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■ La Orăștie procedura 
legală a instalării con
silierilor locali este 
facultativă.

Orăștie (D.I.) - Consiliul 
Local a aprobat, în ședința 
din august, anumite hotărâri 
care nu par a fi în acord cu 
legea. După cum se știe, Lu

Părinții unui elev de la o 
școală din Brad au protestat, 
ieri, în curtea Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara, 
stropindu-se cu benzină pe 
haine și amenințând că își vor 
da foc dacă băiatul lor, lăsat 
repetent, nu va fi reexaminat. 
/p.3 (Foto: Mlhaela Târna;)
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Rămân în arest
Deva (T.S.) - După 2 zile de așteptare, 

judecătorul care instrumentează cazul 
„Spumă și Bibanu” a hotărât prelungirea 
mandatelor de arestare a tuturor celor 24 
de inculpați. Sentința a fost dată ieri în jurul 
orei 15:30, iar prelungirea mandatelor de 
arestare s-a făcut pentru încă 60 de zile. 
Următorul termen de prezentare în fața 
instanței a fost stabilit pentru 26 septembrie.

Siderurgia în pericol
Deva (C.P.) - Companiile siderurgice in

cluse în Strategia națională de restructurare 
a sectorului siderurgic trebuie să devină via
bile cel târziu până la finele anului 2008, alt
fel vor fi închise. Astfel, Mittal Steel Hune
doara trebuie să îndeplinească angajamentele 
asumate în negocieri cu privire la investițiile 
necesare pentru protejarea mediului, la 
nivelul ajutorului de stat și reducerile de 
capacități conform prevederilor Tratatului 
de aderare a României la UE. /p.5
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■ La intervenția pre
fectului un extras CF a 
„apărut" în cinci 
minute.

Tibebiu Stroia________________
liberiu.strohiQlnformfnedla.ro

Deva - Scandalurile privind 
retrocedarea pădurilor sunt 
departe de a fi rezolvate. La 

cian Heiuș a fost numit la 
conducerea DGFP Hunedoara, 
el fiind nevoit astfel să 
renunțe la calitatea de con
silier local. în locul lui urma 
să fie validat următorul mem
bru PNL de pe lista de su- 
pleanți. Acesta este Nicolae 
Suciu. Zis și făcut. Nicolae 
Suciu, membru PNL, a „alu
necat” în funcția de consilier 

fel și mașinațiile făcute de cei 
care doresc să câștige de pe 
urma defrișărilor. După trei 
Săptămâni de tergiversări, în 
care încerca cu disperare să 
obțină extrasul CF, Marcel 
Florea din Lăpugiu de Jos, a 
ajuns la ușa prefectului Cris
tian Vladu. Astfel, în urma 
unui telefon, în care prefectul 
a amenințat cu eliberarea din 
funcție, în cinci minute, 

făcând, cu un salt spectaculos 
peste lege, deja parte din două 
comisii ale CL. Problema este 
că Nicolae Suciu nici măcar 
n-a depus jurământul cerut 
de procedura instalării. Prac
tic dl Suciu nu este încă con
silier, deși dă cu subsemna
tul prin CL Orăștie. Dacă tot 
ne dăm slujitori ai legii, nor
mal ar fi fost să se aștepte 

extrasul CF cu pricina a 
apărut ca din pământ. Și 
chiar dacă explicațiile celor 
de la Direcția Cărții Funcia
re privind tergiversarea obți
nerii acestor documente sunt 
reale rămân multe întrebări. 
Mai ales când, în pădurea sa
tului Lăpugiu se fac defrișări, 
iar proprietarii de drept nu 
pot face nimic. Pentru că nu 
au Jncă actele de proprietate.

șuste 
validarea lui Nicolae Suciu pe 
funcția de consilier și abia 
apoi să fie numit în comisii. 
Dar după cum stau lucrurile 
în CL Orăștie, unii ajung în 
funcții fără să știe și, poate, 
chiar fără să vrea. Vom vedea 
dacă Suciu acceptă sau nu să 
fie consilier la ședința de 
peste două săptămâni! Aș
teptăm reacția Prefecturii.

Vernisaj
Deva (S.B.) - Artistul 

plastic devean, Doina 
Ionescu Reghiș, verni
sează astăzi, ora 18.00, la 
Galeria „Hellios” din Ti
mișoara, cea de-a șasea 
expoziție personală. Pe 
simezele galeriei, picto
rița expune 40 de lucrări 
create într-o tehnică 
mixtă.

Pasageri mai multi la Tarom
Tarom a înregistrat 720.000 de pasageri în primele șapte luni ale 
anului, în creștere cu circa 10 la suta fata de aceeași perioada a 
anului trecut, când au fost transportat) circa 640.000 de pasageri.

N-am pierdut ISPA!
■ Documentele nece
sare aprobării finanțării 
au fost trimise la 
Bruxelles.

Deva (M.S.) - Documentația 
necesară aprobării finanțării 
pentru reabilitarea rețelelor 
de apă și de canalizare din 
Deva și Hunedoara, în baza 
Programului ISPA, a fost tri
misă, la Bruxelles, a afirmat 
ieri președintele CJ Hune
doara, Mircea Moloț. El a pre
cizat că documentele au fost 
rlartiico Ivi inrrvt oi v%v>i

mirea lor a fost confirmată de 
instituția europeană. „Tot ceea 
ce a depins de noi s-a făcut. 
Așteptăm acum decizia Comi
siei Europene în legătură cu 
finanțarea”, a spus președin
tele CJ. Proiectul de reabi
litare a infrastructurii de apă 
beneficiază de o finanțare ne
rambursabilă de 46 milioane 
euro, în cadrul Programului 
ISPA, al UE. Proiectul prevede 
modernizarea rețelelor de ali
mentare cu apă și de canali
zare, precum și construcția a 
două stații de epurare, la Deva 
m! «Tm» rr «f

George w.
Bush,- a solici
tat, ieri, cu 
ocazia summi- 
tului ONU, 
intensificarea 
luptei împotri
va terorismu
lui și a 
regimurilor 
„aflate în 
afara legii", 
care încearcă 
să obțină 
arme de dis
trugere în 
masă, /p.2

(Foto: EPA)
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• S-a predat. Sredoje Lukici, sârb bosniac 
dat în urmărire de Tribunalul Penal Interna
țional pentru fosta Iugoslavie (TPI), s-a pre
dat autorităților sârbe și urma să fie trans
ferat în Olanda.

• Falsă alertă. Un bărbat bănuit că inten
ționa să plaseze o bombă în turnul televiziu
nii din Munchen a fost arestat, marți, de că
tre un comando al poliției. însă dispozitivul 
pe care se pregătea bărbații să-l amplaseze 
în turn era numai o machetă.
---------------------------------------------------------

Sarkozy 
propune G6

Varșovia (MF) - Mi- i 
nistrul francez de Inter- i 
ne, Nicolas Sarkozy, a ; 
propus, marți, includ- i 
erea Poloniei în grupul i 
european G5, format din i 
miniștrii de Interne din 
Franța, Germania, Ita- 1 
lia, Marea Britanie și 
Spania, care ar deveni, i 
după extindere, G6. El L 
și-a argumentat propu
nerea invocând impor- i 
tanța dimensiunilor teri- i 
toriale ale Poloniei între 
statele membre UE. Sar- i 
kozy a declarat că doreș
te ca Varșovia să colabo
reze cu celelalte cinci 
mari state din UE pen
tru combaterea imigra
ției clandestine, a tero- i 
rismului și a crimei or
ganizate. Sarkozy a ple- i 
dat, atât la Varșovia, cât î 
și la Gdansk pentru re
lații privilegiate între i 
Franța și Polonia.

Mahmud Abbas
(Foto: EPA)

Promite 
restabilirea 
ordinii
Gaza (MF) - Liderul 
palestinian Mahmud 
Abbas și-a asumat, i
marți, angajamentul ș
de a restabili ordinea \
în Fâșia Gaza în ur- î
ma retragerii israeHe- i
ne, în condițiile în 
care gruparea radi
cală Hamas a promis i 
o intensificare a a- 
tentatelor în Cisiorda- i 
nia și la Ierusalim.
Abbas și-a prezentat :
programul de acțiu- i
ne după retragerea 
israeliană care a pus 1 

capăt unei ocupații ș
de 38 de ani, afir- i
mând că. Autoritatea. 

Palrmj^nrT— r 

din domenW secu-. 
rității și haosul provo- Ț 

cat de arme și răpiri", i

Locul celui mai grav atac sinucigaș, intr-un cartier șiit al Bagdadului (Foto: epa)

10 atentate, peste 100 de morți
■ Peste 100 de persoa
ne au fost ucise și alte 
200 rănite în urma aten
tatelor din Bagdad.

Bagdad (MF) - Cel puțâaft)4 
persoane au murit, ieri, ifeBar- 
ma unei serii de zece atentate 
sinucigașe comise la Bagdad, 
după ce facțiunile extremiste

puțin 80 de persoane și răni
rea altor peste 160. Majori
tatea victimelor erau munci
tori în construcții, adunați în 
cartierul Kazimiyah în aștep
tarea unor oferte de muncă.
Executați

Pe de altă parte, surse din 
serviciile de securitate au a- 
nunțat că la Taji, la 15 kilo-

din Irak au amenințat căjvor metri nord- de Bagdad-, 17 ci-; 
irakian anfostoxecutați,- 

trupele femerîcane Și Wi dim^ațaț de persoane
Ia Tall Afar, în apropierea înarmate Îmbrăcate în unifor- 
graniței cu Siria. me militare.

Cel mai grav dintre aten- Alți șapte irakieni au fost
tate s-a produs ieri dimineața,

Moțiune după moțiune
București (MF) - Camera Deputaților a 

respins, ieri, moțiunea simplă inițiată d£ 
PSD privind nivelul de trai, împot^t' na
țiunii votând 163 de deputați și 13S ÎH Savoa
rea sa.

Pentru aprobarea moțiunii s-a pronunțat 
deputății PSD și ai PRM.

Votul asupra moțiunii a fost nominal, 
la propunerea deputatului PSD Valeriu Zgo- 
nea, care a apreciat că românii vor putea 
să știe care sunt parlamentarii care doresc 
creșterea nivelului de trai.

Plenul Camerei Deputaților a dezbătut 
moțiunea simplă intitulată „Nivelul de trai 
al cetățenilor - ultima preocupare a Guver
nului Tăriceanu”, depusă săptămâna tre
cută de către deputății PSD.

)ețf lfății PRM au declarat că vor vota 
pentru moțiunea simplă deoarece „după 
șapte luni de guvernare lumea trăiește 
prost”.

La rândul său, PSD a acuzat actuala 
guvernare de neîndeplinirea promisiunilor 
electorale de creștere a nivelului de trai și 
chiar de adâncire a sărăciei.

într-o piață dintr-un cartier 
șiit, provocând moartea sScel

uciși și 22 au fost răniți în ur-
ma a două atacuri sinucigașe 
cu mașină -capcană care au

avut loc în două cartiere din 
vestul Bagdadului.

într-un alt cartier din ves
tul capitalei, un kamikaze a 
detonat o mașină-capcană la 
trecerea prin zonă a unui con
voi al armatei irakiene, potri
vit aceleiași surse, care a pre
cizat că trei militari au fost 
uciși.

Armata americană a afir
mat că doi dintre militarii săi- 
au rfes-tcrăUiți: în urma unui 
atentat sinucigaș care a avut 
loc în estul Bagdadului.

în Adhamiyah, cartier sun- 
nit, a fost comis un atac sol
dat cu patru răniți, iar în ti- 
ruri precedente doi polițiști 
au fost uciși și alți trei au fost

răniți. în apropierea fostul»’' 
aeroport Muthanna a fost -v
mis un atac soldat cu rănirea
a 19 civili.

Un atac comis la o benzină
rie din Amiriyah împotriva u- 
nui convoi american s-a sol
dat cu rănirea unui militar
american.

Polițiștii care se îndreptau 
către locul atacului au fost 
ținta unui alt atentat sinuci
gaș, trei membri ai forțelor de : 
ordine fiind răniți. -■

Miniștrii Apărării din sta
tele membre NATO, care pa<" 
ticipă la o reuniune informata r 
la Berlin, au păstrat un mi
nut de tăcere în memoria tu
turor victimelor terorismului.;

Militanți palestinieni ai Hamas cu 
I copii alături celebrau ieri, într-una din îos- 
I fele colonii israeliene, plecarea soldaților 

israelieni din Fâșia Gaza. (Foto: ști)
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Kofi Annan și George W. Bush (Foto: epa)

Acord la Națiunile Unite
■ Compromis, înainte cu 
o zi de summitul care 
marchează a 60-a 
aniversare a ONU.

New York (MF) - Statele 
membre ONU au ajuns, 
marți, la un acord privind re
forma organizației și dezvol
tarea, cu o zi înaintea deschi
derii lucrărilor summitului 
care marchează a 60-a aniver
sare a Națiunilor Unite.

Documentul final, care va 
fi adoptat de liderii mondiali 
la summitul de trei zile de la 
New York, â fost aprobat în 
cvasiunanimitate de Aduna
rea Generală a ONU, reunită 
în prezența secretarului ge
neral al organizației, Kofi An
nan.

Documentul de 35 de pagini 
dat publicității este rezultatul 
unui compromis obținut după

trei săptămâni de confruntări 
diplomatice, fiind mult diferit 
de proiectul inițial prezentat 
de Annan, în special în punc
tele esențiale privind dezar
marea, neproliferarea, dreptu
rile omului sau terorismul.

Actul mai afirmă voința 
statelor membre de a crea o 
Comisie pentru consolidarea 
păcii, nou organism ONU des
tinat țărilor ieșite dintr-un 
conflict, care va încerca să 
împiedice reizbucnirea vio
lențelor din cauza lipsei unui 
ajutor internațional adecvat.

Texul proclamă și voința 
comunității internaționale de 
a acționa, prin intermediul 
Consiliului de Securitate, in
clusiv prin forță și pe baza e- 
valuării de la caz la caz, dacă 
mijloacele diplomatice eșuea
ză și dacă un stat este „în 
mod evident incapabil” de a 
își proteja populația.
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Barroso vrea eliminarea 
proiectelor absurde ale UE
■ Președintele CE în fața 
celei mai ample cam
panii de simplificare a 
activității UE.

Bruxelles (MF) - Peste 60 de 
proiecte de legi ale Uniunii 
Europene vor fi abandonate 
în septembrie, o dată cu lan
sarea de către președintele 
Comisiei Europene, Jose Ma
nuel Durao Barroso, a celei 
mai ample campanii de sim
plificare a activității UE.

El intenționează să renunțe 
la o serie de legi referitoare 
la impunerea de standarde 
globale ale Uniunii, susținând 
că o parte dintre acestea sunt 
absurde.

Barroso va' cere personalu
lui Comisiei să simplifice și 
să abandoneze proiecte de le
ge ale căror prevederi se regă
sesc deja în cele 85.000 de pa
gini ale statutului Uniunii.
69 pot fi abandonate

Jose Manuel Durao Barroso 
și Gunter Verheugen - comi
sarul european pentru Indus
trie - au examinat 200 de pro
iecte de lege aflate în diferite 
stadii în procesul de adoptare 
de la Bruxelles și până în pre
zent au identificat 69 care pot 
fi abandonate.

La 27 septembrie, președin

tele Comisiei le va cere colegi
lor săi să retragă propuneri
le pentru legile generale ale 
Uniunii în materie de etiche
tare a alimentelor, prezentare 
și reclamă, reglementarea 
promoțiilor de vânzări și in
terdicțiile pentru circulația 
camioanelor în weekend.

Proiectele vor fi abando
nate și dacă legislația va func
ționa mai bine în cazul regle
mentării de fiecare stat mem
bru al Uniunii, dacă există o 
evaluare inadecvată a impac
tului asupra mediului de afa
ceri sau dacă măsurile sunt 
prea drastice.

Președintele CE, Jose Durao Bar
roso (Foto: EPA)
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• «tMNVWKNfConducătoarea
unui autoturism Ford Mondeo, Daniela 
Cristina P., de 32 ani, din Deva, nu s-a asi
gurat la efectuarea unei manevre cu spatele, 
lovind un autoturism, condus regulamentar 
de Ștefan luliu R., de 31 ani, din Uricani, 
agent principal de poliție în cadrul 
Detașamentului de Intervenție Rapidă. (M.T.)

•psiAiatk- Părintele Arhimandrit Teofil 
MUăian va fi prezent astăzi printre credin
cioșii deveni și mâine la Petroșani pentru a 
susține o conferință dedicată Părintelui Arse- 
nie Boca. întâlnirea de astăzi va avea loc la 
Casa de Cultură Deva, la ora 18.00, iar cea 
de mâine, la aceeași oră, găzduită fiind de 
Biserica „Sfânta Varvara". (S.B.)

Au amenințat că-și dau foc!

Adrian Sălăgean
MMan.salageanelnfonnniedla.ro

Privatizarea se
cretelor murdare 

■ O familie de rromi 
din Brad s-a stropit cu 
benzină amenințând cu 
autoincendierea.

Tiberiu Stroia
1iberiu.strolaelnfornimedia.ro

Brad - Incidentul a avut 
loc, ieri, în fața sediului 
Inspectoratului Școlar Hune
doara. Familia Jurji, împre
ună cu fiul lor Olimpiu, elev 
în clasa a V-a la Școala Ge
nerală din Brad, s-au stropit 
cu benzină și au cerut repre
zentanților Inspectoratului 
rezolvarea problemei repe- 
tenției fiului lor. Potrivit 
acestora, copilul a fost lăsat 
corigent la patru materii și 
implicit repetent datorită fap
tului că este țigan. „Dirigin
ta i-a spus clar că vrea să 
scape de <ciorile> din clasă.

Copilul este bătut și umilit în 
fața colegilor. Noi nu dorim 
decât ca fiul nostru să fie 
reexaminat și admis în clasa 
a Vl-a”, susține tatăl lui

Voi cere ministrului Miclea să-i 
acorde dreptul unei reexaminări 

la cele patru materii
Anișor PArvu

....... .............—n
Olimpiu. Sosit la fața locului, 
inspectorul general școlar, 
Anișor Pârvu a declarat că, 
este la curent cu situația ele
vului din Brad.
• „Dacă se constată că profe
sorii l-au lăsat corigent fără 
motiv, aceștia vor răspunde 
pentru fapta lor”, a susținut 
inspectorul general.

Interesant este faptul că, 
șeful inspectoratului școlar al 
rromilor din județ, Gostică

Familia Jurji acuză profesorii de rasism

Bățălan susține că situația 
este exact invers.

„Am făcut o anchetă la 
școala respectivă și am aflat 
că Olimpiu este departe de a 
fi un elev model. Este recal

citrant, scuipă profesorii și 
își bate colegii. De aceea con
sider că părinții acestuia nu 
au nici un motiv pentru a 
protesta”, afirmă Costică 
Bățălan.

