în registrul 
consacrat de Don Quijote. Confundând 
firește morile de vânt cu timona integrării...

Ce vrăji a
■ Statul „aruncă" 200 
de miliarde de lei pe 
culturi de care n-a au
zit neam de țăran!
TlBHtlU STROIA____________________________

tlberiii.str9laeinformmedla.ro

Deva - Golomățul, timofti- 
ca, raigrasul aristat, sparceta, 
firuța, ghizdeiul și păiușul 
sunt doar câteva dintre cul
turile pentru înființarea 
cărora Ministerul Agricul
turii va acorda subvenții pro
ducătorilor de semințe. Iar 
suma alocată pentru astfel de 
culturi riu este deloc de negli
jat: 192 de miliarde de lei! 
Pentru ca țăranii hunedoreni 
să nu rămână cu sechele la

In județ

Cel mai modern liceu
Deva (R.I.) - Cel mai vechi 

liceu din județ - Liceul Peda
gogic „Sabin Drăgoi” din 
Deva - este pe cale să se 
transforme și în cel mai mo
dern dintre toate, cel puțin 
asta a promis conducerea 
școlii în priiha zi a anului 
școlar. „Peste 70 de miliarde 
de lei vechi a costat reabi
litarea liceului, investiție 
care o să-l transforme în cel 
mai modem liceu din județ”, 
a promis Liviu Popescu, 
directorul instituției. „Va mai 
dura câteva săptămâni până 
la terminarea lucrărilor, iar 
în decurs de o lună vrem să 
reabilităm și Sala festivă”. 
Liceul se pregătește să ser
beze, în acest an, 135 de ani

BN | Vtețsl - Ilia - TătSraști.

în Deva aparatele radar vor fi amplasate pe B-dul 22 

Decembrie - B-dul Decebal - Calea Zarandulul - Str. 

Mlhal Emlneseu

Clădire arsă
Hațeg (M.T.) - O clă

dire din lemn, cu 12 
camere, ce aparținea 
unei societăți comerciale 
din localitatea Ponor, a 
ars duminică, în jurul 
orei 04:00. A fost anun
țată Poliția Hațeg, iar la 
fața locului au fost che
mați pompierii din loca
litate, care au reușit cu 
greu să stingă flăcările, 
care cuprinseseră întrea
ga clădire. în urma evalu
ărilor s-a stabilit că va
loarea totală a prejudi
ciului creat este de apro
ximativ 150.000 lei (grei). 
Din primele verificări 
efectuate la fața locului s- 
a constatat că incendiul 
a izbucnit din cauza unui 
scurtcircuit la instalația 
electrică a clădirii.

subminarea puterii de stat în 
timpul mineriadei de la 
Costești. în același proces au 
mai fost inculpați alți lideri 
sindicali: Romeo Beja, Mihai 
Dorin Loiș, Vasile Lupu, 
Ionel Ciontu și Constantin 
Crețan, care au primit o 
pedeapsă de câte cinci ani de 
închisoare.
Pagube de 130 miliarde

Conform rechizitoriului, în 
timpul celei de-a cincea mine- 
riade (18-22 ianuarie 1999) au 
fost aduse pagube de 130 de 
miliarde de lei și au avut loc 
confruntări violente între 
polițiști, jandarmi și mineri, 
pe traseul Petroșani 
Bumbești - Târgu Jiu - 
Costești - Râmnicu Vâlcea - 
Mănăstirea Cozia. Peste 321 
de persoane au fost agresate, 
printre ele aflându-se polițiști 
și jandarmi.

mai făcut Agricultura?
ideea că nu au auzit de astfel 
de plante îi informăm că, 
ghizdeiul este cunoscut sub 
denumirea de spanac de Noua 
Zeelandă, golomățul e o 
specie graminee asemeni 
ovăzului, iar firuța este o 
plantă de nutreț. în plus, nici 
reprezentanții instituțiilor

Poate la anu' cultiv maracuya‘

de activitate neîntreruptă, 
timp în care a fost singurul 
liceu din țară care nu și-a 
schimbat profilul. Festivi
tățile care vor marca eveni
mentul vor avea loc între 3 
și 8 mai 2006.

Lucrări la Liceul Pedagogic

S“-.î ||

Ea] ea tfteraeL pchizilionoi ea unei vile 
in wesl cartier suni așteptați pentru inserierl 
și teforMCifii ie critre managerul genere) al 
s.c. NIDA CONSTRUCT s.r.l. Ing. Dan CERGA 
• 0722 330064 intre orele 10S1 I86b.

* Prima zone r@xt^©nftaliâ privata 
iin arealul hunectorean wn promovează 
sorteeMal “Eaft te cneie".

ÎNCEPE construcția primului 
CARTIER REZIDENȚIAL DIN DEVA!

Str Ulpia nr. 15 • et. II (clădirea ACOMIN)
Tel./Fax. 0254/232009 • 0254/234250

lUn TIR “a eșuat” aseară la pasarela dinaintea trecerii 
de cale ferată de la Simeria. Șoferul a explicat că din 
cauza defectării frânelor mașinii a fost nevoit să iasă 
în decor lovindu-se de infrastructura pasarelei. El a 
evitat astfel o catastrofă ce ar fi rezultat din ciocnirea 
cu mașinile oprite la trecerea peste linia ferată.

(Foto: Mihaela Tămaș)

J»

abilitate să cunoască botanică 
habar nu au! Nu mai vorbim 
de faptul că, de ani buni, la 
noi în județ nu se reușește 
revitalizarea unor culturi 
care pe vremuri erau consi
derate tradiționale. Cine știe 
poate vom avea un județ plin 
de golomăț și ghizdeie!

Au spart, de nervi, 2 mașini
Deva (M.T.) - Doi tineri 

din Deva, au spart două 
mașini și geamul unui bar 
din localitate după ce s-au 
certat cu patronul unui 
restaurant. F.F.P., de 16 
ani, din Deva, elev în cls. 
a X-a la un liceu din Deva 
și M.M., de 18 ani, din 
Deva, elev în cls. a XlI-a, 
s-au chefuit la un restau
rant în noaptea de 09/10, 
iar in jurul orei 3:00, 
patronul i-a scos afară pen
tru că voia să închidă, Ner
voși peste măsură și cu 
chef de scandal, cei doi au 
luat o bâtă de baseball și 
au provocat avarii la două

Proiectil la 
Aninoasa

Aninoasa (M.T.) - Poli
ția Orașului Aninoasa a 
fost sesizată în urmă cu 
trei zile, că la imobilul 
numărul 303 de pe strada 
Costeni, din Aninoasa, a 
fost găsit un proiectil, ce 
avea dimensiuni de 20 
centimetri lungime și uri 
diametru de 10 cen
timetri. La fața locului s- 
au deplasat specialiști 
din cadrul Inspectoratu
lui pentru Situații de 
Urgență Hunedoara și 
Poliției Orașului Ani
noasa care au ridicat 
proiectilul în vederea 
expertizării și dis
trugerii.

autoturisme, ce aparțineau 
lui S .D. și G. L., ambii din 
Deva, parcate pe strada N. 
Bălcescu, din Deva.

După ce au spart ma
șinile, tinerii au plecat să 
caute un local deschis, 
unde să mai bea. Ajunși la 
barul de la ieșire din Deva, 
care era închis au spart un 
geam.

La scurt timp cei doi au 
fost prinși de polițiștii 
hunedoreni. Valoarea pre
judiciului cauzat este de 
1.500 lei (grei), iar băieții 
scandalagii sunt cercetați 
pentru săvârșirea infracțiu
nii de distrugere.

tlberiii.str9laeinformmedla.ro
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- Ziua Internațională în Memoria Jertfelor Fascismului
- Ziua pompierilor români
1321 - A încetat din viață poetul Dante Alighted, creator

al limbii literare italiene; este autorul 

primei capodopere a literaturii mo
derne europenei "Divina Comedie" 

(n. 15 mai -15 iunie 1265) 

1592 - A încetat din viață scriitorul 

și moralistul Michel Eyquem de Mon

taigne, inițiator al eseului; capo
dopera "Eseuri" este prima operă 

filosofică scrisă în limba franceză (n. 28 februarie 1533) 

1872 - A încetat din viață filosoful Ludwig Feuerbach : 

(“Esența creștinismului") (n. 28 iulie 1804) 

-1913 - A încetat din viață, prăbușindu-se cu avionul său, 

lângă Năicoi, Aurel Viaicu, inginer și constructor de 
avioane, unui dintre pionierii aviației mondiale (n. 1882) i

Calendar religios
13 septembrie - înainteprăznuirea 

înălțării Sfintei Cruci; Sf. Sfințit Mc. Cor
nelie Sutașul; Cuv. Ioan de la Prislop

Deva (S.B.) - Se spune că un tânăr pe 
numele loan, din Silvașul de Sus a părăsit 
casa părintească și s-a făcut călugăr la Pris
lop. După un număr de ani, dorind să ducă 
o viață și mai liniștiă, a găsit un loc, la 500 
metri de mănăstire, pe malul prăpăstios al 
râului Silvuț, unde și-a săpat singur cu mari 
nevoințe, o chilie de piatră, cunoscută până 
azi sub numele de „chilia” sau „casa sfân
tului”. Aici și-a petrecut restul zilelor în 
neîncetate rugăciuni. Spune tradiția popu
lară că pe când își făcea o fereastră la chi
lia lui, doi vânători de pe versantul celălalt 
al prăpastiei l-au împușcat, fără să știe cine 
era. Așa s-a săvârșit, prea devreme, din 
viață Cuviosul Sihastru sau Sfântul loan 
de la Prislop care se presupune că a trăit 
în veacul al XV-lea sau în prima jumătate 
a celui următor.
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21. mart.-20 apr.

Vă simțiți în largul dv alături de familie și de prieteni. O 
achiziție deosebită vâ face să fiți mai sigur pe dv. »

21 apr.-20 mai

Zi aspră, trăițl totul intens. Nu sunteți dispus să râdeți, 
deveniți mai intolerant. Nu e cazul să abordați probleme 
majore.

21 mai-20 iun. .

Vă străduiți să dezamorsați situații incomode. Cultivați ami
cițiile ținând seama de loialitate. Modestia nu vă e de folos

21 iun.-20 iul.

Vă doriți mai multă libertate de acțiune. Vi se recunosc 
unele merite, dar pe dv vă preocupă viața relațională.

21 iul.-20 aug.

Sunt posibile toxiinfecții alimentare, teșiți mai mull la aer 
și încercați să nu vă faceți probleme din nimic.

21 aug.-20 sept.

Trageți concluzii greșite, căci vă grăbiți să dovediți că aveți 
dreptate în orice situație. Demonstrația dv n-are logică.

21 sept.-20 oct.

Dacă vă simțiți fără entuziasm, e doar o problemă mete 
orologică. O dată cu soarele apar și proiecte curajoase.

21 oct.-20 nov. I

Nu sunteți în formă, aveți impresia că nu vâ reușește nim
ic. Cei apropiați vă ajută. Rezolvați o problemă financial a.

21 nov.-20 dec.

Feriți-vă de îmbolnăviri! Sunteți predispus la răceli sau acci
dente minore. Fiți mai rezervat, nu plecați la drum lung.

DTILn’w’î
-v........................................................................ .

Energie electrică____________ ______________ ___ _______________
Nu sunt programate întreruperi în. furnizarea energiei 

electrice.

Gaz metan 1 _______________ L______’ ’ ~

Nu se întrerupe furnizarea gazului mc an în Deva,

Apă_________________________________ _______________________
Nu se întrerupe furnizarea apei Jeva

Soluția integramei din numărul 

precedent: M-M-B-P - NAV

IGATOR - TALAZURI - VELE - 

ARTA - LU - ARC - L - NOROC - 

IC - TIROL - AB - SI - ASISTA - 

O - EST - FAR - LUP - AA - RC 

-r RAC - RUGA - NAVAL - GALI - 

MA - IN - NETA

YMMBVrU
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz •227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente, lift 235090

21 dec.-20 ian.

Mulțimea evenimentelor mărunte și plicticoase, în gene
ral, vă aduc seara într-o stare de oboseală extremă.

21 ian.-20 febr.

Aveți parte de sarcini ușoare ia serviciu, deși par compli
cate. Sunteți într-o formă de zile mari și aveți destulă 
energie și pentru casă.

21 febr.-2O mart.

Nu-i pretindeți partenerului să fie perfect. Prea multă cri
tică poate fi distructivă. Evitați divergențele, ascultați-i cu 
răbdare pe alții.

tfitiii iwMnita* ..-r,

7:00 Ju ..ii TVR Sport
Me.ee

7:50 Eur ..-dispecer
8:00 Poi niracolelor 

9:00 Sănătate pentru toții (r) 
9:30 Teleshopping

10.00 Johnny Tsunami (aven-
. turi, SUA 1999)

11 A; Agenda Festivalului și 
Concursului internațional 
.George Enescu' (r) 

11:55 Euro-dispecer 
12:00 Festivalul Național al 

Cântecului și Dansului 
Popular Românesc 

Mamaia 2005 (r) 
13:00 Doctor Becker 

1330 Desene animate 
14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 

15:00 Televiziune^ o lume 

nebună (r) 
1530 Pro Patria 

16:00 Kronica Emisiune în lim- > 
ba maghiară 

16:55 Expediție în necunoscut
(r)

1730 Nocturne
1830 Cerbul de Aur 2005 

1900 Jurnal TVR Sport

Meteo

2tt00Cesemai

13 spune despre 

Pignonî (comedie, 
Franța, 2001) 

2140 Greul
Soarelui 

22:00 Jeremi 
2300 Jurr ^,ul TVR Cele mai 

proaspete știri
2330 Agenda 

Festivalului și Conclusu
lui internațional 
.George Enescu'

23x15 La mama
l i acasă (dramă, SUA 

2002)
135 Nocturne 

(reluare)
230 Jurnalul 

TVR (r)
330 Antract (dramă, 

coptod., 2003, r)
520 Sănătate 

iwdni trail frl

7:00 Știrile Pro TV
9:10 Omul care aducea 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (r) 

10:15 Destine răscumpărate

0 (reluare) 
11:15 Dispăruți fără urmă

0 (reluare) 
12:15 La Bloc

0 (s, r)
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete 

într-o pastilă 

14:15 Roata vieții (dramă,
H SUA 1997) 

16:00 Tânăr și

S neliniștit Cu: Eric Brae- 
den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, Heather 

Tom, Melody Thomas 

Sc tt 
17:00 Știrile

Pro TV Cele mai 
proaspete știri 

17:45 Teo 
19fl0 Știrile Pro TV

Sport Vremea 
1945 Trenul terorii (acțiune,
H SUA 2001)

2145 Fotbal: Olympique Ly

on - Real Madrid Meci 
din Liga Campionilor 

2345 Știrile PRO TV Sport 
0:15 Rezumat Liga Campi

onilor
tOO Omul care aduce cartea 

2®î Știrile PRO TV 
3:00 Trenul terorii (acțiune, 
U SUA 2001,-r) Cu: 

Jaime Anstead, Bryan 

Genesse. Mai mutți pri
zonieri extrem de per
iculoși, conduși de 
Weaver ajung să preia 

controlul asupra unui 
tren. Furia deținuților 

* pune în pericol mersul 
trenului și viața 

pasagerilor. Tânărul
. Ryan împreună cu sen

zuala Marina sunt sin
gurii care încearcă să 
țină piept sabotorilor.

630 în gura presei 

7:00 Observator 
800 Canalul 

de știri 
10:00 în gura 

presei (r) 
1030 Concurs 

interactiv 
1200 Dădaca 

13:00 Observator
Cu Simona 
Gherghe 

1345 Tenis: BCR Open 
România Ediția a X-a 

1600 Observator 

16:45 Anastasia

g' Episodul 42. Sedoy vrea 
să cumpere ceasul 
tatălui Lizei. Andrei 
Platonovici Zabaluev . 
încearcă să o convingă 
pe Dolgorukaia să îl 
facă pe el proprietarul 
oficial al moșiei lui Korf. 
Prințul Aleksandr află 

cine 11 scrie.
17:45 9595-te Învață ce să 

fad
18:55 Sport 
1900 Observator Sport 

Meteo

2030 Din dragoste 

2230 Observator 

2330 Despărțirea (comedie

14 romantice IUA 1997) 
Cu: Russell Crowe Per
sonajele în jurai cărora 

gravitează acțiunea sunt 
doi tineri care țin unul 
la altul, însă nu prea

* știu ce să facă ca relația 
lor să meargă mai bine. 
Steve, este un fotograf 
australian, iar Monica 
este o profesoară foarte 

atrăgătoare. Cei doi de 
iubesc de mai bine de 
doi ani foarte mult, 
fosă, ori de câte ori 

ă focr arcă să vorbească 

despre relația lor, dis
cuția de transformă în 
dezastru.

