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Vremea va fi instabilă, dar în ușoară 
încălzire. Cerul va fi variabil.

03
dimineața la prânz seara

Quasar Deva a obținut o singură victo- I rie în cele trei partide disputate, la sala Sporturilor din Deva, în cadrul turneului Diviziei B la futsal, /p.7 (Foto: Traian Mânu)  ..............................................................

Prinși5
■ Șefi de servicii la 
AJOFM Hunedoara au 
fost găsiți în ipostaza 
ilegală de patroni.Deva (I.J.) - Mai bine mai târziu decât niciodată. Un control efectuat în cadrul AFOFM Hunedoara a scos la

cu ocaua micaiveală nu mai puțin de 9 angajați care aveau firme particulare, ceea ce contravine statutului funcționarului public conform Legii 188/1999. Una dintre societăți a luat două credite pentru angajarea de șomeri cu credit subvenționat din bugetul asigurărilor de șomaj, iar cei mai mulți

dintre cei cu firme particulare sunt șefi de servicii. „Cei nouă au intrat în vizorul comisiei de disciplină din cadrul AJOFM. Nu s-a rezolvat încă problema, întrucât comisia nu a întrunit cvorumul, majoritatea celor care o compun fiind în concediu. O parte dintre societăți nu și-a reîn

noit certificatele de înmatriculare la RC, deci s-au autodizolvat. Va trebui verificat, pentru ceilalți, dacă funcțiile pe care le dețin în firmele lor sunt retribuite, ceea ce ar fi ilegal”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM. Acesta a promis măsuri de reinstau- rare a legalității.

• Fără anticipate. Tralarî Băsescu a anunțat ieri ca în România nu se vor mai organiza alegeri anticipate, cel puțin până în anul 2007. „Momentul potrivit a fost pierdut. Am fost un suporter al acestei idei, dar acum trebuie să depășesc acest moment", a afirmat președintele. (D.l.)
Adio tarif socialDeva (I.J.) - Potrivit unor noi reglementări, numărul persoanelor care plătesc tariful social la energia electrică se va reduce la jumătate. Pentru a beneficia de această facilitate consumatorii casnici trebuie să îndeplinească pe viitor, cumulativ, două condiții: să aibă un venit mediu lunar cel mult egal cu salariul minim pe economie, iar locul de consum pentru care solicită aplicarea tarifului social trebuie să fie domiciliul stabil. Solicitările pentru tariful social în noile condiții se vor face prin completarea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere privitoare la venit. Formularele vor fi trimise consumatorilor de furnizorii de energie electrică până la 15 octombrie a.c.

Arbitrii Silviu Stănescu și Robert Harabagiu care susțin că au fost loviți și că li s-a spart mașina după partida Cetate Deva - Tomis Constanța Se vor afla, azi, față în față cu Marian Muntean, președintele clubului Cetate, urmând a fi judecați de Comisia de Disciplină a FR Handbal. /p.7 (Foto: Traian Mânu)

PC-iștii dau faliment la Hațeg
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■ întreaga conducere a 
conservatorilor și 80% 
din membri au demi
sionat ieri din partid.Hațeg (D.l.) - Organizația județeană a PC a suferit ieri o lovitură puternică, cea mai mare parte a membrilor filialei Hațeg părăsind această formațiune politică. Primarul

Nicolae Timiș, cei 7 consilieri locali, conducerea organizației locale și aproximativ 80% dintre membrii de partid și- au dat demisia din PC și s- au declarat independenți. Motivele acestei plecări în bloc sunt mai multe și ele au fost precizate de către deja fostul președinte al PC Hațeg, primarul Nicolae Timiș. „Nu am fost sprijiniți deloc în

demersurile noastre de către forurile superioare ale partidului și nici până astăzi nu ni s-a explicat schimbarea doctrinară. Apoi nu am fost primiți în grupul popular european, ceea ce spune foarte multe despre haosul general ce domnește în partid la nivel central și despre toate trecerile PC-ului dintr-o parte în alta”, a spus Timiș, /p.3

Fără rost?
Simeria (T.S.) - Mai multe ajutoare pentru si- nistrați stau depozitate de-o lună în incinta bisericii „înălțarea Domnului”. Obiectele de îmbrăcăminte au fost strânse după al doilea val de inundații din România. Oare astfel de ajutoare își au rostul? /p.3

Căzut printre balustrade
interp.elări parlamentare
Din perspectivă regională, cele mai multe interpelări au tost 
făcute de către parlamentam aleși în circumscripțiile din 
Transilvania,

■ Un bărbat și-a pierdut 
viața după ce a căzut de 
la etajul 2, printre 
balustradele scării.Deva (M.T.) - Un bărbat de 53 de ani, din Deva, și-a pierdut viața, duminică seara, după ce a căzut printre balustradele scării. Cornel D. se întorcea acasă, de la un „șpriț”. A intrat în blocul G, de pe strada Ioan Corvin, unde locuia, a urcat până la etajul doi, dar, fiind sub influența băuturilor alcoolice, și-a

pierdut echilibrul și a căzut în gol. Vecinii povestesc că bărbatul mai obișnuia să bea, iar în acea noapte „am auzit o bubuitură puternică și am crezut că i-a explodat centrala vreunui vecin, dar am aflat că a căzut vecinul care locuiește la etajul trei. Era întins pe ciment, într-o baltă de sânge, cred că a murit pe loc”. Nu sunt suspiciuni de comiterea vreunei fapte penale, iar polițiștii continuă cercetările pentru aflarea exactă a împrejurărilor producerii evenimentului.
PES SA Deva, dispombilizați în anul 2003, a continuat și ieri în fața Prefecturii, deși autoritățile au promis că VOr încerca Să rezolve Situația. (Foto: Tralan Mânu)
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.'■c• O cunoscută jurnalistă libaneză, May Chidiac, a fost grav rănită, după ce o bombă amplasată în mașina ei a explodat, duminică, în nordul Beirutului. Chidiac este cunoscută pentru atitudinea împotriva prezenței siriene în Liban. La spital, medicii i-au amputat o mână și un picior.• Arestați. Șapte persoane bănuite de apartenență la o grupare islamistă care plănuia atentate în Franța au fost reținute, ieri dimineață, în Paris și în Normandia, în cadrul u- nei operațiuni antiteroriste.-
ElBaradei, 
reconfirmatViena (MF) - Egipteanul Mohamed ElBaradei a fost reconfirmat, oficial, pentru al treilea mandat de patru ani în funcția de director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), în prima zi a Adunării Generale a acestei instituții ONU. Noul mandat al directorului AIEA se va încheia la 30 noiembrie 2009. Washingtonul încercase inițial, fără succes, să propună o candidatură alternativă, după ce ElBaradei și-a exprimat îndoielile cu privire la existența, în Irak, a u- nor arme de distrugere în masă. Adunarea Generală, ale cărei lucrări se vor încheia vineri, se va axa '?> 1 ’ tr d sr e<" ia’.r e dosare!' nuclear : ale Isra ■- g lului și Iranu- lui.

Etapă decisivă pentru România
■ Orban consideră că 
Raportul de țară din 25 
octombrie va fi pozitiv, 
dar nu „100% pozitiv".

stipulată în Tratatul de Aderare al României, ceea ce ar putea duce la amânarea aderării cu un an.
Mai mult lobbyRomânia nu este cunoscută în Europa așa cum ar trebui, este de părere secretarul de stat. „Trebuie să comunicăm bine aspectele pozitive din Raportul din toamnă”, a arătat el, subliniind că eforturile de lobby ale României trebuie să vizeze Parlamentele țărilor UE, pentru succesul ratificării Tratatului de Aderare.

nă îl va prezenta pe 25 octombrie va fi pozitiv, dar nu „sută la sută pozitiv”.în acest context, „următoarele șase luni vor fi decisive pentru România”, a precizat Orban, referindu-se la progresele pe care țara noastră trebuie să le facă până la următorul Raport al Comisiei Europene, din primăvara anului 2006. Acel raport ar putea conține, în cazul în care România nu va respecta calendarul măsurilor necesare pentru aderare, o referire la activarea clauzei de salvgardare

Leonard Orban a reamintit că România are ca unică țintă pentru integrare data de 1 ianuarie 2007.România își propune să devină membră a UE într-un context economic și politic caracterizat de Orban ca fiind dificil. ’ 1 ' Tț.Ministerul Integrării Europene, Leonard Orban a menționat că eforturile factorilor implicați în aderarea României trebuie să vizeze în special comunicarea beneficiilor de care populația se va bucura în contextul integrării.

București (MF) - Următoarele șase luni vor fi decisive pentru integrarea României în Uniunea Europeană, a declarat, ieri, secretarul de stat în Ministerul Integrării Europene Leonard Orban, în deschiderea conferinței Networking Europe, de la București.Orban consideră că Raportul pe care Comisia Europea-

(Foto: EPA)507 deținuți au fost eliberați din Abu Ghraib, urmând alți 500
■

I

Donald Tusk
(Foto: EPA 

Favorit la 
preziden
țiale 
Varșovia (MF) - Libe
ralul Donald Tusk se 
clasează în continua
re pe primul loc în 
sondajele dinaintea 
alegerilor prezidenția
le din octombrie, în 
pofida rezultatului 
mai slab obținut de 
partidul său, Platfor
ma Civică, la scrutinul 
legislativ de dumini
că. Pentru primul tur 
al prezidențialelor 
poloneze, Donald 
Tusk, președintele 
Platformei Civice 
(PO), este creditat cu 
45% din voturi, în 
timp ce rivalul său, 
Lech Kaczynski, lide
rul Partidului Lege și 
Justiție (PiS), cu 33%. 
Pentru al doilea tur,—., 
Tusk este creditat cu 
57% din voturi, iar 
Kaczynski cu 43%.

Atentat sinucigaș
Bagdad (MF) - Un atentat sinucigaș cu mașină-capcană s-a produs, ieri dimineață, la intrarea în sediul Ministerului Petrolului din Bagdad, provocând moartea a șase persoane și rănirea altor 14, au anunțat surse oficiale, citate de AFP.Dintre cei șase morți, patru sunt angajați ai Ministerului, iar alți doi sunt stu- denți la academia de poliție situată în apropierea Ministerului. Majoritatea răniților sunt funcționari ministeriali.Atentatul s-a produs în jurul orei locale 07.45 (06.45 ora României), când o mașină- capcană albă, condusă de un kamikaze, s-a lovit de un autobuz care transporta angajați ai ministerului, în centrul capitalei irakiene.

& &

Bagdad (MF) - Armata americană a anunțat că a eliberat, ieri dimineață, 507 deținuți din penitenciarul Abu Ghraib, situat în apropiere de Bagdad, alți cinci sute urmând a fi eliberați în cursul săptămânii.Forțele americane anunțaseră anterior că vor elibera peste o mie de deținuți, la ce-

eliberați in masat refea Guvernului irakian, cu ocazia sărbătorii musulmane Ramadan, care se desfășoară de la începutul lunii octombrie până la începutul lunii noiembrie.Este a doua oară când sunt eliberați deținuți de la Abu Ghraib într-un număr atât de mare, după ce între 24 și 27 august au fost puse în liberta-

te o mie de persoane aflate în această închisoare.în aprilie 2004, închisoarea Abu Ghraib, situată la periferia Bagdadului, în zona de vest, a fost în centrul unui scandal de proporții, după ce presa americană a dezvăluit că soldații americani au maltratat și umilit deținuți irakieni.

PD vrea vot prin 
corespondență

București (MF) - Alianța PNL-PD dogește urgentarea adoptării noului Regulament al Senatului, pentru ca observatorii români la Parlamentul European să poată vota prin corespondență, a precizat, ieri, la finalul ședinței conducerii partidului, președintele PD Emil Boc.Boc a explicat că la Senat este „o problemă de funcționare”, deoarece nu se mai pot adopta legile organice. El a menționat că necesarul de vo-a turi „pentru” în cazul unei* legi organice este de 69, iar la Senat coaliția are 71 de parlamentari, din care 15 sunt observatori la PE.Liderul PD a adăugat că, de aceea, modificarea Regulamentului Senatului trebuie făcută în regim de urgență, astfel ca observatorii la PE să poată vota prin corespondență legile necesare țării. El a adăugat că acest lucru este necesar deoarece în cazul a- cestor legi nu se poate conta | pe PSD și PRM care duc o * politică duplicitară, în funcție de propriile interese.Emil Boc a spus că prelungirea programului Senatului pentru adoptarea noului Regulament înseamnă ca senaȚ" torii să lucreze cel puțin până vineri seara.

Polițiști irakieni la locul exploziei

Dreapta poloneză, victorioasă
Varșovia (MF) - Victoria conservatorilor catolici și liberali la scrutinul legislativ organizat duminică în Polonia a fost confirmată, ieri dimineață, după numărarea a 60 la sută dintre buletinele de vot, transmite AFP.Partidul conservator Dreptate și Justiție (PiS) a obținut 26,5 la sută dintre sufragiile

exprimate și va beneficia de 151 dintre cele 460 de mandate de deputat, potrivit rezultatelor parțiale publicate de Comisia Electorală.Partidul liberal Platforma Civică (PO) s-a clasat al doilea cu 24,08 la sută dintre voturile exprimate, acest rezultat permițându-i să ocupe 123 de mandate în Dietă. Soldați israelieni pregătiți de atac în nordul Fâșiei Gaza (Foto: epa)
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Sharon, victima unui sabotaj
Ierusalim (MF) - Premierul israelian, Ariel Sharon, a fost victima unui sabotaj care l-a împiedicat să își pronunțe discursul în fața Comitetului central al Likud. întrunit pentru a decide data viitoarelor alegeri dirt partid.Sabotajul a fost organizat de o persoană care nu se afla în sala unde se reunise Comitetul central al partidului și care a provocat un scurt-cir- cuit prin acoperirea cu apă a unei siguranțe electrice.Susținătorii lui Sharon și cei din opoziție s au acuzat reciproc pentru acest incident, iar premierul a fost nevoit să își întrerupă discursul după primele rânduri, deoarece or-

ganizatorii au constatat că restabilirea circuitului electric nu este sigură.Un mesaj telefonic, primit de la un fost colonist din Gush Katif, numit Udi, a revendicat incidentul în numele evacuaților din colonie.

Premierul Ariel Sharon (Foto: epa)
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Raiduri israeliene preventive
■ Atacurile aeriene sunt 
menite a împiedica pa
lestinienii să lanseze ra
chete împotriva Israelului.

armatei israeliene a confirmat că elicopterele au atacat o șosea din apropiere de Beit Hanun (nordul Fâșiei Gaza), „folosită de teroriști pentru a ajunge în zonele de unde lansează rachete spre Israel”.Un lider al Jihadului Islamic și un membru al acesteiGaza (MF) - Mai multe elicoptere israeliene au lansat rachete, în cursul nopții de duminică spre luni, asupra o- organizații au fost Uciși, du- rașelor Gaza și Khan Younes, în sudul Fâșiei Gaza, au declarat surse oficiale palestiniene.Oficialii nu au fost în măsură să precizeze care era o- biectivul vizat în orașul Gaza și dacă atacul s-a soldat cu victime. La Khan Younes, o clădire aparținând Autorității Palestiniene a fost lovită de trei rachete.Un purtător de cuvânt al
Redactor șef: Adrian Sălăgean
Redactori: Viorica Român, Valentin Neagu, (na Jurcone, Ciprian Marinul, Clara Pâs,
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Fotoreporter Traian Mânu
Tehnoredactori: Codruța Goțâ, Atila Kurtâ
Cp rectori: Alice Negru, Luiza Marinul

minică seara, ca urmare a u- nui raid aerian israelian asupra Fâșiei Gaza, în timp ce Hamas a anunțat că încetează tirurile de rachete către Israel. Premierul israelian, Ariei Sharon, ordonase trupelor să continue atacurile aeriene și campania de eliminare islamiștilor palestinieni, pert" tru a-i împiedica să lanseze rachete împotriva Israelului.
Abonamentul la Cuvântul liber costă-6,9 lei pentru o lună, 

13,80 lei pentru două luni, 19,90 lei pentru trei luni, 37,90 lei 
pentru șase Ipni și 69,90 lei pentru un an la sediul redacției, la
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• Pirateria pe șosea. Sorinei B., 29 de ani, Neculai D., 54 de ani, Petre I., 26 de ani, toți din Hunedoara, au fost prinși de polițiști, în timp ce efectuau transport de persoane, pe ruta Hunedoara - Deva și retur, fără a poseda licență de execuție. Pot fi sancționați cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală. (M.T.)