N
iciodată până acum în România nu s-a 

pus problema "omertei" impuse ma
rilor contracte de privatizare. Clauzele 

secrete ale contractelor de privatizare au fost 
întotdeauna ținute în seiful statului. Departe 

de curiozitatea periculoasă a societății. Am 

fost lăsați să credem întotdeauna că e nece
sară o astfel de secretizare: concurența, date 

«strategice, mă rog, discreții de clasă business. 
-Aiurea a trebuit Petrom să ridice la nori 

zmeul scumpirilor ca să pricepem. Secretele 

sunt de fapt balcanisme dâmbovițene care 

dacă nu au lăsat statul român mofluz, ascund 

comisioane grețoase.
Aflăm că la Petrom s-a semnat un contract 

de tip "colonial" prin care OMV are toate 

atuurile, iar statul român nici una. 
Siderurgiștii de la Hunedoara vor să afle, și 
nu pot, care sunt concret obligațiile 

patronatului stipulate în contractul de privati

zare.
Garda de Mediu se plânge că i se ascunde 

în anumite contracte angajamentele de 
^’investiții pe ecologizare ale investitorilor. 

'SFCum pot arăta clauzele secrete ale unui con

tract de privatizare a conductelor petrolului 
românesc semnat la investitor de Dinu Patri
ciu? Sau cel al Romtelecom? Dar evaluările 

hidrocentralelor oferite la privatizare cât au 

fost de subdimensionate?

Qecretele dosarelor de privatizare sunt 
O parte din cronica neagră a desfrâului 

financiar a tranziției românești. Ele ar trebui 
făcute publice, trecute de la stat la societatea 

civilă. Măcar să vedem cine și cât a luat 

comision vânzând fabrică construită de tata...

Toamna Muzicală Hunedoreană
■ "Toamna Muzicală 
Hunedoreană" se 
desfășoară între 18 și 
23 septembrie.

Deva (S.B.) - „Toamna Mu
zicală Hunedoreană”, mani
festare culturală ajunsă la cea 
de-a XXV-a ediție, este găz
duită de Castelul Corvi- 
neștilor și de Biserica Roma- 
no-Catolică Hunedoara. Des
chiderea seriei de concerte de 
muzică camerală și veche- 
medievală va avea loc dumi
nică, 18 septembrie, ora 18.00 
la biserica amintită apoi, în 
fiecare zi, la aceeași oră, vor 
avea loc recitaluri la castelul 
monument al Hunedoarei. Cei 
care gustă acest gen muzical

Se fură „ca-n codru" S-au închis cinci abatoare
Deva (M.T.) - Administra

torul unei societăți comer
ciale din Galați este cercetat 
de polițiștii hunedoreni pen
tru înșelăciune cu consecințe 
deosebit de grave. S-a con
statat că, în februarie-martie 
2004, între societatea lui Nico- 
lae O. și o societate comer
cială din Hunedoara, s-a deru
lat un contract comercial, în 
baza căruia, societatea din 
Hunedoara a livrat marfă, 
sârmă și oțel laminat, soci
etății din Galați, în valoare de 
6,5 miliarde lei (vechi). Pen
tru plata mărfii Nicolae O., a 
emis patru file C.E.C., fără 
acoperire. Pentru transportul 
mărfii, bărbatul a închiriat

Primăria vrea 
stadionul!

Călan (D.I.) - Primarul 
orașului Călan, Filip Iovă- 
nesc, ne-a declarat că autori
tățile locale încearcă să 
obțină trecerea din propri
etatea AVAS în domeniul 
public al orașului Călan, a 
activelor Bazei Sportive „Vic
toria”, care au aparținut 
Sidermet. „Am depus până în 
prezent 6 dosare în acest 
sens, pentru că nu dorim ca 
și terenurile respective să 
ajungă o ruină, la fel ca și 
platforma siderurgică. De 15 
ani nu s-a mai făcut nimic la 
baza sportivă, degradându-se, 
fiind menținută la limita 
stării de funcționare deoarece 
Consiliul Local nu era pro
prietar, deci nu a putut să 
investească în ea. Dorim ca 
cei de la AVAS să se mai gân
dească și cu sufletul, și să 
transmită comunității locale 
terenul”, a mai spus edilul. 

pot urmări artiști virtuoși: 
Mirela Capătă - vioară, Eca- 
terina Botar - orgă, Titus 
Flueraș - vioară, Constantin 
Andrei - chitară clasică; mu
zică și dansuri medievale 
transpuse scenic de Ansam
blul istoric „Passamenzzo”

Castelul Cortvinestilor - gazda "Toamnei Muzicale Hunedorene"

diverse mijloace de transport 
ce aparțineau mai multor 
societăți din Constanța, Timiș 
și București. în urma con
trolului efectuat de Garda 
Financiară Galați, s-a stabilit 
că sediul societății comerciale 
este fictiv, iar societatea nu 
a funcționat niciodată la 
adresa declarată. Acest lucru 
a dus la imposibilitatea efec
tuării controlului financiar- 
contabil și stabilirea desti
nației mărfurilor achizițio
nate. Bărbatul este cunoscut 
cu antecedente penale pentru 
săvârșirea unor fapte simi
lare, în perioada 1994-2002, 
având 9 condamnări, din care 
6 pentru înșelăciune. 

♦ Aflatei în cea mai "fierbinte" zona 
imobiliara din Deva, are acces direct 
din Bd 22 Decembrie printr-o șosea 
particulorâ.

începe construcția primului 
CARTIER REZIDENȚIAL DIN DEVA!

Str Ulpia nr, 15* et. îl Jciadiraa ACOMIN) k
Tel./Fax.. 0254/232009 • 0254/234250 B
E-mail : danco/ffirdsltnk.ro » www.nlda.ro r A

construct

din Cluj-Napoca; recitaluri 
susținute de instrumentiști 
clujeni - Ansamblul „Flauto 
Dolce” și soprana Mihaela 
Maxim, dar și de Cvartetul 
„Einuiea” (cu muzică bizan
tină) și Ansamblul „Tru
verii”, ambele din București.

Deva (L.L.) - Cinci
unități din industria ali
mentară hunedoreană, care 
nu îndeplinesc normele 
comunitare au fost închise. 
Unitățile închise, din Deva, 
Orăștie, Călan și Vulcan, 
aparțineau sectorului de 
procesare și abatorizare a 
cărnii roșii. Din cele 21 de 
unități de procesare câte 
există în județul Hune
doara, nouă erau în pericol 
de a fi închise, dar 
reprezentanții a patru 
unități au depus la sediul 
Biroului SAPARD proiecte 
pentru accesarea de fon

Case terminate 
la Zdrapți

Zdrapți (L.L.) - Cele 
două familii din Zdrapți 
care au rămas în această 
primăvară fără case, vor 
{iuțea ierna în casă nouă, 
n cazul casei familiei 

loan Circo, construcția 
este destul de avansată, 
dar la ambele construcții, 
centura și primul nivel 
este finalizat. Conform 
primarului comunei Criș- 
cior, Ovidiu Furdui, 
„chiar dacă totul depinde 
de materialele de con- 

; strucție care le avem la 
dfttWe,*" până la 
intrarea în iarnă ambele 
case vor fi finalizate”.

duri în cadrul Programului 
Sapard, proiecte a căror 
valoare este de 8,87 mil
ioane euro și pentru trei 
dintre proiecte au fost 
încheiate deja contracte de 
finanțare.

Se închid abatoarele!

□ cri aljA

MMan.salageanelnfonnniedla.ro
1iberiu.strolaelnfornimedia.ro
danco/ffirdsltnk.ro
http://www.nlda.ro
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1521 -A murit Neagos Baiarab, 
domn al fării Românești (1512-1521), 
autor ai cunoscutelor "înviaturi ale
bunului și credindosutul demn al prii

său Theodosie teMT,

1890 - S-a născut romanciera Agatha

1982 - A încetat.din viată Prințțșa Grace de Monaco, fost 
star la Hollywood, purtând numele Gțai.e Kelly Im- 32 
noiembrie 1928)
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Calendar religios
15 septembrie - Sf. Ier. Iosif cel Nou de 

la Partoș; Sf. Mare Muc. Nlchlta Romanul

Deva (S.B.) - Acest ierarh, Iosif cel Nou 
de la Partoș, s-a născut pe la anul 1568, în 
orașul Raguza Dalmației, dintr-o familie de 
creștini valahi. Din botez se numea Iacob. 
Rămânând orfan de mic, mama sa i-a dat o 
creștere aleasă, iar la vârsta de 12 ani a fost 
trimis la Ohrida să învețe carte. Când avea 
15 ani, tânărul Iacob este chemat de Hris- 
tos la sfânta nevoință călugărească, in 
Mănăstirea Maicii Domnului din localitate. 
După cinci ani se duce la Muntele Athos și 
intră în obștea Mănăstirii Pantocrator. Aici, 
după aspre osteneli duhovnicești, îmbracă 
schima marelui și îngerescului chip sub 
numele de Iosif. în anul 1650 este hirotonit 
arhiereu și așezat în scaunul de mitropolit 
al Timișoarei.
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Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan_____________________________________________
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-15.00 Al. Florilor, bl. 15. SC. A

Bd. Oacebal, bl U’sc. 8 

Al. Panseluțelor, bl. 28

i____ _____________________________________ __

Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-13.00 Pia(a centrală și blocurile 109, 110, 111

Soluția Integrantei din numărul 

precedent: P - CAL - R - MESA - 

CHEL - RATE - ABA - MUTĂRI - 

ET - CER - MELE - VAN - APTE - 

I - INELE - B - SB - EDENTA - 

ARO - TAUR - BLONZI - NB - AS

- ATAȘA - LICĂR - OAC - ARȚAR

- IATA
Deranjamente lift
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Dispecerat apă rece 22M87
Dispecerat apă caldă ®222B
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz
Jnformatf.QFR....... .. 232(725
Urgențe £12
Ihmpterl 081
Jandarmerie 9S6
Poliție 955
O.J.P.C. HD 2M971
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ANTENA 1
7D0 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:50 Euro-dispecer 
8:00 Lecții pentru tata 
9dX) Sănătate pentru

toții (r)
9*30 Teleshopping 

lOdX) Copii furați (dramă,
13 SUA 1993). Cu: Lea 

Thompson, Katheleen 
Quinlan, Maty Nell San- 
tacroce

1130 Aganda festivalului șl 
Concusulul internațional 
.Ganga Enescu*

1145 Euro-Dispecer 
1150 Interes general 
13:10 Doctor Bedter 
1335 Desene animate: Chip și
9 Dale

14.*00 Jurnal TVR Sport Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Televiziunea - o lume

Q nebună
1530 Akzente. Emisiune în 

limba germană
16:55 Expedțle 1h necunoscut 
1725 Tiavelilng drtular 
1820 Cerbul de Aur 2005 
18:50 Tragerile Joker și Loto

5/40 Omologarea 
19:00 Jurnal TVR Sport Meteo

2030 Fotbal: Vaalerenga - 
Steaua, med dn Cupa 
UEFA

2145 Fotbal: Dinamo - Ever
ton, med dn Cigra 
UEFA

2945 Jurnalul TVR 
030 .Agenda 

festivalului și Concursu
lui Internațional 
.George Enescu'

055 Marcă 
toregjsbală

135 Regele orb
13 (dramă, SUA 

2001) Cu: Cahzz 
Palminteri, Jim Breuer. 
Regia Robert Moresco. 
Cinci adolescenți irlan
dezi din Manhattan 
decid să rămână buni 
prieteni toată viața.

225 Travelling anular (r) 
355 Jurnalul TVR (r) 
5:10 Marcă

rr. (r) 
âSuesnie semn
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700 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

%00 Omul care 

aduce cartea 
9tf5 Tânăr și neliniștii 
0 (reluare) 

lOOOOnouă 
gviață 

1100 Șansa dragostei 
13 (comedie, SUA 1988) 

1300 Știrile ProTv 
13145 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Un alt fel de detectiv 

Q (acțiune, SUA 1992).
Cu: Cybill Shepard, 
Robert Beltran, Charlie 
Schlatter, Kurt Fuller, 
Diane Salinger, Roy 
Thinnes, Vonetta 
McGee 

16.00 Tânăr și neliniștit Cu: 
0Eric Braeden, Joshua 

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

1700 Știrile ProTV Vremea 
1745 Teo 
1900 Știrile ProTV Sport.

Meteo. Cu: Andreea 
Esca

20:15 hpotriva tutuor 
a (dramă, SUA 1995) 

Caitlin Rose vrea să 
facă parte din elite 
liceului Lockhart și ar 
face orice pentru asta. 
Insă nu este pregătite 
pentru ceea ce urma să 
vină: este violată de 
către colegii ei.

22:15 La Bloc 
^Știrile ProTV Sport 
2345 Doi bărbați și jumătate 

0Cu: Charlie Sheen, Jon
Cryer, Angus T. Jones, 
Marin Hinkle, Melanie 
ynskey, Holland Taylor 

0t20 Omul care 
du cartea

— ■ itirile Pro TV 
130 împotriva tuturor 
H (dramă, SUA 1995, r) 

3300 nouă viață (r) 
. 490 Pate de carte (r)

0*4 Tao (r)»1
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630 în gura 
nrocoi

700 Observator.
SOO^malul 

de știri 
lOOOÎngura 

pnssfti 
(reluare) 

1030 Concurs 
Interactiv 

1200 Dădaca 
1300 Observator 

cuSImona 
Gheorghe 

1345 Tenis:
BCR Open 
România 

1600 Observator 
1645 Anastasia 
17:459595- 

Te învață ce 
să iad. Cu dr. Cristian 
Andrei

18:55 Știrile 
sportive 

1900 Observator 
cu Alessandra 
Stokascu șl Ludan 
Mândruță. Sport. 
Meteo

ACASĂ
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2030 Martor la distanță
13 (thriller, Canada, 2000) 

Cu: Nicole Eggert, Cal
lum Keith Rennie, Timo
thy Bottoms. Zoey Dray- 
den, studentă la biolo
gie, primește, în plină 

.. :< noapte
Observator 

2330 Liste neagră (dramă, 
13 SUA 1991). Cu:Robert 

De Niro. O privire 
pătrunzătoare asupra 
uneia dintre cele mai 
terifiante perioade ale 
istoriei Statelor Unite. 
Este povestea lui David 
Merrill, un cineast ame- 
-rican trup și suflet devo
tat filmului, care, după 
un răsunător succes

130 Concurs Interactiv
13 Observator 
JSODărteca(r) 
«M lnn«teda (r) 
530 9595-Te învață ce să 

fed (r)
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600 Pe urmele fratelui meu
13 (dramă, Canada, 2004) 

735 Blonda de la Drept 2
13 (comedie, SUA, 2003).

Cu: Sally Field 
9:10 Executorii (comedie, 
O Franța, 2000). Cu:

Dominique Guillo, 
Daniel Prvost, Sbastien 
Thiery, Laurent Natrella, 
Andre Damant Regia: 
Christian Gion 

10145 Cinema, dnema, dne-
ma. Episodul 37 

11:10 Furie șl rațiune (dramă, 
Oi Canada, 2003). Cu:

Leila Johnson 
12:50 Plnocdiio (comedie,

13 Italia, 2002). Cu: Rober
to Benigni 

1440 Looney Tunes: Noi
13 aventuri (animație, SUA,

2003) . Cu: Brendan 
Fraser

16:10 Pe platourile de fil
mare. Episodul 37 

1640 Cum scăpăm de Coana 
Q Mare? (comedie, SUA,

2004) . Cu: Tom Hanks 
1825 Blonda de la Drept 2

(3 (comedie, SUA, 2003)

ZMX) Eu sunt David (dramă, 
13 SUA, 2003). Cu: James 

Caviezel, Ben Tibber, 
Joan Plowright, Hristo 
Shopov, Silvia De San
tis. Regia: Paul Feig 

2130 Peștele cel Mare
13 (dramă, SUA 2003). Cu: 

Ewan Mcgregor, Albert 
Finney, Billy Crudup, 
Jessica Lange 

2335 Deadwood. Episodul 2:
Fj Ape adânci 

030 Orașul fantomelor
0 (thriller, SUA, 2002). Cu: 

Matt Dillon, James 
Caan

235 Pe cont propriu (ac- 
Qțjune, SUA 2003). Cu:

<1 * *ăcate de familie
13 (dramă, SUA 2004). Cu: 

, Kirstie Alley, Will Pat
ton, Deanna Milligan, 
Kathleen Wilhoite, Kevin 

icNufty, David Rich- 
i mond-Pedt
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07:00 Sărută-mă, prostule! (s, 
r) 08:00 Teleshopping 08:35 
CeZar și Tipar 09:00 Rebelii 
(serial, reluare) 10:00 întoarce
re în Paradis 11145 Pasiuni (seri
al) 12140 Verdict: Crimă (serial) 
1330 Teleshoping 14:00 Dese
ne animate 1430 încurcăturile 
lui Zack (serial) 1500 împreună 
în Europa 16:00 tribuna par
tidelor parlamentare 1635 Jur
nalul TVR 1700 Rebelii (serial) 
18:00 Jurnalul Euronews 1830 
Sănătate naturistă 19:00 
Moștenitoarea (serial) 20:00 
Trăsniții din Queens (serial) 
2030 Cruciații 21 .*00 Bugetul 
meu 21:30 Jurnalul TVR 2200 
Jurnalul Euronews pentru Ro
mânia 22:15 Viețile secrete ale 
dentiștilor (dramă, SUA, 2002) 
00:10 Martorul tăcut (serial) 
01:05 Sănătate naturistă 0135 
Trăsniții din Queens (reluare)

06:15 Micuțul Frijolitio(r) 08:15 0630-07.00 Observator - -

ț

)

3

06:00 Apropo TV 10:15 Viața 
la Casa Albă 11:00 Calea cea 
grea (dramă, SUA, 1956, r) 
130) Surorile 1345 Teleshop
ping 140) Uriașul Harry 14145 
Teleshopping 150) Doctorul de 
suflete 15:55 Apropo de... cin
ema 17:00 Amen (dramă, 
coprod., 2002) 190) Surorile 
(s) 20:00 Monk (s) 22:00 
Armata celor 12 maimuțe (SF, 
SUA, 1995). 00:45 în umbra 
trecutului (thriller, SUA, 1995)

0635 Cronică carpatică 06:50 
Răsărit de soare 1000 Mai mult 
decât medic 1100 Mozaicul zilei 
13:00 Ora de știri 1400 împre
ună 1500 încântare 1600 Vară 
aventuroasă 17:00 Știri 17:05 
Piaza (s) 1800 12+ 1830 Știri 
1835 Știri economice 18145 Știri 
regionale 190) Povești 1M0 
Hotelul inimilor 2030 Știri 
21,*05 Două inimi împotriva 
coroanei 22140 Marea Carte 
230) Joi seara 2330 Revista 
presei 240) Casa culturii 0030 
Știri 0040 Concerte