130 Concurs Interactiv 
aMjOteeivMor (r).

6:00 Teoria ferestrei (Corne
li die, Canada, 2004)

7*25 Miracolul (Dramă, SUA 
■ O 2004)

9:40 Mortadelo și Filemon 
H (Comedie, Spania, 

2003) Cu: Benito Poci- 
no, Pepe Viyuela 

1125 Fast Food (Comedie. 
^Australia, 2003) Cu: 

Vince Colosimo, 
Stephen Curry, Rose 

Byme, Nathan Phillips 
12:55 Staruri la Hollywood: 

Denzel Washington 

1320 Vânătorul de dinozauri 
13 (Aventuri, Canada, 

2000) Cu: Alison Pill 
14:50 Orient Express (Dramă, 

13 România, 2004) Cu: 
Gheorghe Dinica, Sergiu 
Nicolaescu, Alina 

Chivulescu
1650 Kangaroo Jack (Aven- 

13turi, SUA 2003) Cu: Jer
ry O'Connell, Anthony 

Anderson, Christopher 
Walken, Michael Shan

non
18:20 Gloria Estefan - live 

from las Vegas

1920 Atât de aproape de cer 
Ct (Romantic, SUA 1995) 

Cu: Keanu Reeves, 
Aitana Sănchez-Gijân, 
Anthony Quinn, Gian
carlo Giannini, Angelici 
Aragdn, Evangelina Eli
zondo

21:00 Sub pământ S.R.L. Ep. 
041 - Demisia 

ș 22:00 Deadwood Ep. 2: Ape 

0 adânci
22:55 Miracolul (Dramă, SUA 

02004) Cu: Kurt Russell 
1."05 Scary Movie 3 (Come

tă die, SUA 2003) Cu: 
Pamela Anderson, Char
lie Sheen

230 Hoții de tablouri (Aven- 
0turi, Marea Britanie, 

“ - 200>.) Cu: Cristopher 

Adlington
4t05 Jurnalul fail EHen Rlm- 

; (Sbeuer (Dramă, SUA 

■ . 2003)

07:00 Sărută-mă prostule! (s, r) 
08:35 Cezar și Tipar 09:00 
Rebelii (s, r) 10.*00 întoarcere în 

Paradis (s) 1145 Pasiuni (s) 
1240 Verdict: crimă! (s) 1330 

Teleshopping ,14:00 Desene 
animate 1430 încurcăturile lui 
Zack (s) 15:00 împreună în 

Europa 16:00 Tribuna partide
lor parlamentare 1635 Jurnalul 
TVR 17KJ0 Rebelii (s)18.*00 Jur
nalul Euronews 1830 Mărturii 
194X) Moștenitoarea (s) 20:00 
Trăsniți din Queens (s) 2030 
Mistere și mituri ale secolului 
al XX-lea 21:30 Jurnalul TVR 
221X) Jurnalul Euronews 22:15 
Blestemul lui Dracula (horror, 
Italia, 2002) 00D0 Stargate SG- 
1 (s) 00:50 Auto Club (r) 0120 

Trăsniții din Queens (s, r) 0145 

Creatura (II) (horror, SUA, 1998) 
Cu: Craig T. Nelson, Kim Cat
trail.

IODO Teleshopping 10:15 Viața 
la Casa Albă (s, r) 11:00 Rio 

Bravo 13:00 Surorile (s, r) 14:00 
Desene animate 14:45 Tele
shopping 15:00 Xena, prințesa 
războinică 1545 Teleshopping 

, 16.00 Xena, prințesa războinică
1700 Rio Bravo 1900 Surorile 
(serial) 20:00 Schimbul trei 
(serial) 2100 Jack, agent secret 
(s) 22:00 Colivia cu nebune 

00:00 Schimbul trei (s) 01.00 
Colivia cu nebuni

10:00 Mai mult decât medic 

11O0 Mozaicul zilei 1300 Ora 
de știri 1400 Srpski ekran 1430 
Unser Bildschirm 15:00 
încântare 1600 Vară aventur- 

i oasă 1700 Știri 1704 Secretele 

orgilor bisericești 1720 Rămâi 
cu noii 1730 Cronică catolică 

( 180012 1830 Știri 1835 Știri 
economice 1845 Știri regionale 
1900 Povești 19:40 Hotelul 

; inimilor 2030 Știri 2105 Imag- 
ț ini de viață 2140 Momente

0700 Teleshopping 0730 Ori

zonturi europene 0835 
Dragoste și putere (s, r) 0925 
Sunset Beach (s, r) 10:30 

Oamenii vorbesc (r) 1130 Tele 
Ron 1235 Teleshopping 1300 

Sunset Beach (s) 14:00 
Teleshopping 1430 Garito (I) 
1530 Dragoste și putere (s) 
16:55 Garito (II) 1730 Trăzniți 
în NATO (r) 1800 Focus 1845 

Oamenii vorbesc 1930 Da sau 
nu Cu: Virgil lanțu 2000 Mr. 
Jones (dramă, SUA 1993) Cu: 
Richard Gere. 22:00 Trăsniți în 

NATO 2230 Focus Plus 23:15 
Da sau nu (r) 0100 Focus (r)

ESESi
0700 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere - Batalionul 
distracționer 1200 Teleshop
ping 13:00 Ochi negri (s, r) 
1400 Jurnalul de prânz 1530 
Ruth Rendell (miniserie) 1630 

Ochi negri (s) 1730 Naționala 

de bere - Batalionul distracțio- 
nar 1830 24 de Ore Național 
TV 1920 Sport la Național TV 

; 19:45 Țara Iu' Papură Vouă 
: 2000 Micul scăldător (come

die, coprod., 1968) 2200 Ari
pioară sau picior? (comedie, 
Franța, 1976) 0000 Național 
la miezul nopții

0700 Sfatul casei 0725 Bună 
dimineața, Ungarial 07:55 
Mokka 1000 Sodă - joc tele- 

! fonic 11.00 Teleshop 11:15
Fred și Ramei (d. a.) 12:40 
Salome (s) 13:35 Joc 1435 
Cavalerii focului 2. 16:20
Cărările iubirii 16:50 Anita
1725 Monk 1825 Al șaptelea 

, cer 1930 Știri, meteo 2000 La
bine și la rău 2030 Activ 21:10
Irfgy Hănaljmirfgy Show 22:10 

î Vânători necruțători (acțiune, 
> SUA 2000). 00:10 Fără urmă 

, (s) 01:10 Mă iubește, nu mă 
< iubește... 01:25 Bună seara,

ii~.ui9i ni-RC Pmnaaandă

i
i
(
i

i 
i

06:15 Micuțul Frijolito (s, r) 
08:15 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 Mama vitregă (s, r) 10:10 
Anita (s,r) 12:15 Amazoana (s) 
13:15 Valentina, grăsuța mea 
frumoasă (s) 14:15 Legături de 
familie (s) 15:30 Micuțul Fri
jolito (s) 1730 Poveștiri ade
vărate 18:05 Vremea de Acasă 
18:10 Inocență furată (s) 19tf0 

Pariul iubirii (s) 20:00 Mama 

vitregă (s) 21:00 Culoarea pă
catului (s) 22:00 Anita (s) 
00:00 Legături de familie (s, r) 
01:00 Poveștiri adevărate (r) 
0130 De 3X femeie (r) 0330 
Corazon latino

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verissimo 10:00 înfruntarea 

12:00 Emisiune religioasă 1305 

Un nou început 13:35 Fan X. 
Videoclipuri 14:35 Euroblitz: ) 
Cinema 15:00 Teleshopping 
1535 Euroblitz: Arta 16.00 Mis- , 
iune imposibilă 16:30 Ne 

privește 18:00 81 Vine presa! 
2000 O mamă singură (dramă, ; 
Canada, 2004) Cu: Jessalyn 
Gilsig. 0 fostă judecătoare ; 
olimpică de hochei are de gând 
să alcătuiască o echipă de 
hochei, în totalitate feminină. 
2200 Nașul 23:45 Știri 0000 

61 Vine presai 0200 Euromaxx discover^
SrealitaiW-^
10:45 Ziarul realității 11:00 

Realitatea de la 11:00 11:15 j 
100% 12:00 Realitatea de la j 

12:00 13:45 45 de ani de J 
comunism 14.*00 Realitatea de ; 
la 14:0015:15 Realitatea med- s 
icală 16:00 Realitatea de la , 
16:00 17:15 Documentareale j 
realității 18.00 Realitatea de la ș) 

18:00 1845 Realitatea zilei î 

19:15 Realitatea zilei 20:00 ; 
Realitatea de la 20:00 20:15 f 

100% 21^X3 Realitatea de la 

21:00 21:45 Cifrele realității r 
22.-00 Jurnal 2245 Filiere 23X10 ’ 
Realitatea de la 23.-00 2330 45 •

. . ___ .

063007.00 Observator -
Deva (r) 

1630-16.45 Știri locale 

BWMNWWMMMteMW

t

0830-10.00 Reluarea emisii 
unilor din ziua prece-< 
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 

Deva
1845-20.00 Emisiuni infor

mative

0845 Jack și vrejul de faso 

(dramă, SUA 2001) 
1030 Secretele familiei Bel 

(dramă, SUA 1994)
12.15 Ostatic pentru o zi 

(comedie, SUA 199
14.00 Fiicele lui McLeod (: 

1445 Un iubit pentru 
Crăciun

1630 Jack și vrejul de fast 
(dramă, SUA 2001)

18.15 Secretele familiei Be 
(dramă, SUA 1987)

20.00 Fiicele lui McLeod (: 
21.00 Zile de groază (drar 

SUA 2004)
22.45 Jordan (s) 
2345 Cartograful (thriller, 

coprod., 2001)

09.00 Inginerie la superia 
10.00 Planeta albastră 

11.00 Clubul de pescuit 
12.00 Vânătorii de mituri 
13.00 Cum să devii Alex.

dra cel Mare 
14.00 Alexandru cel Mar 
15.00 Inginerie la superi: 
16.00 în culisele produc]

Războiul Stelelor 

17.00 Curse 
18.00 Jafuri imposibile 
1931 r și. ăi lasive 
20.00 Vânătorii de mitu 

21.00 Dincolo de Triung
Bermudelor 

22.00 Vânătorii de mitu 

2300 Cutremur fo Asia 

m m Mntnddete amer
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model de 
autoturism 
purtând 
marca Sko
da a fost 
unul dintre 
vedetele 
celui de-al 
61-lea Salon 
Auto 
deschis ieri 
în Germania 
la Frankfurt 
Main. .+cest 
salon este 
unul dintre 
cele mai ■ 
cunoscute 
de profil dip 
lume.

(Foto: EPA)

• Fără medicamente. Distribuitorii de pro
duse farmaceutice vor sista începând de azi 
furnizarea de medicamente către farmacii și 
spitale din cauza datoriilor. Acestea se ridică 
în prezent la aproximativ 300 de milioane de 
euro și au o vechime de un an și trei luni. 
(C.P.)

-• Logan ul în Germania. Constructorul de 
^automobile Dacia prezintă versiunea diesel a 

modelului Logan la ediția 61 a Salonului 
Auto de la Frankfurt. Varianta va fi disponi
bilă la export în următoarele luni. (C.P.)

i .

•

Minimul, subiect de negocieri

Corectare la recalculări
Deva (C.P.) - CJP Hunedoara a demarat 

operațiunile de recalculare a pensiilor pen
tru beneficiarii înscriși la drepturi după 
anul 1996. Concomitent cu aceasta se lu
crează la modificarea recalculărilor efectu
ate în primele trei etape, în situațiile în care 
beneficiarii acestora au prezentat noi acte 
doveditoare cu privire le elementele deter
minante ale punctajului mediu anual, și 
implicit ale cuantumului pensiei. Odată cu 
începerea plății drepturilor de pensie din 
luna septembrie are loc, și operațiunea de 
comunicare către beneficiari a deciziilor 
privind recalcularea pensiilor. Acestea sunt 
însoțite de buletine de calcul care conțin 
toate datele, elementele și informațiile care 
au stat la baza recalculării.
Acte suplimentare

în situația în care pensionarii prezintă 
acte oficiale care dovedesc alte elemente 
decât cele utilizate la recalcularea pensiei, 
ele pot fi depuse la CJP Hunedoara în ter
men de 3 ani de lâ data de 1 septembrie 
2005. Eventualele drepturi de pensie rezul
tate ca urmare a modificării recalculării vor 
fi achitate, retroactiv, începând de la data 
de 1 septembrie 2005, a declarat loan Lupșa, 
director adjunct al CJP Hunedoara.

■ Sindicatele cer majo
rarea salariului minim 
pe economie la 426 lei 
noi începând din 2006.
Clara Păs___________________
ciara.pasflnfonnmedia.ro

Deva - Blocul Național 
Sindical va solicita majora
rea salariului minim la cuan
tumul precizat, considerând 
cererea perfect justificată, în 
condițiile în care valoarea

Erori la rambursarea TVA

O familie

LukoilLukoil_________________ ______________________________
Motorină Euro3 ________________________________ 3,18 lei/l

Benzină Premium__________________________________ 3,57 lei/l

Benzină fără plumb (Euroluk)3,54 lei/l

■ Deconturile de TVA 
pot fi corectate de 
către organul fiscal 
competent în 2 situații.

Deva (C.P.) - Corectarea 
erorilor materiale de către 
fisc prin compartimentul de 
analiză a deconturilor cu 
sume negative de TVA cu 
opțiune de rambursare se 
face la inițiativa acestuia sau 
la solicitarea plătitorului. 
Prin această procedură pot fi 
corectate erori materiale de 
transcriere (preluarea ero
nată a sumelor din jurnale; 
inversarea unor cifre din 
sumele trecute în decont; pre
luarea eronată a datelor din 
decontul anterior), înregis
trarea în decont a diferen

coșului minim de consum a 
fost calculat pentru o gos
podărie la 857 lei noi.
Negocieri de urgență

BNS solicită începerea de 
urgență a negocierilor pentru 
stabilirea salariului minim pe 
anul 2006.

Conform legislației în vi
goare, la mijlocul lunii oc
tombrie, proiectul bugetului 
de stat și cel al asigurărilor 
sociale trebuie prezentat par
lamentului ori, până la acest 

țelor de TVA de plată con
statate de către organele de 
control, contrar reglementă
rilor legale sau erori prove
nind din înscrierea în decont 
a sumelor solicitate Ia ram
bursare în perioada ante
rioară.
Termen de prescripție

Corectarea erorilor materi
ale din decontul de TVA se 
poate face în cadrul ter
menului de prescripție de 5 
ani de la data de 1 ianuarie 
a anului următor celui în 
care a fost depus decontul 
supus corectării, a declarat 
Mihaela Boldor, purtătorul de 
cuvânt al DGFP Hunedoara.

Depunerea solicitării de 
corectare după expirarea ter
menului de prescripție con

moment, nu au avut loc nici 
un fel de negocieri referitoare 
la nivelul salariului minim, 
au precizat liderii BNS.
Angajatorii sunt contra

Creșterea cu circa 37 de 
procente a salariului minim 
pe economie nu este însă 
agreată de patroni.

„în acest an au crescut 
prețurile la utilități, la car
buranți, în vreme ce vân
zările nu au mers prea bine. 
Dacă la negocieri, guvernul 

stituie recunoaștere volun
tară a TVA și a diferențelor 
de TVA de plată astfel sta
bilite, acestea fiind conside
rate legal datorate. Corecta
rea nu este posibilă pentru 
perioade fiscale care au fost 
supuse inspecției fiscale sau 
pentru care este în curs de 
derulare o inspecție fiscală.

Mihaela Boldor

va aproba o astfel de sumă 
pentru salariul minim pe 
economie să se gândească și 
ce va face cu viitorii șomeri. 
Am opt angajați din care trei 
sunt încadrați cu acest 
salariu pentru că sunt neca
lificați, dar mă gândesc să 
renunț la doi în situația 
dată”, a declarat C. Popa, 
patron.

Potrivit datelor statistice, 
aproximativ 28% din lucră
torii români sunt plătiți cu 
salariul minim pe economie.