țw» Neatenția se plătește. în ultimele 48 de ™ ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 441 amenzi la legea circulației, din care 45 la regimul de viteză, și au ridicat în vederea suspendării 24 permise de conducere, din care 14 pentru alcool. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 33.700 lei (grei). (M.T.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedla.ro
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Bă!!! Se scufundă 
țara!

In timp ce jumătate dintre românașii 
patriei stăteau în apă până-n gât, înjurând 
meteorologul de serviciu, senatorii României 

discutau despre chestiunea calului. Legea, 
bineînțeles. Pentru că, trei.ore s-au certat se
natorii pe tema legii calului românesc, în ziua 
în care apele provocau adevărate catastrofe în 
țară. Ca și cum nenorociții ăia de alegători ar 
fi stat buluc în fața televizoarelor, instalate pe 
acoperișurile caselor, așteptând rezultatul dez
baterilor senatoriale. Fără să îi intereseze cine 
le va reconstrui casele sau cine îi va ajuta să- 
și repună gospodăria pe picioare. Fiind doar 
chinuiți de gândul cum mama dracului îl vor 
face pe Bator sau pe El Zorab un cal euro
pean. Bineînțeles, în ideea în care bietul ani
mal ar supraviețui inundațiilor.

d

Și oricât de absurd ar părea, în cele trei 
ore de dezbateri, nici un senator (plătit 
cu șase miliarde de lei’ pe an) nu a fost în 

stare să se ridice și să le bată obrazul 
colegilor. După care să le strige, așa, de la 
obraz: Bă!!! Se scufundă țara!

încep conferințele Logos
Deva (S.B.) - Cunoscută ca o adevărată oază de cultură și spiritualitate creștină, Sala Logos își va deschide noul ciclu de conferințe. Evenimentul va avea loc sâmbătă, la ora 18.00, la Sala Logos (str. G. Barițiu, nr.19). Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români Deva, pregătit un program special, invitându-1 pe P.S.Dr. Timotei Seviciu, episcopul Aradului, Ienopolei și Hălmagiului.

- - CwKâtu»* de Li«u StinilA

cuvmiw.

Ajutoare fără nici un rost!
■ îmbrăcămintea 
strânsă de simerieni, 
pentru sinistrați, n-a 
ajuns la destinație.

Tiberiu Stroia
tiberiu. stroia@mtormmedia.ro

Simeria - La inițiativa Patriarhiei Române, Biserica „înălțarea Domnului” din Simeria a lansat un apel celor care doresc să-i ajute pe cei care au avut de suferit în urma inundațiilor. Astfel s-a ajuns în situația în care, după cel de-al doilea val al inundațiilor, simerienii au adus la biserică saci întregi de ajutoare constând în îmbrăcăminte.
Sacii sunt tot acoloAstăzi, după cel de-al șaselea val al inundațiilor, sacii cu haine simt tot acolo. Acest lucru a făcut ca o parte dintre .enoriași să fie nemulțumiți de faptul că ajutoarele lor n-au ajuns la destinație.

Saci cu haine care nu ajută pe nimeni (Foto: Traian Mânu)Contactat de CUVÂNTUL LIBER, loan Coța, preotul bisericii, a ținut să precizeze că, într-adevăr, sacii cu haine se află în subsolul bisericii la adăpost de umezeală. „Nu am reușit să găsim o mașină să
le transporte la sinistrați. Și ljni asum întreaga vină pentru acest lucru. în plus, cred că problema sinistraților nu o reprezintă hainele. Ei au nevoie de materiale de construcții. De altfel, s-a putut

vedea cum munți de haine au fost arse pentru că nimeni nu a avut nevoie de ele. Oricum, cu prima ocazie, sacii de haine aduși de simerieni vor ajunge acolo unde trebuie”, a spus preotul bisericii.
Mărginean s-a resemnat
■ Liderul PC Hunedoa
ra se aștepta la ruptura 
de ieri, filiala Hațeg 
părăsind partidul.

Daniel I. Iancu_______________
daniel.iancu@intormmedia.ro

Hațeg - Primarul Nicolae Timiș ne-a declarat ieri că, deși, a fost invitată și conducerea județeană la ședința, organizației Partidului Conservator din Hațeg, nimeni nu a fost prezent la discuții, „în urma analizei situației existente la nivelul partidului, am ajuns la concluzia că PC nu mai reprezintă interesul cetățenilor din orașul Hațeg. Deci nu mai există nici un motiv să rămânem în cadrul unei formațiuni ce s-a rupt de comunitatea locală”,

a spus fostul lider al conservatorilor din Hațeg. Contactat telefonic, președintele PC Hunedoara, Petru Mărginean, ne-a declarat că se aștepta de mai multe hani la o asemenea decizie a demisionarilor. „Ce pot să spun? Foarte bine. Eu am vorbit mai de mult cu primarul din Hațeg și mă așteptam de cinci-șase luni la plecarea lui din partid. îi doresc

succes. Această experiență însă m-a învățat să apreciez mai mult caracterul unui om, decât inteligența lui. Din păcate, e foarte adevărat că fiecare doarme așa cum își așterne. Poate că până la urmă își va găsi și el locul în vreo formațiune politică, pentru că noi nu avem nevoie de oportuniști în partid”, a mai declarat Mărginean.

Nicolae Timiș

Copil lovit de 
microbuz

Râu de Mori (M.T.) Un băiat de nouă ani a fost grav rănit de un microbuz, duminică, în timp ce se juca cu un grup de copii pe DJ 685, în satul Bălanu, comuna Râu de Mori. Conducătorul microbuzului Ford Tranzit, înmatriculat în Ungaria, Istvan R., de 57 de ăhi, l-a accidentat grav pe minorul Iosif C., de 9 ani, din localitate, elev, care se juca împreună cu alți copii și într- un moment de neatenție a fost lovit de mașină. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s- a produs accidentul.
Și-a împușcat colegul

Deva (M.T.) - Un bărbat din Deva a plecat la vânătoare, dar nu s-a întors acasă cu vânatul în spinare, ci cu colegul său de vânătoare pe care l-a împușcat, din greșeală. Ioan V., de 69 de ani, din Deva, a plecat, sâmbătă, să vâneze, legal, pe Fondul de Vânătoare numărul 30 Strei- Sângeorgiu, ce aparține A.V.P.S. „Căpriorul” Mărti- nești.în timp ce mânuia arma, aceasta s-a descărcat și l-a rănit pe colegul de vânătoare Ioan C., de 64 de ani, din

comuna Mărtinești. S-a constatat că cei doi sunt membri vânători și posesori legali de arme. Victima a fost internată la Spitalul Județean Deva și urmează ca, în funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale, să fie luate măsurile legale. Arma și muniția au fost ridicate de către polițiștii Biroului Independent de Arme, Explozivi, Substanțe Toxice în vederea continuării cercetărilor, iar Ioan V. riscă o amendă contravențională de la 2000 la 5000 lei grei.
DJ Project - primul 
concert la Deva
■ „DJ Project", o trupă 
reprezentativă a muzicii 
house, a concertat 
la Deva.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocanlciu@informniedia.ro

Deva - Contactați pentru o prezență de culoare la manifestarea „Târgul Cetății” care avea menirea să ridice nivelul artistic al spectacolului oferit devenilor, cei trei membri ai trupei au interpretat patru piese de succes. Cei doi DJ, Gino și Maxx, au --- t-- ;._î* a

tru „Cuvântul liber”, că acest recital este prima lor apariție pe o scenă în Deva.
Alte noutăți?Nici în județ nu au mai fost, nici măcar pentru vreo filmare. De fapt, Maxx, cel cu care am vorbit, nu știa nimic despre Castelul Corvineș- tilor, Cetatea Deva sau alte atracții ale județului. „Cu toate că ne desfășurăm activitatea la Timișoara, nici acolo nu am filmat încă! Dar urmează. Vorh filma vineri, în premieră, la Timișoara, pentru un videoclip al piesei

Granturi pentru școli
Deva (R.I.) - în Hunedoara au fost declarate eligibile, după prima etapă de evaluare, 33 de proiecte ce aparțin Componentei 2 - îmbunătățirea parteneria- tului comunitate-școală. Proiectele se vor finaliza prin acordarea unor granturi pentru acoperirea unor nevoi de dezvoltare pe care le au școlile. „Termenul inițial pentru implementarea proiectelor era 1 noiembrie, dar calendarul a

fost decalat din cauza inundațiilor”, spune Sorin Cer- cea, expert în educație al Proiectului pentru învățământul Rural. Există 4 faze pe care le are de parcurs un proiect; inițial este evaluat la nivelul județului, după care este trimis într- un alt județ unde primește un punctaj; de aici e trimis Comitetului pentru Educație, Inovație și Dezvoltare care-și prezintă concluziile, la București.

. î

DJ Project în concert pentru prima dată la Devanoastră noutate. Proiectul nostru este de a aduce un suflu proaspăt în muzica house din România. Vrem o schimbare pentru că ni se pare că totul a intrat în
DJ Maxx ne-a mai spus că cea mai apreciată piesă a trupei DJ Project este „Privirea ta” și ne-a prezentat-o pe solista trupei, Elena, ca pe un component al trupei de mare

mailto:tiberiu.stroia@informmedla.ro
mailto:stroia@mtormmedia.ro
mailto:daniel.iancu@intormmedia.ro
mailto:sanda.bocanlciu@informniedia.ro
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„Ziua mondială a turismului
1827 - S-a născut Alexandru Papiu-llarian, istoric și jurist, 
unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848 din Tran

silvania, membru al Academiei 
Române (m. 11/23 octombrie 1877). 
1891 - A încetat din viață scriitorul 
Ivan Aleksandrovici Goncearov 
(capodopera sa, romanul,Oblomov") 
(n. 6/18 iunie 1812).
1903 - S-a născut pictorul Alexan

dru Ciucurencu (m. 27 decembrie 1977).
1972 - A încetat din viață interpreta de muzică populară 
Maria Lătărețu (foto) (n. 7 noiembrie 1911).

Calendar religios
27 septembrie - Sf. Mc. Calistrat și cei 

împreună cu dânsul 49 de sfinți mucenici, 
Sf. Mc. Epiharis, Sf. Ignatie.

Deva (S.B.) - Acești sfinți au trăit în Roma, în zilele împăratului Dioclețian. Sfântul Calistrat, fiind prins de Persendin Strati- latul și mărturisind că Hristos este Dumnezeu adevărat, a fost bătut foarte. După chinuri graznice, a fost băgat într-un sac și aruncat în mare. Sacul s-a rupt și Calistrat a ieșit sănătos. A fost o minune care i-a determinat pe cei patruzeci și cinci de slujitori să creadă în Hristos. Toți au fost însă întemnițați alături de Calistrat, care i-a învățat acolo despre judecată, despre înviere și despre suflet. După ce au ieșit din temniță, zicând rugăciuni, au dărâmat toți idolii. Văzând aceasta, ceilalți încă 184 de slujitori au început să creadă și ei. Li s-au tăiat capetele tuturor. Epiharis, mucenița lui Hristos, a trăit în Roma, în zilele împăratului Dioclețian. Pentru că a mărturisit cu îndrăzneală numele lui Hristos, și- a primit sfârșitul prin sabie.
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21 mart.-20 apr.

Faceți astfel încât și ceilalți să aibă ceva de făcut. De ce 
să munciți numai dv, iar ei să stea să vă controleze greșelile?

21 apr.-20 mai

Nu sunteți în tea mal bună formă posibilă, dar nici prea 
multă treabă nu aveți. Imediat puteți rezolva urgențele.

21 mai-20 iun. .5 V
Aveți în vedere ofurile dv: datorii și întâlniri cu persoane 
pe care nu le-ați văzut de multă vreme. în familie păstrați 
armonia!

21 iun.-20 iul.

E o zi supraîncărcată de situații neluate în calcul. Dialogul 
cu persoane tonice și practice vă menține optimismul.

21 iul.-20 aug.

Străduiți-vă să umblați și să ședeți cu spatele drept. Dacă 
vreți să vă fie bine, trebuie să vă controlați ținuta.

21 aug.-20 sept.

Vă descurcați cu succes în momentele presante ale zilei. 
Chiar și negocierile pe termen lung evoluează promițător.

21 sept.-2O oct.

Multe zvonuri nu se confirmă! De aceea reveniți asupra 
planurilor pe termen lung. Vigoarea și realismul vă ajută.

21 oct.-20 nov.

Lucrurile nu ies cum vă doriți și ar trebui să fiți mai 
convingător. Nu vă mai încăpățânați să faceți totul de unul 
singur.

21 nov.-20 dec.

i

Ar fi bine să priviți lucrurile dincolo de aparențe, cu '• 
detașare. Tot ce vi se pare vopsit roz-bombon se va dove
di a fi cenușiu.

21 dec.-20 ian.

UTILITĂȚI
.... .............. .....-

Energie electrică__________________ ,___________
Nu sunt programate întreruperi.
Gaz metan______________.________________
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 
în Deva.
Apă_______ ■___________________ ______________
Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-12.00 Str. S. Bărnuțiu, nr. 25 și afectează străzile 
Călugăreni (parțial), Coziei, P. Maior, O. Densusianu, G. 
Barițiu și Piața Unirii

Soluția integrantei din numărul 
precedent: A - 1 - S - D - SCAM
ATORI - ROBI - REN - DO - 
LUMESC - BOARE - OA - BÂRNE
- FR - TIZANA - M - PICI - ANSA
- U - ETAN - PS - IT - ONIRIC - 
RARI - ALA - RAS - M - PUMA - 
BEMOL - ZARE

mmANKi
------ î-VA-wS-VL -------

Dispecerat apă rece

FIUJE
227087

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

Irascibiiitatea celorlalți nu e o năzărire a minții dv. Fiți 
înțelept și evitați-i sau prefaceți-vă că sunteți de aceeași 
părere cu ei.

21 ian.-20 febr.
începeți ziua excelent, dând impresia interlocutorului că vă 
interesează ce vă spune. Va Ieși prost, căci va vedea că vă 
plictisiți.

21 febr.-20 mart.