07:00 Teleshopping 0730 Lev- 
intza prezintă 0835 Dragoste Culoarea păcatului (s, r) 09:15 
și putere (s, r) 09:25 Sunset ‘ Mama vitregă (s, r) 10:10 Ani- 
Beach (s, r) 10:30 Oamenii * ta (s, r) 12:15 Amazoana (s) 
vorbesc 1130 Tele RON 1235 ! 13:15 Valentina, grăsuța mea 
Teleshopping 13:00 Sunset 
Beach (s) 14:00 Teleshopping 
1430 Garito (I) 1530 Dragoste 
și putere (s) 16:55 Garito (II) 
1730 Trăsniți în NAT.0.1800 
Focus 18145 Oamenii vorbesc
1900 Da sau nu 2000 Recitalul ’ După 10 ani - Mama vitregă (s) 
(dragoste, SUA, 1980) 2200 ....................................
Trăsniți în N.A.T.0.2230 Focul 
plus Cu: Cristina Topescu 23:15 
Da sau nu. (r) 00:00 în slujba 
legii 01:00 Focus (r)

frumoasă (s) 14:15 Legături de 
: familie (s) 15:30 Micuțul Fri- 

jolito (s) 1730 Poveștiri ade- 
■ vărate 1805 Vremea de Acasă 
* 18:10 Inocență furată (s) 1900 
i Pariul iubirii (s) 2000 Special:

’■ 2100 Culoarea păcatului (s) 
’ 2200 Anita 0000 Legături de 
! familie (s) 010>j Poveștiri ade- 
»vărate (r) 0130 De trei ori 
: femeie 0930 Corazon Latino
1

B1TV
OOOTeleshoppingHOO Națio- 0630 Teleshoping 070) Viața 
nala de bere - Batalionul dls-................ ..................*
tracționar 120) Teleshopping 
130) Ochi negri (s) 140) Jur
nalul de prânz 1530 Ruth Ren
dell (s) 16:30 Ochi negri (s) 
1730 Naționala de berel 1830 
24 de ore Național TV 19:20 
Sport la Național Tv 19145 Țara 
Iu1 Papură Vouă 200) Evadare 
din Sobibor (război, coprod., 
1987) 220) Cu sânge rece (ac
țiune, SUA, 1995) Un mărunt 
agent de pariuri al mafiei este 
înaintat în grad la rangul de 
ucigaș plătit 000) Național la 
miezul nopții

a

i

dimineața 0900 Verissimo 1000 
Lumea cărților 10:15 Euromaxx 
11:15 In prima linie, Peru 12:15 
Calendar ecumenic. Este un cal
endar religios ăl principalelor 
culte cunoscute în România 
13:00 Fan X. 13:50 Jet Set 
1400 Teleshopping 1435 
Automotor 15:35 Euromaxx 
16:30 Ne privește 17:50 The 
Best of 6I Vine presai 1800 61 
Vine presai 2000 Viziuni ciu
date (SF, SUA, 1999) 2200 
Nașul 23145 Ediția de noapte 
00:00 Viziuni ciudate 01:35 
Ediția externă 0325 Chat TV (r)

REALITATEA

i

07:00 TotalCar 07:25 Bună 
dimineața. Ungaria I 07:55 
Mokka 10:00 Sodă - joc tele
fonic 11:00 Teleshop 1225 
Salome (s) 1320 Joc 1420 Pilo
tul (f) 1620 Cărările iubirii (s) 
16:50 Anita (s) 1725 Monk(s) 
1825 Al șaptelea cer (s) 1930 
Știri, meteo 2000 La bine și la 
rău (s) 2030 Activ 21:10 Medic 
de ocazie (comedie, SUA 
1987). 2305 Dune (SF, coprod., 
2000). Cu: William Hurt 0130 
Câteva perechi. Cu: Jack Da
venport, Gina Bellman, Sarah 
Alexander, Kate Isftt 01145 Bu
nă seara, Ungaria I 02:15 
Echipa de criminalistică (s)
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06:00 Realitatea de la 06:00 
06145 Ziarul Realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:15 
100% 13145 45 de ani de co
munism (i) 1400 Realitatea de 
la 14:0015:15 Realitatea medi
cală 1600 Realitatea de la 1600 
17:15 Documentarele realității 
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Deva (r) 
1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

MALLMARIC
0845 întoarcere în grădina 

secretă (fantastic, 
coproducție, 2000) 

1030 Prințul fermecat (fan
tastic, SUA 2000)

12.15 Merlin (aventuri, 
coproducție, 1998). 
Prima parte

1400 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Afacerea Nairobi 

(dramă, SUA 1984, r)
1630 întoarcere In grădina 

secretă (fantastic 
coproducție, 2000, r)

18.15 Prințul feimecat (fan
tastic, SUA 2000, r)

2000 Fiicele lui McLeod (s) 
2100 Dinastia: Din culisele 

serialului
2245 Jordan (s)

f 
I
1 
!
1

08.00 Motoare masive
1000 Anaconda prezentat 

de Nigel Marven
1100 Clubul de pescuit Bue

na Vista 
1200 Vânătorii 
1300 Dacă Luna

existat
1400 Misterul mumiei negre 
1600 O altă planetă 
1700 Curse
1900 Mașinării masive 
2000 Vânătorii de mituri 
2100 Tsunami: Poveștile 

supraviețuitorilor 
2200 Vinovat sau nevino

vat?
2300 Locul crimei
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• Diferențe de impozit. Deciziile de 
impunere anuală pentru anul 2004 vor fi 
emise până la 30 septembrie. Diferențele de 
impozit cuprinse între 5 și 150 de lei se 
restituie prin mandat poștal, iar cele mai 
mari de 150 de lei la trezorerie, la data pro
gramării. (C.P.)

*

>

• „Dies Traiani". Manifestarea va avea loc, 
în 17-18 septembrie, la Deva și Sarmizege- 
tusa. Prima zi cuprinde: un simpozion și ■ 
depuneri de coroane la Statuia lui Traian (cu 
un ceremonial adecvat - ora 17.00), la 
Deva, și activități artistice la Sarmizegetusa 
(ora 15.00). A doua zi se va derula doar la 
Sarmizegetusa (ora 09.00). (S.B.)

La trântă... cu 
petrolul

CLARA PĂS_________
clara.pas@lnfcrrrnnedia.ro

C
ompaniile petroliere au fost puse la 

punct de președinți. Așadar este 

nevoie de intervenție „de sus" pentru ca 

bietul client să nu fie jupuit cu nesimțire. 
Companiile multinaționale au profitat de 

degringolada de pe piața petrolului - criză 

ce se pare că este una intenționată, după 

cum susțin unele voci bine informate - și 

au trecut la scumpirea carburanților. 
Președintele Franței, al Austriei și al 
României au reacționat dur la aceste 

decizii, amenințând cu introducerea de 

taxe sau cu controale drastice. Iar rezul
tatele nu s-au lăsat așteptate, Petrom, spre 

exemplu, a anunțat reduceri succesive ale 

firețurilor în doar câteva zile. E drept că și 
a bursele internaționale prețul barilului de 

petrol a scăzut la 63 de dolari... pe motiv 

că s-a diminuat consumul mondial. Așa 

brusc și pe neașteptate!

■ . . . x. . . . ...... ...... . . - • ■ . .

Qtim însă că aceia care sunt implicați
Oîn afaceri cu petrol dețin „pâinea și 

cuțitul" în lume, permițându-și aproape 

orice. Ceea ce este bine însă este faptul că 

sunt voci care le spun: „Până aici!". Chiar 

dacă ar putea fi 'criticați că fac aceste de
mersuri în scop social, electoral. în cazul 

dat scopul lor salvează pentru moment 

punga noastră, atât de mică și goală!

Primarul ține la preț
Deva (C.P.) - Primarul Devei, Mircia 

Muntean, a declarat că nu va accepta scum
pirea prețului gigacaloriei. „Prețul corect

M. Muntean

ar fi 600.000 de lei. Nici nu 
poate fi vorba de majorare. 
Oricum voi avea o inter
venție la Guvern săptămâna 
viitoare pe această temă. 
Există două posibilități pen
tru rezolvarea problemei. 
Voi propune fie fuzionarea

Calor cu Termocentrala Mintia, fie trans
ferarea taxelor plătite de termocentrală
către CL Deva”, a precizat primarul.

1 dolar

1 euro
1 lirâ

I5.09.200S ,
> > j J■ j J j j J j J j J a o' j a > a'a j a Gj 

__________ 2,8493 lei ’ 
__________ 3,4976 lei j 

5,1928 lei

a's s va «»y > v " /a Sa v v7v/vu -> -j w w j -»v -> j j > j j -• "J Sa

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

1. SNP PETROM 0,4710 -0,63
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,6700 +1,83
3. f_______________ O,9B5O +3,17
4. BRD 12,0000 +0,84
5. IMPACT 0,4300 -0,46
6. AZOMUREȘ 0,2800 +5,66
7. ANTIBiOTKE IAȘI 0,8800 +6,67
8. ROMPETROL 0,1070 +0,94

RAFINARE (RRC) _____________ .
9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5300 +0,95
11. DECEBAL 0,0103 +3
Rubrică realizată de SVM IEB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Deeebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

5. IMPACT

w t-țFr

L<i 19 septembrie 
.vor intra în.vi
goare noile norme 

gsariitar-veterinare 
;și pentru protecția 
[alimentelor. Cea 
I mai mare amendă 
■ poate ajunge la 100 
milioane de lei 
vechi în cazul în 
care sunt con
statate abateri de 
la condițiile de 
funcționare 
prevăzute de lege, 

^asumate în baza 
, declarației pe pro- 
ș pria răspundere de 
s către agenții eco
nomici, persoane 
fizice sau juridice, 
minimul fiind de 
50 milioane de lei 
vechi.

Sute de joburi la Călan
■ O investiție de circa 
un milion de euro va 
crea sute de locuri de 
muncă în orașul Călan.

Daniel I. Iancu
daniel.lancuglnformmedla.ro

Călan - Peste trei sute de 
locuri de muncă vor fi create 
în perioada următoare în 
Călan, printr-o investiție a 
unei firme româno-germană. 
Este vorba de societatea 
CORAMED, cu sediul în 
Sibiu, ce s-a arătat interesată 
să construiască o fabrică de 
produse utilizate în labora
toarele ATI (terapie inten
sivă): mănuși chirurgicale, 
halate, seringi etc. Firma a 
semnat recent cu autoritățile 
locale un contract privind

concesionarea unei foste cen
trale termice, (CT1), obiectiv 
dezafectat în urmă cu apro
ximativ patru ani, unde va fi 
construită o fabrică cu apro
ximativ 300 de locuri de 
muncă.
Speranța renaște

„Este o investiție impor
tantă pentru orașul nostru. 
Zilele trecute am primit o 
scrisoare de mulțumire pen
tru operativitatea de care am 
dat dovadă în atribuirea 
spațiului, și prin care am fost 
invitați să participăm în 
octombrie la darea în 
folosință a spațiului. Este 
primul semnal pozitiv pe care 
l-am primit în ultima vreme”, 
a precizat primarul orașului 
Călan, Filip Iovănesc. „Au 
fost mai multe oferte de

locații, însă am reușit să-i 
convingem să vină la Călan. 
în prima fază va fi o 
investiție de 200.000 de euro, 
urmând ca după finalizarea 
construcției să mai fie pusă 
în funcțiune încă o linie de 
producție, a cărei costuri se 
vor ridica la 750.000 de euro”, 
a mai precizat Filip Iovănesc.

Investiții de sute de mii de euro

Copilul cu 
„bricheta"

Deva (M.T.) - Trei clăi 
de fân au ars, marți, în 
junii orei 16:00, la imo
bilul numărul 42, din 
satul Bucium, comuna 
Orăștioara de Sus. Aces
tea aparțineau lui Du
mitru B., de 33 ani. 
Focul a fost stins de 
pompierii din Orăștie, 
care au ajuns la timp, 
astfel că flăcările nu ău 
reușit să cuprindă și 
anexele din apropiere. 
Din primele verificări s- 
a stabilit că minorul 

‘Nare® Petru C., de 8 ani, 
din localitate, s-a jucat 
cu o brichetă lângă clăile 
de fân, acestea luând foc. 
Prejudiciul cauzat a fost 
de aproximativ 1.000 lei 
(grei).

„Vom monitoriza!"
Deva (C.P.) ■ Liderul Sindi

catului „Siderugistul” Hune
doara, Petru Vaidoș, a de
clarat că nu cunoaște, care 
sunt concret, obligațiile pa
tronatului stipulate în con
tractul de privatizare. „Am 
făcut o intervenție la Fe
derația Metarom pentru a fi 
informați. Și vom monitoriza 
toate aceste aspecte. Pe lângă 
sarcinile de mediu, vrem să 
cunoaștem și nivelul inves
tițiilor la care s-a obligat 
patronatul. Pentru că privitor 
la acest ultim aspect nu știm 
să se fi făcut vreo investiție 
la Hunedoara. Din punct de 
vedere al respectării condi 
țiilor de integrare am înde 
plinit doar partea cu restruc
turările de personal”, a su
bliniat Petru Vaidoș. în 
această perioadă se desfă 
șoară negocierile pentru sem
narea viitorului contract 
colectiv de muncă.

Atenție la ciuperci!
Deva (C.P.) - DSP Hune

doara avertizează cetățenii să 
nu consume ciuperci cum
părate din piețe sau de pe 
marginea șoselelor de la per
soane necunoscute. Intoxi
cațiile cu ciuperci pot fi mor
tale, de aceea la cele mai mici 
simptome trebuie chemată de 
urgență Salvare sau intoxi
catul trebuie transportat ime
diat la spital. Dacă nu este 
posibil acest lucru, intoxica
tul trebuie forțat să vomite 
sau i se va administra apă 
călduță (3-4 doze de 0,5 1 de 
apă în care s-a dizolvat câte o 
lineură de sare).

CREDITUL PENTRU 
NEVOI PERSONALE DE LA UNICREDIT. 
Nu renunța la visele tale. Se vor îndeplini.

Când vrei să-ți cumperi mașină, mobilă, vrei să-ți renovezi casa 
sau pur și simplu vrei să-ți completezi o sumă deja existentă 
pentru o investiție, creditul pentru nevoi personale CREDINSTANT 
de la banca UniCredit este soluția cea mai simplă.

Pe lângă asistența oferită de propriul tău consultant bancar 
(Personal Banker) pe parcursul procesului de acordare a 
creditului și ulterior, precum și asigurarea de viață oferită gratuit 
clienților, la UniCredit te bucuri de multe alte avantaje!

Poți obține până la 8000 euro sau echivalent RON: fără girant, 
asigurare de viață gratuită, termen de rambursare de până la 5 
ani, sau, peste 8000 euro sau echivalent RON, cu asigurare de 
viață gratuită și dobândă foarte avantajoasă: 14%-RON și 
9%-EUR0. Banca acceptă o varietate largă de venituri provenite 
din salariu, chirii, profesii liberale și drepturi de autor. Pentru a 
afla valoarea ratelor viitorului tău credit este de ajuns să folosești 
calculatorul de rate alăturat și vei afla Imediat cifrele care te 
interesează.
Cu CREDINSTANT, creditul pentru nevoi personale de la banca 
UniCredit, visele ți se pot îndeplini mai repede decât te aștepți.

OOfiANM PENTRU 
CREOrtElREURO

OOBAMDJS PENTRU 
credite In lei 0 5,000 7.0

DOBÂNDĂ REDUSĂ PENTRU CONTRACTELE ÎNCHEIATE PÂNĂ LA 15 NOIEMBRIE

88 265 442 619 875

47 140 233 327 457

33 98 164 229 318

X X 109 152 208 
..............y

dobânda standard a băncii minus 2%** dobânda standard a băncii minus 0.51%credit până la

8.000 SSB
fără documente justificative

UniCredit Romania
Banca adaptabila
www.unicredii.ri>'

Pentru detalii vă așteptăm la sediul nostru din Bdul. Deeebal Bloc F, Scările A-B, Parter, Tel: 234 501 
Linie telefonică gratuită: 0800110101

X.

mailto:clara.pas@lnfcrrrnnedia.ro
daniel.lancuglnformmedla.ro
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• Tentativă eșuată. Ștefan T„ de 39 ani, 
din Lupani, a fost prins în flagrant de 
polițiștii Formațiunii Ordine Publică Hațeg, în 
noa|See de 12/13.09.2005, în timp ce încer
ca să pătrundă, prin forțarea cu un levier a 
sistemului de închidere, în incinta unui ma
gazin din Hațeg. (M.T.)

• Nu i-a plăcut culoarea. Ladislau Cristian 
G., de 9 ani, din Petroșani, neșcolarizat, în 
timp ce se afla în parcarea de lângă blocul 
103, de pe strada 1 Decembrie, Petroșani, a 
aruncat cu vopsea pe un autoturism Dacia, 
aparținând lui lulius P. Prejudiciul cauzat 
fiind în valoare de 100 lei (grei). (M.T.)

• Taxați. în ultimele 48 de ore, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 88 amenzi la Legea 
circulației, din care 11 la regimul de viteză și 
au ridicat în vederea suspendării 9 permise 
de conducere, din care 6 pentru alcool. Va
loarea totală a amenzilor aplicate a fost de 
11.685 lei (grei). (M.T.)

Lucrările ia 
supermarketul 
PLUS din 
municipiul 
Orăștie vor fi 
gata până la 
sfârșitul lunii 
octonwrie, con
sideră vieepri- 
marul Alexan
dru Muntean. 
El a mai pre
cizat, în urma 
discuțiilor pur
tate cu 
reprezentantul 
firmei ger
mane, că în 
jurul datei de 
1 noiemorie 
magazinul va 
fi dat în 
folosință.

(Foto: Daniel I. lancu)

JusftS

nvățaturile 
președintelui

Tiberiu Stroia_______
tiberiu.stroia^informmedia.ro

ISPA merge în continuare

D
acă aș avea 15 ani aș zice că avem un 

președinte beton. Un adevărat „tovarăș" 
care nu dă doi bani pe școală. Asta trebuie să 

fii înțeles elevii din discursul pe care 

președintele l-a „aruncat" nonșalant, în fața 

unei școli întregi, cu ocazia începerii unui 
nou an școlar. In felul acesta este de așteptat 

ca de fiecare dată când un părinte își apostro
fează copilul, reproșându-i că nu învață, aces
ta să-i răspundă cu tupeu că nu are nevoie de 

școală. Și să-l dea exemplu pe Băsescu care, 

deși a fost un elev prost, a ajuns ditamai 

președintele.

Ci toate astea pentru că, președintele unui
O stat cu 22 de milioane de suflete, în care 

incultura tinde să devină monedă națională, 

vorbește despre școală ca despre bordelurile 

pe care le-a vizitat în perioada când cutreiera 

mările lumii. Iar, dacă ne gândim la faptul că 

și premierul Tăriceanu a fost un elev corigent 

sau la puzderia de aleși agramați, care freacă 

ridichea prin Parlament, nu ne este greu să 

înțelegem de ce profesorii sunt tratați mai rău 

decât o femeie de servici.
în concluzie, ar fi indicat ca sloganul „Să 

trăiți bine!" să fie înlocuit de celebrul „Prost 

să fii noroc să ai!"

■ Primarul a reușit să-i 
convingă pe cei în 
drept că județul are 
nevoie de ISPA.

