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dimineața la prânz seara

Ucisă cu 13 lovituri de cutit
A

■ O femeie de 32 de 
arai a fost găsită moartă, 
pe un câmp, lângă Com
plexul Mercur.Vulcan (M.T.) - Cadavrul unei femei de 32 de ani, a fost găsit ieri dimineață, în apropierea Complexului Mercur,

din Vulcan de către un bărbat din localitate. Acesta a plecat ieri dimineață, în jurul orei 11:30, cu caprele la păscut, iar în apropierea Complexului a văzut cadavrul femeii. A anunțat polițiștii, care odată ajunși la fața locului au descoperit la aproximativ 20 de metri de clădire, corpul

neînsuflețit al femeii, care avea hainele ridicate până la umeri, iar pantalonii erau trași până la genunchi. în zona spatelui avea o tăietură de aproximativ șase milimetri, în urma necropsiei, medicii legiști au descoperit alte 13 lovituri de cuțit, iar „cauza morții a fost determinată de

o plagă penetrantă intracra- niană cu lezare meningo-cere- brală”. în urma cercetărilor s- a stabilit că femeia se numește Angela Voicu și are domiciliul în Govei, comuna Afumați, județul Dolj.Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili cine este autorul crimei.

• Elevi la furat. Vasile L, Petru Sorin O., elevi la o școală generală și Alin C., aflat în

Fii expert în transport!

abandon școlar, toți din Brad, de 15 ani, au intrat, în noaptea de 22/23 septembrie, în incinta unei societăți comerciale din oraș, de unde au furat mai multe bunuri. Cei trei sunt cercetați în stare de libertate. (M.T.) Jfl timp ce conducea, ieri dimineață, [ autoturismul VW Sharan, pe DN 7. Ia ; km 418 + 505 m, în localitatea • Gothatea, Valin S., de 47 ani, din. județul Bacău, nu a redus viteza într-o curbă la dreapta, a părăsit parttea carosabilă și s-a răsturnat într-un tșanț de pe marginea șoselei. în urma impactului pasagera din autoturism, a <fost grav rănită. (Foto: Traian Mânu)
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Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!DE CE? Pentru că noi am lansat campania “Fii expert în transport!” Suntem ghidul tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim Soluția pentru problemele tale legate de deplasare! în fiecare miercuri alege TRANSPORT din pagina 9!
Atac oficial la adresa șpăgii!

CUVÂNTUL LIBER
Ș Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

■ Președintele Băsescu 
cere cetățenilor să nu 
mai dea șpagă măcar 
un an.

București (T.S.) - Așa cum de altfel ne-am obișnuit, ieri, președintele Băsescu a ieșit la rampă cu un discurs original. Practic, președintele a îndemnat cetățenii României la un

boicot împotriva șpăgii. „Trebuie să ne întrebăm dacă, din punct de vedere al mentalității, suntem pregătiți să devenim membri ai UE. Este o întrebare fundamentală și nu mă refer doar la cum gândim, ci și la ceea ce facem în viața, de zi cu zi”, a spus președintele. El a dat exemplu corupția, despre care a spus că există în aparatul de stat și că

autoritățile încearcă să o izoleze, dar acest fenomen are mereu un partener în cetățeanul român. „în loc să ne revendicăm drepturile, noi preferăm să plătim un ciubuc, o șpagă”, a spus președintele. Acesta a mai cerut ca la nivel național, cetățenii să înceteze să mai dea șpagă un an. „Să vedem ce se întâmplă”, a încheiat Băsescu.

Fuziune PNL-PC?
Deva (D.I.) - După o încercare nereușită de a fi primiți în PPE, conservatorii lui Voiculescu și-au îndreptat atenția spre grupul Europenilor Liberal-Democrați și Reformiști, euro-parlamen- tarîi PC alăturându-se de luni ELDR. Urmează fuziunea PNL-PC? /p.6

Vom avea parcan supraterane!Vânzări pe piața calculatoarelor
Vânzările de pe piața calculatoarelor au atins, în prima

Desktopuri vândute

NotebooVuri

PC-uri portabile

■ în cursul anului 
2006, în Deva vor fi 
construite primele 
parcări supraterane.

Deva (L.L.) - Numărul mașinilor înmatriculate în județul Hunedoara a crescut cu 40% în ultimii 10 ani, în orele de vârf ale zilei fiind aproape imposibil să găsești un loc de parcare.în timp ce numărul parcărilor și a străzilor a rămas relativ același ca în 1995 când prin județul Hunedoara tran

zitau aproximativ 25000 de mașini, la ora actuală parcul auto al județului numără nu mai puțin de 59425 de mașini.Problema asigurării spațiilor de parcare pentru autovehicule a devenit din ce în ce mai stringentă o dată cu dezvoltarea explozivă a circulației urbane, dar și a înmulțirii situațiilor în care mașinile sunt parcate ilegal.Soluția găsită de autoritățile locale se va concretiza în anul 2006 prin amenajarea mai multor parcări supraterane. /p.3
K&pill de la Asociația AntiSIDA „Noua Speranță scos la licitație toate lucrările lor artistice, /p.3



PANORAMIC /2miercuri, 28 septembrie 2005
• Descoperire. Șase rachete sol-aer marca Stinger au fost descoperite, luni, într-un depozit clandestin de armament situat în zona tribală a Pakistanului, la granița cu Afganistanul. în depozit se mai aflau alte 400 de rachete, obuze și mine antitanc.
• Lider ucis. Abu Azzam, numărul doi în ierarhia organizației al-Qaida din Irak, a fost ucis, a declarat o sursă de la Departamentul american al Apărării. Abu Azzam era o figură importantă a rețelei al-Qaida în Irak, conform sursei citate. T

Silvio Berlusconi, 
achitatRoma (MF) - Tribunalul din Milano l-a achitat, luni, pe premierul italian Silvio Berlusconi, de acuzația de fals în registrele contabile, în valoare de o mie de miliarde de lire italiene, la depunerea bilanțurilor companiei Fininvest, între 1989 și 1995. Motivația a fost că fapta nu mai e prevăzută de lege ca delict, ca urmare a u- nei modificări legislative din 2002. Berlusconi a fost acuzat, împreună cu alți trei foști administratori ai Fininvest, că au falsificat bilanțul contabil al firmei, deturnând mari sume de bani în conturile societății off-shore All Iberian, de unde acestea au ajuns în posesia secretarului Partidului Socialist Italian, Bettino Craxi.
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Au drept de cuvânt si
■ Euro-observatorii ro
mâni din grupul ALDE 
s-au integrat în Parla
mentul European.