Pensia 
agricultorilor

Deva (C.P.) - Puncta
jele medii anuale afe
rente pensiilor agriculto
rilor au fost majorate cu 
10% începând din aceas
tă lună, potrivit preve
derilor hotărârii Guver
nului Nr. 777/2005. De 
această majorare, în 
județul Hunedoara, bene
ficiază 13008 pensionari 
agricultori. Efectul aces
tei majorări constă în 
creșterea pensiei medii a 
agricultorilor de la 76,78 
lei noi la 83,35 lei noi, 
adică o creștere medie 
netă de 6,57 lei noi pen
tru fiecare pensionar 
agricultor.

Mol ____________________________ L _______ _
Benzină fără plumb (95)___________________________3,65 lei/l

Benzină cu Plumb (95 EcoPremium)____________ 3,68 lei/l

Motorină 3,32 lei/l

OMV •_________________________ ._______________
Benzină fără plumb____________________________ 3,60 lei/l

Benzină Eco-Premium______________________________ 3,62 lei/l

Super-motorină 3,52 lei/l

Agenția locală Denumire Calificare Număr locuri Data limită
1. AL Deva Accent Design SRL Designer industrial 1 29 septembrie 2005

2. AL Deva Textil 6 îmbrăcăminte Bruno Designer vestimentar 2 28 septembrie 2005

3. AL Deva Loteria Română Vânzător bilete 2 16 septembrie 2005

4. AL Deva Vandem Transcom SRL Agent transporturi interne 1 . 30 septembrie 2005

5. Al peva Andy Trans Agency SRL Agent turism 2 26 septembrie 2005

6. AL Deva Impex Ina SRL bucătar 2 13 septembrie 2005

7. AL Deva Tur Serv M.P. Modern bucătar 4 30 septembrie 2005

8. AL Deva Impex Ina SRL bucătar șef 2 14 septembrie 2005

9. Al Deva Med Big SRL barman 2 21 septembrie 2005

10. AL Deva GEco Afrocom barman 1 30 septembrie 2005

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acțX%)

1. SNF PETROM 0,4750 +1,28

Petrom____________ _ ________________
Benzină fără plumb_________________________________3,56 lei/l

Benzină Eco_________________________________________ 3,59 lei/l

Motorină Euro 3,19 lei/l

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEV* 
b-dul Decebal, b» R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

2. SIF1 BANAT-CRIJANA 1,6400 +0,61
3. TIV 0,9300 +1,64
4. BRD 11,900 0
5. IMPACT 0,4350 . .■ -0,91
6. AZDMDREȘ 0,2450 <4,26
7. ANTIBIOTICE IAȘI .-«paga j >
8. ROMPETRC 

RAFINARE (RRQ
0,1010

9. HABER oprit
10. BCCARPAT1CA 0,5300 +0,95
11. DECEBAL 0,0104

2005a României în data de 13
Valută euro dolar liră sterlină
BNR 3,4978 2,8377 5,1927

Cursul valutar practicat c te blpcile din Deva
Valută euro dolar liră sterlină

C V C V C V
Banc Post 3,4500 3,5000 2,7900 2,8400 5,1100 5,2100
BRD 3,5110 3,4851 2,8600 2,8109 5,2360 5,1601
Banca Transilv. 3,4420 3,4970 2,7886 2,8386 5,1220 5,2070
Raiffeisen Bank 3,4550 3,5350 2,7900 2,8700 5,0900 5,2800

t. Cursul. valutar orarticat de casele _____ .
Star Exchanqe 3,4200 3,4800 2,7500 2,8000 4,9500 5,2500
Herdan Exchange 3,4500 3,4700 2,7700 2,8000

ciara.pasflnfonnmedia.ro
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• Clarificare. Polițiștii Serviciului de Investi
gații Criminale din cadrul IPJ, au clarificat 
situația lui M. D, de 42 ani, din Băcia, urmă
rit general și internațional, care are de.exe
cutat 3 mandate, însumând 11 ani și șase 
luni de închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunilor de furt și distrugere. (D.l.)

• Identificare. M.D.A., de 21 ani, din 
Deva, .este cercetat de polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale Deva care au stabilit că 
e autorul a trei furturi, comise în cursul anu
lui 2005, de pe raza municipiului Deva, 
împreună cu alți doi tineri din orașul Cugir, 
până în prezent neidentificați. (D.l.)

• Spânzurat. Se efectuează cercetări, de 
către Poliția Municipiului Orăștie, pentru 
luarea măsurilor legale în cauza privind pe 
numitul D. A., de 51 ani, din localitate, găsit 
spânzurat în șura imobilului în care locuia. 
Nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei 
fapte penale. (D.l.)

Pagube de 240 de miliarde
■ Numărul interven
țiilor pompierilor la 
incendii și dezastre a 
crescut substanțial.

Damiel I. Iancu_______________
dMM.laMuelnfeniinedia.re

Deva - Pompierii hune- 
doreni aniversează astăzi 157 
de ani de la bătălia din Dealul 
Spirii, de pe 13 septembrie 
1848. „Ziua Pompierilor din 
România” va fi sărbătorită și 
de către Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Iancu de 
Hunedoara” din Deva, printr- 
un ceremonial militar ce va 
începe la ora 11.00.

Cu acest prilej, conducerea 
inspectoratului a făcut ieri un 
bi-lanț al activității pe pri
mele opt luni ale anului. 
„Datorită inundațiilor și alu
necărilor de teren din acest 
an, numai în ceea ce privește

Detașamentul de Pompieri din Orăștie a fost dotat cu o nouă autospecială (Foto: Daniei i. iancu)

protecția civilă și lupta 
împotriva dezastrelor, num
ărul intervențiilor a crescut 
cu 99”, a precizat colonelul 
Petre Stăncoane, inspector-șef 
al Inspectoratului pentru

Situații de Urgență Hune
doara. Referitor la incendii, 
in urma cărora două per
soane și-au pierdut viața, el 
a spus că „este alarmant fap
tul că pe locul doi în ce

privește cauzele producerii 
incendiilor, se află fumatul”.
Pagubele înregistrate în urma 
calamităților naturale se 
ridică la aproximativ 24 de 
milioane de lei noi.

Școală pentru maghiari

Călărită timp de 15 ani, de tot felul de 
miniștri, domnișoara Sănătatea a ajuns 
un fel de prostituată care refuză să-și de-a 

duhul, cu gândul că următorul client o va lua 
de nevastă și o va transforma într-o doamnă, 
între timp, prostimea stă și se uită cum, banii 
trimiși domnișoarei de la București, sunt 
folosiți pentru îmbogățirea unor firme pro
ducătoare de aparatură medicală sau de 
medicamente care fac legea în spitalele din 
România. Astfel am ajuns în situația în care 
murim pe capete, cu CAS-ul plătit la zi, sau 
suntem puși în situația jignitoare de â ne 
cumpăra medicamentele pe perioada spita
lizării. Cu toațe aceste^ statuhnb bate Ibnă- - 
de lună la ușă și ne impozitează fără rhilă.

Golac peste pupăză, Eugen Nicolaescu, 
ultimul minstru scos din joben de 
tandemul Băsescu - Tăriceanu ne-a ținut o 

cuvântare de-am rămas la fel de ...indiferenți. 
Păi, cică va veni el și, din noiembrie, dom
nișoara Sănătatea va fi din nou fată mare. 
Fără să explice exact ce și cum. Abureli, abu
reli de ministru nou la... domnișoară bătrână.

■ începutul anului 
școlar a fost marcat, și 
ia nou înființatul Grup 
Școlar "Teglas Gabor".

Damiel I. Iancu_____________ _
tateU«KM#tafenMMdfejo

Deva - Ideea unei școli cu 
predare în limba maghiară, 
care să cuprindă toate for
mele de învățământ, de la 
preșcolar până la liceal, a 
apărut încă din 1990, însă nu 
a existat până acum posibili
tatea înfînțării unei asemenea 
instituții, a declarat președin
tele Fundației „Geszthy Fe
renc”, Karol Varga. Abia în 
primăvara anului trecut au 
început lucrările pentru con

struirea unui imobil al 
Grupului Școlar “Teglas 
Gabor” din Deva, care va 
putea găzdui 400 de elevi, va 
avea 18 săli de clasă și a 
costat, până în prezent, un 
milion de euro, majoritatea 
sumelor provenind de. la 
diferite fundații din Ungaria. 
Pentru finalizarea școlii, care 
mai include o grădiniță de 100 
de locuri și un internat de 160 
de locuri, mai sunt necesare 
fonduri suplimentare de un 
milion de euro.
Vrem condiții occidentale

, . . • . i .
îfi prezent sdht fuficflonpie 

15 săli de clasă. „UDMR are 
un proiect important pentru 
comunitatea maghiară din 
România: acolo unde trăim

dispersați, să încercăm să 
construim instituții de 
învățământ puternice, pentru 
a impune o coeziune în acea 
comunitate și pentru a asigu
ra calitatea învățământului în 
limba maternă”, a spus 
președintele UDMR, Marko 
Bela, prezent împreună cu o 
delegație a Uniunii la ac

țiunea de la Deva. „Este o 
școală în care dorim să 
învățăm în condiții occiden
tale. Vrem să fim între pri
mii care reușesc să îndepli
nească toate condițiile unui 
învățământ modern”, a de
clarat și directorul Grupului^ 
Școlar „Teglas Gabor”, prof. 
Kocsis Attila.

Un costum și 3 ciorapi
Deva (M.S.) - Românii sunt din ce în ce 

mai prost îmbrăcați, relevă o situație sta
tistică a Federației Patronatelor din Indus
tria Ușoară. Astfel, dacă în urmă cu 15 ani, 
un bărbat își permitea, în medie, să 
cumpere un costum de haine, în fiecare an, 
acum acest lucru se întâmplă, statistic, o 
dată la 4 ani. în ce privește ciorapii, în 1989 
un român cumpăra peste 6 perechi pe an, 
in timp de acum numărul perechilor a 
scăzut la jumătate. în UE media este de 15 
perechi de ciorapi pe an.

Suntem cam prost îmbrăcați

• Prefectura Județului Hunedoara:
Dan Pricajan. subprefect 10.00-13.00

• IPJ Hunedoara:

Comisar-jef loan Poantă, prlm-adjunct al șefului IPJ 

________________________________________________10.00-12.00

• Consiliul Județean Hunedoara:

Dara Dan, secretar general 09.00-12.00

e Poliția Municipiului Hunedoara:
Coniisat-șef Adrian Filer, adjunct al șefului Poliției 

Municipiului Hunedoara 10.00-12.00

N-au destule?
Aceștia sunt parla

mentarii pe care i-am 
votat. Este atâta 
nevoie de bani în alte 
domenii, încep școlile 
și nu s-au terminat 
reparațiile, sănătatea 
are foarte multă 
nevoie de bani și pe 
parlamentari nu-i 
interesează decât să-și 
schimbe mașinile. 
Este revoltător!
Eugenia Florea, 
Deva

Cred că erau destul 
de bune și cele 

pe care le aveau. în 
toate domeniile este 
nevoie de bani: 
sănătatea, școlile, con
strucțiile, monumente 
istorice. Nimic nu s-a 
schimbat, parlamen
tarii au același com
portament indiferent 
de partidul din care 
provin.

Ioan Grozav,
Deva

Pensionarii. sunt 
obligați să se des

curce dintr-o pensie 
de doar trei milioane 
și este nevoie de 
atâția bani în zonele 
calamitate și ei nu 
mai sunt mulțumiți 
de mașinile pe care le 
au? Nu știu dacă vom 
mai vota vreodată 
pentru că nu avem pe 
cine vota. Toți sunt 
la fel!
Rodka Veresteu, 
Deva

Școală în Penitenciarul Deva
■ Aproape o sută de 
deținuți urmează cele 8 
clase în înschisoare, o 
parte chiar în clasa I.

Deva (M.S.) - O nouă serie 
de deținuți de la Penitencia
rul Deva a început ieri școala, 
anul acesta împlinindu-se 25 
de ani de când în instituție se 
desfășoară cursuri de școlari
zare pentru persoanele pri
vate de libertate, a declarat 
directorul Penitenciarului 
Deva, inspector șef principal 
Emanoil Bota. în acest an, 
88 de deținuți vor urma

cursurile primare și gim
naziale organizate de Servi
ciul de reintegrare socială al 
închisorii.

în clasele I-II au fost 
înscriși 16 elevi, alți 15 vor 
urma cursurile claselor ni-IV, 
iar diferența pe cele ale 
claselor V-VIII. Toți elevii au 
vârste cuprinse între 18 și 35 
de ani, mai au cel puțin un 
an până vor intra în comisia 
de eliberare condiționată și 
au avut un comportament 
bun. în paralel, pentru șase 
minori și două femei au fost 
organizate cursuri de alfabe
tizare.

Este revoltător. 
Oricum România 

nu avea nevoie de 
400 de parlamentari ci 
de cel mult 200. Dar 
așa este la noi și cos
turile sunt imense! 
Suntem nevoiți să 
susținem din propriul 
buzunar nu doar 400 
de oameni ci și 
familiile, rudele și 
cercul lor de 
interese.
Aelenei, 
Deva

Nu sunt de acord, 
dar parlamentarii 

nu obișnuiesc să con
sulte populația în 
legătură cu modul 
în care pot cheltui 
banul public, își per
mit să ia asemenea 
decizii și bineînțeles 
că-i interesează doar 
propriul lor confort și 
buzunar. Indiferent de 
partidul din care fac 
parte. \
Anonim,
Cluj

Recent au 
început lucră
rile pentru

Programului 
SAMTID și ta 
municipiul 
Orăștie, In pre
zent lucrându-ae 
pentru înlocu
irea rețelelor de 
apă și canalizare 
In centrul 
Iocrlității, ne 
strada Nicolae 
Bălceșcu și 
Piața ««Wei.

(Foto: Daniel l. Iancu)
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Duelul FRH- Cetate continuă

........

• Voicu indisponibil. Accietentaț-la Vaslui, 
Claudiu Drăgan va reveni a^rc ape sigur în 
garnitura Jiului la meciul de sâmbătă de pe 
teren propriu cu FC Argeș. "Din păcate nu 
voi putea conta pe lonuț Voicu care a suferit 
o ruptură musculară, când a pasat la faza 
golului doi pentru Ciprian Petre1?afirma 
lonuț Chirilă, antrenorul 'Jiului;

Rezultatele etapei a II -a, 11-12 sepetembrie: Energocon

strucția Craiova - Muhlbach Sebeș 6-3; MGA București - 

ACS Odorheiu Secuiesc 4-4; Poli Gomorrth Timișoara - 

At-hletic Club București 3-5; Futsăl Municipal Constanța - 

United Galați 8-4; FC CIP Deva - CFF Clujana Cluj Napoca 

10-3; Eurolines București - Silvanus Reșița 2-3; Pandurii Tg, 

Jiu - ACS 3 București 2-4;
1. F.C. CIP Deva '2 2 0 0 15 -3 6

2. Silvanus Reșița 2 2 00* 9-4 6

3. ACS 3 București 2 200 7-2 6
4. Athletic București 2 200 9-6 6

5. F.M. Constanța 2 1 10 12-8 4
6. A.C.S. Odorheiu 2 110 9-5 4
7. United Galați 2 10 1 8-9 3

■ Cetate și Selmont ini
țiază înființarea unei Ligi 
Profesioniste pentru a-și 
apăra interesele.
ClPRIAW MARIMUȚ___________ _____________

dprian.marliMfWnfornmMdhkro

Deva - Contractul cu Info 
Sport pentru înregistrarea 
partidelor pe care FRH vrea 
să-l impună cluburilor din 
Liga Națională continuă să 
facă valuri în handbalul 
românesc. După ce nu și-a 
respectat amenințarea de a 
nu programa pentru prima 
etapă echipele care nu au 
achitat valoarea contractului, 
FRH a trimis, ieri, un nou 
avertisment cluburilor din 
tară. “Cluburile care nu 
depun până în data de 16 sep
tembrie toate documentele 
cerute de FRH (între care evi
dent contractul cu Info Sport 
n.r.) vor pierde cu 10-0 meci
urile pe care le vor disputa în 
etapa a Ii-a. Dacă aceste acte 
nu vor fi depuse până la 
finalul turului, echipele vor fi 
excluse din campionat”, se

Pentru handbalistele de la Cetate războiul cu FRH e mai dur decât duelurile de la semicerc

arată în faxul expediat de 
Federația Română de Hand
bal cluburilor.
Un nou abuz

Contestatar al acestui con
tract, pentru că firma Info 
Sport a fost aleasă ilegal, fără 
licitație, Marian Muntean, 
președintele clubului Cetate

Deva, a fost încă o dată vehe
ment împotriva amenință
rilor FRH. “E un nou abuz al 
Federației. Nu voi plăti nici 
în urma acestor noi ame
nințări și cred că nici alte 
cluburi nu o vor face. De alt
fel, am discutat cu președin
tele clubului Selmont Baia 
Mare și vom face demersuri

pentru a înfiintă o Ligă Pro
fesionistă de Handbal, ca să 
ne apărăm împotriva abu
zurilor Federației. Voi încer
ca să adun toti președinții de 
cluburi și le voi propune să 
finanțăm un astfel de sistem, 
decât să aruncăm banii în 
visteria firmelor acolite ale 
FRH”, afirma Muntean.