Daniel I. Iancu_______________
danieliancu0infufmrnedia.ro

Deva — Primarul Devei, 
Mircia Muntean, a declarat 
aseară că județului Hune
doara i-au fost alocate cele 46 
de milioane de euro prevăzute 
în cadrul implementării Pro 
gramului’ ISPA, în cadrul« 
căruia tor fi reabilitate 
rețelele de apă și canalizare 
din municipiile Deva și Hune
doara. Edilul Devei a fost 
prezent ieri la București pen
tru a convinge membrii exe

cutivului și observatorii ro
mâni în Parlamentul de la 
Bruxelles, de necesitatea unui 
asemenea proiect, a cărui 
finanțare se va derula din 
fondurile de preaderare.
Satisfacția primarului

„Fără falsă modestie, pot să 
anunț că finanțarea progra
mului ISPA a fost validată”, 
ne-a precizat Mircia Muntean. 
„Apreciez în mod deosebit 
implicarea premierului Tări
ceanu în salyarea acestui 
județ. Faptul că am reușit să 
1 corivipg și clF proiectul 
județului Hunedoara a obți
nut, se pare, locul întâi, este 
cea mai mare Satisfacție a 
vieții mele. Sper că lucrările 
pentru implementarea proiec

tului vor demara în această 
toamnă, deși s-ar putea ca 
licitațiile ce vor fi organizate 
să dureze mai mult decât este 
prevăzut”, a mai spus Mircia 
Muntean.
Proiecte PHARE

De la București, primarul 
Devei a plecat ieri la Ti
mișoara, pentru a susține la 
Agenția Regională de Dez
voltare V Vest și celelalte 
proiecte finanțate prin 
PHARE. Este vorba în primul 
-rând de pregete șe vizează 
’dezv&ltârea ^infrastructurii. 
„Gel puțin zece drumuri vor 
începe să fie construite, prin 
aceste proiecte, începând din 
primăvara anului viitor. Apoi 
mai este vorba despre reabi

litarea sitului istoric de pe 
Dealul Cetății Deva și despre 
pasajul peste calea ferată”, a 
afirmat Mircia Muntean.

Mircia Muntean

Program de lucru prelungit
Deva (D.I.) - Prefectul județului Hune

doara, Cristian Vladu, în calitate de 
președinte al comisiei județene pentru sta
bilirea drepturilor de proprietate privată 
asupra terenurilor, a emis un ordin prin 
care solicită Compartimentelor de Relații cu 
Publicul din cadrul tuturor primăriilor din 
județ să-și prelungească programul de lucru 
până la ora 19.00 (în zilele lucrătoare), iar 
sâmbăta să funcționeze între orele 08.00- 
14.00. Ordinul a fost dat în scopul asigurării 
operativității înregistrării cererilor formu
late de persoanele îndreptățite să beneficieze 
de prevederile conferite de legile fondului 
funciar, având în vedere faptul că în data 
de 22.09.2005 expiră termenul de depunere 
a cererilor pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor.

Da, ar trebui pentru 
că există destul de 

multe urgențe care nu 
pot fi rezolvate fără 
ajutorul unui medic 
stomatolog. în cazul 
cabinetelor indivi
duale înțeleg de ce nu 
sunt deschise și 
noaptea, dar 
URGENȚA ar trebui 
să rezolve solicitările 
oamenilor indiferent 
de oră.
Mirela Petroescu, 
Deva

Categoric da. Pentru 
un oraș cu așa de 

multă populație cum 
este Deva, un cabinet 
stomatologic care să 
deservească pacienții 
indiferent de ora din 
zi și din noapte, este 
o strictă necesitate. 
Nu se poate ca în 
Deva să nu mai 
existe urgență 
stomatologică!

Vladimir, 
Deva

Da. Nimic nu se 
compară cu du

rerea de dinți, fiind 
de cele mai multe ori 
insuportabilă. Mă sur
prinde că în Deva nu 
există URGENȚĂ 
stomatologică și mai 
mult decât atât nici 
un cabinet deschis 
pentru timp de 
noapte. Cred că toți 
cei care contribuie la 
GAS au dreptul.
Mariana, 
Deva

PD vrea descentralizare

Da. Este adevărat că 
nu putem să cerem 

cabinetelor particu
lare să aibă deschis și 
noaptea, pentru că 
este opțiunea lor dar 
ar trebui să avem 
URGENȚĂ stomato
logică. Contribuim la 
CAS pentru a benefi
cia de servicii me
dicale la orice oră din 
zi și din noapte.

Da. Este mai mult 
decât necesar pen

tru că durerile de 
dinți sunt insuporta
bile și de cele mai 
multe ori este nea
părată nevoie de in
tervenția stomatologu- ț 
lui. Chiar dacă acum 
sunt foarte multe ca
binete individuale ar 
trebui să fie un cabi- ’ 
net stomatologic 
deschis non-stop.
Doina Sav,
Deva

MMMRPKM
Prefectura județului Hunedoara: 
Nu are program de audiente.

Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Ion Bogdan, adjunct al comandantului 
pentru logistică 14.00-16.00

IPJ Hunedoara:
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ 
10.00 - 12 00

Primăria Municipiului Deva:
Ifiaerfkni uiranrimar * 08.00-10 00

București (D.I.) - întărirea 
descentralizării, o mai bună 
gestionare a fondurilor la ni
vel local și distribuirea resur
selor bugetare direct comu
nităților și nu prin inter
mediul consiliilor județene, 
sunt obiective aflate în vizorul 
conducerii Partidului Demo
crat.

Președintele Partiduluiu De
mocrat, Emil Boc, a precizat 
că aceste modificări vor con
stitui obiectul unor dezbateri 
separate în partid cu toți aleșii 
locali ai PD, după care aceste 
□mnndampnfp vor fi trimise

tru susținerea în Parlamentul 
României. Principalele modif
icări țin de întărirea descen
tralizării, de o gestionare mai 
bună a fondurilor la nivel 
local, de a da posibilitatea 
poliției comunitare să aibă 
prerogative pe măsura sar
cinilor care îi revin și ca 
resursele bugetare să se trans
mită direct comunităților 
locale, nu prin intermediul 
consiliilor județene.

Emil Boc a apreciat că 
numai o tergiversare din 
partea opoziției ar putea deter
mina puterea să recurgă la

Viorica, 
Deva

tară de cartier „L>a Stadion”, a căror valoare tȘla’* să 1 
ridică Ia un miliard de lei vechi. gw Da**^rw^u)
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• Stranieră refuzată. Cetate Deva a 
câștigat, ieri, cu 36-28 partida amicală de

Verificare disputată în deplasare în compania 
Tnou-promovatei CSM Sibiu. "în acest joc am 

testat și o jucătoare din Serbia, dar în afara 
unui fizic impresionant jucătoarea nu a con
vins, astfel că nu o vom coopta în lot", pre
ciza Marian Muntean. (C.M.)

• Securitate^ Măsurile de securitate la 
meciul Dinamo - Everton, programat azi, de 
la ora 21.45, la București, în prima manșă a 
turului I al Cupei UEFA, vor fi asigurate de 
aproximativ 800 de jandarmi. Suporterii 
echipei Dinamo vor ocupa peluza a ll-a, 
"Cătălin Hâldan", în timp ce fanii formației 
engleze vor fi amplasați la peluza I. (C.M.)

România pica în topul FIFA
București (C.M.) - Echipa națională a 

României ocupă locul 32, pierzând o poziție 
față de luna trecută, în clasamentul FIFA 
Coca-Cola dat publicității, ieri, la Geneva, a 
anunțat site-ul oficial al forului mondial. 
România are 660 de puncte, acumulând 11 
puncte în plus față de luna august. Re
trogradarea cu un loc a selecționatei noas
tre e oarecum ciudată, mai ales că în ulti
ma perioadă “tricolorii” au obținut două 
victorii în preliminariile CM, dintre care 
una în fața Cehiei, echipă clasată pe locul 
IV. Adversarele României în preliminariile 
Cupei Mondiale din 2006 ocupă următoarele 
poziții: Olanda - locul 2, Cehia - 4, Finlan
da - 40, Macedonia - 96, Armenia - 115 și 
Andorra - 125. Următorul clasament FIFA 
va fi dat publicității pe 19 octombrie.

XX;

1. bj ia 639 puncte;
2. Olanda 785;_________
3. Argentina 778;
1 Cehia 7^.
5 Mexic 771._____________

6. Franța 770,__________
7. USA 768;____________
8. Spania 750;_________
9. Portugalia 743;
10. Suedia 740;

L ' .. .

11. Ăriqiia 738;

12. Turcia 731;
13. Italia 725; .
14. Danemarca 731;
15. Germania 718; ,
16. Japonia 716;_______
17. Polonia 705;
18. Iran 702;
19. Costa Rica 700;

■20. Grecia 699.

Arbirii etapei a V-a, sâmbătă, 17.09
Liberty Salonta - Olimpia Satu Mare_________________
Arbitri: Valentin Igna (Timișoara) - Horia Bochiș (Dej), Adri
an Popescu (Craiova).
IS Câmpia Turzii - Gaz Metan Mediaș________________
Arbitri: Marius Bocăneală (Galați) - Nicolae Megheșan 
(Târnăveni), Ion Onicaș (Zalău).
Continui Hunedoara - FC Bihor________________________
Arbitri: Sebastian Colțescu (Craiova) - Ispas Cojocaru 
(București), Claudiu Tripa (Arad).
UTA Arad - FCM Reșița_____________ __________________
Arbitri: Ciprian Danșa - Dorin Mudura (ambii Oradea), Mon
ica Rigo (Cluj).
Unirea Alba lulia - Unirea Dej_________________________
Arbitri: Claudiu Ștefănuți (Bistrița) - Nicolae Dobrică, Daniel 
Demetrescu (ambii Rm. Vâlcea).
Gloria II Bistrița - CFR Timișoara___________;__________
Arbitri: Sorin Mocan (Turda) - Mirel Albon, Gero Szabo 
(ambii Cluj).
Universitatea Cluj - Unirea Sânnicolau Mare________
Arbitri: Liviu Cincă (Balș) - Florin Hânca (Ocna Mureș), Sil
viu Mocan (Arad).
Partida Minerul Lupeni - Armătura Zalău nu se va dispu
ta, deoarece echipa oaspete s-a retras din campionat, toate 
rezultatele urmând să-i fie anulate.

Fundașul 
echipei At Roma, 
CristianGhivu, a 
întrerupt antre
namentul de ieri, 
din cantonamen
tul de la Trigo- 
ria, din cauza 
unor dureri mus
culare. Acesta a 
hotărât să se me
najeze în vederea 
meciului cu Aris 
Salonic, care se 
va disputa, azi, 
In prima manșă 
a turului întâi al 
Gupei UEFA.

(Foto: EPA)

Ce vrăjeli a mai făcut FRH?
■ Cetate acuză federa
ția de delegări dubioase 
ale arbitrilor și rea- 
voință în cazul Cartaș.

Ciprian Marinuț 
ciprian.marinul@lnfornimedia.ro

Deva - Clubul Cetate înre
gistrează noi lovituri sub cen
tură din partea FRH, plătind 
astfel tribut pentru curajul de 
a nu pleca capul în fața 
abuzurilor șefilor handbalului 
românesc. Cele mai recente 
“faulturi” al FRH se referă la 
menținerea suspendării gol- 
gheterei Carmen Cartaș și la 
delegarea cel puțin suspectă a 
unor arbitri la partida pe 
care Cetate o va susține 
sâmbătă în deplasare cu 
Oltchim Rm. Vâlcea.
Verdict amânat

La cererea Consiliului de 
Administrație al FRH, unde 
siint mai mulți președinți de 
cluburi onești decât subor
donați supuși ai federației, 
Comisia de Apel a dezbătut... 
că judecat nu putem spune, 
ieri, încă o dată cazul Car
taș. Minunății membri ai 
Comisiei FRH s-au învârtit în 
jurul cozii vreo două ceasuri, 
după care au amânat verdic
tul pe motiv că nu pot lua o 
decizie. “Ne-au amânat încă o 
dată, deși am făcut un memo
riu în care am luat întreaga 
vină asupra mea, admițând că 
eu sunt vinovat că nu am 
trimis actele medicale la timp

Carmen Cartaș (la minge) rămâne în continuare suspendată (Foto: arhivă)

și că jucătoarea nu are nici o 
vină”, afirma Marian Mun
tean, președintele clubului 
devean.
Coincidență suspectă

“Ne mai păcălesc așa vreo 
două etape, cât avem meciuri 
cu adversari tari, după care 
când o să jucăm cu Brăila sau 
Sibiul reduc suspendarea. 
Apoi, se vor bate cu pumnul 
în piept că respectă cererea 
lui Gheorghe Tadici (antre
norul naționalei n.r.) care a 
spus că are nevoie de Cartaș 
la lotul național”, comenta ofi
cialul devean. Un alt fel de

abuz reclamat se referă la de
legarea suspectă a unor arbi
tri. “Cuplurile de fluierași 
Harabagiu - Stănescu și Stârc 
- Ștefan au participat înainte 
de începerea campionatului la 
un turneu la Rm. Vâlcea, 
unde au fost omeniți cu de 
toate.

Apoi printr-o coincidență 
dirijată de FRH cele două 
brigăzi au fost delegate toc
mai la meciurile Oltchimului 
din primele două etape, adică 
la Roman și la meciul pe 
care-1 vom juca noi sâmbătă 
la Rm. Vâlcea”, afirma Mari
an Muntean.

Contactat de “Cuvântul 
liber” pentru a lămuri 
situația, loan Mateescu,
președintele Comisiei de 
Arbitri a Federație Române 
de Handbal, a spus că nu e 
nici un fel de conspirație. 
“Arbitrii în cauză au partici
pat la turneul de la Vâlcea 
pentru că vrem să-i pro
movăm la nivel internațional, 
nu pentru că sunt prieteni ai 
Oltchimului. Ca dovadă, în 
prima etapă Oltchim a pier
dut la Roman, semn că arbi
trii au fost corecți și nu au 
ajutat echipa din Vâlcea”, 
preciza Mateescu.

Renaște fotbalul la sate
. i:

■ Ediția din aceșț an a 
Campionatului Jude
țean pornește la start 
cu șase noi echipe.

Ciprian Marinuț 
clprian.marinut@infornimedia.ro

Deva - Fotbalul hunedore- 
an la nivelul diviziilor infe
rioare revine la viață, după 
o perioadă de câțiva ani mar
cată de desființarea unor 
echipe și de distrugerea unor 
terenuri. Procesul de 
redresare, început vara tre
cută când s-au înființat 5-6 
noi echipe, a continuat în

această vară, prin apariția a 
încă șase formații. S-a ajuns 
astfel în situația ca AJF să 
împartă Campionatul Jude
țean în două serii, de 10, 
respectiv 9 echipe, după ce cu 
2-3 ani în urmă la start erau 
doar 5-6 formații.
Ideea prefectului

înființarea unor noi echipe 
la Baru Mare, General Berth
elot, Băcia, Ribița și Buceș se 
datorează unei inițiative a 
prefectului de Hunedoara, 
Cristian Vladu, transpusă în 
realitate cu sprijinul AJF. 
„în lima iunie i-am prezentat 
prefectului un raport de spe

cialitate al Direcției pentru 
Sport, iar dumnealui mi-a 
cerut să elaborez un program 
de implem ntare și dezvoltare 
a fotbalului în mediul rural. 
L-am întocmit rapid, bazându- 
mă pe prevederile legale care 
cer ca trei la sută din buge
tul local să fie destinat în 
exclusivitate activităților 
sportive și l-am transmis în 
teritoriu primăriilor. Spre 
bucuria noastră reacțiile au 
fost pozitive, apărând aceste 
șase noi echipe care vor lua 
startul în ediția din acest an 
a Campionatului Județean”, 
afirma Mircea Sîrbu, 
președintele AJF Hunedoara.

SwiUo CJ Fotbal
--------------------------------- --------------------------- J.

Seria Valea Mureșului _____
1. Olimpia Ribița____________ _
2 Victoria Brad________________
3. Victoria Dobra______________
4. Agrocompany Băcia_________
5. Zarandul Crișcior____________
6. Streiul Simeria Veche_______
7. Moții Buceș_________________
8. Guler Deva__________________
9. Casino Ilia
Seria Valea Streiului ______
1. AS Sântămăria Orlea
2. Cerna Toplița _____________ .
3. Viitorul Păclișa_______ ______
4. AS Boșorod_________________
5. Cerna Lunca Cernii__________
6. Streiul Baru Mare___________
7. Știința lancu de Hunedoara
8. Minerul Teliuc______________
9. Gloria Bretea Română
10. Unirea General Berthelot 1

I...... .

Etapa I, duminică, 25 septembrie, ora 16.00
Olimpia Ribița - Victoria Brad__________________________
Victoria Dobra - Agrocompany Băcia__________________
Zarandul Crișcior - Streiul Simeria Veche_______________
Moții Buceș - Guler Deva_________ __________ ___________
Casino Ilia - stă______________________________________
Etapa a II -a, duminică, 2 octombrie, ora 16.do 

Streiul Simeria Veche - Moții Buceș __________________
Aqrocompany Băda - Zarandul Crișcior__________ ■ -
Victoria Brad - Victoria Dobra______________ ___________
Casino Ilia - Olimpia Ribița_____________________________
Guler Deva - stă______________ __________________ ____
Etapa a III -a, duminică, 9 octombrie, ora 16.00 
Victoria Dobra - Casino Ilia _________________ '
Zarandul Crișcior - Victoria Brad x__
Moții Buceș - Aqrocompany Băda__________ ___________
Guler Deva - Streiul Simeria Veche_____________________
Olimpia Ribița - stă__________ _ ________________________
Etapa a IV -a, duminică, 16 octombrie, ora 16.00 
Aqrocompany Băcia -'Guler Deva ______________
Victoria Brad - Moții Buceș ________________________
Casino Ilia - Zarandul Crișcior__________________________
Olimpia Ribița - Victoria Dobra_________________________
Streiul Simeria Veche - stă_____________________________
Etapa a V-a, duminică, 23 octombrie, ora 15.00 
Zarandul Crișcior - Olimpia Ribița_______________________
Moții Buceș - Casino Ilia________________________________
Guler Deva - Victoria Brad_____________________________
Streiul Simeria Veche - Agrocompany Băcia____________

■ Victoria Dobra- stă___________
• Etapa a Vl-a, duminică, 30 octombrie, ora 15.00 

Victoria Brad - Streiul Simeria Veche___________________
Casino Ilia - Guler Deva________________________________
Olimpia Ribița - Moții Buceș____________________________
Victoria Dobra- Zarandul Crișcior____________________ __
Aqrocompany Băda - stă_______________________________
Etapa a Vil-a, dumnică, 6 noiembrie, ora 15.00 
Moții Buceș - Victoria Dobra.________
Guler Deva - Olimpia Ribița_____________________________
Streiul Simeria Veche - Casino Ilia

Aqrocompany Băcia - Victoria Brad_____________________
Zarandul Crișcior - stă, _______________ _____________
Etapa a VIII -a, duminică, 13 noiembrie, ora 15.00 
Casino Ilia - Agrocompany Băcia_________________ _______
Olimpia Ribița - Streiul Simeria Veche___________________
Victoria Dobra- Guler Deva______________________________
Zarandul Crișcior - Moții Buceș_________________ ________’
Victoria Brad - stă___________ _________ ___________
Etapa a IX-a, duminică, 2o noiembrie, ora 15.00 
Guler Deva - Zarandul Crișcior___________________________
Streiul Simeria Veche - Victoria Dobra___________________
Agrocompany Băcia - Olimpia Ribița_____________________
Victoria Brad - Casino Ilia________________________________
Moții Buceș - stă.________________________________________
Guler Deva joacă pe terenul de la Uroi,
Victoria Brad joacă pe terenul Liceului „Avram lancu" Brad.