Persoana iubită nu vă lasă să-i stricați o nouă zi și vă va 
târî după ea într-o vizită, unde ea se va simți bine, dum
neavoastră nu.

r>

750 Jurnal TVR Sport Meteo 
7:50 Eurodispecer
850 .Lecții' pentru tata
950 Sănătate pentru 

toții (r)
930 Teleshopping

1050 Festivalul Internațional 
Cerbul de Aur Brașov, 
2005 Concursul de inter
pretare (II) (r)

1220 Euro-dispecer
12:30 Parteneri de weekend

(r)
1350 Doctor Becker
1330 Desene

13 animate
14:00 Jurnal TVR

Sport Meteo
14:30 Teleshopping
15:00 Televiziunea, o lume 

nebună (r)
1530 Pro Patria
16:00 Kronka

Emisiune în limba 
maghiară

16:55 Expediție In 
necunoscut

1730 Nocturne (r) 
1830 Doctor Becker (r)
1950 Jurnal TVR

Sport Meteo

750 Știrile Pro TV 
9:10 Omul care aducea 

cartea
9:15 Tânăr și 
S neliniștit (r) 

10:15 0 nouă viață
rj (reluare)

11:15 Dispăruți 
Sfiită urmă (r)

12:15 La Bloc
0(s, r) 

13:00 Știrile
Pro IV 

1345 Zâmbete
Intr-o pastilă 

14:15 Capcana 
H mindunllor (thriller,

SUA 1996) 
1600 Tânăr șl 

g neliniștit
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

1700 Știrile
Pro TV 

17:45 Teo 
1900 Știrile

Pro TV

2tt00 Occident (comedie,
13 România, 2002) 

2205 Jeremiah 
2300 Jurnalul TVR 
2330 Amintiri de familie

13 (dramă, coprod., 
1998) Cu: Colin 
Firth. Irine Jacob, Mary 
Elisabeth. Acțiunea fil
mului se petrece în 
perioada imediat 
următoare primului 
război mondial. Person
ajele principale sunt 
membrii unei familii ce 
își trăiește viața pe o 
moșie în Marea Britanie.

1:10 Nocturne (r) 
2:10 Jurnalul TVR (r) 
3:10 Semnale complexe 
fă (dramă, SUA 1997, r) 

440 Sănătate 
pentru toții

5.15 Expediție in 
necunoscut

530 Destine secrete

Prima lovitură a lui 
fâladde Chan (acțiune, 

SUA 1996) 
21^15 Fotbal: FC Barcelona - 

llrflnMA
2345 Știrile PRO TV 

OriS Rezumat Champions 
League

2)00 Omul care aduce cartea 
255 Știrile PRO TV (r) 
230 Prima lovitură a lui
T3 Jackie Chan (acțiune, 

SUA 1996, r) Cu: Jack
ie Chan, Jackson Liu, 
Annie Wu, Bill Tung. 
Cum ar fi arătat un 
film cu James Bond, 
dacă faimosul agent 
007 ar fi fost din Hong 
Kong, ar fi fost prea 
ocupat să agațe femei 
și să bea martini și ar 
fi petrecut infinit mai 
mult timp bătându-și 

, măr adversarii?
430 Zâmbete Intr-o pastilă

630 în gura 
presei 

7:00 Observator 
8:00 Canalul 

de știri 
1030 în gura 

presei 
(reluare) 

1030 Concurs 
interactiv 

12:15 Dădaca 
13:00 Observator

Cu Simona 
Gherghe Cele 
mai proaspete 
știri din țară și de peste 
hotare

1345 Tristan șl 
q Isolda (aventuri, 

coprod., 1998, 
reluare)

16:00 Observator 
1645 Anastasia 
17459595- 

teînvață 
ce să fad 

19:00 Observator 
Sport Meteo 
Cele mai proaspete știri 
din țară și de peste 
hotare

2030 Din dragoste Cu Mircea 
Radu

2250 Secretul Măriei 
2330 Observator 
050 Lista neagră (dramă,
U SUA 1991) Cu: Robert 

De Niro, Annette Ben- 
îng, George Wendt, 
Patrida Wettig. 0 
privire pătrunzătoare 
asupra uneia dintre cele 
mai terifiante perioade 

■ ale istoriei Statelor 
Unite. Este povestea lui 
David Merrill, un dneast 
american trap și suflet 
devotat filmului care, 
după un răsunător suc
ces în Europa, se 
îhtoarce la Hollywood 

230 Concurs
Interactiv

330 Observator (r) 
4:00 Dădaca (r) 
4:30 Anastasia (r) 
530 9595-te învață ce să

6:00 A 57-a ediție a Premi
ilor Emmy

8:05 Călărețul singuratic 
13 (Acțiune, SUA, 2003) 

935 Tabăra (Comedie, SUA 
(3 2003)

1125 Vedere de ansamblu
H (Dramă, SUA 2003) Cu: 

Neve Campbell, Mal
colm McDowell, William 
Dick, Barbara E. Robert
son, James Franco, 
Susie Cusack

13:15 Un cățel în cupele 
H europene (Comedie,

SUA, 2004) Cu: Jake 
Thomas, Nick Moran, 
Lori Heuring, Scott 
Cleverdon

1440 Gloria Estefan - Live 
from Las Vegas 

1545 Siguranța națională 
H (Comedie, SUA 2003) 

17:15 Vedete la Hollywood: 
Tom Cruise

1740 Ziua Recunoștinței 
(j (Comedie, SUA 2003)

Cu: Katie Holmes, Patri
cia Clarkson

19)00 A 57-a ediție a Premi
ilor Emmy

21S0 Sub pământ S.R.L Ep. 
g 43 - Nu este moartă 

2250 Deadwood Ep. 4: 
0 Crima

23:00 S.WAT. (Acțiune, SUA 
H' 2003) Cu: Samuel L.

Jackson, Colin Farrell, 
Michelle Rodriguez, LL 
Cool J, Josh Charles 

055 Carandira (Dramă, 
B Brazilia, 2003)

Cu: Luis Carlos 1 
Vasconcelos, Milton 
Gonțalves, Ailton 
Grața, Maria Luisa 
Mendonța. Filmul dra
matizează revolta de la 
penitenciarul Carandir 

320 Cu ochii-n trei (Sus- 
HPans,

SUA, 2004) Cu: Joy 
Biyant, Dominic Purcell, 
Aii Larter, Desmond 
Harrington, Dwight 
Yoakam

450 Gloria Estefan - Live

07:00 Maria Bonita (s) 0835 
Cezar și Tipar 0950 Rebelii (s, 
r) 10:00 Festivalul Callatis 2005 
(r) 1145 Pasiuni (s) 1240 Ins
pectorul Linley (s, r) 1330 Te
leshopping 14:00 Desene ani
mate 14:30 încurcăturile lui 
Zack (s) 1550 împreună în 
Europa 1650 Tribuna partide
lor parlamentare 1635 Jurnalul 
TVR 1750 Rebelii (s) 1850 Jur
nalul Euronews 18:30 Mărturii 
1950 Moștenitoarea (s) 20:00 
Trăsniți din Queens (s) 20:30 
Mistere și mituri ale secolului 
al XX-lea 21:00 Lumea de 
aproape-21:30 Jurnalul TVR 
2250 Jurnalul Euronews 22:15 
Șarpele (thriller, coprod., 1973) 
0020 Stargate SG-1 (ș) 0155 
Auto Club (r) 0135 Trăsniții din 
Queens (s, r) 0250 Toate iernile 
care au trecut (dramă, SUA, 
1997)

1050 Teleshopping 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 1130 
Amenințarea din junglă 1330 
Desene animate 14:45 Xena, 
prințesa războinică (s, r) 17:00 
Bebeluși în serie 1950 Suror
ile (s) 2050 Schimbul trei 2150 
Jack, agent secret 2250 O 
aniversare cu bucluc (comedie 
romantică, SUA, 1984) 00:00 
Cristi pe Tabără pe ei 01:15 0 
aniversare cu bucluc Cu: Mol
ly Ringwald, Paul Dooley

10:00 Mai mult decât medic 
1150 Mozaicul zilei 1350 Ora 
de știri 14:00 Srpski ekran 
1430 Unser Bildschirm 1550 
încântare 16:00 Vară aventur
oasă 1750 Știri 1755 Cronică 
catolică 1735 Telesport 1830 
Știri 1838 Știri regionale 18:50 
Discuții între generații 1935 
Povești 1955 Vecinii 2030 Știri 
21:05 Imagini de viață 21:40 
Selecțiuni de muzică din filme 
22:05 Dr. Șefu’ mare 2350 
Marți seara 2330 Casa culturii

0850 Sport cu Florentina 0855 
Teleshopping 0835 Dragoste și 
putere 09:30 Sunset Beach 
1025 Oamenii vorbesc 11:15 
Tele Ron 12:20 Teleshopping 
12:50 Sunset Beach 13:50 Te
leshopping 1420 Garito 15:25 
Dragoste și putere 1625 Gari
to 1725 Trăzniți în NAT01850 
Focus 1845 Oamenii vorbesc 
1930 Da sau nu 2050 La răs
cruce între dragoste și moarte 
22:00 Trăsniți în NATO 2230 
Focus Plus 23:15 Da sau nu 
00:00 Călătorii în lumi paralele 
0150 Focus 0250 La răscruce 
între dragoste și moarte

07:00 Programul de știri N24 
1050 Teleshopping 1150 Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracționer 1250 Teleshopping 
13:00 Ochi negri (s, r) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 Detec
tivi în Paradis (s) 15:30 Ruth 
Rendell (miniserie) 16:30 Ochi 
negri (s) 17:30 Naționala de 
bere - Batalionul distracționar 
1830 24 de Ore Național TV 
19:20 Sport la Național TV 
1945 Jara Iu' Papură Vouă 
2050 Asul așilor (aventuri, co
prod., 1982) 2250 Vară cu pe
ripeții (comedie, Franța, 1984) 
0050 Național la miezul nopții

0750 Sfatul casei 0725 Bună 
dimineața, Ungaria! 07:55 

> Mokka 10:00 Sodă 11:05
Teleshop 12:20 Salome (s) 
13:20 Joc 14:15 Inimi 
zburătoare (f) 16:15 Cărările 
iubirii (s) 1645 Anita (s) 1725 
Monk (s) 1825 Al șaptelea cer 
(s) 1930 Știrii meteo 2050 La 
bine și la rău (s) 20:30 Activ 
2155 Multimilionar 22:00 în 

î. spatele frontului (acțiune, SUA
1996). Cu: Thomas lan Griffith, 
Chris Mulkey, Mark Carlton, 
Mushond Lee 2340 Fără urmă 
(s) 0040 Bună seara, Ungarial 
01:15 Propagandă 0145 Nori

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
0850 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie 11:00 
Amazoana (s) 12:00 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1720 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
20:30 Lacrimi de iubire (s) 
21:30 Culoarea păcatului (s) 
22:30 De 3X femeie 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (s, r) 0250 De 
3X femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (s, r) 04:15 îndoiala (s)

0630-0750 Observator -
Deva (r)

1630-1645 Știri locale

07:00 Viața dimineața 0950 
Verissimo 1050 Lumea cărților 
10:15 Euromaxx 11.15 Cuvio
sul Dimitriel 1:50 Calendar ecu
menic 12:00 Emisiune reli
gioasă 13:05 Un nou început 
(d) 13:35 Fan X. Videoclipuri 
1435 Euroblitz: Cinema 1550 
Teleshopping 1535 Euroblitz: 
Arta 1650 Misiune imposibilă 
(r) 1630 Ne privește 1850 6! 
Vine presai 2050 Masca de 
argint (aventuri. România, 
1985) Cu: Coca Andronescu, 
Marga Barbu, Ion Besoiu. 2250 
Nașul 2345 Știri 0050 Revizie 
tehnică

!

0645 Bună dimineața, Româ
nia! 1045 Bani europeni-Ro- 
mâni-Orașe- Bani de buzunar 
11:15 Deschide lumea 1130 
Realitatea bursieră 13:15 Des
chide lumea 15:15 Realitatea 
medicală 1650 Realitatea de la 
1650 17:15 Orașele României 
17:45 Editorii realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 1845 
Realitatea zilei 19:15 Realitatea 
zilei 20:00 Realitatea de la 
20:0020:15100% 2150Real- 
itatea de la 21:00 22:00 Cap 
și pajură 2245 Filiere 2350 
Politica, frate! 2330 Știri 0050

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

18.45-20.00 Emisiuni infor
mative

0845 Un dar din dragoste: 
Povestea lui Daniel 
Huffman (dramă, 
SUA 1999)

1030 Lungul dram spre 
casă (dramă, SUA 
1998)

12.15 Un iubit pentru 
Crăciun (dragoste, 
SUA 2004)

14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Cântece de dragoste 

(dramă, SUA 1999)
1630 Un dar din dragoste: 

Povestea lui Daniel 
Huffman (dramă, 
SUA 1999, r)

18.15 Lungul drum spre 
casă (dramă, SUA 
1998, r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
2150 Război intergalactic

(aventuri, SUA 2001)

i 
f

08.00 Revelații industriale:
Povestea Europei

0950 Planetele A
10.00 Crocodilii ucigași din> z ' 

Costa Rica
11.00 Evadare printre lacuri 
12.00 Vânătorii de mituri 
1350 NYPD Scuba
1450 Revelații industriale: 

Povestea Europei
15.00 Planetele
1650 Progrese uriașe
1850 Curse asurzitoare 
1950 Mașini extreme
2050 Vânătorii de mituri
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PfiSCUBT
: Vs/>S»5575555775. 55 55iJ555} l J; J. î.7UI57/.• Creșteri medii. Pensia medie calculată în județul Hunedoara, după finalizarea celei de- a treia etape de recalculare, a crescut cu 8,68%. Astfel, înainte de recalculare, aceasta era de 300 RON, iar după recalculare a ajuns la 326 RON. (C.P.)

Explozie de preturi
• Ajutor diferențiat. Ajutorul de șomaj se va atribui în funcție de salariu. „Indemnizația A se acordă în cuantum de 75% din salariul de (B bază minim brut pe țară, la care se adaugă,pentru persoanele cotizante mai mult de trei ani, o anumită sumă.", precizează Vasile lor-1 govan, director AJOFM Hunedoara. (I.J.)

■ Prețurile la aparta
mente au luat-o razna 
și în localitățile din 
Valea Jiului.

Petroșani (I.J.) - După ce ani de zile un apartament în cartierul Aeroport se vindea, la beție, pe o ladă de bere, prețurile au crescut cu peste 30% numai în acest an față de oferta reală.Agenții imobiliari spun că aceste majorări sunt firești, conform ultimelor tendințe de pe piața internă, iar prețurile sunt corecte.Astăzi, o garsonieră situată

în zona centrală se poate cumpăra cu 280 - 300 de milioane de lei sau chiar mai mult, în funcție de dotări. Apartamentele cu 2 camere din zonele bune ale Petroșani- ului costă de la 500 de milioane de lei în sus, iar cele de 3 sau 4 camere ajung chiar la un milliard de lei.
Zona dictează prețulCu toate acestea, prețurile sunt ridicate de localnicii întorși de la muncă din străinătate, spunea Sorina M., director de agenție imobiliară Petroșani. Prețurile diferă în funbție de zonă, dotări sau

amenajări interioare și se apreciază că majorarea este - firească.
Chiriile nu stagneazăNici la chirii prețurile n-au ștagnat și se întâmplă același fenomen, ca în municipiul Deva: studenții cu posibilități caută garsoniere sau apartamente de închiriat, ceea ce a făcut ca prețul să crească cu 20-30 euro/imobil închiriat.în Petroșani s-au acordat mult prea puține credite pentru locuințe, astfel încât aceasta nu a determinat în nici un fel creșterile prețurilor la imobile.

Apel umanitar
Simeria (I.J.) - Prefectura Hunedoara, alături de enoriașii Bisericii Greco - Catolice, face un apel de solidaritate către instituții, societăți comerciale și persoane fizice pentru a contribui, în funcție de posibilități, la achiziționarea unui clopot pentru biserica nou- ridicată din Simeria. Sumele vor fi colectate și virate în următorul cont: RO 75 RNCB 306 00000 256 7 000 1 (leu românesc) - deschis la B.C.R. S.A. - Simeria - județul Hunedoara.