9. M.G.A. Domnești 2 0 117-8 1
10. Cluiana Cluj 2 0 11 7-14 1

11. Eurolines Buc. 2 002 2-6 0

8. Enerqo. Craiova 2 10 1 7-8 3

12. Pandurii Tq. Jiu 2 0 0 2 3-8 0
13. Poli G. Timișoara 2 0 0 2 5-11 0
14. Muhlbach Sebeș 2 0 0 2 3-11 0

Etapa a lll-a, 18-19 septembrie: Energoconstrucția Craio
va - FC CIP Deva; FC Transilvania Tg. Mureș - MGA 

București; ACS Odorheiu Secuiesc - Poli Gomonth 

Timișoara; Athletic București - Eurolines București; Silvanus 

Reșița - AFC Bodu București; ACS3 București - Futsal Muni
cipal Constanța; United Galați - CS Senic Craiova.

Adversar periculos pentru Jiul

Apel pentru Cartaș
Deva (C.M.) - Comisia de Disciplină a 

FRH va judeca, din nou, cazul Caftaș, sus
pendată pentru neonorarea unei convocări 
la națională, când era accidentată. “Am 
făcut un memoriu la FRH, susținând că eu 
sunt vinovat că nu am trimis actele me
dicale la timp la FRH”, preciza Marian 
Muntean, președintele clubului Cetate.

■ Echipa din Valea Jiu
lui va juca cu FC Bihor 
Oradea în 16-imile 
Cupei României.
ClPRIAH MARIHUȚ________________________

clprian.mlriHiit4lnf0rmmedia.ro

Petroșani - Minerii nu au 
prea mult timp pentru a 
savura victoria de la Vaslui. 
Echipa lui Ionut Chirilă își 
bandajează rănile luptei cu 
echipa lui Porumboiu și se 
pregătește pentru trei teste 
dificile, întrucât în afara par
tidelor din campionat cu FC 
Argeș și FC National, mier
curea viitoare Jiul va juca în

16-imile Cupei României. Con
form tragerii la sorti, 
desfășurată, ieri, la Casa Fot
balului, minerii vor întâlni în 
această fază a competiției pe 
FC Bihor (Divizia B3).
Serioși cu... rezervele

în precendentele întâlniri 
cu FC Bihor, disputate sezo
nul trecut în B, Jiul și FC 
Bihor și-au împărțit punctele, 
minerii câștigând la Oradea 
(3-0) și pierzând acasă (1-2).’ 
Acum însă va fi altă poveste, 
întrucât se joacă într-o sin
gură manșă, la Oradea, iar 
Jiul e mai călită, după cele 
cinci etape petrecute în Divi
zia A. “Pentru noi e o peri

oadă infernală cu 2 jocuri gre
le în campionat, astfel că par
tida din Cupă va fi oarecum 
pe plan secund. Vom trata 
întâlnirea cu seriozitate, dar 
e posibil să joace și unii din
tre fotbaliștii care nu prea 
prind primul 11 în campionat. 
Obiectivul nostru nu e să ne 
calificăm, ci să jucăm din ce 
in ce mai bine”, preciza lonuț 
Chirilă, antrenorul minerilor. 
Alin Artimon, tehnicianul 
orădenilor, s-a arătat mulțu
mit de tragerea la sorii. “Jiul 
e un adversar mai accesibil, 
fiind o nouă promovată, decât 
ar fi fost una dintre echipele 
de top ale Diviziei A”, preciza 
Artimon.

FCM Târgoviște - FC Argeș
Petrolul Ploiești - Gloria Bistrița 

Callatis Mangalia - Pandurii Tg. 

Jiu
Cetatea Suceava - Sportul Stu

dențesc
Gfsria « Bistrița - FC Vaslui
FC Brașov - FCM Bacău 

Partidele se vor disputa pe 

terenul primelor echipe miercuri, 

21 septembrie, la ora 16:00.

Meci restanță la Cetate

12. Gloria Geoaqiu 1 0 0___ 1_________ 0-4 0
Programul etapei a ll-a, 18JQ& M. Petroșani - CFR 

Marmosim; Metalul Crișcior - Mln. Aninoasa; Constructorul 
Hd. -Dada Orăștie; Gloria Geoagiu - Aurul Brad; Reteza
tul Hațeg - Victoria Călan; Ponorul Vața - (3 Deva Gertej

Anloasa - Univ. Petro; 

Vafa 1-1; Retezatul Hz
ani 1-1; CFR Marmosim - 

tea - CS Deva Certei 0-2.

Ponorul

Clasamentul
1. Victoria Călan 1 1 o 0 4-0 3
2. Dada Orăștie 3-0 3
3. R#tezaful Hațeg l - iW F’T M 3
4-5 Constructorul 1 0 1 0 2-2 1
Aurul Brad 1 0 1 0 2-2 1
6-9 U. Petroșani 1 0 1 .0 1-1 1
Min. Aninoasa 1 0 1 0 1-1 1
Ponorul W 1 0 1 0 1-1 1
CFR Marmosirc 1 0 1 0 1-1 1
’O. CS Deja Certei 1 0 0 1 , 0-2 0
11. Metalul Crișcior 10 0 10-3 0

Deva (C.M.) - Partida din
tre CS Deva și UM Timișoara, 
restanță din cadrul etapei I a 
Diviziei C, seria a VQ-a, se va 
disputa, azi, 13 septembrie, pe 
Stadionul Cetate Deva.

Echipa deveană, antrenată 
de Mircea Marian, va susține 
astfel primul meci în fața pro
priilor suporteri după cedarea 
locului din Divizia B clubului 
Corvinul 2005.

3AuxerreLugo£_
4. ACU Arad
5. Calor Timișoara

6. UM Timișora

7. *CS ineu

Clasamentul
1. Lotus Felix 2 2 0 0 6-0 6
2. Hexe Timișoara 2 2 0 0 6-1 6

8. Victoria Nădlac
9. CS Deva .

13. Min. Mold. Noua.______2 0 0___________2 2-5 0
14, Telecom Arad___________2___ 0 __0___________ 2 1-6 0
Restanța CS Deva - UM Timișoara se dispută, azi, 13 septembrie, de la ora 

17.00, pe Stadionul Cetate.______________________________________________ ,

Etapa a III -a, vineri, 16 septembrie, ora 16.00: Hexe Timișoara -Bihorul 
Beiuș; CS Ineu - UM Timișoara U; Gloria Arad - ACU Arad; CS Deva - Vic

toria Nădlac; Min. MoM. Nau A ^ Telecom Arad; lotus Felix - Auxerre Lugoj; 
Calor Timișoara ~ Muncitorul Reșița. ?

Velea (nr. 15) e un jucător cheie al defensivei CS Deva

53% Reducere Economisește cu abonamentul5

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.68S lai vecN)

Preț/ziar pentru abonament anual

1 22 bani ■ lei vechi)

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

JURNAL
■mbTV

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

CUM TE ABONEZI? !
i

a- Decupează șl completează talonul. i
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau [ 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i 
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. [ 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i

v Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03
(tarif local). ■ i

i
I

Abonamente
1 lună 6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei yjechi) [ 
3 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi) i 
6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi' 1
12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei '• J

Numele

Prenumele

O Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Strada

Ap.___ -

Localitatea

’ (opțional)4

clprian.mlriHiit4lnf0rmmedia.ro
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• Indisponibil. Atacantul echi
pei Schalke 04, Gerald Asa- 
moah, va fi indisponibil cel 
puțin două luni din cauza unei 
accidentări grave la genunchiul 
stâng. Asamoah, în vârstă de

26 de ani, s-a accidentat, sâmbătă, în prima 
repriză a meciului cu Bayer Leverkusen.(MF)

Baschet pentru sinistrați
Houston (MF) - Aproximativ 11.400 de 

spectatori au asistat, duminică, la Houston, 
la un meci organizat în scopul ajutorării 
victimelor uraganului Katrina, eveniment 
la care au participat mai multe vedete din 
NBA, informează AFP. Fiecare spectator a 
plătit pentru biletul de intrare între 15 șl 
300 de dolari. La partidă au fost invitate să 
asiste și 5.000 de persoane afectate de ura
ganul Katrina. Printre jucătorii care au par
ticipat la meciul de duminică se numără și 
Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), care a 
donat sinistraților suma de 100.000 de dolari, 
LeBron James (Cleveland) și Kevin Garnett 
(Minnesota). Potrivit cotidianului The India
napolis Star, la eveniment au fost prezenți 
aproximativ 30 de baschetballști, flecare din
tre aceștia donând cel puțin 10.000 de dolari 
sau provizii pentru sinistrați.

Kobe Bryant, alături de victime

rats-c
1. Roger, Federer (Elveția)

2 Rafael Nadal (Spania)

3. Andy Roddick (SUA)______

4. Qeyton Hewitt (Australia)

. 5. Andre Agassi (SUA)

6. Guillermo Coria (Argentina) 

?. Nikolai Davidenko (Rusia) .

8 Marat Safin (Rusia)

9. Gaston Gaudio ^Argentina)

10. Mariano Puerta (Argentina) ' J21

7513. Andrei Ravel (Romania)

10. Nadia Petrova (Rusia)

1. Maria jarapova (Rusia)

——

Șarapova a revenit in fruntea ierarWM, |

Federer, un extraterestru al tenisului modern (Foto: era) Agassi, finalist la 35 de ani

Federer și-a păstrat titlul
■ Veteranul Andre 
Agassi a rezistat cât a 
putut, însă tenismanui 
elvețian este prea bun.
Daniel Neacșu________________
dtnM.nMcsiiflnformmedla.ro

New York - Tenismanui el
vețian Roger Federer a câști
gat, duminică, pentru a doua 
oară consecutiv, US Open, ul
timul turneu de Grand Slam 
al anului, informează AFP. 
Roger Federer, cap de serie 
numărul 1, l-a învins în fina
lă, cu scorul de 6 - 3, 2 - 6, 7 
- 6 (7/1), 6 - 1, pe americanul 
Andre Agassi, cap de serie

numărul 7. Federer, în vârstă 
de 24 de ani, a câștigat al șa
selea titlu de Grand Slam din 
carieră, și al doilea din acest 
sezon, după cel de la Wim
bledon. în ultimele opt turnee 
de Mare Șlem, elvețianul și-a 
adjudecat cinci! Ultimul jucă
tor care și-a păstrat titlul la 
Flushing Meadows a fost aus
tralianul Patrick Rafter (1997- 
1998). Andre Agassi, în vârstă 
de 35 de ani, a participat pen
tru a 20-a oară la US Open, 
turneu pe care l-a câștigat de 
două ori (1994 și 1999).
Cel mai bun

Roger Federer a declarat că 
a fost surprins chiar și el de

superioritatea sa și a afirmat 
că se consideră cel mai bun 
tenisman din generația sa, 
Andre Agassi a afirmat că 
dintre toți adversarii întâlniți 
în cariera sa, Federer este de 
departe cel mai bun. „Este o 
decepție că am pierdut. însă, 
am pierdut în fața unui tip 
mai puternic decât mine. Este 
cel mai bun jucător pe care 
l-am înfruntat în cariera mea. 
Vin aici de 20 de ani. Nu voi 
uita momentul în care mii de 
persoane mi-au scandat nu
mele”, a spus Agassi. Elveția
nul are un record de invidiat 
în acest sezon, zece turnee 
câștigate la simplu, unul la 
dublu, și un bilanț de 71 de

victorii și trei înfrângeri. Sin
gurii care au reușit marea 
performanță de a câștiga par
tida cu Federer au fost Marat 
Safin (Australian Open), Ri- t, 
chard Gasquet (Monte Carlo) 
și Rafael Nadal (Roland Gar
ros). Sportivul elvețian este 
singurul tenisman din eră 
open care reușește doi ani la 
rând să-și adjudece Wimble- 
donul și US Open, Coșmarul 
tuturor jucătorilor de tenis a 
câștigat în acest sezon peste 
5.000.000 de dolari, el acumu
lând în întreaga sa carieră 
aproape 20.000.000 de dolari. 
La 24 de ani, Roger Federer 
a câștigat 32 de turnee la sim- (V 
piu și șapte Ia dublu.

Prima remiză
Kiev (MF) - Șahtior Do- 

nețk, echipa pregătită de 
Mircea Lucescu, și-a între
rupt, duminică, seria vic
toriilor obținute în campio
nat și a terminat la egali
tate, scor 0 - 0, pe terenul 
formației Arsenal Kiev, 
într-un meci din cadrul eta
pei a opta a campionatu
lui Ucrainei. Șahtior a evo
luat în inferioritate nume
rică începând din minutul 
40, când brazilianul Bran- 
dao a primit cartonaș roșu. 
La oaspeți, Stdican a fost 
titular și a evoluat pe par-' 
cursul primei reprize după 
care a fost înlocuit cu Sma.

Cristi Chivu. încet ca un melc
M Internaționalul român 
a fost criticat de presa 
italiană după ce Roma a 
pierut acasă cu Udinese.

Roma (MF) - Cotidianul II 
Giornale a scris după parti
da pierdută de echipa AS Ro
ma, pe teren propriu, scor 0 - 
1, cu formația Udinese, în eta
pa a Il-a a campionatului Ita
liei, că fundașul Cristian Chi
vu a fost la fel de încet ca un 
melc. „A fost la fel de încet ca 
un melc și nu a reușit prea 
multe intervenții decisive. A 
fost depășit constant de Ia- 
quinta”, a scris II Giornale,

care l-a notat pe internaționa
lul român cu 5,5. Chivu, care 
a evoluat pe toată durata în- 
!!......................................... *
A fost la fel da încet ca un melc și 
nu a reușit prea multe intervenții 
decisive. A fost depășit constant de 

adversarul său direct, Iaquinta.
Il Giornale 

.............................................M 
tâlnirii cu Udinese, a fost 
notat cu 5,5 de Datasport. 
„Este abil în jocul aerian, dar 
imprecis în ceea ce privește 
lansările în adâncime ale ata- 
canților adverși”, a punctat 
agenția citată, hitemaționalul 
român a primit nota 6 în co-> 
tidianul II Domani, în timp ce ’.

ziarul La Provincia di Lecco 
i-a acordat, 6,5.
Cristi visează

„Am jucat ca o mare echipă 
și am făcut tot posibilul să 
câștigăm. Din punctul meu de 
vedere am jucat mai bine de
cât Udinese, dar am ratat mult 
Am plătit pentru faptul că 
mulți jucători au lipsit de la 
formație in ultimele două săp
tămâni fiind prezenți la echi
pele naționale. Va trebui să 
ne revenim repede după acest 
eșec pentru a nu pierde con
tactul cu plutonul fruntaș”, a 
spus internaționalul român la 
.finalul meciului cu Udinese.

Everton,
■ Niculescu crede că 
partida din Cupa UEFA 
împotriva britanicilor va 
constitui marele test.