Vara a fost propice fotbalului hunedorean

mailto:ciprian.marinul@lnfornimedia.ro
mailto:clprian.marinut@infornimedia.ro
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• Solicitare. Președintele 
Comisiei Centrale a Arbitrilor, 
Ion Crăciunescu (foto,) s-a 
adresat Comisiei de Disciplină 
a FRF ca urmare a acuzelor 
formulate la adresa lui și a

arbitrilor de finanțatorul clubului FC Vaslui, 
Adrian Porumboiu.(MF)

Sofronie se retrage
București (MF) - Sportiva Daniela Sofro

nie a anunțat-o pe antrenoarea sa, Mirela 
Szemerjai, că renunță la activitatea com- 
petițională deoarece nu mai poate face față 
cerințelor gimnasticii de performanță. De
cizia Danielei Sofronie vine după ce Fede
rația Română de Gimnastică a decis desfiin
țarea lotului olimpic de gimnastică, sporti
vele fiind trimise să se pregătească la 
cluburile lor. Sofronie declarase că va încer
ca să evolueze în concursul individual com
pus la Campionatele Mondiale de la Mel
bourne. Daniela Sofronie a câștigat medalia 
de aur cu echipa României și pe cea de 
argint la sol, în cadrul Jocurilor Olimpice 
de la Atena, din 2004.

Ea mai are în palmares un titlu de cam
pioană europeană cu echipa și unul de vice- 
campioană la individual compus, îh 2004, la 
Amsterdam. De asemenea, Sofronie a făcut 
parte din echipa României, vicecampioană 
mondială la Anaheim, în 2003.

Fanaticii suporteri ai echipei Feneruahce 
Istanbul au plecat dezamăgiți de pe arena 
San Șira, unde formația lor favorită a fost 
învinsă ție AC Milan (1 - 3) în prima etapă 
a Ligii Campionilor la fotbal. (Foto: epaj

Absență
Liverpool (MF) - Mij

locașul olandez Andy van 
der Meyde (foto) va rata i 
dubla confruntare cu Di
namo din primul tur al 
Cupei UEFA, din cauza 
unei accffientări la muș
chii aductori, care îl va 
ține departe de gazon ș 
pentru cel puțin încă o 
lună. „Știu că el speră 
să revină în două săp
tămâni, dar va avea ne
voie de mai mult timp 
pentru a se antrena”, a i 
declarat managerul gru- î 
pârii Everton, David î 
Moyes. Sosirea fostului ; 
jucător al echipei Inter- 
nâzionale Milano la E- j 
verton a fost întârziată i 
deoarece această acei-, i 
dentare l-a împiedicat să j 
efectueze cu sueces pri- p 
ma vizita medicală. El i 
a reușit în final să se i 
transfere după câteva ; 
zile, sem- ;
nând un con- î

Two men show
■ Ivanisevici și Muster au 
oferit un spectacol total 
în meciul demonstrativ 
de la Romanian Open.

București (MF) - Foștii ju
cători de tenis Goran Ivanise
vici și Thomas Muster au fă
cut spectacol, marți seara, la 
meciul demonstrativ pe care 
l-au jucat la BCR Open Româ
nia, chiar în ziua în care cro
atul a împlinit 34 de ani. Vic
toria a revenit austriacului, 
care s-a impus cu scorul de 
6 - 3, 7 ■ 5. La un moment dat, 
Muster a luat din tribună o 
cască de motociclist, pe care 
i-a dat-o apoi unui arbitru. în 
setul al doilea, Ivanisevici i-a 
dat arbitrului o banană și o 
sticlă de apă, ca să vorbească 
mai tare, după care a regre
tat gestul, pentru că oficialul 
a început să țipe. „Nu-ți mai 
dau banană!”, i-a spus Ivani
sevici arbitrului. Tot în setul 
al doilea, după o minge în a- 
fara terenului, Ivanisevici s-a 
dus la arbitru și i-a mutat 
scaunul în interiorul terenu
lui, ca să vadă mai bine, spre 
amuzamentul spectatorilor.
Amabilități

înainte de meciul demon
strativ, cei doi foști tenismeni 
au susținut o conferință de 
presă, în care s-au declarat 
bucuroși să revină în Roma
nia. „Este o onoare pentru

Steaua caută să răzbune Rapidul

Alexandru Buligan

Campion
Madrid (LG.) - 
Alexandru Buligan a i

câștigat Supercupa ;

Spaniei la handbal j
din postura de antre- j
nor secund al echipei
San Antonio Port- ;

land. în finală, for- î
mația fostului portar î

al naționalei Români- j
ei din anii 80-90, s-a i
impus cu 29 - 27 în î
fața echipei Vallado- î
lid. Buligan este unul f

dintre ce| mat bine 
cotați tehnicieni din ; 
Spania, el fiind se- ; 
cund și la naționala ; 
acestei țări, campioa- ș 
nă mondială en-titre. î 

Drept recunoaștere a ; 
meritelor sale, fede- ; 
rația de la Madrid i-a I 

prelungit acestuia j 
contractul până în 
2008. Campionatul ș 
iberic este considerat j 
în prezent cel mai ; 
puternic din lume, iar | 

Spania este țara care j 
are cele mai multe î 
reprezentante (4), în j

■ Fotbaliștii din , .... 
Ghencea speră să scape 
în seara aceasta de 
complexul norvegian.

Liviu Gordea_______________ .
Ihnu.gordea@informmedia.rc

Oslo - După ce a ratat cali
ficarea în grupele Ligii Cam
pionilor în favoarea lui Ro
senborg Trondheim, formația 
antrenată de Oleg Protasov a 
dat peste un nou adversar din 
Norvegia în primul tur al Cu
pei UEFA. Valerenga Oslo es
te echipa care în '98 umilea 
Rapidul lui Mircea Lucescu, 
avându-1 în avanposturi pe 
uriașul John Carew, pe atun
ci încă necunoscut. Conștienți 
de valoarea vikingilor și cu 
lecția învățată după experien
ța Rosenborg, steliștii au a- 
juns la Oslo fără patronul Gi- 
gi Becali și cu dorința de răz
bunare. Din păcate, golgeterul

Turnee de tenis
Budapesta (MF) - Te- 

nismanul Adrian Ungur 
s-a calificat în turul doi 
al turneului challenger 
de la Budapesta (Unga
ria), dotat cu premii în 
valoare totală de 21.250 
de euro. Adrian Ungur 
l-a învins, în runda inau
gurală, cu 6 - 3, fi - 1, pe 
belgianul Stefan Wauters 
și va juca în faza urmă
toare a competiției cu 
italianul ? I sio Di Mau
ro, cap de Serie numărul 
unu, care, a trecut, cu 
scorul de g - 1, 6 - 2, de 
rusul Iuri ȘUkin.

Perechea Adrian Cru
ciat/JaVier Genaro-Mar- 
tinez (România/Spania) 
s-a calificat în sferturile 
de finală ale turneului 
challenger desfășurat la 
Sevilla (Spania), dotat cu 
premii în valoare totală 
de 37.500 de euro. 

mine să fiu din nou aici, unde 
am câștigat în urmă cu zece 
ani acest turneu, fiind un 
punct spre ascensiunea mea 
pe primul loc în clasamentul 
ATP. Mă bucur să văd că 
terenul central arată foarte 
bine, iar interesul pentru 
tenis în România este mare”, 
a spus Muster.

întrebat dacă l-ar învinge 
pe tenismanul spaniol Rafael 
Nadal, dacă ar fi fost din a- 
ceeăși generație, Muster a 
răspuns: „Mă bucur că nu 
suntem din aceeași generație, 
că ar fi însemnat să mai joc 
zece ani. Nu cred că trebuie 
să comparăm generațiile. Na
dal este un jucător foarte bun, 
dar fiecare generație își are 
cei mai buni jucători”.
A trecut pe Diesel

Goran Ivanisevici a afirmat 
că încă mai poate servi cu 
peste 200 kilometri pe oră. 
„Am amintiri foarte plăcute 
din București, unde am câș
tigat turneul în 1993. Am avut 
manager român, am multe cu
noștințe pe aici așa că, Tho
mas, ai grijă, vreau să câștig 
azi, mai ales că este și ziua 
mea. Mă bucur să fiu aici. Nu 
am mai servit de multă vre
me. Pot lovi cu 200-210 kilo
metri la oră, dacă nu mă doa
re umărul, dar acum motorul 
meu e Diesel, așa că durează 
ceva timp până se încălzește”, 
a spus Ivanisevici.

Steliștii au ca obiectiv calificarea în grupele UEFA.

Dică nu va putea juca astăzi, 
atacantul ispășind ultima eta
pă de suspendare.

Campionii au însă moralul 
ridicat de victoria obținută în 
campionat, 2 -1, la Târgu Jiu, 
chiar dacă Oleg Protasov și-a 
păstrat obiectivitatea: „ne aș
teaptă un meci mai greu de-
cât cu Rosenborg”. Tehni- rece la Oslo, între 4 și 6 gra-

■ Tehnicianul lui Juven
tus vrea compensații 
pentru jucătorii acciden
tați la națională. .

Torino (MF) - Antrenorul 
echipei Juventus Torino, Fa
bio Capello, consideră că ar fi . torii ajung obosiți la meciuri- 
corect ca grupările de fotbal . le echipelor naționale. Viitoa- 
să primească compensații fi- , 
nanciare în cazul în care ju- ■ 
cătorii convocați la echipele 
naționale se accidentează, așa 
cum s-a întâmplat cu france
zul Lilian Thuram. „Ar fi co
rect ca grupările să, primeas
că compensații. Cluburile își 
plătesc jucătorii, iar dacă u- . 
nul dintre aceștia se acciden
tează în meciurile internațio- 
nale, echipele sunt afectate, a- 
tât din punct de vedere finan
ciar, cât și sportiv”, a decla
rat tehnicianul italian pentru 
cotidianul Corriere Dello Sport. 
Lilian Thuram va fi indispo-

u

Muster și-a făcut de cap la Romanian Open. (Foto: epa)

cianul ucrainean susține că 
Valerenga este o echipă pe
riculoasă, mai ales că vine 
după o victorie în campionat, 
scor 4 - 0, cu Fredrikstad. 
„Valerenga este o echipă pu
ternică. Le lipsesc câțiva ju
cători de bază și o să vedem 
ce ne pot arăta. Este destul de 

urma accidentării suferite în 
partida Irlanda - Franța. 0 -1, 
disputată pe 7 septembrie, în 
preliminariile CM-2006.
Supraîncărcat

„Calendarul competițional 
este supraîncărcat, iar jucă- 

cahirt ranAiln anâră interesele cluburilor.

de, dar nu avem ce fetce tre- 
buîy”săf1jirtăm”, â'îSbhfionat 
Protasov.
Problemele gazdelor

Pericolul numărul unu pen 
tru poarta lui Hamutovski ar 
putea fi Tore Andre Fio. Re
venit după o absență de mai 
bine de o lună, fostul coleg al 
lui Dan Petrescu la Ghelsea, 
acum în vârstă de 32 de a’ 
este unul dintre cei mai expt. 
rimentați jucători norvegieni. 
Chiar dacă Fio va fi titular în 
meciul cu Steaua, antrenorul 
Kjetil Rekdal are mari pro
bleme de lot. Steffen Iversen 
s-a acidentat în partida cu 
Slovenia din preliminariile 
Cupei Mondiale, în vreme ce 
fundașul Kjetil Waehler, că
pitanul obișnuit al echipei 
Valerenga, și mijlocașul Ar- 
dian Gashi sunt suspendați. 
Partida are loc cu începere de 
la ora 20:30 și va fi transmisă 
în direct de TVR1. ;

rea ediție a Cupei Mondiale 
va fi câștigată de selecționa 
ta ai cărei jucători au fost cel 
mai puțin solicitați, și în mod 
sigur nu de cea mai bună e 
chipă”, a mai spus Fabio Ca 
pello. Echipa Juventus Tori 
no, la care evoluează și ata 
cantul Adrian Mutu, joacă îr 
Liga Campionilor.

mailto:Ihnu.gordea@informmedia.rc
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Vând garsoniere (19)
• 2 aurora, amenajări, contorizări, bloc 
cărămidă, gresie, faianță, Gojdu, Deva, preț 550 
milioane lei, negociabil. Tel. 0741/301548, 
0727/389936
» 2 caman. etaj 1, bL 4, Dacia, bine amenajată, 
preț negociabil, la vedere. Tel. 228109, după ora 
.16, zilnic.
• confort 1, decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat Tel. 
0741/154401.
• ti<a aotafo, etaj 2, contorizări, balcon, 
vedere la stradă, Zamfirescu, bl. Q2, sc. 2, preț 
22000 euro. Tel. 0729/175965,231262.
• D»r«,, zona Policlinica Dacia, etaj 2, preț 480 
mSa ia Tel. 0745/253413.

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 0722/281896 sau 
219232
• orartel legeni camere decomandate, balcon, 
etaj 2 din 4, Mărăști, preț 65000 ran, negociabil. 
Tei 0743/384022 0745/888619.
• MntitiKonondatt, Deva, L Maniu, contorizări, 
parchet balcon închis, etaj intermediar, preț 570 
milioane lei, negociabil Tel. 0741/301548, 
0727/389936
• agwti, liarnmand ita, suprafața peste 35 mp 
și garsonieră camere semidecomandate, zona 
Kogălniceanu. Tel 0741/154401,227542 seara.
•ana Vă dec_ et 2, balcon, bloc cără
midă, bine Întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• ana Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2 ocupai r imediat preț negociabil tel. 
0745/253662 211587. (Evrika)
a zm MMata Nou, dec, contorizări, proiect 
gaz 2 focuri,'preț 72000 RON, tel. 0723-251498. 
232809.0788-165702 (Fiesta Nora)
• zona MMMU Nou zonă liniștită etaj 2 deco
mandată 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702 (Fiesta Nora)
• zonă ia decomandată balcon, 
amenajată și modificată rigips, gresie, faianță 
apometre, gaz conzorizat repartitoare, se dă și 
mobilată preț 68.000 RON, tel.0745/302200, 
232808,0788/165703. (Fiesta Nora)

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• 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
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• zona Dorobanți, parter înaft, decomandată 
balcon, cămară termopan, ușă metal nouă 
parchet laminat gresie, faianță apometre, gaz 2 
focuri, liberă preț 67.000 RON, tei.0723/251498 
232808,0786^165702. (Fiesta Nora)
• zona Uorița, etaj intermediar, 33mp, balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată 
foarte bine întreținută preț 78,000 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 
(Garant Consulting)
•contat 2 dec suprafață peste 35 mp, b-dul 
Decebal, preț negociabil, tel. 0741-154.401, 
227542 seara. (Garant Consulting)
• rontidec, călărie» balcon, etaj intermediar, 
zona Kogălniceanu, preț 64.000 ron, tel. 0741- 
154.401,227542, seara. (Garant Consulting) 
■ana Zanrflraacu dec, etaj 1, ocupabilă ime
diat, 650 milM 2352080721/985256, (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec, amenajată et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256 (Rocan 3000)
•ana Dada, bloc cărămidă et t dec contori
zări, preț. 485 mii. lei Tel. 235208,072V985256. 
(Rocan 3000)
•zanaMMAdec mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235206 0721/744514. (Rocan 3000) 
•za* Mării, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235206 0724/620358 (Rocan 
3000)
• aL 3, dec,, balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005226 (CasaBetania)
• 2 camere, semidec, parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă totul contor
izat zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii, tel. 235206 
0721-985256 (Rocan 3000)
• ztna Dorobanți, dec modificată 
(cameră+living), repartitoare, parchet 9resie, 
faianță contorizări, etaj i, preț 850 mii, tel 
235206 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235206 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. 235206 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu semidec et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235206 0724-620356 (Rocan 3000)

e

• rin buri, în Deva, preț 450000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• rtt. M. Eminescu, et 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel 0729/002100. (Mega
lopolis)
• dac,zanaDorobanți, etaj intermediar, contor
izată amenajată preț 700 mii neg. tel, 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
•zana Dada, parter, contorizată gresie, faianță 
lamelar, ptr. locuit și sp. corn, preț 390 mii, tei. 
211075, 0745/666447, 0721/034571. (Mondial 
Casa)
•et 3, contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005226 (CasaBetania)
• at ă garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță parchet, contorizări, 
merită văzută Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914686 0720/169303. (Casa 
Betania)
•at 1, dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400,0720/387896 0742/005226 (Casa Betania)
■ et 6 zugrăvită contorizări, balcon, ocupabi lă 
imediat, Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896 0741/120722. (Casa Betania)
• Deva, MKRO15, str. Mihai Eminescu, parter, 27 
mp. Preț 430000000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• Deva, vtr. M. Eminescu, baia cu gresie și 
faianță apometre. S.T. 33 mp. Preț 470000000 
ROt negociabil. TeL 0746/225726: 0254-213 050. 
(Casa Majestic)

Cumpăr garsoniere (20)
■ ki Dna, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)
• ieșeni, ki Deva, tel. 0741-154.401,227542, seara. 
(Garant Consulting)