■
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Board-ul companiei producătoare de mașini Porsche intenționează să achiziționeze 20% din acțiunile firmei Volkswagen. (Foto: EPA)

Varză 9900 (Billa)
Mazăre 23900 lei/punqa 400 gr (Artima)
Pui congelat 79900 lei/kq (Artima)
Condimente pentru murături 4900 lei/plic (Artima)
Telemea de vacă 74900 lei/kq (Billa)
Pastă tomate 43900lei/borcanul 720 grame (Billa)

Benzină fM plumb (98)

1 dolar

1 euro
1 liră 5,2255 lei

1 gr. aur
V

43,7026 lei

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

____________ _ 0,4740 -0,21 
2. SIF1 BANAT-CRISANA 1,6600 +0,61
1. SNPPETROM

3. TLV_________________ 1,0300 +1,98
4. BRD 13,2000 +0,76

4 5. IMPACT 0,4400 +2,80

6- AZOMUREȘ 0,3210 +0,31
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8700
8. ROMPETROL 0,1180 +-1,72

RAFINARE (RRC) _____
9. HABER oprit
10. BCCARPATICA 0,5800 +-1,75
11. DECEBAL 0,0120 0 j
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Rămân de căruță la cartofi
Aformante, nivelul cantitativ dar și calitativ al recoltelor este încă mult sub cel obținut de proprietarii asociațiilor agricole.

Deva (L.L.) - Cantitatea de cartofi obținută de producătorii care lucrează terenul în sistem mecanizat este de aproape trei ori mai mare decât cantitatea de cartofi obținută de țărani, primii obținând o recoltă de aproximativ1 50 tone cartofi/ha, iar țăranii obținând, în medie, 15- 16 tone/ha.Anual, în județul Hunedoara, suprafața de teren destinată cultivării cartofilor este de 8500 hectare.Majoritatea suprafețelor cultivate cu cartofi se află în gospodăriile populației și, pentru că țăranii nu știu și nici nu au posibilitatea practicării unei agriculturi per-

Ateliere de
M în perioada 26-27 
septembrie vor avea 
loc două sesiuni de for
mare educațională.

Deva (I.J.) - 80 de profesioniști din domeniul social al CI municipale, orășenești și comunale se vor întâlni, în cadrul acestor sesiuni. „Formarea face parte din proiectul „Educational Campaign on Family Advisory Issues and Child Rights”, finanțat de UE și implementat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului cu sprijinul DGASPC Hunedoara.Scopul proiectului este educarea profesioniștilor implicați în protecția copilului și a familiei, cu privire la obligațiile ce le revin conform

Maxim istoric la bursă

La cules de cartofi

Deva (C.P.) - Indicele BET-FI, care reprezintă evoluția pe bursă a celor cinci societăți de investiții financiare • SIF-uri -, a atins ieri un nou maxim: 35193,13 puncte. De altfel, de la începutul lunii trendul crescător pe bursă a fost dat de SIF-uri, valoarea acțiunilor lor crescând în medie cu 15-20%. „O explicație a acestei evoluții ar fi făptui că, odată cu modificarea statutului privind procentul de deținere la SIF-uri, de la 0,1 la 1%, marii investitori își concentrează pachetele de ac-

din cel ele
s
«

țiuni, care până acum erau cumpărate prin interpuși”, susține Ovidiu Șerdean, director IFB Finwest Deva. Acțiunile societăților domeniul petrolier și farmaceutic rămân și foarte tranzacționate.în plus, volumele de tranzacționare pe bursă sunt în creștere. în timpul verii volumul mediu era cuprins între 3-4 milioane de euro zilnic.Acum cuantumul acestuia este de 13 milioane de euro, apropiindu-se de nivelul înregistrat în primele săptămâni ale anului.

c

Lcl Moscova a fost deschisă o expoziție destinată milionarilor. Bunurile expuse, precum și machetele unor locuințe personale s-au bucurat de aprecierea vizitatorilor. Ideea organizatorilor a fost de a pune astfel bazele, după primirea primelor comenzi, ale unui orășel al milionarilor.
(Foto: EPA)

l

formarelegislației românești în vigoare și convențiilor internaționale. Se urmărește ca toți actorii implicați să cunoască principiile și practica în aplicarea acestor acte normative, pentru o schimbare de atitudini, percepții și comportamente”, declară Viorica Popescu, director la DGASPC Hunedoara.Județul Hunedoara participă la două ateliere de formare în lunile septembrie și octombrie.Acestea fac parte din campania de educație privind drepturile copilului „Drepturile copiilor sunt lege!”, derulată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și finanțată de Uniunea Europeană în cadrul unui program PHARE.

MV RLIT SEED SRL CIUMEȘTL JUDEȚUL SATU MARE. 
DISTRIBUITOR UNIC IN ROMÂNIA AL SOIURILOR DE GRÂU 
AMELIORATOARE, APARȚINÎND INSTITUȚIEI DE CERCETĂRI 
AGRICOLE A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE UNGARE DIN 
MARTONVÂSÂR. VĂ OFERĂ SEMINȚE DE GRÂU DE TOAMNĂ 
CU URMĂTOARELE INDICII DE CALITATE:

PRODUCTMTATE
rtSHA • =ei.7 >125 saas

SOI CAT.BIOLOGICA PREȚ

0.7
0.7
0.7
0.7

LEI 
LEI 
LEI 
LEI

(RONyKG 
(RONyKG 
(RONyKG 
(RON)/KG

0.6 LEI (RONyKG 
0.6 LEI (RONyKG 

'(SOMEOTÎ'șTÎNFORMA^’sUPLmE^ÂRETÂ" 
TELEFON: 0744 397825; 0743 048218;
E-MAIL: richardgindele@yahoo.com

www.mvelitseed.ro =

SEMINȚE DE GRÂU DIN MAETONVÂSÂR, 
GARANȚIA RECOLTEI DE CALITATE!

mailto:richardgindele@yahoo.com
http://www.mvelitseed.ro
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SPORT

• Corvinul în cantonament. Pentru a profita de pauza de două săptămâni impusă de faptul că nu va juca sâmbătă din cauza retragerii din campionat a echipei Armătura Zalău, Corvinul 2005 a plecat, ieri, într-un cantonament de 5 zile la Geoagiu. Obiectivul echipei hunedorene este eliminarea carențelor la capitolul pregătire fizică. (C.M.)
• Fără victorie. în cea de a șaptea etapă a Diviziei Naționale BRD la Rugby, Știința a fost învinsă la Petroșani de Bucovina Suceava cu scorul de 23-12. Știința rămâne astfel fără nici o victorie în acest sezon: (V.N.)

J » t » ii î i iii îit i i i'î r ii'» i/iiij t îî

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a IV-a, sâmbătă, 24 sep
tembrie: Dunărea Brăila - Astral Poșta Câlnău 30-29; Sil-' 
cotub Zalău - Rapid CFR București 31-21; Univ. Jolidon Cluj 

Otelul Galati 28-26; Rulmentul Brașov - HCF Piatra Neamț 
34-22; Oltchim Rm. Vâlcea - CSM Baia Mare 28-23; Tomis 
Constanța - CSM Sibiu 28-17; HCM Roman - Cetate Deva 
23-21.
Clasamentul
1. Rulmentul Brașov 4 4 0 0 120-73 8
2. Tomis Constanța 4 4 0 0 117-90 8
3. Silcotub Za Iar 4 4 0 0 119-94 .8
4. U. Jolidon Ciul 4 3 1 0 112-88 7
5. Astral P. Câlnău 4 3 0 1 128-106 6
6. Oltchim Rm. V. 4 3 0 1 105-687 6
7. HCM Roman 4 3 0 1 94-89 6
8. Dunărea Brăila 4 .2 0 2 101-106 4
9. Oțelul Galați 4 1 0 3 96-104 2
10. CSM B. Mare 4 0 1 3 86-102 1
11. Cetate Deva 4 0 0 4 96-108 0
12. Rapid CFR 4 0 0 4 92-117 0
13. HCF P. Neamț 4 0 0 4 104-139 0
14. CSM Sibiu 4 Q 0 4 67-124 0
Etapa a V-a, 1 octombrie: Cetate Deva - Dunărea Brăila; 
CSM Sibiu - HCM Roman; CSM Baia Mare - Tomis Con
stanța; HCF Piatra Neamț - Oltchim Rm. Vâlcea; Oțelul 
Galați - Rulmentul Brașov; Rapid CFR București - Univ. 
Jolidon Cluj; Astral Poșta Câlnău - Silcotub Zalău.

D1

Nu-și pune cenușă în cap
Deva (C.M.) - Marian Muntean, președintele clubului Cetate Deva, a fost convocat, azi, la Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, pentru „lămuriri asupra incidentelor” produse la partida Cetate Deva - Tomis Constanța, din cadrul etapei a IlI-a a Ligii Naționale. După acest joc, finanțatorul devean i-a acuzat pe arbitri de „furăciune”, : iar fluierașii au susținut că au fost loviți de Muntean și că li s-aavariat mașina care era parcată în fața Hotelului Deva, la comanda oficialului de la Cetate. „Nu știu dacă mă voi prezenta, . dar dacă merg voi avea aceeași atitudine ca și până acum, adică nu voi accepta să mă pun în genunchi și să-mi pun cenușă în cap. Am greșit că am intrat în teren și am protestat, dar am fost provocat de maniera de arbitraj. Nu i-am lovit însă pe arbitri și nu am nici o legătură cu avarierea mașinii lor”, preciza Muntean.

Mihai Leu revine pe
■ După 6 abandonuri, 
pilotul hunedorean a 
ocupat locul secund la 
Raliul Muscelului.

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Condițiile dificile ale Raliului Muscelului i s-au potrivit ca o mănușă pilotu-
1. Bogdan Marișca / Sebastian 
Itu (Mitsubishi Lancer Evo 7)
2. Mihai Leu / Ciprian Solomon 
(Mitsubishi Lancer Evo 8)
3. C-tin Aur/Adrian Berghea (Mit
subishi Lancer Evo 7)

x_____________________________________ z

lui hunedorean Mihai Leu. După șase etape în care a abandonat din cauza problemelor tehnice ale mașinii, Leu s-a descurcat de minune pe macadamul ud și noroios de la Raliul Muncelului și a ocupat locul secund la finalul celor 314 km ai cursei. „De data aceasta mașina a mers foarte bine, mecanicii reușind în sfârșit să o regleze cum trebuie. Nu am forțat nici un moment, ci am mers tot timpul într-un regim de siguranță. Am câștigat trei probe speciale și, dacă eram mai inspirați la alegerea pneurilor pe celelalte speciale, puteam ocupa chiar locul I”, afirma Mihai Leu. Din cele 52 de echipaje care au luat startul,

podium

Mihai Leu și Ciprian Solomondoar 40 au trecut linia de sosire. Următoarea etapă din campionat este „Raliul Tiriac Auto”, programat între 14 și 16 octombrie, la București.

Tenis la "Cupa 
Speranțelor"

Deva (V.N.) - între > competițiile mai impor- ' tante care se vor desfășura la nivel județean se numără și „Cupa Speranțelor” la tenis de masă. Florica Buciuman, ! consilier în cadrul Direcției de Sport a Județului, ne-a precizat că întrecerea se va desfășura la Petrila, între 7 și 9 octombrie a.c. Se vor afla în concurs copii și tineri la următoarele categorii: 8-10 ani băieți și fete; 13-15 ani băieți; 16-18 ani băieți și 18-22 de ani băieți.
Start modest pentru Quasar:
■ Echipa deveană a 
obținut o singură victo
rie în cele trei partide 
disputate în Divizia B.

Ciprian Marinuț 
ciprian.marinut@infarmniedia.roDeva - Plecată la drum cu gânduri mari, respectiv promovarea în Divizia A, Quasar Deva n-a confirmat așteptările în cadrul primelor trei etape ale Diviziei B la futsal, disputate la sfârșitul săptămânii la Sala Sporturilor din Deva. Echipa deveană a debutat cu dreptul, câștigând la scor (4- 1) meciul din prima etapă cu fosta divizionară A, Moldocor Piatră Neamț, dar n-a reușit să păstreze ritmul și în următoarele etape. Elevii antrenorului Stan Hanzi au cedat la limită în meciurile

Fostul stelist Roland Nagy (nr. 9) a fost vedeta partidei dintre Quasar șl Futsal Club Aradcu Energia Focșani și Futsal Club Arad, echipă care a jucat și ea în prima ligă, fiind trădați în primul rând de lipsa de experiență.
Etapa I, sâmbătă, 24 septembrie

Cel puțin în meciul cu formația din Arad în care Roland Nagy, care a jucat cu Steaua în Liga Campionilor, a fost vedeta partidei, s-a văzut clar ă devenii nu sunt încă suficient de maturi și de pragmatici.Astfel, după ce aii revenit de la 0-2 la 2-2, cei de la Quasar s-au relaxat și, pe final, au încasat un gol care a aruncat pe apa sâmbetei toate eforturile anterioare.„Nu suntem mulțumiți de

rezultate, dar rămânem optimiști, întrucât am fost învinși, la limită, de două dintre cele mai puternice echipe ale Diviziei B. Echipa a jucat bine, în multe momente și-a dominat adversarii, dar s-a văzut că-i lipsește experiența și că mai are de lucrat la capitolul eficacitate. Sperăm ca la viitoarele turnee să progresăm și să ne batem perf- tru podium”, afirma Doru Beșleagă, președintele clubului devean.
Quasar Deva - Moldocor Piatra Neamț 4-1 
Etapa a ll-a, duminică, 25 sept.
Energia Focșani - Quasar Deva 5-4 
Etapa a Ml-a. Juni. 26 sept._______
Quasar Deva - Futsai Ctub Arad 2-3

FOYBAlk MVfiUA *i JWMNMK
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a III - a, 25 septembrie: Aurul Brad - Reteza
tul Hațeg 6-1; Dacia Orăștie - Gloria Geoagiu 3-1; Min. Aninoasa - Con
structorul Hunedoara 2-1; CFR Marmosim Simeria - Metalul Crișcior 2-0; 
Victoria Călan - CȘ Deva Certei 6- 2; Ponorul Vața - Univ. Petroșani -3-3. 
Clasamentul _ _______ '________ •
1. Victoria Călan J.3__ 3_0 0 12-3 9

2 Dacia Orăștie 3 2 1 0 7-2____________  7_
3. Aurul Brad 3 1 2 0 11-6______________ 5_________
4 Ponorul Vața , 3 1 2___ 0 9-4_______________ 5
5. CFR Marmosim 3 12 0 _ 4-2__________ 5
6 Minerul Aninoasa 3 111 4-6_____________ 4_
7. Universitatea 3 0 3 0 5-5____________ 3
8. Metalul Crișcior____ 3___ I 0 2 4-6_____________ 3
9. Retezatul Hațeg 3 1 0 2____J-8_______________3____
10 Constructorul 3 0 2__ ________ 4-5______________ .2 : ' ■ ■ .
11 Gloria Geoagiu 3 0 1 2 4-10   1
12. CS Deva Certei 3 0 8 3 2-13______________ S '
Programul et. a IV-a, 2.10: Metalul Crișcior - Ponorul Vața, Constr.Hd. - CFR 
Marmosim Simeria; Gloria Geoagiu - Min. Aninoasa; Retezatul Hațeg - Dacia 
Orăștie; Victoria Bălan - Aurul Brad; CS Deva Certej - Univ. Petroșani.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a lll-a, 25 septembrie: Aurul Brad - Reteza-
tul Hațeg 2-2; Dada Orăștie - Gloria Geoagiu - 1-0; Minerul Aninoasa - Con-
structorul Hunedoara 1 - 11; CFR Marmosim - Metalul Crișcior 3-3; Vie-
toria Călan - CS Deva Certei; 3-0.
Clasamentul
1. Dacia Orăștie 3 3 0 C 8 1 9
2. Constructorul HD 3 2 0 1 18-6 6
3. Victoria Călan 3 :2 0 1 10-7 6
4. CS Deva Certei 3 2 0 . -SK 7-4 i 6
5. Retezatul Hațeg 3 1 1 19-5- 4
6. Metalul Crișcior 3 l 1 1 7-1 4
7. Aurul Brad 3 0 2 1 3-9 2
8. CFR Marmosim 1 0 1 0 3-3 1
9. Gloria Geoaqiu 3 Q 1 2 1-9 1
10. Ponorul Vața 1 0 0 1 1-4 0
11. Minerul Aninoasa 2 0 0 2 3-15 0
rrogramul etapei a IV-a, 2 octombrie: Metalul Crișcior - Ponorul Vața;
Constructorul Hunedoara - CFR Marmosim; Gloria Geoagiu - Minerul Ani- i
noasa; Retezatul Hațeg - Dada Orăștie; Victoria Călan - Aurul Brad; CS Deva J
Certej stă.