Vladimir Putin
(Foto: EPA) 

Vrea mai 
mult con
trol

Strasbourg (MF) - Euro-observatorii români primiți în grupul ALDE au drept deplin de cuvânt și de vot în cadrul grupului și au ajuns la un a- cord complet privind împărțirea pe comisii cu observatorii bulgari, au declarat, ieri, liderul ALDE, Graham Watson, și șeful delegației române în a- cest grup, Adrian Cioroianu.Cei doi au participat, la fel

ca și liderul celor șapte parlamentari bulgari primiți în ALDE, la prima conferință de presă comună la Strasbourg.Prin afilierea românilor din PNL și PC și a bulgarilor, grupul europarlamentarilor ALDE a ajuns la 105 membri, a subliniat Watson, amintind că liberal-democrații au insistat, în timpul dezbaterilor pri- vind momentul primirii observatorilor din România și Bulgaria, că aceștia ar fi trebuit acceptați imediat după sem- tarea Tratatului de Aderare.La rândul său, șeful delegației române, Adrian Cioroia-

5nu (PNL), a afirmat că parlamentarii români sunt optimiști în legătură cu data de 1 ianuarie 2007 și a insistat că românii și bulgarii au reușit să ajungă la un acord privind împărțirea în comisii practic în jumătate de oră, luni seară, 
în comisiiAstfel, parlamentarii români liberali vor funcționa în următoarele comisii ale Parlamentului European: Politică Externă - Adrian Cioroianu; Piață Internă și Protecția Consumatorului - Ovidiu Șila- ghi; Dezvoltare Regională - A-

lexandru Morțun; Agricultură - Mircea Coșea; Juridic și Drepturile Omului - Nicolae Vlad Popa; Cultură - Mona Muscă; Mediu - Tiberiu Băr- bulețiu.întrebat despre afilierea membrilor PC la grupul A^DF., Cioroianu a declarat că K.,„,a știut nimic despre această situații până luni;-dar a salutat apartenența celor ifol parlamentari conservatori la grupul liberalilor demOCrâți. Reprezentanții PC vor intra în comisiile de Industrie și Cercetare (Silvia Ciornei) și Transporturi (Dumitru Becșenescu).

Silvio Berlusconi (Foto: EPA)

Moscova (MF) - 
Kremlinul a remis, 
luni, Dumei de Stat 
un proiect de lege 
pe care președintele 
Vladimir Putin îl do
rește adoptat până la 
sfârșitul anului și care 
i-ar permite să con
troleze mai bine acti
vitatea comisiilor par
lamentare de anche
tă. Proiectul de lege 
prevede, în special, 
că „activitățile preșe
dintelui, cele ale or
ganelor de justiție, 
precum și faptele și 
circumstanțele care 
fac obiectul unei pro
ceduri penale" nu . 
pot constitui obiectul 
unei anchete, con
form textului dat pu
blicității de Dumă. A- 
ceastă dispoziție su
gerează că președin
ția va putea împiedi
ca mai ușor formarea 
unei comisii de an
chetă pe o temă ca
re nu îi convine.

Fără integrare, n-aveam reformă performantă. Avem tospec- tat niște angajamente negociate, iar reformele au ca scop M..................................................................
Am fi găsit un 
milion de motive 
să o tot amânăm. 
Acesta a fost un 
specific al ulti
milor 15 ani.

■ Băsescu: România ar 
fi amânat măsurile de 
reformă dacă n-ar fi fost 
„satârul integrării".

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că România ar fi a- mânat măsurile de reformă, dacă nu ar fi fost „satârul integrării” europene.Șeful statului a spus că țara noastră plătește acum costurile integrării, pentru că nu le-a achitat la timp. „Aceste costuri trebuie plătite, pentru ca România să ajungă o țară
>i

Traian BAsescu

El a spus că, „dacă n-ar fi fost satârul integrării; aceste costuri ar fi fost tot amânate”.El a spus că există un real al integării, iar acestar fi fost amânat mulți ani dacă actuala putere nu și-ar fi stabilit ca obiectiv integrarea la 1 ianuarie 2007.Șeful statului a mai spu. Că una din marile erori âle politicienilor români a fost să-și asume demagogic responsabilitățile șj dificultățile integrării eurâpene. El a precizat că explozia prețurilor la uneletransformarea României în- tr-o țară performantă din punct de vedere al UE”, a produse reprezintă parte din menționat ieri președintele. costurile integrării. Hosni Mubarak , (l oto: epa) 

ta al 5-lea mandat

Iranul avertizează iarTeheran (MF) - Ministerul iranian de Externe a avertizat! ieri că Teheranul ar putea relua activitățile de tratare a uraniului, ca reacție la tentativele europene și americane de a trimite dosarul nuclear iranian în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, relatează AFP.Ministerul de Externe a anunțat, luni seara, într-un comunicat, că dacă Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu iși modifică rezoluția sau dacă insistă să o aplice, Iranul va fi constrâns să revină asupra tuturor concesiilor voluntare, mai ales în legătură cu aplicarea protocolului adițional la Tratatul de Neproliferare Nucleară, care autorizează inspecțiile inopinate și verificarea instalațiilor nucleare.
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Sirte de școlari palestinieni au protestat ieri în Gaza împotriva distrugerii unei școli de băieți, Școala pro-Hamas al Arkam din Gaza, de către raidurile israeliene. 
(Foto: EPA)

Cairo (MF) - Președintele e- . giptean, Hosni Mubarak, a depus, ieri, jurământul pentru al cincilea mandat în fruntea țării, cu o durată de șase ani, în urma victoriei obținute la primele alegeri pluraliste din această țară.- - „în numele lui Allah cel â- totputernic, jur să păstrez regimul republican, să respect 
, legea și Constituția, să apă interesele poporului egiptean, ;• independența și integritatea teritorială a țării”,.ia jurat î Mubarak, în vârstă de 77 de ani, în fața Parlamentului.Mubarak a declarat că, pA ; nă la viitoarele alegeri legis. 
I. tive din noiembrie. va păstra 
l la guvernare același Executiv 
i format în iulie 2004-și prezi- 
I dat de Ahmad Nazif.
I. Demisia reprezintă o proce-• dură tehnică, prevăzută de Constituție să aibă loc imediat după alegerile prezidențiale.Mubarak a obținut la alegeri 88,5 la sută dih voturi, dar rata de participare a fost scăzută, de numai 23 la sută.

Explozie Polițiști irakieni la locul exploziei unei mașini-capcană. Deflagrația a avut loc ieri, in centrul Bagdadului, și s-a soldat cu cinci răniți. (Foto: epa)

SRI acuză CNSAS
București (MF) - SRI îi acuză pe unii membri ai Colegiului CNSAS că încearcă să inducă me- diatic o confuzie privind dosarele fostei Securități, ceea ce aduce deservirii informării corecte a opiniei publice, se arată într-un comunicat al SRI. Ei afirmă că în această categorie poate fi inclusă și afirmația potrivit căreia SRI a transmis CNSAS „doar 300 metri liniari” din arhiva fostei Securități.„în realitate, SRI a transportat în depozitele CNSAS de la Popești- Leordeni o cantitate de 7.819 metri liniari de arhivă”.