București (MF) - Atacantul 
Claudiu Niculescu a declarat 
că partida de joi cu Everton, 
din prima manșă a turului I 
al Cupei UEFA, va fi pentru 
jucătorii echipei Dinamo un 
examen în care vor trebui să 
demonstreze dacă au sau nu 
valoare. „După meciul cu Ba
cău se poate spune că suntem 
într-o formă bună. O echipă 
care a bătut Timișoara nu e 
slabă, dar noi am fost mai 
buni ca ei. Dacă antrenorul 
lui Everton și-a notat multe 
despre mine, înseamnă că i-am 
sărit în ochi. Sper’să-i fi spe
riat puțin, dar important este 
să marchez și joi. Dacă nu în
scriu, degeaba l-am speriat.

examen, care va demonstra 
dacă avem sau nu valoare”, 
a declarat Niculescu, la fina
lul partidei Dinamo - FCM 
Bacău, scor 6 - 0, din etapa a 
V-a a Diviziei A.
Meci greu

Atacantul dinamovist a 
menționat că înfrângerea su
ferită de Everton în ultimul 
meci din campionatul Angliei 
nu îi încurajează pe el și pe 
coechipierii săi. „Nu ne încu
rajează faptul că Everton a 
pierdut. Everton rămâne Ever
ton, o echipă puternică din 
prima ligă engleză, cu jucă
tori valoroși. Trebuie să ju
căm noi prea bine ca să-i eli
minăm”, a afirmat Niculescu. 
Referitor la coechipierul său 
din atac, Ianis Zicu, care a 
reușit să marcheze, duminică, 
de două ori, după ce în ulti-

examen
multe ocazii, Claudiu Nicules
cu a spus: „Nu are nevoie de 
încurajări. E băiat mare, e 
vaccinat. E un fotbalist profe
sionist și a avut și el deza
măgiri, mai ales după ratările 
din meciul cu Farul. Astăzi 
cred că și-a revenit și sper să 
o țină tot așa în continuare”. 
Niculescu speră să mai câști
ge și alte trofee de golgheter, 
nu numai pe cel primit înain
tea partidei de duminică, pen
tru sezonul 2004/2005, simbo
lizând o gheată de fotbal. 
„Sper să nu fie ultima , «ghea
tă» din carieră, mai ales că 
am depășit cifra de o sută de 
goluri în Divizia A. Sper să-l 
ajung pe Danciu (n.r. - fostul 
său coechipier de la Dinamo, 
Ionel.Dănciulescu), dar este 
foarte greu”, a subliniat Nicu
lescu, adăugând că trofeul 
primit duminică seară îl vă
—onln MLr-iilAcraa st^rant ygMTtahîl

dtnM.nMcsiiflnformmedla.ro


marți, 13 septembrie 2005 cuvw MICA PUBLICITATE / 9

Vând garsoniere (19)
• «con»-«ta| 1, zonă ultracentrală, 37 
mp, termopane, ușă lemn masiv, balcon închis, 
parchet, contorizări, 830 milioane lei. Tel. 
0726/710903.
• bi st^tan«a Geoagiu Băi, 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, 2 camere, etaj 1, bl. 4, Dada, multiple 
îmbunătățiri, preț negociabil, la vedere. Tel. 
228109, după ora 16.
• an gări, etaj intermediar, fără îmbunătățiri, 
preț negociabil. Tei. 072Q/3544E3.
•Mna Progresă, dec, et 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tet 0723/680160, 
211587. (Evrika)
•ana Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2. oațaNe «meoet preț negociabil, teL 
07^'253662,21L587. (Evrika)
• M " " Irt Nou, dec, contorizări, proiect 
gaz 2 focuri,'preț 724)00 RON, tel. 0723-251498, 
232809,0788165702. (Fiesta Nora)
• ; Noi onă liniștită, etaj 2, deco
mandată, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702 (Fiesta Nora)
• zonă dtracentnii, decomandată, balcon, 
amendată și modificată, rigips, gresie, faianță, 
apometre, gaz conzorizat, repartitoare, se dă și 
mobilată, preț 68.000 RON, tel.0745/302200, 
232808,0788/1(5703. (Fiesta Nora)
■ zona Dorobanți, parter înalt, decomandată, 
balcon, cămară, termopan, ușă metal nouă 
parchet laminat gresie, faianță, apometre, gaz 2 
focuri, liberă, preț 67.000 RON, td.0723/251498, 
232808,0788/165702 (Fiesta Nora)
• zona Worița, etaj intermedfar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită, ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută, preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Dada, fără gaz, dec, baie, parchet în 
cameră preț 45000 ron, tel. 224.296,0788-361.782 
(Garaht Consulting)
•cantort t dec suprafață de peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil tel. 0741-154.401, 
227542 seara. (Garant Consulting)
• Mototoc, bucătăria, balcon, etaj intermediar, 
zona Kogalniceanu, preț 64:000 ron, tel. 0741- 
154401,227542 seara. (Garant Consulting)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
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Severin, Hunedoara și Satu Mare
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• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

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

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

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

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

•zona Zamitreicu, dec, etai 1, ocupabilă ime
diat 650 mil-lei. 235208O721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec, amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et t dec, contori
zări, preț. 485 mii. tei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zonaMărioă dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. '235208,0721/744514 (Rocan 3000) 

•zona MBrtaăvedere-la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•ganontoricu balcon, contorizări, baie mare, 
Al. Crișului. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0740/914688,0724/169303. (Casa Betania)
•at totanmdtar, contorizări, bine întreținută Al. 
Romanilor. Preț 43.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• «t 2 dec, balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu Preț 53.000 ron. Tel. 
223400;0724/1(8303,0742/006228  (Casa Betania)
• 2 orara* semidec, parchet baie cu 
gresie+faiantă bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2 preț 720 rrtl, tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobarțt dec, modificată 
(cameră+livlng), 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 
mH, tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• Deva, zona Gării, str.LManiu, parter, preț 
850000000 ROL, neg, tel. 0746/225.726; 
0254/213460 (Casa Majestic).
• aton lamă în Deva, preț 4504)00 mii, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• rtr. li Eminescu, et 3, baie, hot bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 0729/002100. (Mega
lopolis)
•zona Dada, parter,contorizată gresie,faianță 
bine întreținută preț. 394XXJRON. neg. Tel/fax. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)

• -zona Eminescu, dec. ST=35 mp, balcon, 
cămară et. intermediar, contorizată recent 
amenajată preț 60.000 RON. neg. Tel/Fax 211075, 
0740/232043,0726/130557. (Mondial Casa).
• zona Dada, dec., modificată gresie, faianță 
contorizată st 30 mp, preț 47.000 RON neg. 
Tel/Fax 211075, 0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Deva, MICRO 15, str. Mihai Eminescu, parter, 
27 mp. Preț 430000000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• Deva, str. M Eminescu, baia cu gresie și 
faianță apometre. S.T. 33 mp. Preț 470 000 000 
ROL negociabil. TeL 0746/225726; 0254-213 050. 
(Casa Majestic)

Cumpăr garsoniere (20)
•ta Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 
•urgtnlki Deva. tel. 0741-154.401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
•cmsșfr garsmfaăconf. 1, pe str. N. Bălcescu, 
sau b-dul. Decebal, ofer prețul pieței, 
0746/225.726:0254/211060. .'Casa Majestic)

Vând ap. 2 camere (03)
• central H^eg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.

• decomandate, 40 mp, Gojdu, Al. Viitorului, 
parter, contorizări, interfon, parchet, ideal priva
tizare, preț 700 milioane lei. Tel. 229034, 
0724/355166.
• decomandate) 63 mp, balcon închis, 
contorizări, boxă uscătorie, interfon, str. Titu 
Maiorescu, Deva Tel. 0741/210056.
• decomandate, contorizări, zonă ultracentrală 
Deva sub prețul pieței. Tel. 0721/744514, 
0727/885561.
■ decomandate, Deva Bdul Decebal, bl. 22, sc. 
C, ap. 49, gresie, faianță lavabil, ușă metalică 
vedere spre parc, preț 120.000 ron. Tel. 
0723/992790,213837 seara
• decomandate) Ulu Maniu, bl. B, ap 64, etaj 4 
din 10, geam baie, parchet, gresie, faianță ușă 
lemn la intrare, 2 focuri gaz, interfon, preț 1,200 
mid. lei. TeL 0720/306332.
• decomandate) parter, centrală termică 
îmbunătățiri, zona gării, bun pentru sedii, 
birouri, cabinete. Tel. 220211,9-13,217888,19-21.
• decomandate) zona Ulpia, etaj intermediar, 
parchet, balcon închis, 55 mp, ne/mobilat, 
contorizări, preț 1,150 mid. lei. Tel. 0726/710903.
• Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, preț 1,150 
mid. lei, Tel. 0254/223336.
• toarte urgent, etaj 1, Al. Moților, bloc 
cărămidă parchet, gresie, faianță contorizări 
apă gaz, 34 mp, instalații sanitare noi, preț 600 
milioane lei. Tel. 227698 după ora 16 și 
0742/564654.
• toarte urgent, etaj 1, Deva, Al. Moților, bloc 
cărămidă 34 mp, gresie, faianță îmbunătățiri, 
negociabil. Tel. 227698, după ora 16,0742/564654.
• senddecomandate, 40 mp, Dacia, etaj 4, bine 
izolat, faianță gresie, balcon închis, contorizări, 
preț 720 milioane lei. TeL 229034,0724/355166.
• urgent, Deva, Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, 
contorizări, unele îmbunătățiri (cărămidă 
circuit), prețul pieței. Tel. 215526, orele 17- 20.
• Dada, et 3, amenajat modem, ocupabil 
imediat, preț 630 mii, neg, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• urgent, contorizări, balcon închis, zonă 
liniștită tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• LManta, dec., balcon închis, parchet, 
amenajat, contorizări, preț 880 mii., neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, central, contorizări, balcon închis, 
ocupabil imediat, preț 120.000 RON, neg, tel. 
0740/210780 (Prima-lnvest)
• zona Bd. 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizat 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat, preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)
• zona KogăHceanu, et 3, circuit parchet stejar, 
balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel 0745/640725 
(Mimason)
• urgent Liliacului, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată, balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Miorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324 (Mimason)
• Miorița sdec, balcon mare închis, zonă 
liniștită bucătărie modificată parchet contor
izat total, ocupabil imediat preț 95.000 RON, tel 
0723/251498 232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28000 euro, tel. 0723/251498 232808 0788(165702. 
(Fiesta Nora)
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• zona Bălcescu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon mare, contorizat total, parchet faianță 
ușă metalică preț 100000 RON, tel 0723/251498, 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică 
balcon închis, mobilat preț 76000 RON, tel. 0745- 
302200,232808 0788165703. (Fiesta Nora)
• zonă dlracentraiă vedere la bulevard, etaj 2, 
decomandate, 2 balcoane, parchet contorizări, 
preț 130.000 RON, tel. 0788/165703,232808 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică parchet gresie, faianță apometre, gaz 
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Bd. 1 Decembrie, sdec., et 3, contorizări, 
2 focuri gaz, apometre, ocupabil imediat, preț 
980 mii, tel. 0745/640725, (Mimason)
• zona KogăHceanu, et 3, circuit parchet stejar, 
balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scară cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tei. 0745/640725. 
(Mimason)
• logonl liaadui, dec., fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii, neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
f zona Miorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizări, 50 mp, preț 
950 mii., neg., tel. 206003,230324. (Mimason) 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii., neg. TelL 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208 0724/620358 
(Rocan 3000)
•zona Mcro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 

' mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii.
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrați, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. TeL 235208 
0724/620358 (Rocan 3000)
•zonă centrală dec., et 1, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, balcon, camere cu linoleum, 
preț 110.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. 
(Garant Consulting)
• zonă centrală semidec., contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80.000 ron, tel. 224.296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• zona Scărișoara, semidec., contorizări, reparti
toare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianța, parchet baie cu cabină de duș, 
preț 82.000 ron, tel. 224.298 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
•semidecomandate) zona Minerului, et 8 75.000 

■ron, tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)
•dea, cu balcon, et 2, zona pieței, preț 110.000 
ron, tel. 224.296 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• dea, balcon, et 2, Zona luliu Maniu, preț 
108000 ron, tel. 224.296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
• dea, balcon, superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
• et ă dec, st 62 mp, centrală termică proprie, 
vedere în 2 părți,, beci, jaluzele exterioare, 
modificări interioare, gresie, faianță Liliacului. 
Preț 135.000 ron. Tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• circuit st 56 mp, bloc de cărămidă balcon 
mare, contorizări, ap. modest Minerului. Preț 
760 mii, neg. Tel. 223400, 0724/169303, 
0741/120722. (Casa Betania)
• decomandate, suprafață mare, centrală 
termică proprie, parchet balcon, beci, Decebal. 
Preț 125.000 ron. Tel. 223400, 0742/005228, 
0724/169303. (Casa Betania)
•decomandate, centrală termică proprie, gresie, 
faianță modernă parchet Liliacului. Preț 105.000 
ron, neg. Tel. 223400,0742/005228 0724/169303. 
(Casa Betania)
•dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucătărie 
modificată contorizări, scară cu interfon, vedere 
spre oraș, Minerului. Preț 74000 ron, neg. Telefon 
223400,0720/387896. (Casa Betania)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika)

CUVÂNTUL

•zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate) cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona brtaL Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•Ocaziei Zona Al. Strei ului, dec, et Intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• ugent, zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat, preț 150.000 RON, 
neg, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Micn>) semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolatie italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid, tel. 235208; 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• zona Udo, dec, et. 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Ua Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane; contorizări, 
preț 1,3 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• zona M6, Hunedoara, et 3. preț 350 mii, neg, 
tel. 0721/839624. (Partener Hunedoara)
• Deva, sir. Mihai Viteazul, et 4 dec., preț 45500 
euro, neg, tel. 0746/22Ș.726; 0254/213.050. (Casa 
Majestic)
• dea, str. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec, pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Eminescu, dec, ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz cpntofizat 
cu 2 .focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• dea str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Bntaescu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 părți, ușă metefică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit, 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)
• zona Bălcescu, et intermediar, centrală 
termică gresie, faianță parchet; merită văsuț, 
preț 770 mii. neg. Tel/fax.211075,0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• zona UBaculuL dec, amenajat recent, 
contorizări, parchet, ocupabil imediat, preț 
100.030 RON. Tel/fax. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
■ ultracentral dea, et intermediar, centrală 
termică termopan, gresie, faianță parchet 2 
balcoane, preț 1.200 mid, neg. Tel/fax 211075, 
0747/779751,0726/13Q557..'Mondial Casa) ,
• zona Dada, etaj intermediar, amenajat gresie, 
faianță repartitoare, centrală parchet lamelar, 
preț 600 mii. năg. Tel/fax. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• Deva, sir. M. Viteazul, decomandate, amenajat, 
ușa de stejar la intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separat balcpn 
închis S.T. 69 mp. Preț 40.000 EURO negociabil. 
Tel. 0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

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

Inform Media SRL
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-maiI: andras.bajusz@infQrrnmedia.ro 
Informații: 0724-22-G3^&5.