4
■

53% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

27 bani (2.688 lei vechi)

Pret/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

CUM TE ABONEZI?Decupează și completează talonul.o- Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau ' trimîte-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. 3. ' Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
-r Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03(tarif local).

i

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 

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

Abonamente !
i 

1 lună 6,9 lei (69.000 lei vechi) preț/ziar ab. 27 bani (2.688 lei vechi) I

3 luni 19.9 lei (199.000 lei vechi) preț/ziar ab. 26 bani (2.551 lei vechi)
6 luni 37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi) i
12 luni 69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Numele___________ _____________ . ______________________Prenumele_____________________________________
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada____________Nr.___________Bl.Localitatea_______Telefon (opțional)
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PE SCURT

• A refuzat. Matthias Sammer nu va .fi noul antrenor al echipei Bayer Leverkusen, a anunțat cotidianul L'Equipe. Fostul tehnician al formației VFB Stuttgart a declinat oferta primită de la Bayer, de a-i lua locul lui Klaus Augenthaler.(MF)
• Arbitraj. Partida Everton - Dinamo, programată joi, în cadrul manșei secunde a primului tur al Cupei UEFA, va fi arbitrată de o brigadă franceză avându-l la centru pe Laurent Duhamel, cel care a arbitrat și finala Cupei României.(MF)• Solicitare. Responsabilii Federației de Fotbal din Zimbabwe le-au cerut ieri celor opt jucători care au rămas în Marea Britanie după un turneu, să revină în țara lor deoarece în caz contrar riscă să își compromită carierele.(MF)
formula i - clasamente - ' as;/

Clasamentul generai, pi!s|i
1. Fernando Alonso 117
2. Kimi Raikkonen 94
3. Juan Pablo Montoya 60
3. Michael Schummacher 60
5. Giancarlo Fisichella 45
6. Jarno Trulli 43
7. Rubens Barrichello 38
7. Ralf Schumacher 37
9. Jensen Button 32
10. Mark Webber 29

Montoya și Raikkonen au fost primii în Brazilia. Alonso a sărbătorit titlul alături de echipa sa de la Renault.

Alonso, rege în Formula 1
Clasament general, constructori
1. McLaren Mercedes 164
2. Renault 162
3. Ferarri 98
4. Toyota 81
5. Williams BMW 59
6. BAR Honda 33
7. Red Bull-Cosworth 27
8. Sauber Petronas 17
9. Jordan Toyota 12
10. Minardi Cosworth 7

Șahtior, pe primul loc
Kiev (MF) - Șahtior Donețk, echipa pregătită de antrenorul român Mircea Luces- 'cu, a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu 3 - 0, formația Zakarpattia, într-o partidă din cadrul etapei a zecea a campionatului Ucrainei, a anunțat agenția Ukrainiansoc- eer. Golurile „minerilor” au fost înscrise de brazilianul Elano în minutele 27 și 44 și de ‘ croatul Srna în minutul 56.Gazdele au evoluat în inferioritate numerică începând din minutul 40, când portarul Hudjamov a primit cartonaș roșu. La Șahtior, jucătorii românii Flavius Stoican și Răzvan Raț au fost rezerve și nu au fost introduși pe teren de Lucescu, iar Ciprian Marica nu a fost inclus în lotul pentru a- ceastă partidă. După zece etape disputate, Șahtior se menține pe primul loc în clasament, cu 26 de puncte, și este urmată de Dinamo Kiev, cu 24 de puncte.

■ Fernando Alonso a 
devenit la Interlagos cel 
mai tânăr campion din 
istoria „Marelui Circ".

Madrid (MF) - Pilotul Fernando Alonso, devenit campion mondial în urma Marelui Premiu al Braziliei, poate fi văzut triumfând, cu brațele ridicate, pe prima pagină, în toate jurnalele de luni din Spania, care îl sărbătoresc pe „cel mai tânăr rege al Formulei 1”, informează AFP. „Campion!”, „Toreador!”, notează cu litere mari jurnalele sportive AS și Marca. Acestea publică pe o pagină întreagă fo

tografii ale primului campion spaniol din istoria FI.„Alonso, cel mai tânăr rege al Fl” (El Pais), „Cel mai tânăr campion” (ABC), „Fer-
L-au ridicat pe umeri șipau adus 

un omagiu special, emoționant: 
cântecul «Fernando» al grupului 

Abba. A sosit campionul pe care il 
așteptam.

Mundo Deportivo

nando Alonso face istorie” (La Razon), „Alonso își împlinește visul și este cel mai tânăr campion din istorie” (El Mundo) sunt titlurile care a-
La Hamburg curge berea!

TENIS - CLASAMENT W*A

1 .(1) Maria Șarapova (Rusia)______________________ 4808
2. (2) Lindsay Davenport (SUA)______________________4619
3. (3) Kim Clijsters (Belgia)____________ ____________ 4201
4. (4) Amelie Mauresmo (Franța), ___________ 3927

5. (5) Justine Henin-Hardenne (Belgia)_______________2935
6. (6) Mary Pierce (Franța)___________________________2908
7. (7) Venus Williams (SUA)_________________________ 2883
8. (8) Elena Dementieva (Rusia)_____________________ 2779
9. (10) Nadia Petrova (Rusia)________________________ 2466
10. (11) Patty Schnyder (Elveția) 2445

Șarapova rămâne în poziția de lider.

par pe prima pagină în principalele cotidiene spaniole. întreaga presă iberică consacră numeroase pagini performanței „Prințului din Asturia”, primul pilot din istoria Formulei 1 care a obținut titlul de campion mondial la 24 de ani, o lună și 27 de zile.
MetamorfozăAS publică în paginile interioare o serie de fotografii în care poate fi văzut un băiețel cârlionțat pe un cart, care se transformă în adolescent, iar apoi intr-un tânăr care conduce bolizi din ce în ce mai puternici. Jurnalul spaniol pre

avut Alonso până a devenit campion mondial. „Alonso a fost un pionier intr-un sport nou, practic necunoscut în Spania”, notează un editorialist al cotidianului. „Bravo, campionule!”, a titrat un alt cotidian sportiv, Mundo De-4 portivo, care scrie că acesta' era mesajul scris de mecanicii echipei Renault pe o tăbliță, aceeași care a fost folosită în fiecare cursă pentru a-i indica poziția. „L-au ridicat, pe umeri și i-au adus un omagiu special, emoționant: cântecul «Fernando» al grupului Abba. A sosit campionul pe care îl așteptam”, menționea-
■ Bayern a pierdut du
pă 15 victorii consecu
tive, iar adversarii lor au 
primit un premiu special.

Hamburg (D.N.) - Hamburger SV a răsturnat toate pronosticurile și a echilibrat disputa la vârf din Bundesliga, după ce a reușit să învingă pe teren propriu liderul Bayern, scor 2 - 0. Valuri de bere se vor revărsa acum în portul din nordul Germaniei, nu mai puțin de 10.000 de litri urmând să stingă setea celor de la Hamburger SV. Compania Bittburger Brauerei va trebui să se țină de cuvânt și să premieze jucătorii lui Thomas Doll, pentru că ei sunt cei care au reușit să oprească seria de victorii consecutive înregistrate de Bayern Miinchen in Bundesliga. După 15 succese la rând, campionii s-au înecat pe AOL Arena, unde 55.800

de spectatori au creat o atmosferă infernală, sărbătorind în final victoria favoriților.
Așteptare lungăAproape zece ani, în total 18 meciuri, au așteptat cei din Hamburg o victorie împotriva lui Bayem, ultimul succes fiind înregistrat pe 11 februarie 1996 (2 - 1). La Hamburg antrena atunci actualul tehnician al lui Bayern, Felix Magath, în timp ce singurii jucători care au evoluat în cele două partide amintite sunt Kahn și Scholl. Eroul meciului de ieri a fost Piotr Tro- chowski, un tânăr de doar 21 de ani, cumpărat chiar de la bavarezi, în 2004. După ce a pasat decisiv la primul gol reușit de olandezul Van der Vaart în minutul 10, Tro- chowski a închis tabela, depășind ușor apărarea oaspeților pe contraatac. Deși până la final ocaziile au curs la ambele

zintă parcursul pe^ care l-a ză Mundo Deportivo.

Jucătorii lui Hamburg au toate motivele să fie bucuroși.porți, scorul a rămas cel stabilit în minutul 62. Astfel, diferența dintre cele două pretendente la primul loc s-a redus la doar un punct, lupta pentru titlu anunțându-se a- prigă în acest sezon. încântat de jocul prestat și de victoria

obținută in fața campionilor en-titre, antrenorul lui HSV rămâne cu picioarele pe pământ. „Am reușit să-i dominăm azi, însă țintele noastre sunt diferite. Bayern este o echipă de clasă”, a concluzionat Thomas Doll.
O țară mică, o inimă mare
■ Presa elenă elogiază 
evoluția și performanța 
Greciei la Campionatul 
European de baschet.Atena (MF) - Presa elenă e- logiază, luni, reprezentativa masculină de baschet a Greci-
Pe o parte, Grecia care nu se teme 
de nici un adversar, iar pe de altă 

parte există Grecia care nu 
reușește să-și joace rolul în Europa, 

la un an după JO de la Atena.

Te Nea

ei, care a reușit să câștige Campionatul European dispu
tat în Sorhin Mnnteneeru.

după ce a învins în finală, cu scorul de 78 - 62, echipa Germaniei, informează AFP. „O țară atât de mică și o inimă atât de mare”, acestea sunt cuvintele prin care cotidianul de sport SportDay sălută performanța baschetbaliștilor. „Grecia a revenit pe tron”, a titrat cotidianul Eleftheros Typos, făcând aluzie la primul titlu câștigat de baschet- baliștii greci în urmă cu 18 ani, în 1987.
Adevărată națiunePresa elenă consideră Grecia o adevărată națiune sportivă, la un an după Jocurile Olimpice de la Atena, dar mai ales după titlul câștigat la CamDionatul EuroDean de fot-

bal din Portugalia, în luna iulie 2004. Eleftheros Typos rea-mintește că doar Uniunea Sovietică, în 1960, a câștigat CE de baschet, după ce câștigase și trofeul european la fotbal: „După 45 de ani, micuța Grecie a repetat performanța”. Numeroase publicații insistă asupra bucuriei regăsite într- 0 țară aflată în plin declin economic. „Echipa națională a învins sărăcia”, scrie astfel cotidianul Ethnos. Publicația Te Nea apreciază că există două Grecii. „Pe o parte, Grecia care nu se teme de nici un adversar, iar pe de altă parte există Grecia care nu reușește să-și joace rolul în Europa, la un an după JO de la Atena”, notează sursa citată. Căpitanul Michail Kakiouzis a 
ridicat primul trofeul.
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Vând garsoniere (19)

• decomandate, 30 mp, balcon mare, 
pivniță sub balcon și apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri, centrală termică, 
termopan, Deva, zona Poliția Nouă, Mărăști. 
Tel. 224145,0746/198786.

• Deva, Mărăști, etaj 3, contorizări, 
bucătărie, baie, balcon, 27 mp, preț 550 
milioane lei, negociabil, fără intermediari. 
Tel. 0722/751552.

'Mia ultracentrală în Orăștie, preț avantajos. 
Wormații tel. 0723/125509.

• zona Progresă, dec., et. 2, balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 073/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat, preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Mărăștiul Nou, zonă liniștită, etaj 2, deco
mandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
•zona Dorobarți, dec., etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă, parchet laminat gresie, faianță, apometre, 
liberă, preț 74.000 RON, tel. 073/251498.232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminesai, Poliția județeană, 40 mp, dec., 
et 2, bucătărie modificată, balcon mare, gresie, 
faianță, parchet apometre, gaz conzorizat, 
vedere la stradă, preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă centrali, etaj intermediar, balcon, 
parchet apometre, ocupabilă repede, preț 630 
mil. lei/63.000 RON, neg., tel. 073/31498,32809, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• Zamfirescu, et 1, modificată, 40 mp, parchet 
faianță și gresie noi, tavan fals, rigips, spoturi, 
apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 815 
mii., tel. 073/31498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Miorița, etaj intermediar, 33 mp, balcon 
mare, vedere deosebită, ușă lemn capitonată, 
foarte bine întreținută, preț 78.000 RON,tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703.  (Fiesta Nora) 
•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 milJei. 35208,0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 485 mii. lei. Tel. 35208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă, et 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
jRocan 3000)
•zona Mărăști, dec., mobilată, balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 35208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona Mărăști, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 35208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• et 3, dec., balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53X100 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• 2 camere, semidea, parchet baie cu 
gresie+faianță bloc de cărămidă, totul contor- 
izat, zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobaiți, dea, modificată, 
(cameră+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță, contorizări, etaj 1, preț 850 mit, tel. 
35208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți; dec.,' modificată ■gresie, ’ 
faianță, termopan, ușă metalică, parchet 
contorizări, preț 680 miL, tel. 235208; 0724620358. 
(Rocan 3000)
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• zona Gojdu, et. 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță, parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mit tel. 35208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidea, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită, fără îmbunătățiri, preț 680 
mit, tel. 235208; 0724620358 (Rocan 3000)
• stare bulă, în Deva, preț 450.000 mit, tel. 
221001,0742/375994 (Casa Blanca)
• sir. M. Eminescu, et 3, baie, hol, bucătărie, 34 
mp, preț 600 mii. lei, tel. 073/002100. (Mega
lopolis)
• et 3, contorizări, balcon, bine întreținută. Calea 
Zarandului, preț 49.500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• et ă garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță, parchet contorizări, 
merită văzută, Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688 0720/169303. (Casa 
Betania)
• et 1, dec., proaspăt zugrăvită, baie amenajată, 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (Casa Betania)
• et 3, zugrăvită, contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat, Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• urgent zona Mărăști, dec., balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Micro 15, et. intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54500 ron, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări, preț 49.000 RON, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
• confort 1, peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• urgent Huiedoara, et. 1, preț 199 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări, et intermediar, neamenajată, 
preț negociabil, tel. 0740/12603. (Prima-lnvest)
• dea Dorobarți, contorizată, bine întreținută, 
et intermediar, suprafață mare, vedere în față, 
preț 700 mii. neg, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• Deva, Micro 15, str. Mihai Eminescu, parter, 27 
mp. Preț 430.000.000 ROL. negociabil. Tel. 0746- 
225726* 0254-213050. (Casa Maiestic)

Cumpăr garsoniere (20)

• ki Deva, zonă bună, cu sau rar. mbunătățiri, 
ofer oretul oietei. 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 2 camere (03)

• Hoc cârânidA, zonă ultracentrală, împăratul 
Traian, liber, preț 770 milioane lei, negociabil. Tel. 
0721/985256.

• Deva, Al. Romanilor, recent renovat 
centrală termică, parchet balcon, ocupabil 
imediat preț negociabil. Tel. 0743/154310.