Vând ap. 2 camere (03)
• tenii al H^eg, T. Vladimirescu, etaj 2. balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• dacomano, , 63 mp, balcon închis, 
contorizări, boxă uscătorie, interfon, str. Titu 
Malorescu, Deva. Tel. 0741/210056.
• decomandate, bloc cărămidă etaj 1, balcon 
închis, contorizări apă gaz 2 focuri, acoperit cu 
tablă interfon, cablu tv, preț negociabil la 
vedere. TeL 0723/933333.
• decomandata, bloc cărămidă modificări inte
rioare, contorjzări complete, etaj 4, Minerului, 
preț 76000 ron, negociabil, vedere spre oraș. Tel. 
0723/427929,0722/857606 0766/763615
• decomandate, parter, centrală termică 
parchet brad lăcuit scurgere separată gresie, 
faianță bun pentru privatizare, Deva, zona gării. 
Tel. 220211,9-13,21788619-21.
• Deva, BMceicii, etaj intermediar, decoman
date, bloc de cărămidă 56 mp, parchet balcon, 
preț 105.000 ron. Tel. 221712,0724/305661.
• Deva, Bătaacu, lângă Biserică 60 mp, parchet 
vedere deosebită cărămidă decomandate, 
contorizări, preț880 milioane lei, negociabil. Tel. 
0745/666447.
• Deva, I. Maniu, bl. B, ap. 64, etaj 4 din 10, geam 
la baie, parchet gresie, faianță ușă lemn la 
intrare 2 focuri gaz, interfon, preț L2 mid. lei. Tel. 
0720/306332.
• Den, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, preț 1,150 
mid. lei, Tel. 0254/223336
■ foarte agent 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.
• foarte ugati, etaj t Deva, Al. Moților, bloc 
cărămidă 34 mp, gresie, faianță îmbunătățiri, 
negociabil. TeL 227696 după ora 16 0742/564654.
• foarte agent, Gojdu, decomandate, 40 mp, 
parter, contorizări, Interfon, parchet ideal 
pentru privatizare, preț 700 milioane lei. Tel. 
229034,0724/355166.
• parter halt vedere la stradă centrală ușă 
metalică termopane, geam la baie, parchet 
gresie, faianță zona Progresul, preț 140.000 ron, 
negociabil. Tel. 0724/348193.
• amidacomandal termopan, ușă metalică 
contorizări, bucătărie mărită balcon închis. 
Deva, Minerului, bl. 36 sc 1, etaj 1, preț 80000 
ron. Tel. 231262,0727/389936
• Skneria, zona gării, etaj 2, decomandate, bloc 
cărămidă preț 69.000 ron. Tel. 0721/262355
• agent 40 mp, semidecomandate, Dacia, etaj 
4, fără probleme la izolație, contorizări, gresie, 
faianță balcon închis, preț 720 milioane lei. Tel. 
229034.0724/355166
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• agent Deva, Kogălniceanu, bl. F, etaj 3, 
contorizări, unele îmbunătățiri (cărămidă 
circuit), prețul pieței. Tel 215526, orele 17 ■ 20.
• Btacenrtl Hun taji, centrală nouă 
gresie, faianță parchet instalații noi, interfon, 
ușă metalică balcon închis, 720 milioane lei, 
negociabil, accept credit bancar. Tel 
0722/972981.
• Dada, at 3, amenajat modem, ocupabll 
imediat preț 630 mii neg, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• oi ti, caoforizări, balcon închis, zonă 
liniștită tel. 0740/126029. (Prima- Invest)
• Lltatiu, dec., balcon închis, parchet 
amenajat contorizări, preț 880 mă, neg., tel. 
0742/019416 (Prima-lnvest)
• dec, canini contorizări, balcon închis, 
ocupabil Imediat preț 120.000 RON, neg, tel. 
0740/210780 (Prima-lnvest)
• zona M. 1 Decembrie, sdec, et 3, contorizat 2 
focuri gaz, apometre, ocupabil imediat preț 980 
mii, tel. 0745/640725 (Mimason)

• zonaNogiHaanu,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)
• agent Llhțndd, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizat 
preț 980 mii, neg, tel. 0740/173103, 206003 
(Mimason)
• zona Uorița, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizat 50 mp, preț 
950 mii, neg, tel. 206003,230324 (Mimason)
• Miorița sdat, balcon mare închis, zonă 
liniștită bucătărie modificată parchet contor
izat total, ocupabil imediat preț 95000 RON, tel 
0723/251496 232806 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică preț 
28000 euro, tel. 0723/251496 232806 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Ufcocu, etaj intermediar, decomandate, 
balcon mare, contorizat total, parchet faianță 
ușă metalică preț 100000 RON, tel 0723/251496 
232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Scărișoara, etaj 3, cu centrală termică 
balcon închis, mobilat preț 76000 RON, tel. 0745- 
302200,232806 0788165703. (Fiesta Nora)
• zonă idbacaidrta, vedere la bulevard, etaj 2, 
decomandate, 2 balcoane, parchet contorizări,

ret 130.000 RON, tel. 0788/165703,232806 0745/ 
302200. (Fiesta Nora)
• zana Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică parchet gresie, faianță apometre, gaz 
2 focuri, preț 79,000 RON, tel. 0745-302200.232806 
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 Kog (et 6 circuit parchet stejar,
balcon mare, 2 holuri, ușă lemn masiv, 
apometre, gaz contorizat scara cu interfon, bloc 
de cărămidă preț 950 mii, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• agent Lflacuta, dec, fără îmbunătățiri, 
bucătărie modificată balcon închis, contorizări, 
preț 980 mii, neg., tel. 0740/173103, 206003. 
(Mimason)
• zona Horiți, parter cu balcon construit beci, 
baie cu geam, parchet contorizări, 50 mp, preț 
960 mii, neg, tel 206003,230324. (Mimason) 
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comanda, modernă. Oca
zie! 785 mil. lei, neg. 235206 0721/985256 (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mii, neg. TelL 235206 0721/985256. (Rocan 
3000)
•ană cenkta, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei neg. Tel. 
235206 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 26000 euro, 
negociabil. Telefoane 235206 0724/620356 
(Rocan 3000)
•zona Hero 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 miL, neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona X Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235206 0721/985258 (Rocan 
3000)
•zonă anbta, I. Creangă et 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel 235206 
0724/620356 (Rocan 3000)

• zonă eanbta, 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 cartați, semidec, contorizări, bucătărie 
cu cămară baie, camere parchetate, balcon, 
preț 80000 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• zona Scărișoara, semidec, contorizări, reparti
toare, instalații sanitare noi, uși, geamuri noi, 
gresie, faianța, parchet baie cu cabină de duș, 
preț 82000 ron, tel. 224296 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• ia xni >, zona Minerului, et 3,75000 
ron, tel. 224.296, 0745-367093. (Garant 
Consulting)
• dec, cu balcon, et 2, zona pieței, preț 110.000 
ron, tel. 224296, 0745-367093. (Garant 
tonsiiting)

• dec, balcon, et 2, Zona luliu Maniu, preț 
106000 ron, tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)
•dec, batan, superamenajat zona loan Corvin, 
preț 99.000 ron, tel. 224296,0745-367093. (Garant 
Consulting)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 12 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 
•tona zamfiraku, decomandate, et 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• a ke, cărintidă, gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bthl Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•OcazieiZ i Al. Streiului,dec,et intermediar, 
superamenajat centrală termită, modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț E.ooo RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• agent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Hai semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț520 mii. tel. 
235208; 0724-620356 (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- 
620356 (Rocan 3000)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat contorizări 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi
ness)
• zona Uc. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 10 mid. neg, tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 550 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• zana MG» Hunedoara, et 3, preț 350 miL, neg, 
teL 0721/839624 (Partener Hunedoara)
• dec, rtr. Eminescu, et 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 foii, lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Gojdu, Al. Păcii parter, sdec, pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet 
contorizări, 47 mp, preț 980 mil. H tel 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Emineicu, dec, ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mit lei, teL 0729/002100. (Megalopolis)
•dec, air. Bejan, cu îmbunătățiri, preț650 mil. lei, 
neg, tel. 0729/002100. (Megalopolis)

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

Cerin(e:
• 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 Decebpl nr. 34,
E-mail: andras.bajuszOinformmedia.ro 
Informații: O724-22-O3-65.

• U. Eminescu, sdec, 2 holuri, bucătărie mărită 
vedere în 2 părți, ușă metalică termopane, gaz 2 
focuri, repartitoare, contorizări, parchet lăcuit 
lavabil, 46 mp, preț 830 mii, tel. 0729/002100. 
(Megalopolis)
• zona Băkceacu, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet merită văzut preț 800 mii. neg, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• zona UaaduL dec., amenajat recent 
contorizări, parchet gresie, faianță modificat 
ocupabll imediat preț 1 mid. neg, tel. 211075, 
0740/232043,0721/034571. (Mondial Casa)
• zona AL Streiului, parchet gresie, faianță ușă 
metalică totul nou, ocupabil imediat preț 530 
mii. neg, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• dac, avrafeță mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125000 ron, 
tel. 223400, 0742/005226 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, Mxafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914686 (Casa Betania)
• et 3, dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896 (Casa Betania)
• at 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,074(1914688 (Casa Betania)
• el Mannedar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț86000 lei neg. Tel 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei. neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, .0743/103622, 
0742/005226 (Casa Betania)
• etț parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228  (Casa 
Betania)
• dec, centrată termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005226 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914686 0720/387896. (Casa 
Betania)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț 1100000000 ROL negociabil.
Tel. 0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)
• Deva, idtracBtiral decomandate, superame
najat dotat cu aer condiționat balcon închis. 
Preț 32500 EURO negociabil. Tel. 0746/225726; 
0254-213 050. (Casa Majestic)
• DawizonaGării,hol central,centrală termică 
amenajat bun pentru privatizare. Preț 
1230000.000, lei vechi, sau 123.000 Ron. nego
ciabil. Tel. 0746/225726; 0254-213 050. (Casa 
Majestic)
• Deva, «tr. M. Viteazul, decomandate, ame
najat ușă de stejar la intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separat balcon 

.îhchis ST. 69 mp. Preț 40000 EURO negociabil. 
Tel. 0746/225726; 0254-213 050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• agent Sknaria, ofer 650 milioane lei, plata în 2 
rate sau cameră de cămin, bloc CSH Simeria, 
Ofer 160 milioane lei. TeL 0722/582097, 
0722/601892.

f-l w i 17~

mailto:laura.contra@informmedia.ro
andras.bajuszOinformmedia.ro


met roiMciraf /iojoi, 15 septembrie 2005 «WM®.
• nrt birt, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat, 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent, In zonă liniștită, decomandate, etaj 
intermediar, în zona frogresul, Mărăștiul Nou, 
cu plata imediată, tel. 0745/302200, 232808. 
(Fiesta Nora)
• agent, ta Deva, zonă bună, plata imediat Tel. 
215212 (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• Mtaendui, etaj Intermediar, centrală termică 
lamelar, gresie, faianță băcon închis, preț 830 
mii. neg, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

• Dom* dacia, Str. Aleea Romanilor, et A 
amenajat Preț 820 000 000 ROL negociabil. Tel. 
0746/225726; 034-213 050. (Casa Majestic)
• Deva, GOJDU, Str. Aleea Păcii, et 2, amenajat, 
70 mp. Preț 1 350 000 000 ROL negociabil. Tă. 
0746/225728 0254-213 050. (Casa Majestic)

• zom Vite Noi, 3 camere, bucătărie, bale, 
parchet laminat gresie, faianță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75.000 euro neg, 
tek 0745/640725 (Mimason)
• inert, Deva sau Simeria, cu grădină Plata 
Imediat Tei. 215212.. (Prima Invest).

Vând case de vacanțâ (15)

btdcoane^98mp, etaj 1, zonă centrală, prețYjOO 

mid. lei, ușor negociabil. Tel. 228615.
• MmMeccnundate, CMtarizări. etaj interme
diar, zona Gojdu preț 113.000 ron. Tel. 
0741/154401.

toare^gaz contorizat, zona T.

Maiorescu, preț 1 mid. lei, negociabil. TeL 221712, 
0724/305661.
• schimb, 80 mp, boxă Deva, 
Kogăiniceanu, centrală termică termopan, 
parchet stejar, tapet tavan fals, etaj 4, acoperiș 
tablă cu casă Simeria, zonă bună preț 13 mia. 
lei, Tel. 216180, după ora 15.
• zona L Maniu, în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 băi, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• tona bduL N. Bălcescu, et 3, cărămidă 
centrală parchet ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662 
(Evrika)
•zona DorabartLet 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
• tona PropvsuL et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• mm 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)
• mm Pragmrt, dec, ușă metalică apometre, 
gaz contonzat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zom 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)
• Mia DecotaL decomandate, 2 bă, 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 MtaenâuL etaj 3, băcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702.  
(Fiesta Nora)
• zom Tku Maiorescu, etaj 2. vedere în față 
apometre, gaz contorizat repartitoare, parchet 
preț 100.000 RON, tel. 0723/251498, 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zom Zamfirescu, decomandate, apometre, 
gaz contorizat bucătărie modificată parchet 
preț 145.000 RON, tel. 0745/302200, 232809, 
0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă centrată. l. Creanaă. amsnaiat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1/4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358 
(Rocan 3000)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• ugrat, ta zona Dorobanți, împăratul Trăan, cu 
plata Imediată tel. 0723/251498 23280a (Fiesta 
Nora)

• conrtracțio 2002, stațiunea montană Straja 7 
camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tă. 0723/320995.
• tețart, 4 camere, bucătărie, bale, hol, garai, 
anexe, grădină 600 mp, în apropiere de Deva, 
preț 600 mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

Vând ap. 4 camere (07)
Vând case la țară (17)

• zom L Creangă 2 bă, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, i nterfon, preț 45000 euro, tel. 
224396,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă conta*, amenajat cu centrală termică 
dec, parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• dec, parchet 2 balcoane închise, centrală 
termică termopane, preț 13 mid, tel. 
0726/710903 (Prima Invest).
• urgent, Bălcescu, 110 mp, 2 bă, 2 balcoane, 
contorizat gresie, faianță preț 135 mid, neg, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• dec, hol central, băcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă ocupabil imediat preț 
103.000 RON, tel. 0740/210780 (Prima-lnvest)
• zonă ocerință contorizat et Intermediar, 
gresie, faianță termopane, 2 băcoane, parchet 
preț 135 mid, tel. 0740/126029 (Prima-lnvest)
• zom I cu, superamenajat et Interme
diar, bloc de 4 etale, preț 30.000 euro, neg, tel. 
0721/815781 (Prima-lnvest)
• zom BucogL Hunedoara et 2, cu mici 
îmbunătățiri, preț 750 mii., neg, tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)
• ZamfiNscu, dec, parter, centrală gresie, 
faianță proiect băcon, 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)

Avantaj
cofetărie - patiserie

Deva, complex Miorița
telefon 220.223

executăm la comandă
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• dtcomandata, Deva, zonă centrală etai 1,2 
bă, 2 balcoane, contorizări complete, 100 mp, 
parchet, preț 15 mid. lei, negociabil. Tel. 
0728710903.
• decomandata, Deva, zona Poliția Județ 
amenăări Interioare, centrală termică preț 
avantajos, urgent Tă. 0720/670305,0740/850728 
■ decomandata, eta| 1. parchet, centrăă 
termică 2 bă, 2 băcoane, unul închis, bucătărie 
modificată 112 mp, hol mare centră. Tel. 
0788'495895.
• zom Prita centrale, bloc cărămidă parchet 
băcon închis, lavabil, aer condiționat centrală 
termică zonă liniștită preț 140.000 ron. Tel. 
233473,0723/712388

LlaaduL dec, modificat living, 2 bă, 2 
span, totul contorizat ușăbăcoane. termoDan. tob

metăică gresie, făanță bine întreținut et '2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zom Gojdu, dec, centrăă termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, băcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tă. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• Mtaanta*, semldec, contorizări, ct făanță 
parchet garaj sub bloc, preț 186000 ron, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)

• decomandate, conta* termică gresie, făanță 
marmură 2 băcoane, et Intermediar, zona M5, 
Hunedoara, preț 950 mil., neg, tel. 0727/191703. 
(Partener Hunedoara)

• zonă irtnv itra et 2, decomandată 2 
băcoane, vedere în 2 părți, ușă metăică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zom ton Creangă decomandate, cu gară, 
centrăă termica, modificat ușa metal, 
termopan, parchet gresie, făanță băe 3/4 mp, 
amenajat stil occidentă, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• dac, parte + făanță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise. 2 bai, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băt 2 băcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)

• 2 camera și anexe tn Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 camere, 50 ari grădină cabană curte, anexe, 
35 km de Deva, 30 km de Făget, preț900 milioane 
lei. Tel. 0723/885568.
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp cu pomi fructiferi în Dobra, Str. 
Gării, nr. 6, preț 900 milioane lă. Tel. 212406, 
283132.
• casă cu grădină șl anexe gospodărești în 
Pricaz, str, Principală nr. 151. Tel. 211670.
• cart Ungă Simeria (Ural), renovată 2003, cca 
1500 mp teren, anexe, posibilități gaz. Relații la 
tel. 262941 după ora 18
• cart modorti în Bărsău, la șosea curte, teren 
1700 mp, fântână curent electric, fs 20 m, preț 
350 milioane lei. Tel. 229034,0724/355166.
• art/vU P+M, nouă Șolmuș, apă gaze, 4 
camere, bucătărie, living, scări interioare, 
terasă 2 băl (nefinisate), 2 beciuri, garaj, curte, 
grădină anexe, negociabil. Tel. 225046, 
0727/934959.
• compiaă dn 2 corpuri, anexe șl grădină în 
localitatea Sântemărie Oriei Tel. 777826, 
0724/007527.
• IM, I camere, recent renovată gresie, 
faianță Instalații sanitare noi, bucătărie, bale, 
cămară garaj, anexe, grădină 1500 mp, preț 
negociabil Tel. 0722/361394,0722/244579,262941.