Telejurnal al-Qaida pe Internet
H Jurnalul de actualități, 
intitulat „Vocea califatu- 
lui", o premieră în isto
ria terorismului islamist.

Dubai (MF) - Rețeaua al-Qa- ida a difuzat, luni, în premieră în istoria terorismului islamist, un jurnal de actualități pe Internet, intitulat „Sout Al- Khalifa” („Vocea califatului”), informează agenția italiană de presă Adnkronos.Filmarea, cu o durată de circa 16 minute, a fost publicată pe Internet sub denumirea „Global Islamic Media’s Special Channel” („Canalul media special al islamiștilor din întreaga lume”) și prezintă toate caracteristicile unui jurnal de actualități, după

tivă produsă de membrii rețelei teroriste al-Qaida a fost presărată cu imagini preluate de la televiziunea Al-Jazeera și comunicate în care gruparea al-Qaida din Irak revendica atentatele împotriva șiiți- lordin Bagdad, în numele răzbunării sunniților de la Tal Afar. De asemenea, s-a dat citire ultimului discurs al lui A^u Musab al-Zarqawi despre luptele de îâ Tal Afar, fijeA^în timț ce imaginile prezen- _______________ T ___ „__<zi-*x tau una dintre fotografiate ce- Gaza a fost liber p; le, mai recente ale acepuia.-j-“ eja știre s_a referit la
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• Copil accidentat. Un copil de șapte ani din Hunedoara a fost grav rănit de un autoturism Matiz, condus de Lucian M., de 51 de ani, din localitate, în timp ce traversa strada în fugă, prin loc nepermis, fără să se asigure. (M.T.)
• Masă rotund*. „Facilitarea accesului pe piața muncii a femeii rrome - obstacole șir direcții de acțiune" este tema mesei rotunde '^care va avea loc azi, de la ora 10, la Prefectură. Acțiunea are loc în scopul unei mai bune colaborări cu factorii locali implicați în problematica etniei rrome. (IJ.)

înmormântare pe limba... UE!
■ Din anul 2007, 
hunedorenii nu-și vor 
mai putea plânge 
morții acasă.

Tiberiu Stroia
tlberiu.stroiafflnformmcdia.ro

Deva - Având o rată a mortalității de 13,5 la mie, județul Hunedoara, ocupă un nedorit loc 4 pe podiumul mortalității din România Practic, la 
Contractele rămân valide

Deva (D.I.) - Cele două hotărâri ale Consiliului Județean Hunedoara, referitoare la încheierea unor parteneriate public-private
W.............Ar trebui mai 
multe capele in 
unele orașe ale 
județului

Alexandru 
HotAran

Cristian Vladu

cu o firmă din Luxemburg al cărei acționar principal e Sever Mureșan, și prin care se dorește construirea aeroportului de la Săulești și a drumului Sântuhalm - Hunedoara, rămân în vigoare. Prefectura le- a invalidat o dată, pe motiv de procedură, și

nivelul județului, se înregistrează aproximativ 150 de decese zilnic. Morți pe care, începând din 2007, va trebui să-i îngropăm după normele
a cerut niște acte suplimentare, pe care CJ le-a pus la dispoziție. Mașini fără rău de înălțime
Hotărârile rămân în vigoare„în aceste condiții hotărârile rămân în vigoare, iar contractele sunt valide. Nu riscăm un scandal în instanță, într-un proces pe care s-ar putea să-l pierdem, deoarece normele de aplicare ale Ordonanței de Guvern 16/2005 sunt haotice și pot fi interpretate. Eu mai am oricum încă șase luni la dispoziție în care să pot ataca in contencios administrativ cele două hotărâri”, ne-a declarat ieri prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu.
Jaf în miez de noapte

Hunedoara (M.T.) - Un tânăr de 19 ani a fost bătut și jefuit, ieri noapte la Hunedoara, în timp ce se întorcea acasă. Paul Adrian T., de 19 ani, din Hunedoara și-a condus prietena acasă, iar în jurul orei 1:00 se întorcea spre domiciliul său. La intersecția străzilor Dorobanți cu Traian a fost acostat de un tânăr care, prin violență, i-a smuls lănțișorul de aur de la gât. Paul a anunțat Poliția din localitate, iar la scurt timp hoțul, Adrian Ilie B., de 19 ani, din Hunedoara, a fost prins și prejudiciul în Valoare de 350 lei grei, a fost recuperat.

■ în cele mai aglome
rate spații de parcare 
din Deva vom avea 
parcări supraterane.

Loredana Leah_______________
kHedana.leahffinfannmedia.ro

Deva - Orașul duce lipsă de parcări, iar trotuarele nu sunt nici ele generoase. Șoferii parchează, grăbiți, pe trotuare sau pe una dintre benzile de circulație, îngreunând astfel traficul Având în vedere toate aceste aspecte, biroul Sistematizare din cadrul Primăriei Deva a cerut efectuarea unui studiu de circulație care să prezinte situația existentă în Deva cu privire la mașinile existente și posibilitățile actuale de parcare. Dublarea numărului de mașini a dus la
PNL - port stindard

Petroșani (I.J.) - „Vreau ca această organizație să fie port- stindardul liberalismului în Valea Jiului”, a declarat ieri Daniel Surulescu, directorul CNH Petroșani și proaspătul președinte pe Valea Jiului al organizației PNL. Acesta în condițiile in care, spune Surulescu, n-a avut niciodată culoare politică, n-a trecut prin nici un partid și nici nu a fost obligat să intre în PNL pentru a-și păstra postul de conducere. Numai că mai marele PNL-iștilor din Valea Jiului a menționat în cadrul unei conferințe de presă, inci-
Rechizite gratuite

Deva (R.I.) - Un număr de 10200 de colete cu rechizite gratuite le revin elevilor din învățământul preuniversitar din județul Hunedoara. Până acum s-au primit toate cele 1200 de colete ce revin claselor a VIII-a. Pentru cei din clasele V-Vn s-au primit 330, adică 10 la sută din necesar. „încă mai sunt solicitări; vom ține cont și de ele și le vom trimițe peste o lună când are loc redistribuirea”, precizează loan Stere, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar. Plafonul de acordare a rechizitelor este stabilit la un venit sub 1.500.000 de lei pe membru de familie.