•7

• Deva, Str. 22 Decembrie, et. 6, decomandate. 
Preț 1 100 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral, decomandate, superame
najat, dotat cu aer condiționat balcon închis. 
Preț 32500 EURO negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254-213 050. (Casa Majestic) - 
•Deva,zonaGării, hol central,centrală termică 
amenajat bun pentru privatizare. Preț 
1230.000.000, lei vechi, sau 123.000 Ron. Nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254-213 050. (Casa 
Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent in zonă liniștită decomandate, etaj 
intermediar, în zona Progresul, Mărăștiul Nou, 
cu plata imediată tel. 0745/302200,'232808. 
(Fiesta Nora)
• urgent In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212 (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent Deva, luliu Maniu, decomandate, etaj 
3, bloc cărămidă apometre, 2 focuri gaz, 
parchet preț 39.000 euro. Tel. 0722/564004. 
•zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Dorobarțt et 2. centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 

de cărămidă, et. 2. preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808,0745-302200. (Fiesta Nora) 
•zona Mineralul etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498 232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona TBu Maiorescu, etaj 2, vedere în față, 
apometre, gaz contorizat repartitoare, parchet 
preț 100.000 RON, tel. 0723/251498, 232808 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, decomandate, apometre, 
gaz contorizat, bucătărie modificată parchet, 
preț 145.000 RON, tel. 0745/302200, 232809, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă centrală I. Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă, 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrată amenajat cu centrală termică 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
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• dac» p»rth«, 2 balcoane închise, centrali 
termică, termopane, preț 13 mid, tel. 
0726/710903 (Prima Invest).
• loganfa Mont 110 mp, 2 băl, 2 balcoane, 
contorizat, gresie, faianța, preț 125 mia, neg, tei. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• dac, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă, ocupabil imediat, preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780 (Prima-lnvest)
• zonă axcalantă contorizat, et Intermediar, 
gresie, faianță, termopane, 2 balcoane, parchet, 
preț 135 mid, tel. 0740/126029 (Prima-lnvest)
• nm Bălcaacu, superamenajat, et. Interme
diar, bloc de 4 etaje, preț 30.000 euro, neg, tel. 
0721/815781 (Prima-lnvesb

• zona Bucagt Hunedoara, et. 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii., neg., tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• doc, vedere tn 2 părți, 2 băi, balcon mare, 
contorizări, apartament modest M. Viteazul. 
Preț 37.000 euro-neg. Tel. 223400,0742/005228, 
0724/169303, (Casa Betania)
• Zamflrtacu, dec, parter, centrală, gresie, 
faianță, proiect balcon, 70 mp, preț 13 mid, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dec, AL Viitorului, centrală termică, parchet, 
vedere In 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• zona Scărișoara, etaj Intermediar, termopan, 
gresie, faianță, lamelar, centrală termică, aer 
condiționat, jaluzele, totul nou, merită văzut 
preț 80.000 RON, neg, telefax 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Deva, Docta, Str. Aleea Romanilor, et. 4, 
amenajat Preț 820 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic) -
• Dwa, Gojdu, Str. Aleea Păcii, et. 2, amenajat 
70 mp. Preț 1350 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

• mm CăkglrsnL 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, [ă beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp. preț 130.000 euro. neg., 
tel. 0740/173103,206008 (Mimason)

28 mp, dormitor, baMuc?tărie, teriropane ct, 

beci, curte, 365 mp, preț neg, tel. 206008 230324 
(Mimason)
• zona VMe Noi, 3 camere, bucătărie, băle, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tel. 0745/540725, (Mimason)
• zona 22 Decembrie 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garânt 
Consulting)
• ta zonă centrală 2 camere, bucătărie, bale, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003 230324 (Mimason)
• zona Cătagăreni, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat, gresie, faianță beci, garai, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg, tel. 
0740/173103 206003 (Mimason)
• zonaMMOscbnstructle renovată, living de 
28 mp, dormitor, bale, bucătărie, termopane, ct, 
bed,curte, 365 mp, preț 3,5 mid, neg, tei. 206003, 
230324 (Mimason)

• mm VHa Noi, 3 camere, bucătărie, bale, 
parchet laminat, resle, faianță bed, curte, 
garaj, sc 130 mp. st 125 mp, preț ,5000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimason)
• P+3 la parter 2 camere, bucătărie șl bale, etaj 
nefinisat, atelier, curte șl grădină Deva, preț 2,5 
mlld., neg., tel. 0746/225.726; 0254/213050. (Casa 
Majestic)
•8 camere, sc 130 mp, teren 1000 mp, Abrud, jud. 
Alba, preț 50.000euro, negociabil, tel. 0746/ 
225.726; 0254/213050. (Casa Majestic). .
»>nent, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
imediat Tel. 215212.. (Prima Invest).

ST 3 200 mp. Preț 800 000000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• p+8 Șolmuș, 4 camere, 2 băl, bucătărie, gaz, 
încălzire centrală sc 100 mp, grădină 1500 mp, 
preț 2 mH. neg, teL 07îs/710M3 (Prima-lnvest)

Vând teren (21)

• 177» mp teren între Deva ■ Sântuhaim. Tel. 
210869,
• 24700 mp teren pentru agricultură șl 8000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
locantat Tot ști ■ Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă titlu șl CF. Tel. 212272,0723/732560.
• Dam, zona Dorobanți, 250 mp, fa 12 m, toate 
facilitățile, preț 13.000 euro. Tel. 211075.
• extravRanto Bârsău, 5700 mp, fa 15 m, peisaj 
deosebit, preț 15.000 euro. Tel. 229034 
0724/355168
• tabavlan Mda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără Interme
diari. Tel. 0724/388452.
• tatmvhn ta Șolmuș, pe șoseaua Brad, 600 mp, 
fa 19 m, gaz șl curent, preț 5 euro mp, negociabil. 
TeL 0744/510887,0724/659507.
• tatravian panini construcție casă tn Șolmuș, 

1200 mp, fa 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
informații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 
după ora 18
• htmdtan Sknorta, str. Cuza Vodă 1400 mp, fa 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093
• htravltan, ta Ieșire din Deva, 1200 mp, mal 
multe parcele, (livadă), toate facilitățile, bun 
pentru construcție casă preț 15 euro/mp, nego
ciabil. TeL 0743/011772.

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• «genă In zona Dorobanți, împăratul Tralan, cu 
plata imediată, tel. 0723/251498,232808. (Fiesta 
Nora)

Cumpăr case, vile (14)

Vând ap. 4 camere (07)

• casă ta SImeria fără îmbunătățiri, ofer 800 
milioane lei, vând apartament 2 camere deco
mandate, amenajat apometre, centrală termică 
pe scară Tel. 0722/601898 0722/582097.

• tatavlam loc de casă în Tâmpa, 1 km de 
moara Slmerfa, 1700 mp, fa 17 m, curent, gaz, 
apă canal. Preț negociabil. TeL 0354/402235, 
0726/118427,0721/818917.
• Intravlan, zona Poșta din str. Eminescu, fa 18 
m, 1000 mp, Idea tru^,i iculnță super
market. toate utilitățile, preț 110 euro mp, nego
ciabil. TeL 0726/826624

: • tatwlan, ta zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp flecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism șl de utilități aprobat Preț 17-21 
euro/mp. Tel. 223400, 0742/005228 (Casa 
Betania)
• tabsNhn ta DN 7, st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sântandrel șl Sîntuhalm, în 
zonă Industrială Preț 18 euro/mp, neg. TeL 
223400,0720/387898 0742/005228 (Casa Betania) 
•teren tabwftan la DN 7,11400 mp, front stradal 
56 metri, între Deva șl Slmerla. Prc-ț 10 euro/mp, 
neg. Tel.223100, 072'1/169303,0741)120722. (Casa 
Betania)
• tatravltan, atr. Prelungirea Viilor, suprafața 
1400 mp, front stradal, 18 m, preț 7 euro/mp, 
neg., tel. 0746/225.726:0254/213.050. (Casa 
Majestic)
• tabavlan ta Băclă 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• tatravflarv, Slmarta, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)

Mrxvfam, a 1 Zăvoi, 3 parce In sup.
de 4400 mp, 4800 mp șl 6800 mp, fa 25 mp, preț 15 
euro/mp, tel/fax 211075, 0745/666447,
0726/130557. (Mondial Casa)
• Intravilan, DN 7, st 4760 mp, fa 21 m, toate 
facilitățile, preț 15 euro/mp, tel/fax 211075, 
0745/666447,0’*/i3(®i7. (Mondial Casa)

Cuinpâr teren (22)

•cunpărtenn în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• lagan! 8 hectare teren Intravilan la șosea Deva 
sau împrejurimi. Plata Imediat Tel. 215212. 
(Prima Invest).

Cumpăr locuri de veci (24)
• ta ChnNnil central de pe str. M. Eminescu 
Deva. TeL 212412.

• tonii h» - centrale, bloc cărămidă, parchet 
balcon închis, lavabll, aer condiționat centrală 
termică, zonă liniștită preț 140.000 ron. Tel. 
233473,0723/712383
• zona URacuU, dec., modificat living» 2 băl, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică, gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514, (Rocan 
3000)
• ama Gojdu, dec, centrală termică parchet In 
camere,2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1380 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000) 
•zonăonHăsemidec, contorizări, ct faianță 
parchet garaj sub bloc, preț 186000 ron, tel. 
224396,0788-361.782. (Garant Consulting)
• itar.ixmndnta» oankdk termică gresie, faianță 
marmură 2 balcoane, et intermediar, zona M5, 
Hunedoara, preț 950 mii, neg, tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)

• zonă lâtracentrzta, et. 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere tn 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Ion Creangă decomandate, cu garpj, 
centrală termică modificat ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498,232808,0788-165702. (Fiesta Nora)
• dec, 2 băi, 2 balcoane închise, contorizări, 
repartitoare, bine întreținut, Liliacului. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914683 (Casa Betania)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001.0723/829060. (Casa Blanca)
•2 ML 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994 (Casa 
Blanca)

Vând case de vacanță (15)

• «m ucm 2002, stațiunea montană Straja, 7 
camere decomandate, 3 băl, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.
• urgent 4 camere, bucătărie, bale, hol, garaj, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva, 
preț 600 mil, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vând case la țară (17)

Vând case, vile (13)

• 2 camere, baie, bucătărie, hol mare, cămară 
zonă centrală ocupabilă imediat preț 38.000 
euro, negociabil. Tel. 0721/985256.
• casă Huredoam, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică, grădină preț 22 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• Deva, 2 corpuri, garaj, centrală termică 
parchet laminat, anexe, st 700 mp. Tel. 
0722/347512,224543.
• ta Deva casă ap. 1, cu două curți și grădină 
str. Griviței, nr. 31, preț 1 mid. lei. Tel. 236510
• Sknttta, wgent 3 camere, living, piscină, 
fântână arteziană sistem alarmă complet 
mobilată și utilată preț 90.0U> rc, - egociabil. 
Tel. 0723/686162,0720/505771.
• vândfachtaib casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
curte, grădină cu apartament 3 camere în Deva 
plus diferență și butoaie fag de 150 și 300 litri. 
Tel. 219588
•sir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika) 
•casăîcamere, bucătărie, baie,gaz metan, apă 
curentă canalizare, curte + grădină st 1078 mp, 
zonă deosebită Deva. Preț 400.000 lei, neg. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• casă p+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 Horta, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• ta 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)
• 4 camere, Deva, bucătărie, baie, garaj+700mp 
teren, apă gaz, canalizare, preț 80JXX) euro, neg, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• ta zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324. (Mimason)

• 2 comm și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• Acamere, 50ari grădină cabană curte, anexe, 
35 km de Deva, 30 km de Făget preț 900 milioane 
lei. Tel. 0723/885568
• casă Ungă Simeria (Urai), renovată 2003 cea 
1500 mp teren, anexe, posibilități gaz. Relații la 
tel. 262941 după ora 18
• casămodesttînBârsău, teren 1700 mp, curent 
electric, fântână fa 20 m, preț 350 milioane lei. 
Tel. 229034,0724/355166.
• cad nouă în Boholt, garaj, bucătărie vară 
pomi fructiferi, 2 fântâni, apă minerală încălzire 
centrală Tel. 229256,226352,0720/677035.
• casă si anexe gospodărești în Orăștioara de 
Sus. Tel 246852.
• panoramă șl poziție deosebită, grădină viță 
de vie, pomi fructiferi, grajd, șură și șopron, zona 
Retezat sau schimb cu apartament deco
mandat etaj 1 - 3, în Deva, zona Dorobanți, tel. 
0254/779648
• Urol, 3 camere, recent renovată gresie, 
faianță instalații sanitare noi, bucătărie, baie, 
cămară garaj, anexe, grădină 1500 mp, preț 
negociabil Tel. 0722/361394 0722/244579,262941.

• vândjfcNmb casă sat Batlz, recent renovată 
st 5400 mp cu apartament 2-3 camere Deva 
preferabil zona Eminescu, Bălcescu, Dorobar,,', 
preț 43.000 euro. Tel. 228788
•ta BcMt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1.55 mid. iei, negociabil, teiefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• srtHMu, 2 cam., ST 5 500 mp. Preț 850 000 000 
ROL negociabil. Tel. 0746/225726; 0254-213 050. 
(Casa Majestic)
• sat BreteHn, corn. Vețel, formată din 2 corpuri 
a câte 3 cam.+ anexe gospodărești

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

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

Mobilier de apartament,
" 1 Mobilier de birou, 

uși PORTA ------------------------
— Tapițerii, Camere de 

tineret
(28657)

• vând 10 parcele teren a 500 mp tn zona 
Căprioara. Tel. 211124
• In Dom șl împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

■ I tona pepinieră parc, st 447 mp, fa 18 
m, facilități, preț 30 euro/mp, neg.; tel. 
0745/640728 (Mimason)
• zona Crtetur, 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073. (Partener Hunedoara)
•Ctadș, W» mp, preț 18 euro/mp, neg., cu Ieșire 
la stradă șl la lac, tel. 0721/839624 (Partener 
Hunedoara)
• IntnrvOan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat pă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tabavlan, zona ZtvoL st 1200 mp, fa 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren» drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000) 
•tabavlan, zona Zăwk st 1040 mp, fcl3 top, apă, 
gaz, curent, Canalizare, Ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• tabavlan, zona Dwa, st 3000 mp, fa 80 mp (3 
parcele), canalizare, ăpă curent, gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• tabavlan, st 20000 mp, fa 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• tabavlan. zonă de vile. 500 mo. toate 
facilitățile, teren plan, tel. 0721/815781(Prima- 
Invest)
• tabavlan ta Vețel, st 2600 mp, fa 10 m, preț 85 
euro/mp, tel. 0740/210780 (Prima-lnvest)
• tabavlan Dwa, st 800 mp, fa 20 m, toate 
utilitățile în zonă canalizare, apă gaz, current, 
ideal construcție casă preț 45 euro/mp, neg, tel. 
0726/710903 (Prima-lnvest)

• tabavlan, st 8000 mp, fa 40,75 metri, intrare 
din 2 părți, curent electric și gaz metan pe teren, 
-jric. .1 idustrială Sîntuhalm. Preț 6 euro/mp, neg. 
TeL 223400, 0740/914688 0724-169303. (Casa 
Betania)
• Inbavbia 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)
• Intravilan ta DN 7, st 3FC9 mp, fa 104 metri, 
toate utilitățile, la ieșirea din De«’ spre Simeria 
Preț 23 euro/mp, nec " ' ’’Lcruu. 0724/169303, 
0740/91 JE^adetania)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA 
ANUNȚĂ

Având în vedere prevederile Regulamentului privind procedura de 
constituire, airibujiiie ți funejionarea comisiilor peiiiiu stabilirea drep
tului de proprietate asupra terenurilor - H.G. nr. 890/2005.
Consiliul Local al municipiului Deva convoacă în data de 14.09.2005 
ora 14.00, în sala de ședință a Consiliului Local Deva, P-ța Unirii, 
nr. 4, adunarea prop, letunio, deposedaji sau moștenitorii acestora 
îndreptățiți la revendicarea de terenuri potrivit Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, Legii nr. 1/2OOO cu modificările și completările ulte
rioare și a Legii 247/2005, pentru alegerea reprezentanților propri
etarilor în Comisia locală de fond funciar.

(30297)

** % UNIUNEA EUROPEANĂ
* * 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 comunlcaie - utilizarea serviciilor Internet; ■ Proiectarea 
paginilor Web

Cuisurile sunt gratuite și se desfășoară în cedrul proiectului *Microcentru zonal de perfecționare a 

adulților» în cadrul programului PHARE - Dezvoltarea Resurselor Umane.

Cuisurile se adresează angajațilordin unități economice din zona Brad.
Informații la tel. 0254-606040. (29205)

SERVICE AUTOMOBILE S.A.
prin punctele de vânzare din Deva și Hunedoara. 

PREIA COMENZI pentru toată gama de autoturisme DACIA. 
IMPORTANT:

ÎNCEPÂND DIN 09 SEPTEMBRIE 2005 și pentru DACIA 
LOGAN DIESEL

wMtâr- 22 Decembrie, ta. 259-261. tei. IE 

Hunedoara: bdii Dacia, nr, 19 bis, tel.

Vând spații comerciale (25)

• cenbaL amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobuslness)
• urgent Mm gării, centrală termică 70 mp, 
Ideal rwntru reprezentanțe firme, preț bun. TeL 
0720/354453.

Alte imobile (27)

• ixgenthiHi zonă Industrială acces tir, 500 mp, 
cu proiect de demolare șl construcție, utilități, 
preț 26.000 euro, negociabil. TeL 0720/354453.

• formă ta Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, teL 074Q/828342. (Euroh- -'ness)

Chirii imobile (29)

• cam aaraonmra nemooiintâ pentru z persoane 
în $k neriă ofer 1508000 lei plus taxe «închiriez 
apartament 2 camere mobilat parțial, 2 milioane 
lei plus taxe, 0723/814723,0254/264207.
• tochMez garantară zonă ultracentrală 
mobilată contorizări, toate facilitățile, preț 110 
euro. TeL 0745/666447.
• tochMez o cameră mobilată pentru una sau 
două fete liceu Tel. 212369.
• ofer de închiriat apartament 4 camere, zona 
Gojdu, 2 băi, amenajat, centrală termică 
mobilat, preț 250 euro/lună TeL 0747/779751.
• «far pentru închiriere apartament 2 camere 
decomandate, hol central, mobilat, utilat, 
centrală termică Deva, cartier Dorobanți, 150 
euro. TeL 229842.
• «for pentru închiriere garsonieră mobilată 
utilată zonă ultracentrală preț 100 euro. Tel. 
0726/130557.
• oier spre închiriere apartament 2 camere, 
zona Gojdu, mobilat sau nemobilat, apometre, 
gaz, repartitoare, Iriterfon. TeL 0723/320948
• olar spn închiriere garsonieră complet 
mobilată amenajată tv color, preț 100 euro. Tel. 
0721/985258
• oier spre iere garsonieră camere deco
mandate, mobilată repartitoare căldură preț 90 
euro/lună TeL 0745/827941.
• ofer apte închiriere spațiu comercial 
amenajat, ultracentral, Deva, 100 mp. TeL 
0727/885561. ■
• primescZ eleve în gazdă Deva, zonă centrală 
TeL 219662, zilnic.
• primesc elwă în gazdă zonă centrală condiții 
foarte bune în spatele sediului Banca 
Românească Bdul Decebal Deva. Tel. 
0254/212369.