• Undo, 979 mp, preț 18 euro/mp, neg., cu Ieșire 
la stradă șl la lac, tel. 0721/839624. (Partener 
Hunedoara)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zl, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat preț 
45000 euro, telefon 0724420358 (Rocan 3000) 
•tatravl zomZăwi, st 1040 mp, fs 13 mp, apă 
gaz, curent canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358 
(Rocan 3000)
• Intravilan, hm Deva, st 3000 mp, fs 80 mp (3
parcele), canalizare, apă curent gaz, docu
mentație la zi, preț 15 euro/mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000) ‘

• Intravilan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravilan, za* de vile, 500 mp, toate 
facilitățile, teren plan, tel. 0721/815781(Prlma- 
Invest)
• Intravfian In Vețel, st 2600 mp, fs 10 m, preț 65 
euro/mp, tel. 0740/210780 (Prlma-ln vest)
• 1 Deva, st 800 mp, fs 20 m, toate
utilitățile în zonă canalizare, apă gaz, current 
ideal construcție casă preț 45 euro/mp, neg, tel. 
0726/710903 (Prima-lnvest)
• htravBan In Băcla, 3605 mp, apă gaz la drum, 
preț 14.900 euro, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• Intravilan, Simeria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• Intravilan, zom Zăvoi, 3 parcele în suprafață 
de 2000 mp, 1500mp șl 400 mp, fs 20 -30 m, preț 
20-25 euro/mp, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• Intravilan, Zăvoi, st.3700, fs 50 m, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Intravian, zom 22 Decembrie, st 3300 mp, te
60 m, toate facilitățile, acces la 2 drumuri, preț 27 
euro/mp, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)

Vând case, vile (13)
• 2 corpul, garaj, canălzare, centrăă termică 
anexe, st 700 mp. Tel. 0724/392793,0722/347512, 
224543.
• 4 camere, bucătărie, baie, Deva, Str. 22
Decembrie, st 700 mp, preț 230.000 ron. Tel. 
224296,0788/361782. «s.
• casă « P+E, 6 camere, 2 bă, 2 
oueatani, centrală termică grădină preț 22 mic 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• casă ta Orăștie, str. Crișan, nr. 34, st 600 mp. 
Tel. 241263.
• consbucfio 2004, zona 22 Decembrie, P+M, 4 
camere, bucătărie, 2 bă, garaj, centrală termică 
curte 600 mp, preț 110.000 euro, negociabil. Tel. 
0788/497615.
• lagent casă Simeria, gaz, apă curent 3 
camere, baie, faianță gresie, st 500 mp, zonă 
foarte liniștite, preț 13 mid. Id. Tel. 0722/601892, 
0722/582097.
• vând/sd*nb casă Deva, Viile Noi, 4 camere, 
curte, grădină cu apartament 3 camere în Deva 
plus diferență șl butoăe fag de 150 șl 300 litri. 
Tel. 219588
•str. Homo, 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)
• zom Horta, 2 camere, bucătărie, băe, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent canălzare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină -10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideă pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• 4 camera, Deva bucătărie, băe, garaj+700 mp 
teren, apă gaz, Canălzare, preț 80.000 euro, neg, 
tel. 0722/564004 (Prima-lnvest)
• ta za* centrală 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canălzare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324. (Mimason)
• mm Ctasgârank 3 camere, bucătărie, băe, 
parchet laminat gresie, faianță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg., 
tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• zom Bi* construcție renovată living de 
28 mp, dormitor, băe, bucătărie, termopane, ct, 
beci, curte, 365 mp, preț neg, tel. 206003,230324. 
(Mimason)
• zom VOo Noi, 3 camere, bucătărie, baie, 
parchet laminat gresie, făanță beci, curte, 
garaj, sc 130 mp, st 125 mp, preț 75000 euro neg, 
tel. 0745/640725 (Mimason)
• zom 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, băe, 
gresie, făanță ct posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• ta za* centrăă 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canăizare, curte, grădină 500 mp, preț 
82.000 euro, tel. 206003,230324 (Mimason)
• zom CăkfeăranL 3 camere, bucătărie, băe, 
parchet laminat gresie, făanță beci, garaj, 
curte, grădină 762 mp, preț 130.000 euro, neg, tef. 
0740/173103,206003 (Mimason)
• zom i-mi construcție renovată living de
28 mp, dormitor, băe, bucătărie, termopane, ct 
beci, curte, 365 mp, preț 35 mid, neg, tel. 206003, 
230324 (Mimason)

• rtrtWM cart recent renovată sat Batlz, 3 
camere, baie, bucătărie, garaj, sobe teracotă 
lemne, apă curentă ST 5400 mp cu apartament 2 
■ 3 camere Deva, preferabil zona Eminescu, 
Bălcescu, Dorobanți, preț 43.000 euro, tel. 228788
• ta loholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, bale, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 135 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• p+ă Șolmuș, 4 camere, 2 băl, bucătărie, gaz, 
încălzire centrală sc 100 mp, grădină 1500 mp, 
preț 2 mW, neg, tel. 0726/710903 (Prima-lnvest)
• MHărtu,2cam.,ST5500 mp. Preț 850000 000 
ROL negociabil, Tel. 0746/225726; 0254-213 050. 
(Casa Majestic)
• Ml BroMn, corn. Vețel, formată din 2 corpuri 
a câte 3 cam.+anexe gospodărești. ST 3 200 mp. 
Preț 800 000 000 ROL negociabil. Tel. 
074E/225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Vând teren (21)
• 1779 mp teren între Deva - Sântuhalm. Tel. 
210869,
• UN mp teren intravilan în Deva, str. Alunului, 
zonă agrement, casă vacanță Tel. 227242
• 24.7M mp teren pentru agricultură și 6.000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu Și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 57M teren extravilan, arabil, în Bărsău, fs 15 
m, peisaj deosebit preț 15000 euro. Tel. 229034, 
0724/355166.

• krtrevfan Nete cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452
• ktaavlan Deva, Prelungirea Vulcan, 1000 mp, 
4000 mp (fs 22 m), la asfalt curent electric, 5 
euro mp, Sântuhalm, DN 7,2100 mp, fs 26 m, preț 
12 euro mp. Tel. 0720/670305,0740/850728
• tatraviin pentru construcție casă ta șolmuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
informații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 
după ora 16.
• tatartan penbu construcție casă în Șolmuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Relații zilnic la tel. 220269 sau 0746/029058 după 
ora 18
• tatravlan Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, fs 
12 m, acces la toate utilitățile, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• 1 lan, One*, 1500 mp, fs 20 m, zona Motel,
la asfalt curent electric, 8 euro mp sau schimb 
cu auto, fabricație după 2001. Tel. 072Q/670305, 
0740/850728
• toedacasă3516mp,fs22m, apă gaz,curent, 
loc drept zonă liniștite, Hunedoara, preț 10 euro 
mp. TeL 0723/005657.
• legeni, ta n 1680 mp, zona Almaș ■ Cozla, 
poziție excelentă fs 14 m, cabană lemn, linie de 
curent particulară preț 8 euro mp. Tel. 
0727/066092.
• legeni, Intravilan la DN 7, zona Sântuhalm, 
2200 mp, fc 26 m, utilități aproape, curent apă 
canalizare, gaz, preț 12 euro mp. Tel. 
0720/670305,0740/850731

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

■ Intravilan fn 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. 223400,07)4/169303, 0742/005228 
(Casa Betanla)
• tab la DN 7 st 5700 mp.,’front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrel șl Sîntuhaim în zonă 
industrială preț 18 euro/mp,, neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228. (Casa Betania)

Cumpâr teren (22)
•cunpâr taran în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• urgent 5 hectare teren intravilan ia șosea Deva 
sau împrejurimi. Plata Imediat Tel. 215212. 
(Prima Invest).

Cumpăr locuri de veci (24)
• In Cimitirul central de pe str. M. Eminescu 
Deva. Tel. 212412.

Vând spații comerciale (25)
• antal, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

Alte imobile (27)
• tennâ la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Chirii imobile (29)
• toctatez camart la casă în Deva, unui elev. Tel. 
231294 după ora 21.
• oter pontai închiriere apartament 2 camere, 
zona Gojdu, mobilat colțar, dormitor, aragaz, 
frigider, 2 televizoare, mașină automată preț 170 
euro. Tel. 211075,0745/666447.
• oter pentru închiriere garsonieră zonă bună 
preț 200 euro. Tel. 0740/013971.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
Deva zonă centrală etaj 2, complet mobilat și 
contorizat preț 180 euro/lună Tel. 0726/710903.
• oter apr* închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat, frigider, aragaz, Deva 
zona Carpați, pe termen lung, preț 110 euro. Tel. 
0745/888619.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
contorizări, ultracentral, unei persoane serioase, 
plata anticipat 3 luni, preț 85 euro/lună garanție 
100 euro, fără intermediari, Tel. 221647.
• peraoar* primesc în gazdă elevi sau 
eleve, la apartament, contorizări. Tel. 215868, 
212242 seara.
• primesc 2 eleve în gazdă Deva zonă centrală 
Tel. 219662, zilnic.
• primesc 2 fete în gazdă apartament cu 
contorizări apă gaz, curent preț avantajos. Tel. 
0740/469228
• prtmpcetert în gazdă zonă centrală condiții 
foarte bune în spatele sediului Banca 
Românească Bdul Decebal Deva Tel. 
025V2L369.
• primesc to gazdă 2 eleve, Deva N. Bălcescu, 
bl. 1, SC, D, ap. 51, tel, 0254/220338 0723/917751.
• primesc ta gazdă două persoane, Deva zona 
gării. Tel: 216221.
• primesc ta gazdă elevi sau eleve, rog seriozi
tate. Tel. 215868 218650,
• primesc In gazdă o elevă Deva Aurel Vlaicu, 
nr. 48, (lângă Liceul Pedagogic). TeL 212865.

• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara. Tel. 211124.
• to Dm și împrejurimi, diferite suprafețe șl 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• Skmria, mm Pepinieră parc, st 447 mp, fs 18 
m, facHiați, preț 30 euro/mp, neg, tel. 
0746/640725 (Mfoiason)

• am Crirtw, 1400 mp, preț 8 euro/mp, tel. 
0745/093073. (Partener Hunedoara)

• primesc ta gazdă urgent, de la 1 la 4 eleve, 
Deva Al. Socului, nr. 18 aproape de Liceul Peda-

• legănă taran zona 22 Decembrie, preț nego
ciabil. TeL 0788/361782.

■ antral, amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• sprtl comentate pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție șl depozitare, prețuri cuprinse 
Intre 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• aut wg*rt ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat șl utilat tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
egnontert complot mobilată preț 80 
euro/lună tel. 215212-lnvest)
• gmonmimanotaAcornorizata mooiiatâ 
aragaz, frigider, preț 90 euro/lună tel. 
0740/126029 (Prima-lnvest)
• olar cart 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003, 230324. 
(Mimason)
• ofer sprtlu commercial, 33 mp, pretabll ABC, 
mag. De orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mil/lună tel. 0745/159573,206003. (Mimason)
• ofer ha* cu 2 corpuri de ciidire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
80 mii. neg/lună tel. 206003,230324. (Mimason)
• ofer sp^lu comercial amenajat modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sociale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsllva-ITM, preț 300 
euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer sprtlu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabll birouri, preț 6 mll/lună tel. 
0745/640725. (Mimason)
• ofer pontru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duillu Zamflrescu,preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208 072V985256. (Rocan 
3000)
• ofer pontai închiriere spațiu comercial, ame
najat centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă csntaiă st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță scară Interioară termopan, 
tavane false șl spoturi, centrală termică supera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA Indus, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
•autganontaril sau ap. 2 camere, (ne)mobllat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0746/253662. (Evrika)
• uraontl So 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 pentn; birouri, tel. 232808 (Fiesta Nora)
• zom Dorotwfi, parter, intrare separată posi
bilitate pentru birouri sau depozit 150 
euro/lună tel. 224.298 0745-367.893. (Garant 
Consulting)
• zum I obarti, et. 1, superamenajat dotat 
120 euro, tel. 224.296, 0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zom M. Viteazul, dec., amenajat mobilat ct 
250 euro/lună tel. 224.296,0745-367893. (Garant 
Consulting)
• zom Caraglatef e.t 1, mobilat utilat ct 320 
$/lună + menajeră tel. 224.296, 0745-367893. 
(Garant Consulting)
• dec, budtarie mobilată parter, pt locuit sau 
birouri, 1.000 euro/lună tel. 224296,0745-367893. 
(Garant Consulting)
• mm Mfc Zamfirescu, dec., mobilat parter, 
400 euro/lună cu cheltuieli incluse+menajeră 
tel. 224.296,0745-367893. (Garant Consulting)
• BMMjrt iM occidental, ct nemobilat zonă 
bună preț 1000 ron, tel. 0741-154401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca)
•ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994 (Casa Blanca)
• ofer gmiontert dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vU mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Bianca)
• ofer garaontart mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel, 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer ganonleră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cama* în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans* cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
•ofer sprtlu comercial, tn Orăștie, 100 mp, preț 
550 euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
• ofer hulâ-depozit în Orăștie, 80 mp, preț 350 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
•ofer iprtlu comercial, în Deva, 70 mp, preț 550 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740/130413. 
(Partener Hunedoara)
•ofer deport-platformă în Deva (2 hale indus
triale + platformă betonată), 2500 mp, preț 1300 
euro/lună neg., tel. 718833, 0740130413. 
(Partener Hunedoara)
• ugenă sprtlu comercial, 20 mp, cu acces la 
utilități, Hunedoara, zona gării, preț 90 euro, 
neg., tel. 718833 0740-130413. (Partener Hune
doara)
• ofer ort 2 camere, zona Banca Românească 
preț 200 euro/lună tel. 206003,230324 (Mimason)
• ofer Ntalu comerdal, 33 mp, pretabll ABC, 
mag. de orice fel, birouri, zona Dacia, preț 150 
euro/lună tel. 0740173103 (Mimason)
• ofer sprtlu comercial, 60 mp, fs 8 m, compus 
din sală vânzări, magazie, zona Dacia, preț 15 
mlL/lună tel. 0745/159573,206003 (Mimason)

• ofer tata cu 2 corpuri de clădire, curte inte
rioară 2500 mp, apă gaz, zona peste linie, preț 
80 mIL negyiună tel 206003,230324 (Mimason)
• ofer sprtki comercial amenajat modem, st 100 
mp, 4 încăperi, 2 grupuri sodale, gresie, faianță 
termopane, zona Romsllva-ITM, preț 300 
euro/lună teL 206003,230324 (Mimason)
• ofer epoUu comercial zona Bălcescu nou, 30 
mp, pretabll birouri, preț 6 mll/lună, tel, 
0745/640725 (Mimason)
• gomnfert doc, proaspăt renovată modem, 
centrală temxcâ proprie, oaie modernă complet 
mobilată șl utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună. TeL 223400 0720-387896 0740-9146% 
(Casa Betanla)
• op. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
moaemă oaie moaemă centrală erimică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color «rt*AI. 
Constructorilor, preț 260 eurcj/lună te 
0724/169303,0742/M6228 (Casa Betania)
• runteift dec, mobilată utilată cu aranar 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betanla)

Schimburi imobile (30)
• ad*mb spartamunt 3 camere Deva, zona 
Decebal cu garsonieră zonele Zamfirescu, 
Mărăștl, Bălcescu Nou plus diferență negociabil. 
Tel. 0723/769608,0720/918238, orele 18 ■ 21

Garaje (43)
• tochMaz ta zona Cuza Vodă amplasat la 
parter de bloc, încălzit, apă curentă, preț 80 
euro/lună, tel 0745/253413 (Mimason)
• InchMai ta zona Pieței centrale, amplasat la 
parter de bloc, 20 mp, curent, apă preț 80 
euro/lună, tel. 0745/640725 (Mimason)

Auto romanești (36)
• vând Ara 244 cu remorcă înscrisă preț 2300 
euro, negociabil. TeL 0720/791650, Hațeg.
• vând foarte urgent Dacia Nova T, af 1997, stare 
foarte bună unic proprietar, preț negociabil, la 
vedere, acte la zl. Tel. 0254/232442 Deva
• vând uraant Dacia 1410 TLX, 5 viteze, stare 
foarte bună preț avantajos și 2 frigidere. TeL 
0722/212686,221916.
• vând ugant Dacia NovaT, af 1997, stare foarte 
bună unic proprietar, prețnegod abi L la vedere. 
Tel. 0254/232442, Deva

Auto străine (37)
• vând A4TDI, 116CP, din 2000 limuzină 10 

km, adus recent, cllmatronlc, 4 airbag, oglmii 
electrice heliomat, geamuri electrice, senzori 
ploaie, 4 roți iarnă noi, 11.200 euro, negociabil, 
0741/139273.

• vând Dmwm Matlz, af 2003. unic proprietar, 
294)00 km, garanție, vopsea originală metalizat, 
Ireproșabil. Tel. 0746/789789.
• vând foarte urgent Ford Orion 1.8 Diesel, af 
1986, motor și cutie viteze pentru piese de 
schimb, persoană fizică preț 1200 euro, nego
ciabil. TeL 0742/083526.
• vând GoN II, 19B9, D. 1.6, servo direcție, turelă
cârlig, CD, genți magneziu, alb, 2 uși, stare bună 
de funcționare, preț 3500 euro, negociabil, tel. 
O254/2414J2. ,

• vând UnrodM E 220, af 2001,2200 cmc, full
option sau schimb cu teren la DN 7, utilități, zona 
Vețel ■ Orăștie, preț 20.000 euro; ofer la schimb 
teren zona Cinciș pentru auto fabricație după 
2001. Tel. 0720/670305,0740/850728 6
• vând Opul Astra 1,7 TDI, af 2001, doari 
complete, stare foarte bună Accept și variante, 
teren, imobiliare. Tel. 0721/251652.
• vând Itenaidt 25 Diesel, 1987, înmatriculat pf, 
RT10/2006, stare bună consum 6 litri/100 km, 
preț 1800 euro, negociabil. Tel. 0741/153075, 
222120.
• vând VW Golf IV, an 2000, TDI, toate dotările,
consum foarte mic, preț excepțional. 
0723/350360.
• vând Mrtiz model economic, af 2003, gartJțe 
încă un an, 31.000 km, unic proprietar, vopsea 
metalizată originală. Tel. 0723/270348

Microbuze. Dube (38)
• vând drtâ WLT 35, noiembrie 2003, preluare 
leasing. Tel. 0722/450977.
• vând wgrtit microbuz transport persoane 
Peugeot J5, Diesel, 14 locuri, supraînăițat af 1988, 
2500 cmc, cat IV plus traseu in convenție, preț 
5000 euro. Tel. 229034,0724/355166.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tartor rtxMc d* IU Bv te 14N 
nĂM* llj B» ta IM KM* UJ tov ta

0725'022417.

Moto-velo (41)
• vând motan* Mobra Turist înmatriculată 
preț 100 euro. Tel. 0746/260135.

Primaria comunei Rachitov
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Direcția Generali de Asistentă Socială sl 
Protecția Ccplliiliii - NimedoaM.

cu sediul In Deva, b-dul luliu Maniu, rir. 18, telefon 0254/233341, fox 
0254/234384, organizează concurs In data de 30 septembrie 2005, ora 
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Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria cu cameră și 
Jantă, dimensiuni 975/18, cutie viteze și electro
motor, ambele de Dacia. Tel. 221431 seara.
• «ănd camțl bară, noi, pentru Renault Trafic, 
catalog piese schimb cu coduri, cric Dacia 
papuc, nou. Tel. 0745/260135.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând canturi siguranță, brațe spate Dacia, vas

• vând curata de piele pentru mașini de cusut 
casnice. Tel. 224182,0723/499284.

a vând fastă piele nr. 50,100 ron, candelabre 
metral 2 brațe, 35 ron și foarfecă profesională, 
45 ron. Tel. 0720/306332.
a vând palton lung bărbați din piei caprine nr. 
54 ■ 56, confecționat de fabrică, stare excelentă 
și fustă nouă, maro, nr. 38 ■ 40, prețuri negocia
bile. Tel. 212272,0723/732560.

• ptantat onwt asigurări sănătate pe numele 
Crăciunel Marius Traian. Se declară nul.
• ptantat camst asigurări sănătate pe numele 
Mătăsaru Ioana. Se declară nul.
• plantat carnet asigurări sănătate pe numele 
Vesa Angela. Se declară nul.
• pierdut certHkate trezorerie seria E2 7306 ■ 
1000 ron, E3 64771 ■ 2000 ron, pe numele Pop 
Viorel. Se declară nule.

Prestări servicii (72)

• vând plasa Lada, noi, originale, bloc motor, 
vibrochen, ax came, aripi față, parbrize noi, etc. 
Tel. 770687.

Materiale de construcții (53)

Garaje (43)
a ofer pentru închiriere garaj. Deva, zona piață- 
gară, preț 1,5 milioane lei/lună; caut de închiriat 
garsonieră/apartament 2 camere, ofer 60 ■ 80 
euro/lună. Tel. 0720/67(805,0740/850728.

a vând 1 mcBCA, 15 x 25 x 60,preț 170ron,nego
ciabil. Tel. 0742/083526.
a vând 5 mc bolțari, piatră de construcție. Tel. 
0254215795.
a vând parchet fag foarte uscat, preț negociabil, 
lonaș loan, Bărsău, nr. 164, tel. 648909.