Cortegiul funerar pe cale de dispariție (Foto: arhivă)UE. Astfel, potrivit acestor norme, nimeni nu va avea dreptul să-și plângă morții acasă. „Persoanele decedate trebuie depuse în spații special amenajate”, spun normele UE. Asta pentru a evita posibilitatea apariției unor focare de infecție. După 2007, 
o circulație mult prea aglomerată pentru străzile înguste ale orașului, mai ales in centru, iar soluția pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație este amenajarea unor spații de parcare supraterane.„Anul acesta nu se mai poate face nimic pentru că în bugetul Primăriei nu sunt

Parcările sunt sufocate (Foto: Traian Mânu)

‘tat de jurnaliști că, de fapt, el a intrat în PNL la 1 ianuarie 2005, dar a ținut să păstreze secret acest lucru până a fost ales. De ce? Diplomația gălbuie a CNH împunsă de săgeata albastră n-a vrut să- și decline adevăratul motiv de accedere la un partid aflat la guvernare. Ci doar că dorește să comunice cu toți membrii de partid și cu electoratul pentru a-i cunoaște pe toți ca la carte. Poate exact la fel de bine cum își cunoaște anga- jații, despre care spune că nu știe nici măcar câți sunt într- un birou...
Dezinteres pentru copiii 
infectați cu HIVPetrila (L.L.) - Doar trei milioane de lei au fost adunați în urma licitației care a fost organizată ieri la sediul Asociației Anti- SIDA „Noua Speranță” din Petrila. „Am invitat toate instituțiile din Vale, dar foarte puține instituții și persoane sunt sensibilizate de suferința copiilor infestați cu virusul HIV și prezența la licitație a fost destul de scăzută. A fost însă prezent domnul Constantin Fulga, reprezentan

vor fi interzise cortegiile funerare. Mai ales în mediul urban unde astfel de cortegii, îngreunează circulația.Pentru a afla dacă județul nostru poate face față unor astfel de norme CUVÂNTUL LIBER l-a contactat pe protopopul Alexandru Hotăran.
prinși bani pentru așa ceva. Am făcut însă primele demersuri pentru construirea unor parcări supraterane și anul viitor vom demara lucrările. Parcările supraterane vor fi de capacități mici, cel mult 50 de mașini, și tocmai de aceea este vorba de mai multe locâții”, spune viceprimarul Devei, loan Inișconi.

Asears lf în jurul orei 22 bărbatul din imagine a fost la un pas să fie călcat de un TIR. Aflat sub influența băuturilor alcoolice, el s-a angajat în traversarea DN7 în apropierea supermarketului Billa. Și-a pierdut echilibrul și, în cădere, s-a lovit la cap, fiind evitat la extrem de conducătorul unui TIR polonez. (Foto: cl)

tul instituției prefectului aici în Vale, care pe lângă faptul că a cumpărat câteva obiecte, ne-a asigurat că vom avea tot sprijinul lui pentru acțiunile viitoare. La licitație au fost scoase toate lucrările realizate de copii, cele mai vândute obiecte fiind picturile pe discuri de vinilin, felicitările și icoanele”, spune Dorina Ignat, președinta Asociației Anti- sida „Noua Speranță” din Petrila.

Potrivit acestuia, municipiul Deva ar putea face față unei astfel de provocări. „Aici, tot mai puține persoane își țin morții în casă. în municipiul Hunedoara cred că ar mai fi necesară o capelă, iar situația din Călan sau Orăștie nu o cunosc”, declară protopopul.
Garda Financiară 
la farmacii

Deva (I.J.) - Farmaciile care nu ieftinesc prețul medicamentelor vor intra în vizorul Gărzii Financiare Hunedoara. Asta pentru că, potrivit purtătorului de cuvânt al CJAS Hunedoara, programele soft de pe calculatoarele farmaciilor sunt accesate deja cu prețurile scăzute, așa cum a specificat ministrul de resort. Necon- cordanța dintre prețul mai mic la medicamentului cumpărat față de ceea ce scrie pe cutii va intra în vizorul Gărzii Financiare care poate amenda farmaciile care nu au redus real medicamentul vândut”.

Dată limităDeva (C.P.) - Sucursala Deva a Distrigaz Nord va elibera până în data de 1 octombrie 2005 documentele necesare obținerii ajutorului de încălzire, până acum fiind distribuite 20 de mii de exemplare în întreg județul Hunedoara.Aceste formulare tipizate se eliberează, la cerere, la casieriile Sucursalei Distrigaz. Documentele completate se vor returna tot la casieriile furnizorului de gaze naturale, până la data limită de 15 octombrie.Beneficiarii vor primi ulterior, prin poștă, deciziile și bonurile valorice.

tlberiu.stroiafflnformmcdia.ro
kHedana.leahffinfannmedia.ro


COTIDIAN /4miercuri, 28 septembrie 2005
1895 - A încetat din viață chimistul și biologul Louis Pas
teur; a descoperii natura infecjioasă a unor boli ale omu
lui și animalelor (n. 27 decembrie 1822).

1902 - A încetat din viață scriitorul 
Emile Zola, teoretician și promotor al 

naturalismului (ciclul „Rougon Mae- 
quart") (n. 2 aprilie 1840). ’
1924 - S-a născut actorul Marcello 

Mastroianni („La dokas vita', „Nopți 
albe") (m. 19 decembrie ,199®.

Calendar religios
28 septembrie - Cuv. Hariton Mărturisi

torul; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mc. PimenDeva (S.B.) - Hariton a trăit pe vremea împăratului Aurelian în cetatea Iconiei, din Eparhia Licaoniei. Fiind adus înaintea judecății și mărturisind cu îndrăzneală că Hristos este Dumnezeu, a fost bătut de patru slujitori și ars cu foc. Dar după sfârșitul împăratului Aurelian (270-276), scăpând sfântul, s-a dus în pustiu, unde a fost prins și legat de tâlhari. A reușit să scape de ei cu ajutorul unui șarpe pe care l-a prins în vasul în care fineau tâlharii vin. Șarpele și- a vărsat otrava în vinul tâlharilor. Aceștia l-au băut și au murit. Sfântul Hariton, recunoscut ca fiind Mărturisitorul, a făcut apoi, în peștera în care stătea cu tâlharii, biserică. Adunând mulțime de călugări, biserica a devenit mănăstire. Acolo a scos din- tr-o piatră uscată izvor de apă și s-a arătat creștinilor ca adevărat lecuitor de orice boală. A murit foarte bătrân, ca un sfânt apreciat pentru binele pe care l-a făcut în timpul vieții.

21 mart.-20 apr.

21 apr.-2O mai____

Azi reușiți să puneți ordine în acte și In planuri dificile, fără 
să acționați contra cronometru. Fiji mai chibzuit cu 
economiile!

&

Aveți grijă la tot ce faceți. Sunteți tentat să-i enervați pe 
toți, mai ales pe partener. Apar întârzieri ori mici șicane.

. $ 

Dezbateri puternice aveți cu cineva din familie despre ©‘ 
moștenire sau o proprietate desnre care credeți că vi se 
cuvine.

21 mai-20 lan.

21 iun.-20 Iul

Oricât de economi ați fi, trebuie să fiți generos cu banii 
destinați obligațiilor morale! Azi reflectați, învățați din 
greșeli.

21 iul.-ZQ uq.
Aveți succes la întâlnirile cu persaane importanțe. E o zi 
bună pentEd consolidarea relațiilor de cuplu și noi prietenii.

Primiți vești, trebuie să răspundeți unor invitații Insistente. 
Cele mai grele probleme le rezolvați la prima parte a zilei

21 sept.-20 oct.
T'*' - ■—

Dialoguri tensionate cu persoane din colectivul dv. Măștile 
vă confirmă apa^tfle. Contați pe JCrijinul financiar® pri
etenilor.