■ primesc to gazdă o elevă Deva, Aurel Vlahi 
nr. 48 (lângă Liceul pedagogic). TeL 0254/212868
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobuslness)
• ap^l comentate pe Str. Depozitelor, pretablle 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523838 (Eurobuslness)
• caut agent ap. tn blocurile Mintiei, petermen 
lung, mobilat șl utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobuslness)
• garoontarâ complit mobilată, preț 80 
euro/lună tel. 215212-invest)
• gworteriluknconlnN,contorlzată mobilată 
aragaz, frigider, preț 90 euro/lună tel. 
0740/126029 (Prima-lnvest)
• ofer casă 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003, 230324. 
(Mima son) ’
• ofer ap^lu commercial, 33 mp, pretabll ABC, 
mag. De orice fel, birouri, zona Dada, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 60 mp, fa 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dada, preț 15 
mll/lună tal. 0745/158573,206003. (Mimason)
• ofer halt cu 2 corpuri de clădire, curte Inte
rioară 2508 mp, apă gat, zona peste linie, preț 
80 mlL neg/ună tel. 2060(3,230324 (Mimason)
• ofer apațhi comercial amendat modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri socialejresle, faianță 
termopane, zona Romsllva-ITM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer apațlu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabll birouri, preț 6 mll/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)
• oiar pann închiriere garsonieră cec., com
plet mobilată Dulllu Zamflrescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentni închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, Ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/985258 (Rocan 3000)
• zonă embate, st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioara, termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică supera
menajat, preț 21 euro mp, TVA Inclus, telefon 
0724420358 (Rocan 3000)
•caut garaonteriksau ap. 2 camere, (ne)mobllat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• oMontart Itac, proaspăt renovată modem, 
centrală termica proprie, oaie modernă complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți. Preț 160 
euro/lună Tel. 223400,0720/387898 0740/914^. 
(Casa Betania)
• ap4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă bale modernă centrală .termică 
proprie, aragaz, frigider, tv color nou, AL Constr. 
Preț 260 euro/lună Tel 223400, 0742/005228 
(Casa Betania)
• uraontl lo 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, tel. 232808 (Fîesta Nora) 
•zona Dorabutl, parter» intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau depozit, 150 
euro/lună tel. 224298 0745-367393. (Garant 
Consulting)
• zona Dorabartl, et 1, superamenajat dotat 
120 euro, tel. 224298 0745-367393. (Garant 
Consulting).
• z«M M, viteazul, dec., iimerajat mobilat ct 
250 euro/lună tel. 224298 0745-3673B3. (Garant 
Consulting)
• zona Caragtafc e.t 1, mobilat utilat ct 320 
5/lună + menajeră tel. 224298 0745-367393. 
(Garant Consulting)
•doc,tucMMe mobilată parter, ptlocuit sau 
birouri, 1300 euro/lună tel. 224298 0745-367393. 
(Garant Consulting)
• zona Dulu Zamfirescu, dea, mobilat parter, 
400 euro/lună cu cheltuieli induse+menajeră 
tel. 224298 0745-367393. (Garant Consulting) 
•amenajat sil occidental, ct nemobilat zonă 
bună preț 1000 ron, tel. 0741-154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere, dea, contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•oferap.2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lunăi, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer ganonM dea, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)

•a* via momiată garai, piscină preț i* 
eura/lună tel. 221001, 0742/375994. (CaK 
Blanca) |
• afar gtawM mobilată zonă centri
complet mobilată zona Opera, preț Lfc 
euro/lună + avans pe o lună tel. 2210S, 
0723/829068 (Casa Blanca) Ț

• afar aansafart mobilată șl utilată zofiă 
centrală preț 90 euro/lună, tel. 221001, 
0723/B29060. (Casa Blanca)
• olar cămării în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, teL 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• olar apațlu comercial, în Orăștie, 100 mp, prdț 
550 euro/ună neg., tel. 718833, 0740/13048. 
(Partener Hunedoara)
• olar hall-depozlt în Orăștie. 80 mp, preâ? 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130* 
(Partener Hunedoara)
• olar apdlu comercial, în Deva, 70 mp, preț! 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/1304 
(Partener Hunedoara)
• olar dapcdt-platfomiă în Deva (2 hale Indi 
triale + olatformă betonată), 2500 mp, preț li 
euro/lună neg., tel. 718833, 07401304 
(Partener Hunedoara)
• laganh spațiu comercial, 20 mp, cu acces 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 eu

betonată), 2500 mp, preț 1'
, tel. 118833 , 07401304

neg, tel. 718833 0740-130413. (Partener Hut 
doare)
• ofer cnrt2 camere, zona Banca Româneastl, 
preț 200 euro/lună tel. 206003,230324 (Mimascj)
• ofer spatio comercial, 33 mp, pretabll AE|, 
mag. de once fel, birouri, zona Dadă preț iii 
euro/lună, tel. 0740173103 (Mimason)
• ofer ipatlu comercial, 60 mp, fa 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț i5 
mll/lună tel. 0745/159573,2O6OQ3 (Mimason)
• ofer hală cu 2 corpuri de clădire, curte Inte
rioară» 2500 mp, apă ga zona peste linie, preț 
80 mil. neg/lună tel. 206103,230324 (Mlmasotu
• ofer apațlu comercial &. lenajat modem, st 11) 

mp, 4înc4perl, 2 grupuri'< gresie, falana, 
termopane, zona Romsilva-ITM, preț 3B 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason) |

• olar aptelu comercial zona Bălcescu nou, R
mp, pretabll birouri, preț 6 mi|/lună ti, 
0745/640725 (Mimason) f

Schimburi imobile (30)
•apartoment ai3 camere, Deva, ultracentral, £ 

1, dec., cu casă + diferență sau cu aparțin ni i] 
cu 2 camere, Deva, zona Gojdu, tel. 07482287' . 
0254/213.050. (Casa Majestic). |

• InchIrfoz în zona Cuza Vodă amplasata 
parter de bloc, încălzit apă curentă preț 80 
eun/lună, tel, 0745/253413 (Mimason)
• închiriez garsonieră Deva, zona Gării, ti. 
07/225.726; 0254/213.050. (Casa Majestic) •
• tochMez In zona Pieței centrale, amplasat li 
parter de bloc, 20 mp, curent apă preț 80 
euro/lună tel. 0745/640725 (Mimason)
• tochMez In zona Cuza Vodă amplasat la 
parter de bloc» încălzit apă curentă preț 80 
eu"'hi in*, tel. 0745/253413 'Mimason)

________________

Auto românești (36)

• naiajiM3 . _w»auna.
euro, negociabil. TeL 0720/791650, Hațeg. I
• vând Dacia 1310, af 1986,61.000 km, vops* 
originală preț 1000 euro, stare perfectă și Ort* 
Club, numere vechi, pentru dezmembrare sa 
înscriere. TeL 0722/453165.
• vând Dacia Logan, af 2005,500 km, foii opti* 
culoare roșu passion, 8350 euro, preț vânzare 
7800 euro. Tel. 0744/597784.
• vând lipani Dacia Nova T, af 1997, stare foaiy
bună unic proprietar, preț negociabil, la vede®. 
TeL 0254/232442, Deva. '

Auto strâine (37)

• vând RenauH 25 Diesel, 1987, înmatriculat pf, 
RT10/2006, stare bună consum 6 lltrl/100 krț, 
preț 1800 euro, negociabil. Tel. 0741/153075, 
222128
• vând Skoda Octavia break, af 2001,126.000 km. 
geamuri electrice, alarmă închidere centra
lizată cd, compact bord, culoare gri metalizat 
preț 8650 euro, negociabil. Tel. 0744/597784.
• vând Staxta. preț foarte avantajos. Tel. 2160$.

Microbuze. Dube (38)

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
organizează 'UCfTAJIE DE MASĂ LSMNOASĂ' producția anului 2005 

Licitafia este de tip deschis și va avea |oc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 
IO, în data de 22 septembrie 2005, ora 1O.OO, penlnj masâ lemnoasâ pe picior. , 
Volumul total de masâ lemnoasâ oferit la licitație este de 14.805 mc, aparținând următoarelor 
grupe de specii:
- Râșinoase: 3.410 mc; - Fag: 11.191 mc; - Cvercinee: 204 mc.
Lista partizilor care se liciteazâ, prețul de începere a licitației și treapta de licitare pentru fiecare 
parlidâ pot fi consultate la sediul D.S. Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine și pe 
internet la adresele: www.rosilva.ro și www.silvahd.ro.

lecția agoniilor economici va avea loc la sediul D.S. Deva, în data de 19 septembrie 
2005, între orele 8.OO-16.OO. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 
0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481 și la ocoalele silvice.

(30308)

• vând dubă WLT 35, noiembrie zu03, P»eluan
leasing. TeL 0722/450977. I

• vând microbuz 12+1 locuri, motor Diesel, 24D
cmc, af 1987, stare foarte bună de funcțional, 
preț negociabil, preț 14000 ron, posibilitate ral. 
TeL 0722/161661. P
• vând microbuz Peugeot J5, Diesel, 14 loafa, 
supraînălțat, 2500 cmc, cu convenție, preț 5(B 
euro, negociabil. Tel. 229034,0724/355168 E

Camioane, remorci (39)
• vând romonă 2 axe pentru microbuz, motfal 
furgon, stare foarte bună af 2000, preț nego
ciabil, 9500 ron. TeL 0722/161661.

SC UZINA MECANICA ORÂȘTIE SA
cu sediul in judeful Hunedoara, localitatea Orâștie, str. N. Ti tu le seu, nr. 60, în conformitate cu prevederile: OUG nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru acce
lerarea privatizării cu modificările și completurile ulterioare, Normele metodologice aprobate prin HG nr. 577/2002, cu completările 

ulterioare precum și prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, anunță 
vânzarea prin licitație deschisă cu strigare, fa sediul societâfii, pentru fiecare din următoarele active: §
Nr. crt Denumire activ Preț de pornire Data ți ora f

____________________________________________________________ - RON - exclusiv TVA_________________ desfigurării ltcita|i»i_____________ K

1 Corp paza - Ob. 117, cu terenul aferent 835.790 06.10.2005, ora 12
2 Tâmplârie Pricaz, cu terenul aferent 341.900 07.10.2005, ora IO
3 Hala Prelucrare Mecanicâ, cu terenul aferent 2.5O7.37O 07.10.2005, ora 13
Pentru fiecare activ supus vânzării:
Dosarul de prezentare al activului (denumit în continuare Dosarul), la praful de 1OOO ROM+TVA, poate fi procurat zilnic între orele 8- 
1 3, de la sediul sorietâfii, telefon 025Ă/2Ă7966, fax0254/247964.
Pentru participarea la licHafie este obligatorie cumpărarea Dosarului, plata taxei de participare la licitafie de 1 OOO RON+TVA ți consti

tuirea Garanției de participare, conform cerințelor din Dosar.
Plata contravalorii Dosarului, Taxei de participare la licitafie și constituirea Garanției de participare se face:
- pentru persoanele fizice/juridice române - cu ordin de platfi în contul nr.: R060RZBR0000060001098032 în lei deschis la RAIFFEISEN 
BANK Hunedoara - Orfiștie
- pentru persoanele fizice/juridice strâine - în contul: ROI 2RZBR0000Q60001866748EURO deschis la RAIFFEISEN BANK Hunedoara
- Orâștie, la cursul valutar comunicat de Banca Nationaid a României la data achitârii acestora sau la data emiterii scrisorii de garanfie 
bancarâ/biletului la ordin.
Dosarul și Taxa de participare pot fi achitate și la casieria unitâfii. Documentele care se vor prezenta pentru eliberarea Dosarului sunt:
- împuternicire din partea ofertantului pentru persoana care rk^câ Dosarul;
- buletin /carte de identitate sau pașaport al persoanei care ridîcâ Dosarul - copie;
- angajament de confidențialitate semnai ia sediul societâfii de câne persoana cu monden
Pentru participarea la licitație, ofertanfii vor depune h sediul societâtii în plic sigilat, documentele de participare prevăzute la art. 35 din 
Normele metodologice aprobate cu HG nr. 577/2002, precizate și completate în Secțiunea C a Dosarului, cd mai târziu cu o zi 
lucrătoare înainte de data fixatâ pentru începerea licitației cu strigare, ora 14, acest termen fiind termen de decădere.
Alte retafii fa tel. 0254/247966.
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Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Electrocasnice ț56) Umanitare (66)

• vâta taricM cu 4 operațiuni, burghiu, circular 
șl trezi Brad, tel. 613295.

• vând meter McMc ta 114 Rw him 
raMntoi 114 MW MW rattabt 114 Rw h 
1730 rat/tan șl stata» pantru pratant 
nwnuă. tata moț atalrMB/SM.

• vând canddabni de cristal Boemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând angdrtor 5 sertare, preț avantajos. Tel. 
770735770367.
• vând Mivwabl congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431 seara.

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

■ MM tarta avantajos semănătoare de grâu 
i și porumb, noi. Tel. 0256/760308.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Matrimoniale (69)

h Joto-velo (41)

• vând Mobra Turist, înmatriculați preț 100 
euro. Tel. 0745/260135.

• ofer wn adopție cățel talie mare, negru, bun 
pentru pază la curte, unei familii iubitoare de 
animale. Tel. 218795 0723/320945
• vând castraveți, preț 0,70 ron (7.000 lei/kg). 
Tel. 262069.

• Agratta matrimontalâ româno-italiană SC 
ROMEDiCENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoarele înte 18 ■ 45 
ani, necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabile și aspect fizic plăcut sunt 
așteptate la sediul din Hunedoara, Bdul 
Traian, nr. 18/60, tel/fax 0354/401678, 
0254/745866, 0742/301068, 0744/801015.
Web:www.romedicenter.net.

• eta nz transport de marfă urban și 
interurban cu Mercedes 207 D, 18 t, prețuri 
excepționale. Tel. 0722/448895 0788/699849, 
0726/864904
• ota Mrvfcâ de menaj și alte munci 
gospodărești la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.

• scoală de mual (relaxare, terapeutic, 
ahriftlcX reftexoterapte, gimnastică 

da re wr țanlzatâ da SC Raflaxo-
Vital SRL Sibiu In Deva, autorizat da 
Ministarul Mundi șl : al Prima 
sărit banafldazâ da reduceri. Tal.

,22/751 1/191164

• sodatata comercială angajează m ri
nacallflc da preferință cu dotnidW In 
Deva, In condiții avant 'a. ta. 
025VZ3Z715, 226149.

• angajez parson muncitor bărtuti) pen
tru lucru In tagumfcuftură. kifonrafl dupâ 
ora 22, tateL 230427,0727/886435 '

Piese, accesorii (42)
Medicamente, instrumente 
medicale (58)

Prestări servicii (72)

• vând 1 bucăți anvelope Victoria cu cameră șl 
jantă, dimensiuni 975/15 cutie viteze și electro
motor, ambele de Dacia. Tel. 221431 seara.
• vând baterie nouă Turbo Start, 12 V, 36 A, 
garanție 2 ani, prăjltor pâine, tăietor mezeluri 
manual. Tel. 216913.

• ota tertaometau, cu mercur, precizie maximă 
german, pentru o bicicletă semlcursieră Tel. 
0741/790574,0740/212234,0724/821161.

Instrumente muzicale (60)

• cgnâKțtaMZ him pentru Logan, Solenza, 
Peugeot 307, Opel Astra 17 DTI, Golf 4 Renault 
Clio, Scenic, Megan, Twtngo, Clelo, microbuze, 
Deva, Micul Dalas. str. Florilor, nr. 1, tel. 
0727/756681.

• transport motan, electrocasnice cu auto 
acoperit de U to și 14 mc; asigur demontarea 
acestora pentru transport Tel. 225578, 
0744/934462.