• had, __i vechi, ultracentral, decomandate, 
confort 1, etaj 4 preț 600 milioane lei. Tel. 611731.
• cente tațeg,T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
«eh is, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• decomandate, cuM termică, gresie, faianță 
parchet laminat bucătărie modificată, uși 
schimbate, 54 mp. Deva, bdul Decebal, preț 1,2 

*mld. tel, negociabil. Tel. 0742/290024.-
• decomandate, Deva, str. Liliacului, etaj 1, preț 
1,03 mid. lei. Tel. 0727/066092.

• Deva, ALMoților, etaj 1,34 mp, bloc cărămidă. 
Instalații sanitare noi, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, cheltuieli întreținere mici, preț nego
ciabil. Tel. 227698 0742/564654.

' • Hunedoara, Pi^a Eliberării, decomandate, 
centrală, termopane, preț negociabil. Tel. 
0746/031037.
• Hunedoara, zonă centrală, etaj 1, confort 
sporit centrală termică în garanție, multiple 
îmbunătățiri, ocupabil imediat preț negociabil, 
accept credit bancar. Tel. 0722/972981.
• urgent confort 1, Deva, zona Miorița, bl. M3, 
etaj 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 223336.
• urgent semidecomandate, etaj 1, balcon, 
vedere în 2 părți, ocupabil imediat Deva, 
Kogâlniceanu, preț 95.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.
• regent sdea, Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat, apometre, contorizări, preț neg., tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona Gojdu, semidecomandate, 48 mp, cu 
modificări și îmbunătățiri, centrală termică, preț 
28000 euro, tel. 0723/251498 32808 0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal piață, dec., et. 1/4, boxă, 
centrală termică, balcon mare închis, termopan, 
parchet stare f. bună, ideal pt. închiriat la un preț 
bun, zonă liniștită, preț 150.000 RON, tel. 
0723/251498 32808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona M. Viteazul, et. 3, dec., contorizări, 
balcon, bloc de cărămidă, preț 116.000 RON, tel. 
0745/302200,32808 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Minendu, dea, et. 1, bloc de cărămidă 
50 mp, balcon, contorizări, parchet, faianță, preț 
83.000 RON, tel. 073/251498 32809,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, dec, 54 mp, parter, la stradă 
bun și pentru spațiu comercial, gaz 2 focuri, 
apometre, repartitoare, posibilitate de 
cumpărare uscătorie, vedere în două părți, preț 
135.000 RON, neg., tel. 32809. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, circuit, balcon închis, ușă 
metalică parchet, gresie, faianță apometre, gaz
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,32808 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Uzo Balcan, vedere la stradă etaj 4, 
semidea, balcon, parchet, fără modificări, tip 
standard, preț 50.000 RON, tel. 0788/165703, 
32808 0745/302200. (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat, mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 35208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet, gresie, faianță apartament foarte îngrijit, 
585 mil., neg. Tell. 35208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•znnăcentalăîmpăratul Traian, parchet, modi
ficat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
35208 0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet, balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Micro 18 etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 35208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu,- etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 35208 0721/985256. (Rocan 
3000)
•aud centrați L Creangă etl, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208 
0724/620358.(RQCan3000) .
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg., telefon 0745/253662. (Evrika)

COhN;:

•zona Zamfirescu, decomandate, et. 1,52 mp, 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate, cărămidă gresie, faianță par
chet, lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662) 
(Evrika)
• zona bdul Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 073/660160. (Evrika)
•Ocazie! Zona Al. Streiului, dea, et intermediar, 
superamenajat centrală, termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat, tel, 073/660.160, 211587. 
(Evrika)
• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg., tel. 0745/253662,211587. (Evrika)
• zona kficro, semidea, modificat, faianță 
gresie, centrală termică rotate exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
35208 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu
nătățiri, et. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness) .
• zona Ua Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd. Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1. amenajat, contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, str. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
central, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță 
balcon închis, gresie, faianță parchet, 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Emmescu, dec., ușă metalică balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz contorizat 
cu 2 focuri, hol central, baie modernizată preț 
750 mii. lei, tel. 0729/002100. (Megalopolis)
■ dec, str. Bejan, cu îmbunătățiri, preț 650 mii. lei, 
neg., tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• M. Eminescu, sdea, 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) ■
• dea, supratajă mare, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dea, suprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688,(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)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et bitennetlar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania) ,
• et 3, bine întreținut centrală temiică 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, 
0742/005228. (Casa Betania)
• etl, parchet, balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• dea, centaft termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105X100 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dea, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interi on, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)
• zona Gojdu, sdec, contorizări, gresie, faianță 
parchet, lavabil, inst. sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)
• zona l Creangă dec, contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• dea, bua, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• dea, zonă bună. Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833. 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dea, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)

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

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 va 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

• dec, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonăultracentrală balcon închis, preț 12 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent contorizări, zonă bună balcon, preț 880 
mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ultracentral dec, et. intermediar. 55 mp. 
parchet, balcon mare, contorizări, interfbn, preț 
1,2 mid, neg, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Banca Transilvania, sdec, 32 mp, 2 holuri, 
ușă metalică gresie, faianță modeme, parchet 
lamelar, bloc decent, et3, preț 630 mii, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona Lia Auto, urgent, sdea, et. 3, parchet, 
contorizări, preț 590 mii, neg, ocupabil imediat, 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec, parchet,L gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• lătacu, lângă intersecția cu 22 Decembrie, 
dec, vedere în două părți, st 60 mp, contorizări, 
merită văzut, preț 880 mii, tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa) • ■ ■ .
■ Zona Zamfirescu, et. 2,2 balcoane, contorizări, 
st. 60 mp, vedere în 2 părți, parchet bioc nou, 
preț neg, tel. 211075,0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, decomandate. 
Preț: 1.100.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, ultracentral semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări. Preț: 
950.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726, 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona gării, hol central, centrală termică 
amenajat bun pentru privatizare.
Preț: 1.230.000.000, lei vechi, sau 123.000 Ron, 
negociabil. (Casa Majestic)
• Deva, str. M. Viteazul, decomandate, 
amenajat, ușă de stejar la intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separată balcon 
închis, S.T. 69 mp. Preț 40.000 euro, negociabil. 
(Casa Majestic'

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• urgent in Ceva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
• zonă bwiă in Deva, de preferință etaj interme
diar, plata .mediat 0745/253662,211587. (Evrika)

Vând ap. 3 camere (05)

• confort sporit 80 mp, ultracentral, Deva, 
Kogâlniceanu, amenajat, centrală termică 
termopan, tapet parchet stejar, nou, tavan fals, 
etaj 4, acoperiș tablă preț 18 mid. lei. Tel. 216180.
• decomandate, zonă ultracentrală etaj inter
mediar, parchet, contorizări, preț 38.000 euro. 
Tel. 0721/708708
• semidecomandate, balcon închis, contorizări 
apă gaz, fără îmbunătățiri, Deva, zona Poșta de 
colete, preț 1.1 mid. lei. Tel. 0742/290024.
• semidecomandate, etaj 3, Gojdu, AL Lalelelor, 
centrală termică balcoane închise, preț 1,150 
mid. lei. Tel. 225729,0745/159535.

•zona L Maniu,în L-uri, et intermediar, multiple 
amenajări și modificări, centrală termică ter
mopan, 2 bai, preț negociabil, ocupabil imediat 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona bduL N. Bălcescu, et. 3, cărămidă 
centrală parchet, ocupabil în 24 de ore, preț 13 
mid. lei, neg., telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
■ zona Dorobanți, et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)
■ zona Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresid, dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat, repartitoare; balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et. 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă, 2 balcoane,

> parchet, 1 bata, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1,350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Minerului, etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498 232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Dorobaițl, et 1, dec., vedere în 3 părți, 
boxă debara, 2 balcoane mari, 2 băi, parchet, 
faianță, preț 160.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Decebal dec., vedere deosebită etaj 
intermediar, apometre, gaz 2 focuri, 4 balcoane, 
bucătărie modificată parchet 2 bă, preț 145.000 
RON, tel. 0745/ 302200, 232809, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zonă centrală I, Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă cantată amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• Zamfirescu, dea, parter, centrală gresie, 
făanță, proiect balcon, 70 mp, preț 1,5 mid, tei. 
0729/002100. (Megalopolis)
• Dea AL Viitorului, centrală termică parchet, 
vedere în 2 părți, preț 135 mid, tel. 0729/002100 
(Megalopolis)
• zona, L Creangă dec., contorizări, 2 bă, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 băcon, 
preț 45.000 euro, neg., tel. 224.296,0788/36182. 
(Garant Consulting)
• Gojdu, CT, sdec., gresie, faianță parchet, 1 
baie, 1 balcon, preț 135.000 RON, tel. 224296, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• sdea, bua, baie, contorizări, et. intermediar, 
zona, Gojdu, preț 1L5.000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent zonă liniștită et. 2, balcon închis, 
centrală termică instalații sanitare noi, preț 810 
mii., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dada, sdea, centrală et 2, bloc de 
cărămidă, ocupabil imediat, preț 800 mii., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, urgent 90 mp, bloc cărămidă 
parchet balcon închis, dea, preț 38.000 euro, tel.

■ 0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Duiărea, sdec., et. intermediar, 
termopan, gresie și faianță moderne, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mld„ neg., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• dea, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dea, zona I. Maniu, et. 3. parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38.000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dea, L Maniu. hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona MmenikiL et. intermediar, centrală 
termică gresie, faianță, lamelar. balcon, bine 
întreținut preț 830 mii. neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• Deva, str, D. Zamfirescu, modificat, balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
noi, C.T„ parchet laminat ți din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, TOTUL 
NOU, S=65 mp. Preț: 1500.000.000 ROL. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, Dada, Aleea Romanilor, et.4, amenajat 
Preț: 820.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
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• Deva, Gojdu, Aleea Păcii, et. 2, amenajat, 70 
mp. Preț: 1350.0002)00 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• Deva, art centrală sau Liliacului, plata pe loc, 
ofer 1,200 mid. lei. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
226194,221006,0741/959875.

Cumpăr casă (14)

• urgent, Deva sau Simeria, cu grădină, plata 
imediat. Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• ama Zamfirescu, parter, dec., pretabil priva
tizare, coritorizări, 70 mp, preț 1,4 mid., neg., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• urgent, Nleeacu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)

Vând ap. 4 camere (07)

• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte -1000 
mp, grădină - 10800 mp, curent, teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță et, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc, CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasă zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367.893. (Garant Consulting)
• 2 cam. mari, buc, baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367893. 
(Garant Consulting)
• zona peste linie, cu etaj, garaj, beci, 3 băi, 3 
balcoane, centrală termică termopane, curte, 
grădină 770 mp, preț 135.000 euro, tel. 
0745/159573,206003. (Mimason)
• ultracontral 2 camere, bucătărie, baie, curte, 
grădină ideală și pt sediu firmă preț 8000 euro, 
tel. 0745/159573,206003. (Mimason)

• 2 Mi, 2 balcoane, etaj 1, Deva zona Liliacului, 
preț 45.000 euro, fără intermediari. Tel. 
0727/011504.
• decomandate, 112 mp, etaj 1, hol mare central, 
2 băi, 2 balcoane, parchet, centrală termică 
vedere în 2 părți, fără intermediari. Tel. 
0788/497895.

Vând case de vacanță (15)

• cabană ai mansardă și teren 1000 mp, Costeșți 
nr. 25 A. zonă deosebită liniștită grădină pomi. 
Tel. 0723/288282.

• urgent semHecomandate, etaj 3, Deva, 
zona Gojdu, gresk lălăită In baie, 
bucătărie șUMul podele laminate, centrată 
termică, Merton, preț 1452)00 ron, ocupabH 
imediat exclus intermediari. Tel 
0744/789215.

Vând case la țarâ (17)

• zona Macului dec., modificat, living. 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul. contorizat, ușă 
metalică, gresie, faianță bine întreținut, et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208; 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă idtracentrrt, et 2, decomandate, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, ușă metalică 
contorizări, parchet preț 50.000 euro, tel. 
0788/165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona km Creangă decomandate, cu garaj, 

î centrală termică modificat ușă metal, 
; termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
i amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
I 0723-251498,232808,0788-165702.  (Fiesta Nora)

• zona Bălcescu, dec, etaj 1, cu 2 balcoane, 2 băi, 
centrală termică gresie, faianță preț 1,460 
mil./146.000 RON, neg., tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (Fiesta Nora)
• dea, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt. 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel.

; 221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 Ml 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• uigent, zonă centrală et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări modeme (centrală termică ter
mopan, etc.), preț 46500 euro. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• et 2, dec., parchet apometre, balcan„gaz 2 
focuri, preț 650 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• uigent zona Poliția Județeană et. 1, dec., 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dec 2 Ml 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp., gresie, 
faianță parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mit 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557.- (Mondial 
Casa'

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 4 camere, bucătărie, loc pentru baie, anexe, 
teren 700 mp, preț 570 milioane lei, negociabil, în 
Zam. Tel. 0740/210780.
• casăki localitatea Banpotoc. Tel. 0746/051821.
• casă anexe, grădină Sântandrei, fără inter
mediari, preț negociabil. Tel. 0722/693418, 
0724/106136.
• to Homorod, 8 km de Geoagiu Băi, curte mare, 
pomi fructiferi, pretabil casă de vacanță 45.000 
ron, negociabil. Tel. 0254/248539,0788/720353.
• vândAchtoib regent casă în Dobra, 3 camere, 
bucătărie, baie, apă curentă curte, grădină 1200 
mp, cu apartament 2 camere, în Deva, preț 800 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/888619,227661, 
seara
■ In Boboti, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7800 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• saU Hărita, 2 cam., ST 5500 mp. Preț: 
850.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• satul Bretein, comuna Vețel, formată din 2 
corpuri a câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 
3200 mp. Preț: 800.000.000 ROL, negociabil. Tel. 
0746-z- "n: <>254-213050. (Casa Majestic)

Vând teren (21)

Vând case, vile (13)

• 2 camere, cămară bucătărie, grădină în Brad, 
posibilitate amenajare spațiu comercial sau 
schimb cu garsonieră în Deva. Tel. 211703, după 
ora 20.
• 4 camere, garaj în curte, grădină anexe, st 780 
mp, fs 18 m, Deva, zona Progresul, preț nego
ciabil. Tel. 0727/885561.
• casă Hiaiedoara, P+E, 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665, 
0254/719728.
• casăto Deva, 2 curți și grădină Str. Gri vițe i, nr. 
31, ap. 1, preț 1 mid. lei și Ranault 11, af 1984 Tel. 
236510.
• casă Vie Noi, 3 camere, bucătărie vară baie, 
încălzire centrală garaj, beci, anexe 
gospodărești, gaz metan. Tel. 219753.
• Deva, T. Maiorescu, construcție cărămidă 3 
camere, bucătărie, baie, centrală termică curte, 
grădină st 700 mp, preț 80.000 euro, negociabil. 
Tel. 0721/708708
• Deva, zori centrală amenajată stil occidental 
pentru locuit și afacere, preț 450.000. ron, nego
ciabil. Tef. 0723/335189.
• Deva, zirt centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548.
•sir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)

• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, casă vacanță Tel. 227242.
• 24.700 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.
• 40 ari teren, ideal pentru agrement, 
construcție cabană drum de acces, curent elec
tric, la 25 km de Deva. Tel. 234275.
• intravilan 715 mp, Deva, str. V. Babeș, nr. 36 
(lângă cofetărie), toate facilitățile. Tel. 
0740/526688.
• totavBân Bâcâ cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• intravilan In Deva, zonă foarte bună preț 
negociabil. Tel. 0727/885561.
• totravlan to Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• Intravilan pa DN 7 pentru construcție hale, 
depozite, Peco, reprezentanțe firme, cu toate 
facilitățile, st 1,7 lia, deschidere 100 m, preț 
negociabil. Tel. 0726/130557.
• totravlan panlni Construcție casă în șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poarta. 
Tel. 220269, după ora 16 sau 0746/029058.
• totravlan, 2880 mp, fs 19 m, apă gaz, curent, 
pomi fructiferi, zona Sântuhalm, preț 39.000 
euro, negociabil, ideal pentru casă Tel. 
0742/290024.
• totravlan, tnato facilitățile, zona Băcia, st 3800 
mp, preț 4 euro mp, exclus intermediari. Tel. 
0722/161644
• totravlan, zona Zăvoi, 2 parcele de 4800 mp și 
500 mp, deschidere de 27 m și 20 m, pentru 
construcție case, preț 15 euro mp și 40 euro mp. 
Tel. 0740/232043.
• toc de casă 1234 mp, intravilan Deva, str. 
Alexandru Vlahuță nr. 11. Tel. 211951.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• vând 10 parcele teren a 500 mp în zona 
Căprioara Tel. 211124.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)
• Intravilan, zona Zăvoi st 9000, parcelat, apă 
curent, canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)

• Intravilan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000) 
•toiravaan,zonaZM, st 1040 mp, fs 13 mp, apă, 
gaz, curent canalizare, ideal pentru construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• totravlan, zona 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)
• totravlan, it 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)
• totravlan to Băcia, 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 In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp., fiecare, zonă rezidențială plan de 
urbanism și de utilități aprobat preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(CasaBetania)
• totravlan la DN 7 st 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sîntandrei și Sîntuhalm în zonă 
industrială preț 18 euro/mp., neg., tel. 223400, 
0720/387896, 0742/005228.(CasaBetania)
• zona 22 Dec, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)
• zona Bretea Mureșană grădină intravilan, 
între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg, tel. 
224296,0788/36182. (Garant Consulting)
• zona Ctodș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• totravlan to Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• totravlan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, 2 parcele, zona Vulcan, preț neg, tel. 
0740/173103,230324 (Mimason)
• urgenl 3500 mp, intravilan, zona M. 
Sadoveanu, 70x50, gaz, curent, apă pretabil 
motel etc., preț 30 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• totraytai Zăvoi M. Sadoveanu, ST 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă, curent, ideal construcție case, preț 25 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravilan, str. Zăvoi, 500 mp, pentru 
construcție casă toate facilitățile, preț 40 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043.0726/130557. 
(Mondial Casa)
• totravlan, zona Dorobanți, st 250 mp, Fs. 12 m, 
toate facilitățile, preț 13.000 euro, neg, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. ’(Mondial 
Casa)
• B-<ta 22 Decembrie, zona Dacia Service, S.T. 
3300 mp, F.S. 52m, bun pt. orice activitate, 
toate facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

Cumpâr teren (22)

• regent teren intravilan (loc de casă), 500 mp, 
Sântuhalm, Sântandrei, Simeria, Viile Noi, cu 
facilități, ofer maxim 10.000 euro. Tel. 
0740/232043.
• cunpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

Vând spații comerciale (25)

• central amenajat 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)
• regent zone Sala Sporturilor, amenajat 
convector, ieșire la stradă liber, pretabil birouri, 
cablu net, frizerie, coafor, 30 mp, preț 640 mii, 
neg, tel. 0745/640725. (Mimason)
• zona Miorița, 60 mp, gresie, termopan, 
contorizări, sistem alarmă 2,1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)

Alte imobile (27)

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

Chirii imobile (29)

• ofer pentru închiriat casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări apă gaz, curent trifazic, 
ideal pentru sediu firma, prestări servicii, Deva, 
Str. Cernei, nr. 10, preț 200 euro/lună Tel. 
0723/288282.
• ofer pentru închiriere apartament mobilat 
complet, totul nou, pentru străini, preț 250 
euro/lună Tel. 0722/564004.
• ofer pentru închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată în Deva, cu baie și tv, preț 700.000 lei/zi. 
Tel. 0721/055313.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
decomandate, mobilat, contorizări, total utilat, 
frigider, mașină de spălat automatic, tv color, 
aragaz, Deva, I. Maniu, etaj 2 din 4, preț 150 
euro/lună Tel. 0721/708708.
• ofer spre închiriere în Cluj, cartier Mănăștiur, 
una cameră din apartament decomandat, 
pentru un student, condiții deosebite, preț 100 
euro, negociabil. Tel. 0723/732560.
• ofer spre închiriere spații comerciale cu vad, 
zonă centrală amenajate, 100 mp, prețuri nego
ciabile. Tel. 0720/354453,0726/826624.

• primesc In gazdă o elevă Deva, A. Vlaicu, nr. 
48, lângă Liceul Pedagogic. Tel. 0254/212865.
• central amenajai contorizări, 150 mp, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• sp^l comerciale pe Str. Depozitelor, pretabile 
pentru producție și depozitare, prețuri cuprinse 
între 2-4 euro/mp în funcție de amenajări, tel. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• caut regent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală st 130 mp, 2 grupuri sanitare, 
gresie, faianță, scară interioară termopan, 
tavane false și spoturi, centrală termică supera- 
menajat preț 21 euro mp, TVA inclus, telefon 
0724-620358. (Rocan 3000)
•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• 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 garaorieră dec., mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă nouă tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vM mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună, tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsoriM mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modern, 
centrală termică proprie, baie modernă complet 
mobilată și utilată cu aragaz, tv. color, frigider, 
mașină de spălat automată Dorobanți, preț 160 
euro/lună Tel. 223400 0720-387896 0740-914688. 
(CasaBetania)
• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă baie modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betanla)
• garsonieră dec, mobilată utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(CasaBetania)
• ap. 3 cam., nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367^93. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 cam., Aleea Transilvaniei, et. 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• ap. 3 cam., mobilat deosebit, ct zona Lido, 450 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting) 
garsonieră zona Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări, preț 90 euro/lună Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ofer sprilu comercial în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună tei, 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hală-depoztt, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• se oferă ap. 2 camere dec., zona Decebal, 
pentru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă 
cu centrală termică termopan, parchet nou, 
gresie, faianță se poate mobila la cerere, pe 
termen lung, tel. 0723/251498, 232808. (Fiesta 
Nora)
• ofer pt închiriere garsonieră complet 
mobilată, în Deva, preț 90 euro/lună (Prima- 
lnvest)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ofer ap. 3 camere de lux, Bălcescu, toate 
condițiile, preț 450 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• ofer ap. 2 camere, mobilat, zona 22 Decembrie, 
et 3, preț 150 euro, tel. 0745/253413. (Mimason)
• ofer apt 2 camere, circuit zona Jiului, mobilat 
preț 60 euro, 3 luni avans+garanție, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 100- 800 mp, Deva, preț
8 euro+tva, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer SfKțlu comercial, 105 mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț 12 euro/mp, tel. 
0740/173103,0745/164633. (Mimason)
• ofer spațiu comercial, 130 mp, zona Dacia, preț
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)
• ofer garaj sub bloc, 20 mp, apă curentă pentru 
depozit, preț 70 euro/lună tel. 0745/640725. 
(Mimason)
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andras
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: 0724-22-03-65.

CW

COMPANIE DE DISTRIBUȚIE LA NIVEL NAȚIONAL

*• reprezentant vânzări

SUPERVISOR
Bonomia internate sunt rvgate să trimită un CV, ffyfS h data de

8.10.2005, la fax: 0254/231M8 sau 
email: monh.a<nt.. Jlzappmobde.™

(30734)

SC EUROCONSULT SRL ARAD-HUALA DEVA, 
ta calitate «ta lichidator al SC REMAT SA Deva, din dtapoziția 
judecătorului ■aitette, tace public faptul «dl prin tadtetaraa nr, 
860/21.09.2005, pronunțată în dtxsarul «ta faliment nr. 
167Q/2OO2, s-a dispus încuviințarea vânzării directe a 
imobilulu «aer In CF nr. 3286/1/a a localității Hunedoara, nr. 
top 2032/27/9/19/1/a, cătra cumpărătoarwa SC TALC- 
DOLOMITA SA, potrivit clauzelor cuprinse ta antecontroctul 
de vânzare-cumpărara încheiat «ta părți.

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 200S și pentru DACIA 

LOGAN DIESEL
■

SC EUROCONSULT SRL ARAD-HL1ALA DEVA.

judecătorului sande, face public faptul că, prin tadtalevea nr. 
860/21.09.2005, pronunțată ta dosarul «ta faliment nr. 
16700002, s-a dispus încuviințarea vânzării directe a 
imobilului cuprinzând teren șl clădiri, înscris In CF 3567 a 
localității Brad, nr. top 4936/b/1, către cumpărătoarea SC 
MARINI TRANS SRL, potrivit clauzelor cuprinse In arrtecon- 
tractul de vânzare-aanpărare încheiat de părți.

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!
Anunțurile de mică pu
blicitate pentru 
Cuvântul Liber pot fi 
depuse în cutiile 
speciale instalate în 
următoarele puncte
- în Deva:

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

- în Dobra la Coopera
tiva de Consum
- în Hia la Centrul de 
schimbare a buteliilor

Anunțurile de mică 
publicitate sunt 
gratuite 
pentru persoanele 
fizice.

• ofer ap. 2 camere, sdec, utilat, contorizări, 
pentru o familie serioasă preț 120 euro/lună tel. 
0745/159608. (Mimason)
• ofer urgent garsonieră mobilată modest pe 
Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună tel. 
206003. (Mimason)
• ofer, ap. 2 camere, zonă centrală mobilat, 
utilat complet, frigider, aragaz, 2 tv., mobilier 
dormitor, coțar, totul nou, preț 150 euro, neg., 
tel. 211075, 0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

Imobile schimb (30)

• schimb cabană cu mansardă și teren 1000 mp, 
Costești, cu garsonieră sau teren, zona Deva, 
aștept șl alte variante. Tel. 0723/288282.

Auto românești (36)

• vând Ara 243 D, motor Brașov plus remorcă 
1,5, înmatriculate, stare buna acte la zi. Tel. 
0723/335189,245874.
• vând Dada 1310 recarosată în 1999, stare 
foarte bună preț negociabil. Tel. 0744/565516.
• vând Dada 1310, ăf 1986,61.000 km la bord, 
stare perfectă preț 1000 euro, negociabil și Oltcit 
pentru piese. Tel. 0722/453165.
• vând Dada, culoare gri metalizat, af 1994, 
negociabil. Tel. 211301,0722/254498.

Auto străine (37)

• vând Rud Granada stare foarte bună acte la 
zi, 2000 cmc, cd Sony, anvelope noi, servo 
direcție, închidere centralizată preț 1.000 euro. 
Tel. 218399,0720/348089.

• vând Opei Astra Elegance, af 2001, dotăj i 
complete, culoare cameleon, stare foarte buna1’ * 
preț negociabil. Tel. 0721/251652.
• vând izgoni Ford Siena 1800 cmc, stare foarte 
bună de funcționare. Tel. 0740MW88,229628

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• SC Gotam Geoagiu vinde izmătoareJe 
utilaje: snec mare, mic moară lagune, 
tranipakit, mașină Hiat zarzavat mașină 
ptăjH cafea dozator, cântar atectronfc, 
compresor, tofomuti la tel 248866, 
0724924473.

• vând drcutar electric manual Bosch nou, 
storcător fructe german, birou din lemn cu 
frurnir maro, cu sertare 135 x 0,80 m, butelie 
aragaz, haion Fprd Fiesta complet, pompă frână 
Dacia 1310. Tel. 260570.
• vând motor trifazat 5,6 kw, 1000 rot/minut, 
nefolosit, 2 tulii cu posibilități de reglat până la 
3000 rot/minut și robot de pornire la 12 VCC și 
curent 150 A. Tel. 218186.
• vând presă de struguri, mașină de cusut 
marca Union, mecanică cu pedală preț nego
ciabil. Tel. 0254/233084.

Piese, accesorii (42)

• vând orile de viteze 4 trepte și electromotor, 
ambele Dacia. Tel. 221431 seara.
• vând Oferite piese noi tada, originale, bloc 
motor, vibrochen, ax came, aripi față parbrize 
noi. Tel. 770687.

# Pâine neagră
♦ Pâine neagră felii

Pâine alba
Pâine albi felii

$ Pâine alb a la tavă felii $ Franzeluțâ albă
$ Paine semialbă
& Pâine semialbă felii
# Pâine multieereale

felii

Franzeluțâ minimulti
Pâine graham

♦ Paine tradițională
e

HI NED0ARA str. MM liteaz», nr. 1 
Tel: iUI)234)TR3R
Fax; MM# 713421

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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Garaje (43)

• vând aauînchiriez garaj situat pe teren propri
etate, Deva, Str. Cemei, preț 25.000 ron, nego
ciabil (respectiv 100 ron/luna), pe termen lung. 
Tel. 0744/603581.

Mobilier și interioare (47)

• SC Dancii SRL'SImerfa vinde paturi 
metalice Simple, pliante si suprapuse, șl 
saltele. TzL 0254/260770.

• vând canapea. Deva, tel. 0726/224001 
Hgând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
^'Wțăminte, stare foarte bună, 110/35/200 cm,

15 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448.
• vând dormitor (3 ani), din pal cireș (negru), 
pat dublu, saltea (față iarnă ■ vara), preț 6 
milioane lei, negociabil. Tel. 223319.
• vând dulap 3 uși, Deva, A. Vlaicu, nr. 33, preț 
convenabil. Tel. 211244.
• vând moNă bucătărie suspendată, 8 corpuri, 
mască chiuvetă, aragaz 3 ochiuri, masă, colțar, 
scaune, raft din țeavă pentru cărți, masă tv, 
masă sufragerie, scaune tapițate. Tel. 216537.
• vând moHă de sufragerie, furnir mahon 
închis, 3 corpuri, masă cu scaune și canapea 
extensibilă, preț 6 milioane lei. Tel. 260126, 
0746/940626.

Televizoare (48)

• vând tv color Samsung, diagonala 51 cm, 
carcasă plastic, căutare automată a 
programelor, cu programare oprire, teleco
mandă, preț 35 milioane lei, stare excelentă Tel. 
232414,212841.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) '

• societate comercială vinde antene de 
satelit (Sgriale, începând ai 550 ron, un an 
gararție, recepționează programe 
românești ți străine, cu abonament (Digi, 
Max tv, Focus) șl fără abonament, montarea 
si deplasarea incluse in preț. Informai teL 
6723/481776 sau 0745/B4M74.

• vând video Panasonic, preț negociabil. Tel, 
221431 seara.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto Olimpia cu film, nou, în 
geantă preț 500.000 lei. Tel. 0722/161644.
o vând Sony Ericsson T300, color, polifonic, 
calculator, vibra,. EMS, MMS, GPS, baterie Li 
polimer, unic proprietar, stare perfectă preț 170 
ron. Tel. 0727/001844.
• vând telefoane mobile Sagem și Alcatel 311 cu 
încărcătoare cameră preț negociabil. Tel. 
0740/850728,0720/670305.
• vând telefon Nokia 7650 cu cameră foto, 
baterie nouă CD, carte tehnică stare bună preț 
3,2 milioane lei. Tel. 0722/258401.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând cafadator Pentium III, preț6 milioane lei. 
Tel. 233663.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

0723/732560.

Materiale de construcții (53)

• vând primi, lațuri pentru țigle, căpriori, 150 
bucăți cărămizi, scânduri, fier beton diametrul 8 
și 10. lemn de foc. Tel. 229444.