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

• efectuez transport rutier de marfă, urban și 
interurban cu Mercedes 207 D, prețuri 
excepționale. Tel. 0722/448896, 0726/864904, 
0788/699849.
• execut la comandă croitorie pentru femei șj 
copii, retușuri, modificări, posed numeroase 
reviste de modă, Deva, zona Dacia, tel. 
0721/034571.
• execut la comandă șl vând grinzi, scândură și 
diferite produse din lemn de rășinoase. Tel. 
0744/621520.
• noul! acum vopsim cojoace blană Alain Delon, 
piele, calitate ireproșabilă Deva Tel. 
0745/300352,0254/221875 seara
• ofer senricâ de menaj șl alte munci 
godpodărești la familii foarte serioase, pretind 
seriozitate. Tel. 218597, după ora 21.

Decese (75)

Familia anunță cu durere încetarea din viață a celui care a 
fost

PRESECAN NICOLAE
Te vom păstra mereu în inimile noastre. înmormântarea 

are loc astăzi 15 septembrie, ora 13, de la Casa mortuară 
Deva. Dumnezeu să-l odihnească.

Electrocasnice (56)

• confecționez huse pentru Logan, Solenza, 
Clelo, Peugeot 307, Opel Astra 17 DTI, Renault, 
Clio, Scenic, Megan, Twingo, Golf 4, canapele, 
colțare, fotolii, Deva, Str. Florilor, nr. 1, tel. 
0727/756681

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• sudor electric, autogen, argon, plasmart, caut 
de lucru. Tel. 0722/277298

Mobilier și interioare (47)
a vlndtfbtolii,frigider mare,mobilă bucătărie, 
bibliotecă mare, bibliotecă mică, masă mare, 
dulap, 4 scaune, măsuță pentru fotolii, aragaz 2 
ochiuri plus cuptor, covor persan 2,50/350 m, 
culoare bordo, negociabil. Tel. 218597, după ora 
21.
a vând cămări tineret, preț 7 milioane lei, nego
ciabil, stare foarte bună. Tel. 230879.
a vând canapea de piele culoare albastră. Tel. 
228119,0727/502887.
având canapea extensibilă 150/055, cu 
deschidere 2 m, culoare bleumarin și un cuier de 
hol pentru haine și 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună, preț 5,5 milioane 
let Tel. 221060.
a vând ferestre dezafectate ■ 3 canate cu sticlă 2 
bucăți. Tel. 770017.
a vând foarte urgent dulap metalic tip fișet, 
făcut la comandă, 2 x 03 x 0,45 m cu rafturi, preț 
avantajos. Tel. 0254/227610.
a vând moblâ combinată, dulap-2 uși, dulap 
vitrină, canapea, masă, oglindă. Tel. 770017
a vând moblăsufragerie, 600 ron, chiuvetă inox 
60 ron, ladă frigorifică 300 ron, antenă parabolică 
100 euro. Tel. 0723/965590, orele 17 - 21.
a vând mobU sufragerie, fotolii, cuier, aragaz 3 

. ochiuri, mobilă bucătărie suspendată, 8 corpuri, 
masă, colțar culoare orange. Tel. 216537.
a vândmoHă, stare bună, furnir nuc, preț avan
tajos, bibliotecă mare, bibliotecă mică, recamier, 
masă, scaune, toaletă, dulap, cuiere fier forjat, 
teasc mare, storcător. Tel. 221328.
a vândoușășiofșreastră.noi.Tel. 0254/215795. 
a vând pat dublu, cuier hol cu ladă pentru 
încălțăminte, birou, toate în stare bună, preț 
negociabil. Tel. 218427,0723/492824.
a vând urgent mobilă . bucătărie, bufet 
suspendat, masă cu 3 tabureți, culoare albă, 
stare foarte bună, preț convenabil. Tel. 
0254/227610.
a vând »gent mobilă dormitor culoare fag, 
dulap 3 uși și pat, mobilă bucătărie, bibliotecă, 
toate noi, prețuri negociabile. Tel. 0743/099981, 
230206, după ora 20

a vând candelabre de cristal Boemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
a vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894
a vând congelator 5 sertare, preț avantajos. Tel. 
770735,770367.
a vând convenabil congelator Arctic 5 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431 seara.
având foarte urgent aragaz 3 ochiuri, tip 
Carpați, cu sertar pentru tăvi, stare bună preț 
avantajos. Tel. 0254/227610.
a vând foarte urgent frigider Arctic mare, stare 
de funcționare, preț avantajos. Tel. 0254/227610. 
a vând frigider Arctic, mare, boiler electric, sobă 
emailată cântar 160 kg. Tel. 247291.
a vând frigider nou, garanție 2 ani, af 2005,2401, 
preț 4,5 ■ 5 milioane lei. Tel. 0720/677686.
a vând mașină de cusut electrică Sanda, 21 
programe, stare de funcționare foarte bună Tel. 
0722/483869.
a vând mașină de spălat automată fabricație 
germană marca Miele. Tel. 228119,0727/502887.

Oferte locuri de muncă (74)

Un ultim omagiu celui care a fost un coleg și prieten 
deosebit

PRESECAN NICOLAE
Foștii colegi de la Atelierul de proiectare „Electrica” Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Televizoare (43)
a vândtetevtaordiagonalaSl cm,Sony, Grundig 
și amplituner Grundig, digital. Tel. 0745/253413, 
218234.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

a vând antenă parabolică, 90 posturi străine, 
preț 100 ron. Tel. 0740/614479.

Aparate foto si telefonice 
(50)

a vând lltiW 311 cu încărcător, rețele Orange, 
Connex, preț 80 ron și Sagem cu încărcător, preț 
70 ron. Tel. 0740/850728
a vând telefon Nokia 3310 cu încărcător, stare 
foarte bună, preț excelent. Tel. 0745/260135.

Calculatoare si accesorii 
(51)

a vând cakutatar MMX 200 Mh 2,1 GB. 64 ram. 
monitor 15„, tastatură, mouse, imprimantă. Win 
98, VB profesional, preț 100 euro. Tel. 
0745/260135.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

a vând porci mari 80 ■ 180 kg și purcei de 4 luni. 
Tel. 210900,0744/611145.
a vând srot soia și srot floarea soarelui, preț 15 
ron kg și 0,65 ron kg. Tel. 214540,0743/011884, 
0720/400038.

Instrumente muzicale (60)
a vând plan cu coadă vechi. Tel. 0254/215795. 
a vând pian Wirth, coadă scurtă placă bronz, 
clape fildeș, corzi încrucișate. Tel. 221431 seara.

Altele (61)
a cunpâreuopaleți.Tel. 0726/379220.
a oferim la cele mai mici prețuri sucuri Florida, 
calitate superioară sifonate, la sticle pet de 2 
litri și nesifonate la sticle pet de 3 litri, gamă 8 
sortimente, Deva. Tel. 0745/096675, 235320, 

‘ÎÎ2057.

a vând cântar platformă fabricat de Balanța 

formei 0,80/050 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
având cărucior copii, nou, 3 poziții, DH5, 
albastru, stare foarte bună preț 180 ron, nego
ciabil. Tel. 223239, Deva
a vând cărucior sport pentru copii. Tel. 212180. 
a vând urgent cazan de fiert țuică 50 litri, din 
cupru, preț 1000 ron. Tel. 0722/942182.

Matrimoniale (69)
a » cm matrimonială româno-italiană SC 
ROMEDiCENTER SRL vă așteaptă la înscriere. 
Toate doamnele și domnișoareleînte 18 - 45 ani, 
necăsătorite, văduve, divorțate, serioase, 
prezentabi le s i 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 
a domn dn Deva doresc cunoștință cu o 
doamnă pentru prietenie, 43/170/70. Tel. 
0721/170245.

Pierderi (62)
a dapănit geantă de piele maro cu acte 
personale și de firmă din autoturism parcat în 
spatele Ulpiei, Deva, ofer 1 milion lei (fără 
întrebări). Tel. 0722/486147.

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

▼ șl 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 la 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

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

• angajăm șofer distribuitor. CV-url la fax 
0264/446206.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CLI
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în 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.

Cititorii
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

EVIDENTIAZĂ-TE!
1

Un ultim omagiu pentru
PRESECAN NICOLAE

trecut în neființă la 68 ani. Nu te vom uita niciodată. 
Nepoții loan, Viorica, Medrea Iulian, Ionela și Iulică, Dârzu 
Vasile, Măriuca și Andrada ■ Lenuța, Die și copiii.

• foind marketing angsfosză operator In- 
torvta pentru judațui Hunedoara. Câștiguri 
atractiv». Condn studâ medl șl Ottpont- 
MState pentru dsplasare In județ. IM. 
0723/568M5, fax. 0213233959,

vârata 19-30 aii Retatâ ta teL 0254/213504 
MU 0721/939504.

• aoctatata comentați, operator Elte, zona 
de vost, angajează cu salariu atractiv, oper
ator comercial, automate cafea. Cerințe: 
domiciliu Deva, carnet conducere cat B, 
studl minim Hceu, CV se trimit la tel/fax 
0254/23140.

M>ecl^Lred*nemtat5anL kifomuțli

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nard-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, 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 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: so’ ma.sarmai@informmedia.ro

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!
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• chioșcul de ziare de lângă
Comtim;
• chioșcul de ziare din stația

j de autobuz Orizont- Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă

\ Galeriile de Artă Forată;
, • chioșcul de ziare de lângă
i Alimentara Dacia;
i • chioșcul de ziare intersecția 
j Zamfirescu - B-duJ Decebal.
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Anunțurile se preiau zilnic, intre orele 8 șl 14 la sediul redacției și se vor publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu ișl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.
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Prințul William ajută copiii
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• Strânge fonduri. Actrița Teri Hatcher, ca
re joacă în serialul „Desperate Housewives", 
a creat o colecție de tricouri cu scopul de a 
strânge fonduri pentru victimele uraganului 
Katrina.

• Campanie. Guvernul britanic a lansat, 
ieri, o campanie publicitară pentru căsătoriile 
homosexuale, care vor fi autorizate începând 
cu luna decembrie a acestui an.

Londra (MF) - Organizația 
de caritate Centrepoint, spe
cializată în ajutorarea tine
rilor fără adăpost, una dintre 
organizațiile favorite de acest 
gen ale prințesei Diana, func
ționează acum sub patronajul 
fiului ei, prințul William. Pe 
când era copil, William a 
mers cu mama sa în vizite la 
adăposturi coordonate de a- 

Ophelia redevine uragan
Miami (MF) - Furtuna tropicală Ophelia 

a redevenit uragan marți seara, după ora 
21:00 GMT (ieri, 0:00, ora României), în timp 
ce se apropia de coastele de sud-est ale 
Statelor Unite, a avertizat Centrul Națio
nal pentru Uragane (NHC). La ora 21:00 
GMT, vântul a depășit ușor viteza de 120 
kilometri pe oră în centrul uraganului, 
unele rafale depășind chiar această viteză.

Pe coastă statului Carolina de Sud, la 
Charleston, se înregistrau rafale de vânt 
de 80 -104 kilometri pe oră. în zona litoralu
lui, între Santee (Carolina de Sud) și Cap 
Hatteras (Carolina Nord) este în vigoare 
o alertă de uragan ăphelia ar putea provo
ca precipitații abundente pe litoralul celor 
două state, fiind posibilă și producerea unor 
tornade izolate, a avertizat NHC.

cky Hilton au fost pre
zente Ia gala designeru- 
lui cubanez Alvin Alley 
în cadrul Fashion Week 
din New York. (Foto: epa)

Resturi 
de mamut

Moscova (MF) - Un ma
mut mascul, mort de cel 
puțin 10.000 de ani, a 
fost descoperit în nordul 
Rusiei de un grup de 
cercetători care au par
ticipat la o expediție ști
ințifică. Mamutul, care 
avea o vârstă cuprinsă 
între 30 și 40 de ani la 
momentul morții, se afla 
de mai bine de 10.000 de 
ani pe peninsula Guydan- 
ski, în districtul auto
nom Iamalo-Nenets, a 
relatat purtătorul de cu
vânt al autorităților a- 
cestei regiuni situate în 
apropiere de Cercul 
Polar.

„Mamutul nu a murit 
de foame sau de vreo 
lovi- jr ~ 
tură, f ,\ 
A ' 
murit 
proba
bil din ca
uza unei boli”, 
a declarat pur
tătorul de cu
vânt.

♦
t
I

Autostopiști
Los Angetes (MF) - 
Actorii Brad Pitt și 
George Clooney au 
oprit mașina unui 
student și i-au oferit 
1.800 de dolari pen
tru a-i duce în Man
hattan, New York. 
Cei doi, care călăto
reau cu soțul lui Cin- 
dy Crawford, i-au 
făcut semn să o- 
prească studentului, 
după ce avionul lor a 
aterizat pe un alt 
aeroport, din cauza 

condițiilor meteo. 
Tânărul a fost dus și 
la o petrecere de lux.

Duet
Los Angetes (MF) - 
Fotomodelul Kate 
Moss și iubitul său, 
Pete Doherty, fost 
solist al trupei The 
Libertines, au înregis
trat împreună cânte
cul „Beauty and the 
Beast", în franceză. 
CD-ul cu cei doi va fi 
distribuit gratuit, alături 
de o edție specială a 

revistei Vogue.

Noi stele pe Walk of Fame
Londra (MF) - O sută de ce- Tom Jones, Peter O'Toole, A- 

lebrități vor fi imortalizate pe lan Bates, Richard Burton, 
Bulevardul Stelelor, dumini- ' ’Bob Hope, Glenda Jackson, 
că, la Covent Garden. Ceremo
nia va face parte dintr-un 
show ce va fi prezentat de ca- 
nanlul ITV1.

Atunci va fi anunțată și 
lista completă a vedetelor. 
Membrii trupei Sex Pistols,

în 2006, noua versiune Office
■ Va suferi transformări 
majore, evidente pentru 
utilizatorii din domeniul 
afacerilor.

Los Angeles (MF) - Micro
soft a prezentat, în cadrul 
conferinței sale anuale, noua 
versiune a pachetului de pro
grame Office, care include o 
interfață reproiectată și noi 
facilități care permit utiliza
torilor să obțină date de pe 
Internet și servere de rețele.

Cu toate că atenția pro
gramatorilor prezenți la con
ferință a fost .concentrată pe 
noul sistem de operare Win
dows care va fi lansat anul vi
itor, Office va suferi transfor
mări fundamentale care vor

Cea mai mare centrală solară

Concert caritabil în Huston
Berlin (MF) - Autoritățile din landul ger

man Saxonia vor organiza un concert pen
tru a ajuta victimele uraganului Katrina, a 
anunțat șeful guvernului regional, Georg 
Milbradt. Concertul, organizat sub patro
najul președintelui german Horst Kohler, va 
fi dat de o orchestră din Saxonia, dirijată 
de britanicul Daniel Harding, la Houston, 
în data de 21 septembrie. Muzicienii orches
trei simfonice din Houston vor participa și 
ei la concert. Orașul Houston a fost ales pen
tru concert întrucât a găzduit mii de per
soane din New Orleans rămase fără adăpost.

■ Aceasta va fi constru
ită la Mura, în Portu
galia, iar construcția va 
începe în anul 2006.

Lisabona (MF) - Construc
ția celei mai mari centrale 
fOtovoltaice din lume, care 
produce electricitate plecând 
de la energia solară, va înce
pe în anul 2006 în sudul Por
tugaliei, la Mura. 

ceastă organizație, pentru a i 
ajuta pe cei fără locuință.

Este prima dată când Wil
liam, în vârstă de 23 ani, își 
asumă responsabilitatea pen
tru o organizație de acest gen, 
marcând o nouă.etapă în via
ța sa de moștenitor al tronu
lui Angliei. Prințesa Diana 
acceptase să fie coordonatoa
rea organizației în anul 1992.

in costum lycra
Dubai (MF) - Faimosul rege 

al muzicii pop, Michael Jack- 
son, a fost văzut în Dubai îno
tând îmbrăcat într-un costum 
de baie mulat, din lycra alb, 
relatează Female First On
line. Martorii au declarat că 
excentricul cântăreț a purtat 
bizarul costum la un parc ac
vatic din Dubai, pe care l-a 
închiriat în întregime pentru 
o zi. Aceiași martori spun că 
starul, care a invitat copii și 
pe părinții acestora să i se 
alăture la parcul Wild Wadi, 
a petrecut cel mai mult timp 
la umbră, iar din costum i se 
puteau vedea doar ochii, na
sul și gura. „Arăta chiar mai 
ciudat decât de obicei. Are un 
corp foarte subțire, iar mate
rialul lycra nu îl avantajează 
deloc”, a declarat un salvamar.

Cary Grant și Benny Hill se 
numără printre vedetele Care 
vor avea câte o stea pe e- 
chivalentul londonez al „Walk 
of Fame”-ului hollj ivood-ian, 
o porțiune de trotuaț din Pic
cadilly.

Microsoft a prezentat noua versiune Office (Foto: fan)

fi evidente pentru utilizatorii 
din domeniul afacerilor.

S-a prezentat, în cadrul 
unei demonstrații, noua ver
siune Office care renunță la

Jose Maria Pos-de-Mina, 
primarul din Mura, care coor
donează proiectul Amper Cen
tral Solar, a precizat că auto
ritățile nu vor pune piedici în 
eliberarea autorizațiilor nece
sare. Cu 350.000 de panouri 
solare instalate pe 114 hectare 
și cu o capacitate de produc
ție de 62 megawați, centrala 
fotovoltaică din Mura va fi 
cea mai mare din lume. Ea va 
fi de șase ori mai puternică

Adina
Are 19 ani, 
iubește natura, 
călătoriile și 
dansul.

meniurile „File” și „Prinț”, 
oferind în loc elemente gra
fice și butoane, în partea su
perioară a programului, care 
se schimbă automat în funcție 

decât una asemănătoare, din 
Germania.

BP Solar pentru sudul Eu
ropei este societatea care se 
ocupă de construcția centra
lei. Instalația va fi finalizată 
în anul 2009, iar costul ei se 
va ridica la 250 milioane de 
dolari. BP Solar dorește să 
construiască la Mura o uzină 
care să fabrice și panourile 
solare necesare centralei, în
cepând cu iunie 2007. 

de tipul de date cu care lucrea
ză utilizatorul. Noua versiune 
Ofice urmează să fie lansată 
în a doua jumătate a anului 
2006, în aceeași perioadă cu 
Windows Vista, viitoarea ver
siune a sistemului Windows, 
denumită inițial Longhorn.

Prin Office 12, Microsoft in
tenționează ca programe pre
cum Word, Excel, Powerpoint, 
Access și Outlook să devină 
mai accesibile utilizatorilor, 
datorită noii interfețe.

Dezvoltarea pachetului de 
programe Office este un o- 
biectiv de importanță majoră 
pentru Microsoft, având în 
vedere că, împreună cu sis
temul Windows, generează 
cea mai mare parte a veni
turilor uriașe ale companiei.

Cu suteie. America
nul Brian Spott, timp de 
aproximativ 12 ore a în
cercat să stabilească un 
nou record punând în e- 
chilibru peste 450 de ouă 
simultan. (Foto: EPA)