21 oct.-20 nov.

buie să-l amânați.

Reușiți să smulgeți o mărturisire care el arată că temerile 
dv erau perfect justificate. Satisfacția dv e relativă.

21 dec.-20 ian.

Energie electrică ___________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

Gaz metan________________________ __
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva: 
09.00-12.00 Str. Horia, bl. S, sc. F

Se întrerupe furnizarea apei în Deva:
08.00-15.00 P.T. 27, afectează Bd. Decebal, bl. 5, 8; 
Coratrans, Bank Post

Soluția integramei din numărul 

precedent: V-R-H-T - SEMA

FOARE - HA - OPRIT - BIHOR - 

TE - CARTIERE - AULA - ARID - 

LASATE - I - CE - ERA - VL - U

- ANI - FE - IASI - PARC - NE - 

CORSO - BOZIE - NANA - ȘIRET

- MICA

WJFăiNE ffiLE
Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 212225

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompieri 981

Jandarmerie 956

Poliție 955

OJ.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

Vă bucurați de aprecierea tuturor celor din jur, mai ales a 
persoanei iubite. Doar asta vă stârnește azi întreg intere-
sul.

21 ian.-20 febr.

0 cunoștință întâmplătoare vă face o propunere tentantă. 
E mai bine să fiți circumspect, să obțineți mai mult timp 
de gândim.

21 febr.-20 mart.

Trageți de timp, nu dațl un răspuns ca o sentință finală.
Nu e o hotărâre pe care s-o luați pe loc, riscul de a greși ¥ 
e enorm.

ANTENA 1 HBO
0690 Micuțul Frijolito (r) 0890 
Culoarea păcatului (s, r) 09:15 
De trei ori femeie (r) 11:00 s

790 Jurnalul TVR 
7:50 Euro-dispecer 
8:00 Lecții
B pentru tata

990 Sănătate 
pentru toți

930 Teleshopping 
10:00 Festivalul 

International 
Cerbul de Aur, Brașov, 
2005. Gala laureaților. 
Recital Slang, Analia 

11:50 Euro-dispecer 
1290 Garantat 

100%
1390 Doctor Becker 
1330 Desene animate: Chip și 

O Dale
1490 Jurnal. Sport. Meteo 
1430 Teleshopping 
1590 Televiziunea - 0 lume

□ nebună (r) 
1530 ..5ed Lexl Realizator

Ion Mirea
1690 Conviețuiri 
16:55 Expediție 1h necunoscut

(r)
17:30 Travelling drcular 
1830 Doctor Bedcer 
1990 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

2090 Răzbunarea (dramă,
13 SUA 1998). Cu: William 

Sadler, Alessandro 
Nivola, Bruce Norn’s 

2290 Jeremiah 
2390 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2330 Viziune regizorală

13 (thriller, SUA 1997). Cu: 
Nicholas Sadler, 
Amanda Anka, Laurie 
Bogdanovich. Regia 
Kevin Lewis. Regizor de 
teatru și profesor de 
actorie, Jack lucrează cu 
o grupă de student difi
cili, care par să poată 
să se identifice cu per
sonajele.

055 Travelling drcular (r) 
1:55 Jurnalul TVR 
255 Amintiri de familie 

H (dramă, coprod., 1997, 
r). Cu: Colin Firth 

4:40 Sănătate pentru toți 
5:15 Expediție In necunoscut 
550 Destine secrete

790 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore 7 

9:10 Omul care aduce cartea 
9:15 Tânăr și neliniștit Cu:
El Eric Braeden, Joshua ‘ 

Morrow, Laureen Beli, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather 
Tom, Melody Thomas 
Scott (reluare) 

10:15 0 nouă viață 
11:15 Walker, polițist texan 
12:15 Zâmbete intr-o pastilă 
1390 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete Intr-o pastilă 
14:15 Contract cu crima

U (suspans, SUA 1993) ‘
Cu: Cybill Shepherd, J
Ken Olin, Christopher s
McDonald, Dylan 
Walsh, Nicolas Surovy 

1690 Tânăr și neliniștit. Cu:
g Eric Braeden, Joshua » 

Morrow, Laureen Beli, ! 

Doug Davidson, Peter ’ 
Bergman, Heather Tom, < 
Melody Thomas Scott 

1790 Știrile ProTv. Vremea 
17145 Teo 
1990 Știrile PRO TV Sport

Vremea

630 în gura presei
790 Obervator
890 Canalul de știri 

10:00 In gura presei (r) 
1030 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca 
1390 Observator Cu: Simona 

Gherghe
13:45 Din âagosto. Emisiune 

de divertisment cu 
Mircea Radu. Din

■ dragoste aparține cate
goriei ordinary people 
show, fiind un spectacol 
cu public care ți prop
une să lanseze pe piața 
TV din România un nou 
concept pentru noțiunea 
de divertisment și 
anume un gen de diver
tisment bazat pe senti
mente, emoții și reacții 
adevărate

1590 Secretul Măriei (r) 
1690 Observator Sport 

Meteo
16145 Anastasia 
17145 9595 -Te învață ce să 

Iad
18:55 Știrile sportive 
1990 Observator

690 Mândrie și prejudecată
13 (comedie, SUA, 2003) 

7:50 Din nou acasă (dramă, 
U Marea Britanie, 2001). 

Cu: Sarah Lancashire 
935 Valentin (dramă, 
q Argentina, 2002). Cu: 

Carmen Maura, Alejan
dro Agresti, Rodrigo 
Noya, Julieta Cardinali 

1190 Eu sunt David (dramă, 
SUA, 2003). Cu: James 
Caviezel, Ben Tibber, 
Joan Plowright, Hristo 
Shopov, Silvia De Sa. 
Regia: Paul Feig 

! 1235 Fără răutate (dramă, 
; (3 SUA 1981). Cu: Paul

Newman, Sally Field, 
Melinda Dillon

1430 Copoi de Hollywood

H (acțiune, SUA, 2003). 
Cu: Josh Hartnett, Harri
son Ford

■ 1625 Pinocchio (comedie, 
; O Italia, 2002). Cu: Rober

to Benigni
18:15 Trandafirul roșu

13 (dramă, Anglia, 2004). 
Cu: Rebecca R. Palmer, 
James Watson

07:00 Sărută-mă, prostulel 
(film serial, r) 08:30 Euro-Dis- 
pecer 08:35 CeZar și Tipar 

i 09:00 Rebelii (film serial, r) 
s 10:00 Festivalul Callatis 2005 
ș 1145 Pasiuni (film serial) 1240