Arta, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând beletristică limba română și maghiară, 
raft, bibliotecă din țeavă metal și lemn cu fixare 
tavan și parchet prin extensie, masă tv, masă 
sufragerie cu scaune tapițate, aragaz 3 ochiuri, 
preț negociabil. Tel. 216537.

Hațegana
S.C.M. Hațeg 
vinde prin licitație o anexă 

metalica și terenul aferent situate 

în incinta complexului artizanal 

din Hațeg, Str. Progresului, nr.

38A Licitația va avea loc m ziua 

de 29.09.2005, ora IO, la sediu!

cooperativei. Informații la 

telefonul 0254/770052.

• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, preț 150 euro, monede cu eclipsa, preț 2 
euro bucata Tel. 0723/005657.
• vând monede vechi și argint, preț negociabil. 
Tel. 0720/306332.

Electrocasnice (56)

• vând candetabni cristal de Boemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând combină frigorifică îndesit stare foarte 
bună preț la vedere. Tel. 213765.
• vând congelator 4 sertare, mașină de spălat 
mică din plastic, centrifugă pentru rufe. Tel. 
221894.
• vând congelator Arctic 180 litri, 5 sertare, nou, 
preț 650 ron. Tel. 223089.
• vând convenabil congelator Arctic, 4 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431, seara
• vând ladă frigorifică 5 sertare, aproape nouă 
frigider Minsk rusesc și aspirator ap. 21, toate în 
perfectă stare de funcționare. Tel. 232414, 
212841.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• donez două cățelușe Metis, de talie mică 
preferabil la curte. Tel. 211703 după ora 20 și 
0745/959364.
• donez un pisoi adult, castrat, curat și foarte 
educat unor iubitori de animale; are culoarea 
care anihilează energiile negative din casă nu 
veți regreta Tel. 0723/973283,222441, după ora 
21.
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând porci Marele Alb, de 5 luni. Tel. 
0741/578938,0254/237755, după ora 16.

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.
• vând pian vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, negociabil. 
Tel. 221431 seara

Altele (61)

• vând cântar 10 kg, 35 ron, candelabra metal 2 
brațe, 35 ron. Tel. 0720/306332.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 080 x 0,80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560
• vând covor persan țesut manual 3/2 m, preț 
600 ron, negociabil. Tel. 0720/306332.

• vând serviciu rubin, vechi, preț negociabil. Tel. 
0720/306332.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bertleff Cristine. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Korosi Camelia Alexandra Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Măgduț Răzvan Dorian. Se declară nul.

Matrimoniale (69)

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

Solicitări servicii (71)

• caut iigantfemele pentru îngrijirea unui copil 
de 5 ani, 6 ore pe zi, în Hunedoara. Tel. 
0726/235968
• caut urgent femele pentru îngrijit permanent 
femeie bolnavă la domiciliul acesteia, în 
Deva-Tel. 219934.

Prestări servicii (72)

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

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

SC SIMPLEX TAVIA 
SRL Deva
selectează personal pentru 
ocuparea posturilor de:
■ Instalatori Instalații termice și 
sanitare;
- Inginer proiectare Instalații;
- sudori autogenl și electrici, 
lăcătuși mecanici.
CVurite se depun, până la data de 
01.10.2005, la sediul firmei sau la 
fax 0788/359.319.
Informații la tel. 221.045.

(31065)

SC. TRIDENT TRANS TEX S.R.L.angajează în vederea deschiderii unui HYPERMARKET în Deva:
■ COORDONATOR MARKETING____________ _

Cerințe: studii superioare - profil Marketing; experiență relevantă în activitatea de marketing; persoană motivată, creativă și energică; permis de conducere.
■ DIRECTOR HYPERMARKET_____________ ■
Cerințe: experiență într-un post similar minim 2 ani, studii superioare, abilități manageriale și de organizare.
Oferim: pachet salarial competitiv, în concordanță cu performanța; mediu de lucru dinamic și modern.
CV-urile se trimit prin fax la 0269/219338 sau e-mail 
ruotridenttranstex.ro . Informații suplimentare la telefon 
0269/241311. , .

Decese (75)

Cu durere în suflet fiul Mihai, nora Mimi, nepoții Bianca, 
Mihaela și Andreas anunță trecerea în neființă a celei care 
a fost pentru noi „buna”

ONCOȘ ROZALIA
Nu te vom uita niciodată. Corpul neînsuflețit se află depus 
la Casa Mortuară din Deva. înmormântarea are loc astăzi 
27 septembrie, ora 12, la Cimitirul Ortodox din str. M. 
Eminegcu.

• fbmă autorizată execut lucrări: tencuieli 
interioare și exterioare, zugrăvei, vopsitori, 
cu materialul cientului TeL 0254/232052, 
0744/174341.

• Cinuri inspector resine umane. SC 
Orema Management SRL Deva, societate 
acreditată MMSSF și MECI, organizează 
cursuri de spedaizare pentru inspectori 
resurse umane. In la teL
0722/534697,0744/631302 VWXStT

• executăm luaări de amenajări interioare, 
prețuri avantajoase, placări în rigips, gresie, 
faianță, parchet, lambriuri. Tel. 0721/196896.
• expert român și internațional în științe 
matematice, loto ■ prono, garantez 100% 
câștiguri loto, inclusiv la sistemul 6 din 49 
numere, termen scurt sau mediu. Tel. 
0726/350258.
• formație de muzică populară cântăm la nunți, 
botezuri, onomastici, banchete, majorate. Nistor 
Sandu, sat Cuieș, nr. 16, comuna Ilia.
• meditez limba germană Relații la tel. 
0740/336084.
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182,0723/499284.

Merco (89)

• famCe serioasă de intelectuali căutăm gazdă 
în Deva. Tel. 0726/235968

Vinzi
Cumperi
închiriezi
Schimbi
Cauți

?
Solicitări locuri de muncă 
(73)

• psiholog, Masterat 2005, doresc angajare în 
domeniile resurse umane, psihologie clinică sau 
învățământ, în Deva sau Simeria; cunoștințe 
limba engleză avansat și operare calculator. Tel. 
0788/591460.

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat
Ei 1/ I iBFMTI A 7 A JȚ fc | încearcă variantele speciale contra cost. 
■■W I I ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

SIMPLU

VARIANTE

CHENAR

Anunț GRATUIT

CUTII POȘTALE

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

VARIANTA ALEASA

5apariții- 200.000hi
IMWert)

2 3 4
lapatție-W.aoaiei lapartțfe- 50.000 lei lei

t«RHnoij (ȘWortl

J
Uj. '/>*r

<■ Anunț Gratuit-.
,»-ft**

S apariții- 1UKM 
(16 Iii nal|

PRIMA APARfTTE.

400.000 lei
(40MWO

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

Un ultim omagiu celei care a fost draga noastră

ONCOȘ ROZALIA (ICA)
Nu te vom uita niciodată. Cumnatul Gigi și nepoții Liliana, 
Octavian, Alexandru.

Un ultim omagiu pentru cea care a fost o minunată soră

ONCOȘ ROZALIA (ICA)
Nu te voi uita niciodată.

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

eaută 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 modem și sigur;• echipament.

■V. 0-

Dacă oferta noaștră 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

Alege CL pentru anunțul tău

O Preț 100.000 lei ilblelnoL

Web:www.romedicenter.net
ruotridenttranstex.ro
mailto:sorina.sarmai@informmedia.ro
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• Câștigător. Lung-metrajul „Audiția", al canadianului Luc Picard, a câștigat, duminică seara, Irisul de Aur, principalul premiu al Festivalului Internațional de Film de la Montreal (FIFM).
• în juriu. Regizorul Cristi Puiu face parte din juriul Festivalului Internațional de Film de la Varșovia, ce va avea loc între 7 și 16 octombrie, iar filmul său, „Moartea domnului Lăzărescu", va fi prezentat în afara competiției.
Visează profesori-roboți

Londra (MF) - Copiii din Marea Britanie își imaginează un viitor transformat esențial cu ajutorul tehnologiei. Potrivit unui studiu realizat de AOL pentru a marca a zecea sa aniversare și publicat în Marea Britanie, numai unul din o sută de copii crede că va merge pe jos pentru a ajunge dintr-un loc în altul. Elevii cred că vor mai exista profesori, însă 37% sunt convinși că aceștia vor fi roboți. Doar 24% cred că profesorii vor fi oameni, însă sunt convinși că aceștia vor fi dotați cu microcipuri. O treime consideră că principala distracție în deplasări o vor reprezenta bocancii cu propulsie, în timp ce alți 30% susțin că și jet-pack-urile vor avea același statut. în ceea ce privește programa școlară, copiii estimează că viitoarele generații vor învăța construcția roboților (63%), limbi extraterestre (47%), noțiuni privind celebritățile (26%) și noțiuni de muzică R&B (22%).

rlCtațl Cambodgia Wild Aid a creat o zi specială pentru copii la centrul de salvare Phnom Tamao Wildlife din Takoe, duminică, de Ziua Tigrului.
(Foto: EPA)

Premiile Taurus pentru cascadorii

Londra (MF) - Guy Ritchie nu a știut, în emisiunea de televiziune ransmisă în direct, „Everybody's Talking About It”, :are este numele întreg îl soției șale, Madonna, juy nu a știut nici cu ce i fost îmbrăcată Madama la nuntă.
:ără sex

Londra (MF) - Tot nai multe femei britan- ce urmează tratamente nedicale pentru a •ămâne însărcinate, pen- ru că nu au timp sau iu vor să aibă viață sex- îală și pentru că vor să Iși păstreze controlul isupra propriei vieți. ?emeile bogate și care iu o carieră se orien- ează către „concepția nedicală” deși pot •ămâne însărcinate în nod normal.

Sting (Foto: EPA) i

■ Spectacolul din acest 
an a fost cel mai spec
taculos și mai incitant 
de până acum.

Hollywood (MF) - Pe platforma de la Paramount Pictures a avut loc ieri noapte decernarea premiilor pentru cele mai bune cascadorii, Taurus World Stunt.Realizate de creatorul Red Bull Energy Drink, Dietrich Mateschitz, premiile pentru cascadorii Taurus World Stunt au recompensat profesioniștii cascadoriilor cu cel mai important premiu, Taurus. Quentin Tarantino, Sylvester Stallone și Vic Armstrong au fost premiați
| Carte
\ despre
| Sting

Varșovia - Celebrul
; cântăreț Sting a fost 
: prezent sâmbătă la 
I Varșovia pentru a 
j susține un concert 
i gratuit la Sluzewiec 

Horse Racing Rink.
î „Sunt fericit să mă 

întorc în Polonia", a
; spus vedeta, care și-a 
j rezervat timp pentru 
j a acorda autografe 
ș pe cartea sa autobi

ografică „Broken
i Music".

la Hongshan For- estul Chinei. (Foto: EPA)

Târgul 
M O sută de mărci de 
lux, rusești și inter
naționale, sunt prezente 
la târgul de lux.

Moscova (MF) - Circa 25.000 de persoane - milionari sau persoane pe cale să ajungă la acest statut - sunt așteptate să participe, până la 28 septembrie, la târgul milionarilor, eveniment organizat la centrul expozițional Crocus-Expo din Moscova, și să achiziționeze produsele de lux expuse.Bărbați în costume de lux și femei îmbrăcate în rochii de seară și purtând diamante au vizitat până acum expoziția de unde pot achiziționa produse fabricate de mărcile

Oprah produce un musical
New York (MF) - Celebra moderatoare de televiziune din Statele Unite, Oprah Winfrey, va produce un musical care va avea la bază romanul „The Color Purple” și care va avea premiera pe Broadway. Winfrey a declarat că va investi peste un milion de dolari în acest musical.Musical-ul se va numi „Oprah Winfrey Presents: The Color Purple” și va fi prezentat prima oară în decembrie. El are la bază romanul lui Alice Walker, care a câștigat Premiul Pulitzer și care relatează povestea unei femei. Celie, care este violată de tatăl ei și apoi suferă ani de zile abuzurile la care este supusă de către soțul ei.

Ashton și Demi (Foto: fân)

Au ascuns 
semnele sarcinii

Londra (MF) - Trupul prințesei Diana a fost îmbălsămat la doar o oră după decesul ei, la solicitarea autorităților britanice și pentru a se împiedica desco-perirea oricărei probe care să ateste că prințesa ar fi rămas însărcinată cu iubitul ei, Dodi al Fayed. în ediția de luni, tabloidul britanic Daily Express susține că a primit această informație de la o sursă apropiată de ancheta din Franța.Decizia de îmbălsămare a corpului ei neînsuflețit a fost luată în urmă consultărilor cu reprezentanții Guvernului Blair și ai familiei regale. Potrivit familiei lui Dodi al Fayed, decizia de îmbălsămare a corpului prințesei a fost luată pentru a se elimina toate probele sarcinii prințesei.
pentru importanta lor contribuție în lumea filmelor de acțiune. Vedeta filmelor de acțiune Dwayne „The Rock” Johnson a amuzat publicul cu latura sa umoristică. Publicul a fost încântat de o serie de cascadorii în direct pe scenă, precedând fiecare categorie a premiilor. Cascadorii cu bărci, rechini, jocuri cu apă și explozii au uimit mulțimea și au fost prilejul unei experiențe unice. Printre premiile acordate se numără: Cea mai bună luptă: Kill Bill 2; Cel mai bun foc: Justițiarul (The Punisher); Cele mai bune cascadorii la înălțime: Starsky și Hutch; Cel mai, bun automobil: Supremația lui Boume.

milionarilor la Moscova

Fetele prezintă un jacuzzi în valoare de 36.000 dolari (Foto: epa)de lux, elicoptere și case, cai pursânge și antichități, bijuterii, blănuri și iahturi.Târgul milionarilor, eveniment orga
Demi și Ashton s-au căsătorit

Beverly Hills (MF) Actrița Demi Moore și iubitul ei, actorul și producătorul de televiziune Ashton Kutcher, s-au căsătorit, scrie revista People. Moore (42 ani) și Kutcher (27 ani), care formează unul dintre cuplurile care au dat naștere la multe discuții la Hollywood începând din 2003, s-au căsătorit sâmbătă seara, pe o proprietate privată din Beverly Hills, cartierul din nord-ves-
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nizat pentru prima oară la Amsterdam, în urmă cu trei ani, a început sâmbătă seara la Moscova, într-o atmosferă 
tul Los Angelesului unde locuiesc numeroase celebrități. Ceremonia de căsătorie a fost oficiată potrivit cerințelor sectei Cabala, a declarat un invitat la ceremonie, citat de People. Dacă aceasta este prima căsătorie pentru Kutcher, pentru Demi Moore este a treia oară când spune „da”. Contactați pentru a confirma această informație, agenții lui Moore și Kutcher nu au făcut nici un fel de comentarii. 

orbitoare și printr-un concert al cântărețului britanic Bryan Ferry. Programul include prezentări de modă, testări de mașini, showuri culinare, dansuri țigănești și concerte rock. în fața anumitor standuri sunt prezente vedete care plutesc printre invitați în fumul de țigară și clinchetul paharelor de șampanie.Pentru majoritatea partici- panților, târgul este o „tou- ssovka” (serată mondenă), unde fiecare, vânzător sau client, vrea să Ie arate celorlalți succesul pe care îl are și să își etaleze bogăția.Biletul de intrare la târg a costat 5.500 de ruble (200 de dolari) în seara deschiderii și 1.000 de ruble pentru celelalte zile.

Aniversară Germa- ; nul Marcel Offermann, » proprietarul „Clinicii - I Offermann pentru Păpu- r și”, a creat o păpușă cu I ocazia împlinirii a 70 de ’ ani de către Dalai Lama. ■' 
(Foto: EPA) j