Garaje (43)

• ofer apte închiriere garai situat în zona Cuza 
Vodă Tel. 215202, oreșe 19-21.

• vând ptan cu coadă vechi. Tel. 0254/215795
• vând ptan Wlrth, coadă scurtă placă bronz, 
clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 seara.

Altele (61)
Mobilier și interioare (47)

• vând I fotolii, frigider mare, mobilă bucătărie, 
biblioteci mare, bibliotecă mică masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 250/3,50 m, 
culoare bordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.
• vând canapea extensibilă 1.50/0,85, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin și un cuier de 
hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună, preț 55 milioane 
lei. Tel. 221060.
• vând itatap, 2 uși cu vitrină mobilă bucătărie, 
pătuțtaplțat Tel. 213894.
• vând moblâ bună turnir nuc, preț avantajos, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică bucătărie 
modernă recamler, masă scaune, dulap, 
toaletă cuier fier forjat, teasc mare. Tel. 221328.
• vând moi lă dormitor Solea, dulap haine 5 uși, 

i~ supraetajat, recamier, toaletă 2 fotolii, măsuța, 
< mobilă sufragerie, mobilă bucătărie suspendată

~~ 8 corpuri, masă colțar culoare morcov, nego
ciabil, tel. 216537.
,• vând o ușă și o fereastră noi. Tel. 0254/215795
• vând ugmt mobilă de dormitor culoare fag, 

.dulap 3 uși, pat, mobilă bucătărie, bibliotecă 
toate noi, negociabil. Tel. 0743/099981, 230206 
seara.
• vând va* fontă baie, dulap 3 uși, 2 sertare, 
furnir, uși cu balamale garai, frigider Zill, masă 
extensibilăfumir. Tel. 212605

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80/030 mp, stare ireproșabila, preț 
negociabil. Țel. 212272,0723/732560
• vând catalog piese de schimb Renault Trafic 
cu coduri și capeți bară microbuz Renault Trafic 
noi, sigilați. Tel 0745/260135

• vândcNuvd* Inox, 2 apometre. Tel. 213894.
• vând cnieo mozaic tip trifoi, dintr-o singură 
bucată cu trandafiri, Deva, Aurel Vlaicu, nr. 112, 
preț 25 milioane lei. Tel. 0726/854635
• vând dâd pick-up, opere Heriea, diverse mari 
șl mici. Tel. 213894

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

Pierderi (62)

aparate foto si telefonice 
(50)

• pteraut cânta asigurări sănătate pe numele 
Colceriu Bobotean Eugenia Se declară nul.
• ptardut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popa loan. Se declară nul.
• ptantat carnet asigurări sănătate pe numele 
Șinca Bogdan. Se declară nul.
• ptadut carnet student pe numele Șinca 
Bogdan eliberat de Facultatea de Inginerie Elec- 
troenergetlcă Timișoara Se declară nul.
• ptadut carnete asigurări sănătate pe numele 
Latiș Mariana Latiș Mihai Andrei și Latiș Adelina 
Anca Se declară nule.
• ptadut chete mașină cu breloc roșu, in zona 
BCR, pan: Opera BRD, Banc Post, găsitorului 
recompensă Tel. 0723/575645 237448.
• ptadut legâtkrație persoană cu handicap pe 
numele Buia Maria din Petrila Se declară nulă

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

• Ikmâ autorizat txacută lua ari da ame
najări tarioara, tencuieli, cu materialul 
dta ta 0744/174141,025421202.

• hg fan! I sodatata comentată execută 
terestre șl uși dn lemn piu ratl st ta 
preț du pvc uu ahimlnlu. ta/fax 
025578394», ta 0746/500220.

Oferte locuri de mutică (74)

• rM acum ursa legali a unei cartere cu 
câștiguri deosebite Wnc activitate garantată de 
stat, ocazie excelentă de serviciu suplimentar în 
timpul dumneavoastră Uber. Tel. 0746/054005.
• paraoanâ ttt autorizată recondiționez 
mobilier din lemn masiv. Tel, 0726/856440.

• firmă marin angajaază oparator In
terviu pentru jutatoi Hunedoara. Câștiguri 
atractM. CondNk studR madR șl dteponi- 
bffltete pantr deplasare n județ. TeL 
0723/588945 lax. 021/3231959.

• societate comorctata, oparator tete, zona 
de vest, angafează cu salariu atractiv, oper
ator comercial, automate cafea. C 
domldllu Deva, carnet conducere cat B, 
rtud» minim Hceu, CV m trimit ta tel/fax 
«avautâ

• SC RatacaMm HL teu, rtr. Princfeta 
nr. IM, «mmm Bani, angajează wg.it 
moMmrt. Rotași teL 0254,778001, 
WWHMâL

• vând aparat foto Focus Free cu film, model 
•nou, în cutie, preț 20 non, negociabil. Tel. 225578, 
0744/934462.

* 1 • vând tetefoe Alcatel Ote 320 în cutie, puțin 
'y folosit, preț bun. Tel. 0745/260135

• vând tetafon Motorola cu accesorii. Tel. 
0726/680191.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând atentator Pentium 200 Mh, 2.1 G8, 64 . 
RAM, monitor 15 inch, tastatură mouse, impri
mantă programe, 100 euro. Tel. 0745/260135,

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

SC GLOBAL GENERAL
ACTIVITIS SRL Deva 

angajeaza:
- 1 dulgher
■ zidar
- 2 muncitori necalificati.

Relații la tel.
0726/100967.

.*• «42

• vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 - 55 confecționat de fabrică stare excelentă 
g fustă nouă maro, nr. 38 • 40, prețuri negocia

te. Tel 212272,0723/732560.
• vând rucsac cu ramă aluminiu, puțin folosit, 
30 ron. Tel. 0746/260135.

Materiale de construcții (53)

■ vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.

RECLAME

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informați

1

A

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

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

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

distribuitori de presă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate Ia program 
matinal;
• Seriozitate.

Prezintă avantaj:

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

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

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

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

te privește

Vinzi

Cumperi 

închiriezi 

Schimbi

Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

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

și servicii Internet In vestul Austriei, In nord-estul 
Ungariei, cât șl in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

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

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

Cerințe:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit țnt^ csul, 
contactați-ne la adresa:

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

__ iți ITf vpi Dac^ vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat,Ea 1/1 J L* |%| 1 IA7 fi.Ț t1 încearcă variantele speciale contra cost.
U I IVL11 I IHLH I ba ALEGEși COMPLETEAZĂ TALONULI

SIMPLU ci-EfflWtTBOU7-FUTO

VARIANTE t

xjL-X»—.

CHENAR

Anunț GRATUIT OPret TOO UDO lei iiown.ii.

•
41 lapwlțta»40.000lei tzpwWe-SOOQCta i»wițfe«ioo.oooi«i

i ■■Mi. fSWmll iau tai
■mg S aparii 160.000 lei S apariții» 200.000 tei 5nM>ițil- 400.008 W

listate l»teM<l fMHraR

LOCAțM

• chioșcul de ziare de lângă 

Comtim:
•.chioșcul de ziare oin stația 

de autobuz Orizcnt- Micro 15:
• chioșcul d> tiare de lângă 

Galeriile •' Altă Forma,
• chio' ui de ziare de lângă 
Alir.cntara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 

Zamfirescu - B-dul Decebal.

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

Web:www.romedicenter.net
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
mailto:sorina.sarmEii@informmedia.ro


marți, 13 septembrie 2005 cuvâhb

• Reacție. Mick Jagger s-a declarat „indig
nat" de atitudinea prim-ministrului britanic 
Tony Blair în ceea ce privește Irakul și se
îndoiește că Rolling Stones va putea cânta 
vreodată la Bagdad.

• Bilanț. Cel puțin 424 de persoane au 
murit în urma trecerii uraganului Katrina prin 
sudul Statelor Unite, un ultim bilanț provizo
riu anunțat în Louisiana confirmând 197 de 
decese în acest stat.

Să ceară scuze
j

Los Angeles (MF) - Ce- j 
lebra Oprah Winfrey s- i 
a declarat „furioasă” pe 1 
modul în care au fost i 
tratate victimele uraga- i 
nului Katrina și a decla- ; 
rat că „America ar tre- î 
bui să le ceară scuze a- i 
cestora”, relatează imdb. 
Winfrey și-a scurtat va- î 
canța de vară pentru a i 
realiza câteva ediții spe- : 
ciale „The Oprah Win- ș 
frey Show”, transmise i 
din zona devastată de î 
uragan. Vedeta s-a ară- I 
tat „îngrozită” de ceea i 
ce a văzut acolo.

Nuduri
Lyon (MF) - Sute de I 

persoane au pozat dez
brăcate duminică la Ly- i 
on, în centrul Franței, ș 
pentru fotograful ameri- i 
can Spencer Tunick, ca- î 
re a adunat deja mii de î 
oameni goi la Barcelona, i 
Londra și New York. 
Timp de o oră, figuranții j 
au executat cuminți or- î 
dinele. Fotografiile vor i 
fi expuse, în noiembrie, I 
în cadrul expoziției bi- î 
enale de artă contempo- ; 
rană de la Lyon.

Siluetele, o | 
problemă
Los Angeles (MF)- 
Scariett Johansson i 
crede că HoUywood- 
ul impune starurilor 
condiții mutt prea 
dure îh ceea ce pri- :
vește silueta, așa că î
actrița își sfătuiește 
colegii să mănânce 
sănătos. Actrița spu
ne că presiunea ca 
vedetele dn showbiz 
să fie slabe este prea j 
mare. „Toată lumea 
de la HoOywood este 
piele și os, și te simți 
în mod constant ca 
și când n-ai fi niao- i 
dată suficient de 
slab', a dedarat ea. 
„Dar eu am și perio
ade h care sunt mai 
piinuță și accept ușor 
ideea că nu o să fiu i 
niciodată prea sla
bă', a adăugat ac
trița. :

VÎIIOVate. Cele trei grații Își 
cuminți porția de ceartă după 
vaza din sufragerie.

Vedete vizitează sinistrați
Los Angeles (MF) - Julia Roberts a vizitat 

un adăpost cu trei sute de supraviețuitori 
ai uraganului Katrina, din Waveland, Mis
sissippi. Actrița a plâns în timp ce vorbea 
cu cei afectați despre experiența lor. „Nu 
pot să îmi imaginez prin ce au trecut 
oamenii aceștia, în special cei |cu copii 
mici”, a declarat Roberts. Ea a călătorit In 
zonă cu un convoi de camioane pline cu 
daruri pentru copii. Cântăreața Gloria Este
fan conduce un grup de staruri hispano- 
americane care vor împărți ajutoare în 
statele Louisiana și Mississippi.

Inundații în sud-estul Belgiei

Scarlett (Foto: FAN)

■ Zonele cel mai grav 
afectate sunt situate 
între Bruxelles și Anvers 
și în valea Ourthe.

Bruxelles (MF) - Furtunile 
violente înregistrate în cursul 
nopții de sâmbătă spre du
minică în Belgia'au provocat 
inundații și pagube însemna
te, au anunțat duminică seara 
Poliția federală și Ministerul 
de Interne.

Zonele cel mai grav afectate 
sunt situate între Bruxelles și 
Anvers și în valea Ourthe, în 
sud-estul țării. Hidrologii au 
anunțat că în aceste regiuni 
au căzut între 50 și 100 litri 
de apă pe metru pătrat, can
titate echivalentă cu nivelul 
de precipitații înregistrat în 
mod normal în interval de o 
lună.

Precipitațiile au perturbat 
traficul în unele zone, dobo- 
rând copacii și provocând pe 
alocuri alunecări de teren, 
dar nu au fost înregistrate 
victime. La Bruxelles și în 
regiunile adiacente, mai 
multe pasaje subterane au 
fost blocate și două stații de

Khanun face victime în
Shanghai (MF) - Cel puțin 

14 persoane au murit, iar alte 
opt au fost date dispărute în 
urma taifunului Khanun, a- 
flat ieri în partea estică a Chi
nei, o regiune unde aproxima
tiv un milion de persoane au 
fost evacuate, a anunțat agenția 
oficială de presă China Nouă.

Taifunul Khanun (fructul 
arborelui de pâine, în limba 
thai), cel de-al 15-lea fenomen 
meteorologic înregistrat în 
China de la începutul acestui

„Crash" a luat Marele Premiu
■ Duminică seara s-au 
decernat premiile Festi
valului de Film de la 
Deauville.

Deauville (MF) - „Crash” al 
lui Paul Haggis, un film des
pre bariere dintre clase, rase 
și indivizi, avându-i în dis
tribuție pe Matt Dillon și Don 
Cheadle, a obținut, duminică 
seara, Marele Premiu al Fes
tivalului de Film de la Deau
ville, relatează AFP.

Paul Haggis nu a fost pre
zent la gală pentru a-și primi 
premiul. Dar salutul său a 
fost înregistrat și transmis 
duminică seara: „Sunt foarte 
fericit și mândru să reprezint 
toți artiștii care au făcut mari 

Michael Moore (Foto: epa)

metrou au fost inundate. în 
regiunea Ardennes, comuna 
La Roche-en-Ardenne a fost 
afectată în mod special, ni
velul apei pe străzi atingând, 
în unele zone, 50 de centi
metri. Armata a intervenit 
pentru a ajuta populația.

în localitatea La Roche, a- 
proximativ 100 de case au fost 
inundate, iar nivelul pagube
lor se ridică la aproximativ 
500.000 de euro. Una dintre 
principalele artere ale ora
șului a fost complet distrusă.

Aproximativ 50 de case din 
regiunea Louvain și alte 50 
din regiunea Diegem, la nord 
de capitala belgiană, au fost 
inundate.

Case inundate (Foto:

an, a dărâmat aproximativ 
7.000 de imobile, potrivit unui 
oficial din cadrul Ministeru
lui chinez al Afacerilor Civile.

Numai în ^provincia Zhe
jiang peste Ufigmilion de per
soane au fost evacuate, în 
timp ce în orașul Shanghai 
160.000 de persoane au fost 
transportate în adăposturi.

Taifunul Talim, care a afec
tat in urmă cu o săptămână 
estul Chinei, s-a soldat cu 124 
de morți și 31 de dispăruți.

Matt Dillon și Paul Haggis la Deauville (Foto: fan)

sacrificii pentru a realiza a- 
cest film”. Premiul juriului a 
fost împărțit de filmele „On 
the Outs” de Lori Silverbush 
și Michael Skolnin și „Keane”

II tentează subiectul Katrina
Los Angeles (MF) - Contro

versatul cineast Michael 
Moore vrea să facă un docu
mentar despre modul în care 
președintele Statelor Unite, 
George W. Bush, a acționat 
pentru salvarea celor loviți de 
uraganul Katrina.

Moore se gândește serios la 
subiectul Katrina. „Există 
multe lucruri care trebuie 
spuse și făcute în ceea ce 
privește distrugerea orașului 
New Orleans, cauzată nu de

1

k A

</

de Lodge Kerrigan. Premiul 
pentru cel mai bun scenariu 
a fost câștigat de Duncan Tuc
ker pentru „Transamerica”, 
primul său film, care rela- 

uragan, ci de decizii luate de 
administrația Bush în ultimii 
patru ani și jumătate. Nu dați 
ascultare celor care spun că 
pUtem discuta despre aceste 
lucruri mai târziu. Nu, nu 
putem face acest lucru. Tara 
noastră se află într-o stare vul
nerabilă. Mai multe uragane, 
războaie și alte dezastre sunt 
pe cale să apară și un grup de 
nebuni leneși este încă la con
ducere”, a declarat furios 
Moore. 

tează dificila călătorie in A-| 
merica a unui transsexual.! 
Rolul este interpretat de _ 
Felicity Huffman, o actriță de 
televiziune care joacă și în 
serialul „Neveste disperate”.

Printre alte distincții acor
date se numără: premiul lit
erar, care a fost câștigat de 
„Sanctuary V” al lui Budd 
Schulberg, premiul Michel 
d’Omano ■ „La petite Jerusa
lem” al lui Karin Albou, pre
miul „Coup de Coeur” - doc
umentarul „Enron” al lui 
Alex Gibney.

Premiul Premiere a revenit 
producției „Reefer Madness” 
a lui Andy Fickman.

Filmul „Keane” a câștigat 
și premiul criticii interna
ționale.

natorului în cadrul de- 
cernării premiilor Em
my pentru arte crea- 
toare, duminică, la Los 
Angeles. (Foto: EPA)