Stargate: SG - 1 (film serial) 
13:30 Teleshopping 1490 De
sene animate 1430 încurcătu
rile lui Zack (film serial) 1590 
împreună în Europa 1690 Zona 
de conflict 1635 Jurnalul TVR 
2 17:00 Rebelii (film serial) 
1890 Jurnalul Euronews 18:30 
Minorități sub trei dictaturi 
1990 Moștenitoarea (film seri
al, Statele Unite ale Americii) 
20:00 Trăsniții din Queens 
2030 Misterele Bibliei 21:00 
Omul între soft și moft 21:30 
Jurnalul TVR 2290 Jurnalul Eu
ronews 22:15 în mrejele nopții 
(thriller, SUA, 1992) 00:00 A- 
merican Gothic (serial, SUA)

0790 Teleshoping 0730 Casa j 
noastră 08:00 Sport cu Flo
rentina 0835 Dragoste și put- ’ 
ere 0930 Sunset Beach 1025 
Oamenii vorbesc 11:15 Tele 
RON 1220 Teleshopping 12:50 

! Sunset Beach 13:50 Teleshop
ping 1420 Garito (I) 15:25 
Dragoste și putere 1625 Gari- 

[ to 1725 Trăsniți în N.A.T.O.
18:00 Focus 18:45 Oamenii 
vorbesc 1930 Da sau nu 2090 
Cronica cârcotașilor. 22:00 
Trăsniți în N.A.T.0.2230 Focus 

J Plus. 23:15 Da sau nu 00:00 J
Călătorii în lumi paralele 0190 
Focus. Sport. Meteo (r)

Amazoana (s) 12:00 Valenti
na, grăsuța mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1825 Vre- ! 
mea de Acasă 1830 Inocență 
furată (s) 20:30 Lacrimi de 
iubire. Cu: Adela Popescu 2130 
Culoarea păcatului (s) 2230 De , 
trei ori femeie 0090 Poveștiri 
adevărate (r) 0190 Lacrimi de 
iubire (r) 02:00 De trei ori 
femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (r) 04:15 îndoiala (s)

0630-07.00 Observator -
Deva (r) 

1630-1645 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi
unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

HALLMARK

1945 Capcana (acțiune,
(3 SUA 1997) Cu: Gary 

Busey, Roy Scheider, 
Steven Bauer, Jeff 
Speakman, Tiani War
den. Fostul agent SEAL, 
Plato Smith, e ocupat 
până peste cap cu edu
cația fiicei sale, Kathy, 
și cu o afacere falimen
tară.

21'45 Fotbal: FC Liverpool - 
Chelsea, med din Liga 
Campionilor

23:45 Știrile ProTv Sport Vre

mea
0615 Rezumat 

Champions 
League

290 Omul care aduce
* cartea (reluare) 

296 Știrile ProTv 
230 Capcana (acțiune, 

«3 SUA 1997, r)
*• Chestiunea Zilei (r) 

590 Parte de carte (r) 
690Teo(r)

2ft! 5 Ziua judecății. Emisiune 
de divertisment cu Dan 
Negru

, 2290 Secretul 

B mare 
2390 Observator cu Letiția 

Zaharia
s 090 Șoimul deșertului 

13’(acțiune, SUA 1992).
Xu: John Haymes New
ton, Paul L Smith, Judie 
Aronson. Un erou indi
an, Joe Highhawk, ajută 
un cuplu să-și recu
pereze banii din mâinile 
unor ticăloși 

290 Concurs
Interactiv 

390 Obseivator
Reluare) 

$00 Dădaca. Cu: Fran 

B Drescher, Lauren Lane, 
Dank Javis, Nicholle 

' . Tom (r) 
430 Anastasia (r) 
5:30 9595 - Te învață ce să 

fad (r)

2CkOO Trei neveste pentru un
[3 bălbat (biografic, SUA 

1998). Cu: Halle Beny, 
Vivica A. Fox, Lela 
Tochon, Larenz Tate, 
Paul Mazursky, Pamela 
Reed. Regia: Gregory 
Nava

2135 Pe cont propriu

13 (acțiune, SUA 2003). 
Cu: Vin Diesel, Alice 
Amter, Jim Boeke, 
Atiana Coons-Parker 

23:45 Freddy vs. Jason (hor-

13 ror, SUA, 2003). Cu: 
Robert Englund

130 Vanilla Sky (dramă, 
„ SUA 2001). Cu: Tom 
“ Croise, Penelope Cruz, 

Cameron Diaz
335 Darkness Falls (horror,

13 SUA 2003). Cu: Chaney 
Clay, Lee Cormie, Emma 
Caulfield, Joshua Ander
son, Grant Piro

£00 Pe platourile de fil
mare. Episodul 39

0690 Apropo TV 0790 Ron
dul de dimineață 10:15 Cristi 
Tabără pe ei 1130 Bebeluși în 
serie (comedie, Franța, 1998, r) 
1330 Desene animate: Poke
mon 1445 Surorile 1690 Jack, 
agent secret 17:00 Clanul lui 
Zoe 1990 Surorile 2090 Doc- 

* torul de suflete. 22:00 Drag- 
□ni americani (acțiune, SUA, 
1998). 0090 Cristi Tabără pe ei 
01:15 Gașca lui Sinatra (dramă, 
SUA 1998, r)

1190 Mozaicul zilei 13:00 Ora 
î de știri 14:00 Hrvatska kronika

1430 Ecranul nostru 15:00 
încântare 1690 Dezbatere 

, despre guvern 1630 Rămâi cu 
noii 16:40 Emisiunea tinerilor 
evanghelici 17:00 Știri 1795 
Speranța urmașilor 1735 Tele- 
sport 1830 Știri 18:38 Știri 
regionale 18:50 Discuții între 
generații 1935 Povești 19:55 
Vecinii 2030 Știri, meteo, sport 

■ 21:05 Avocatul televiziunii 
< 23:00 Miercuri seara 23:30

Casa culturii 2490 Provocator

07:00 Programul de știri N24 
10:00 Teleshopping 11:00 
Naționala de bere 12:00 J 
Teleshopping 1390 Ochi negri < 
(s, r) 14:00 Jurnalul de prânz 
1430 Detectivi în paradis 1530 j 
Ruth Rendell (mini serie) 1630 
Ochi negri (s) 17:30 Naționala ■ 
de bere - Batalionul distrac- ’ 

ționar 1830 24 de ore Națion- !
’ al Tv 1945 Țara Iu1 Papură 
‘ Vouă 20:00 Roșii verzi prăjite

(dramă, SUA 1991). O femeie j 
învață ce înseamnă adevărata ! 
22:00 Palatul alb (dragoste, s 
SUA 1990) 0090 Naționalul la 
miezul nopții

0630 Teleshoping 0790 Viața s 
dimineața. în fiecare dimineață ! 
de la ora 7 până la ora 9 0990 < 
Verissimo 10:00 Lumea cărților 
10:15 Masca de argint 1395 
Calea, adevărul și viața 1430 
Euroblitz: Oamenii și politica 
15:00 Teleshopping 1535 
Euroblitz: Jurnal European 
1690 Armata chineză 1630 Ne 
privește. Cu: Alina Stancu 1890 
6! Vine presai 2090 Misiune ! 
în spațiu (acțiune, SUA 1998) . 
22:00 Nașul 23:45 Știri 0090 < 
Misiune în spațiu (acțiune, 
Statele Unite ale Americii, 
1998, r) 0140 61 Vine presa!

07:00 Propagandă 0725 Bună 
dimineața, Ungaria! 07:55 
Mokka 1090 Sodă - joc tele
fonic 11:00 Teleshop 1220 
Salome (s) 12:55 Joc 13:50 
Mystery Men (f) 16:15 Cărările 
iubirii (s) 16:45 Anita (s) 1725 
Monk (s) 1825 Al șaptelea cer 
(s) 1930 Știri, meteo 2090 La 
bine și la rău (s) 2030 Activ 
21:15 Columbo (SUA). Cu: 
Peter Falk, Robert Conrad, 
Gretchen Corbett, Pat Harring
ton Jr., Collin Wilcox Paxton 

, 23:15 Capcana geloziei (acțiu
ne, Franța/Canada, 1993)0190 

’’ Bună seara, Ungaria I 0130 
> Amazonul (f)

REALITATEA

0845 Solstițiu de iarnă 
(dramă, coproducție, 
2004). Partea a doua 

1030 Ostatic pentru o zi 
(comedie, SUA 1994)

12.15 Dinastia
14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Misiune de salvare 

(dramă, coproducție, 
1993, r)

1630 Solstițiu de iarnă
18.15 Ostatic pentru o zi 

(comedie, SUA 1994, 
r)

20.00 Fiicele lui McLeod (s) 
21.00 Câinele din Baskerville 

(polițist Canada, 
2000)

2245 Brigada de poliție (s) 
2345 Ucigași tăcuți 
0130 Evadarea
03.15 Brigada de poliție (r)

06:00 Realitatea de la 06:00 
0645 Bună dimineața, Româ- ț 
nial 10*45 Bani europeni/ Ro- î 
mâni/Orașe/ Bani de buzunar 
11:15 Deschide lumea 11:30 
Realitatea bursieră 13:15 Des
chide lumea 1490 Realitatea . 
de la 14:00 15:15 Audiență în -s 
direct 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele Realității j 
1745 Editorii Realității 1845 
Realitatea zilei 2090 Realitatea j 
de la 20:00 20:15 100%. Cu j 
Robert Turcescu 21:00 Reali- ș 
tatea de la 21:00 2145 Filiere 
2290 Zece fix 22:45 Filiere 
2390 Politica, frate! 2330 Știri

08.00 Revelații industriale: 
Povestea Europei

09.00 Planetele
10.00 Mările sălbatice ale 

Islander ‘
11.00 Evadare printre
12.00 Vânătorii de mituri
13.00 Instructorii din Paris 

Island
14.00 Revelații industriale: 

Povestea Europei 
1590 Planetele 
16.00 Forțe aeriene
1790 Curse
19.00 Mașini extreme 
20.00 Vânătorii de mituri 
21.00 Catastrofe aviatice
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• Decodoare cu ...zeghe. Persoanele care folosesc „decodoare" pentru a urmări anumite posturi de televiziune sunt pasibile de amendă sau închisoare. Cei care vând sau închiriază dispozitive pirat de control al accesului riscă și ele închisoare de la 3 la 10 ani. (C.P.)• Drumuri. Peste 10 miliarde de lei au fost alocate în acest an pentru orașul Petrila cu scopul de a îmbunătăți accesul spre localitățile de munte, peste Jiul de Est sau alte pâraie de pe raza localității, afirmă Dumitru Răscolean, viceprimarul orașului. (I.J.)
Protest!

Deva (I. J.) - O notă de protest împotriva prețurilor exagerate la derivatele din petrol ne-a parvenit la redacție și se referă la îndemnul general de a nu cumpăra benzină în 1 octombrie 2005. Potrivit notei, „creșterea constantă a prețului benzinei creează o creștere a tensiunii și groazei. E ultimul moment în care putem reacționa. Toți sunteți invitați să participați la această inițiativă. Momentul cheie este 1 octombrie 2005. Dacă în acea zi niciunde nu se 
j? va vinde benzină, piața va deveni mai atentă. Trebuie să devenim con- știenți că avem puterea, trebuie doar să o folosim. Mijloacele modeme de comunicare ne ajută să avertizăm cât mai multe persoane despre această mișcare, așa că vrem să știe cât mai mulți. Alimentați cu benzină înainte sau după 1 octombrie, dar nu în acea zi!! Cu aceas- Y tă acțiune putem demonstra magnaților petrolului că românii s-au săturat să-și golească buzunarele.

Carol Schreter 
(Foto: Traian Mânu)

Mai dispare o haldă de zgură?
| 6 mii. pen- 
I tru gaz

Petroșani (I.J.) - Până 
: la sfârșitul anului, 
: toate blocurile din 
î Petroșani vor fi racor

date la rețeaua de 
gaz, anunță primarul 

; municipiului, Carol 
i Schreter. Aceasta se 

va realiza doar în 
i condițiile îh care 
; fiecare doritor are 
: șase milioane de lei 

pe care să le scoată 
! din buzunar, fiindcă 
: lucrările din banij 

municipalității nu 
i includ racordarea 
Ț individuală. „Aceste 
î investiții vor fi fina 

lizate în maximum 
două luni pentru

; zona centrală și în 
i trimestrul IV pentru 
: zona Petroșani 
i Nord", precizează 
i Carol Schreter.

■ Deșeurile dintr-o hal
dă din Hunedoara vor fi 
exploatate, iar terenul 
va trebui ecologizat.

Clara PAs
dara.pa5@informmedia.ro

Hunedoara (C.P.) - Consiliul Local a aprobat asocierea cu o firmă din Petroșani în vederea exploatării a nouă hectare de teren din halda veche de zgură din zona Buituri.Firma parteneră va trebui să realizeze toate investițiile necesare exploatării terenului, iar contractul de asociere va fi încheiat pe o perioadă de 25 de ani.Prin participarea la asociere, Primăria Hunedoara va avea dreptul să primească 25% din beneficiile realizate prin exploatarea terenului, dar nu mai puțin de 100.000 RON pe an.

Halda veche de zgură de la Buituri va fi exploatatăAceastă redevență va fi plătită de către societatea comercială, chiar și în condițiile în care firma va înregistra pierderi din desfășurarea acestei activități.
Un miliard investiție„Am făcut prospecțiuni în zonă și sperăm ca activitatea să fie profitabilă. Am cheltuit peste 600 de milioane de lei, 

iar în următoarele două luni cred că voi mai investi cel puțin alte 300 de milioane. Halda este formată din pământ amestecat cu zgură, cărămidă și alte deșeuri. Din exploatare vom obține diverse sorturi, unele urmând a fi folosite la construcția de drumuri. Cred că până în data de 10 octombrie vom obține toate acordurile și avizele pentru 

Factura Căminului Cultural din centrul de comună Ilia s-a ridicat la trei miliarde de lei, iar pentru refacerea acestuia aproape din temelie a fost nevoie de mai puțin de șapte luni, afirmă primarul comunei, Marius Omotă. Banii au fost asigurați în exclusivitate din fondurile Consiliului Local Hia, iar căminul a fost inaugurat la sfârșitul lunii iulie 2005. Prima manifestare de anvergură care a avut loc în construcție a fost cu ocazia Zilelor Iliei.
(Foto: Ina Jurcone)

a începe activitatea. La finele anului consider că voi putea stabili dacă activitatea este una profitabilă. Dacă nu va fi așa voi renunța la ea”, a declarat Gheorghe Ivan, administratorul ISON Grup.
Prima condiție„Am primit în acest sens o solicitare la nivel de intenție, ce este înregistrată la APM. Pentru obținerea acordului de mediu firma va trebui să depună documentația completă, în care să facă dovada capabilității de prelucrare și valorificare a sorturilor care rezultă din exploatare. Dar cel mai important aspect va fi însă cel al ecologizării terenului. La acesta se adaugă și punctul de vedere al cetățenilor din zonă despre proiect”, a precizat Georgeta Barabaș, consilier relații mass-media în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Deva.

Curs pentru administratori
București (I.J.) - Federația Asociațiilor de Proprietari din România, organizează un nou curs pentru pregătirea profesională a persoanelor care desfășoară activitatea de administrare a imobilelor în cadrul asociațiilor de proprietari. Documentele necesare pentru înscrierea la curs sunt: copii după buletin, ultimul act de studii, certificat de naștere și certificat de căsătorie pentru situația schimbării numelui inițial. Taxa de înscriere este de 5 lei, costul cursului fiind de 190 lei pentru persoane fizice și 220 lei pentru persoane juridice. înscrierea se face la sediul F.A.P.R., str. Sfinții Apostoli, nr. 44, până la 30 septembrie.

Microsoft vine si la Orăstie
!» b
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1 dolar 2,9287 lei

1 euro 3,5240 lei

1 liră 5,1785 lei

1 gr. aur 43,8551 lei

■ Cele mai noi 
tehnologii informatice 
implementate la un 
colegiu orăștian.

Raluca Iovescu_______________
raluca.lovescu@infarmmedia.ro

.Orăștie - Microsoft România a oferit un abonament în valoare de aproximativ 1000 de dolari Colegiului Național „Aurel Vlaicu”. Prin abonamentul MSDNAA (Microsoft Developer Network Academy Alliance) elevii și profesorii au acces la cele mai noi tehnologii de la Microsoft.
Licențe gratuiteEi vor beneficia de licențe gratuite pentru sistemele de operare Windows și pentru pachetele de dezvoltare de la Microsoft, iar elevii și profe

sorii care folosesc aceste tehnologii pot să-și licențieze sisteme de operăre de la domiciliu.Abonamentul este doar o parte a Programului „Parteneri pentru Educație”, elevii orăștieni mai beneficiind și de cărți de specialitate, care să faciliteze utilizarea mijloacelor de dezvoltare primite prin MSDNAA.
Sprijin pentru ColegiuMicrosoft România a sprijinit Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, în total, cu peste 60 de milioane de lei.Daniel Popa, profesor de informatică la școala orăș- tiană remarca: „Tot în cadrul programului „Parteneri pentru Educație” au fost oferite și premii substanțiale câștigătorilor și participanților la faza județeană a Olimpiadei

de Informatică, ce s-a desfășurat în această primăvară la Colegiul Național „Aurel Vlaicu”.

Daniel Popa

Căsuțe 
recuperate

Petroșani (I.J.) - 30 de case de vacanță aflate în stațiunea Eforie Nord au fost salvate de CNH Petroșani de la sechestru. Pe acestea Direcția Generală pentru Finanțe Publice a pus sechestru pentru recuperarea creanțelor companiei și a încercat chiar să le vândă. Pentru că prețul de pornire a licitației a fost prea mic s-a renunțat pe moment la vânzare. După un proces care a durat aproape un an, Judecătoria Constanța - care a avut pe rol dosarul - a admis parțial cererea formulată de CNH pentru suspendarea executării, însă bunurile se află încă sub sechestru.
TRMZlCrn BURSIERE

j -■ -I * j

Societatea Preț Variație
închidere (lei/acțX%)

1. SNPPETROM 0,4740 -0,21
2. SIF1 BANAT-OMSANA 1,6600 +0,61
3. TLV 1,0300 +1,98
4. BRD 13,2000 +0,76
5. IMPACT 0,4400 +2,80
6. AZOMUREȘ 0,3210 +0,31
i. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8700 0
8. ROMPETROL 0,1180 +1,72

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

La clubul copiilor învață și părinții
Hunedoara (V.R.) - La Clubul Copiilor Hunedoara se va deschide anul școlar cu o ofertă bogată. Copiii își vor pune în valoare înclinațiile și talentul în cercurile de: kar- turi, franceză-engleză, aero- modele, teatru, atelierul fanteziei, dans popular, dans modern, informatică, desen- pictură, canto-interpreți de muzică populară, șah, orientare turistică, orgă electronică. Noutatea acestui an școlar e oferirea gratuită, pentru părinții copiilor în

scriși la cercuri, a unei ore pe săptămână de limbi străine la alegere. Va continua și proiectul „Școala părinților”, realizat în parteneriat cu Primăria Hunedoara.Un alt proiect foarte important este cel din cadrul programului Socrates, câștigat de clubul hunedorean. Realizarea acestuia le va da posibilitatea copiilor „să-și satisfacă interesele, să atingă performanțe de un înalt nivel”, spune directoarea Petronela Moraru.

Executorul bancar GLIGOR ȘTEFAN LUNGAN 
vinde la licitație publică, la cererea creditoarei BCR SA - Sucur
sala Județeană Hunedoara:

- apartament 4 camere și anexe, 90 mp, situat în Deva, Aleea 
Saturn, bl. 23, sc. A, ap. 8, preț de începere a licitației 105.000 
lei noi (1.050.000.000 lei vechi). Data licitației - 05.10.2005, ora 
11. Persoanele interesate pot participa la licitație, depunând la 
CEC o cauțiune de participare de 10% din valoarea de începere 
a licitației, participarea la licitație fiind admisă doar persoanelor 
care se prezintă cu recipisa în original prin care dovedesc con
semnarea cauțiunii la dispoziția executorului bancar GLIGOR 
ȘTEFAN LUNGAN. Cauțiunea se restituie celor care nu câștigă 
licitația. i

Informații la telefoanele 0254-230.207, 0254-230.208 și 0254- y 
211.745, int. 67.

(31101)

mailto:dara.pa5@informmedia.ro
mailto:raluca.lovescu@infarmmedia.ro
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• Decedată. Se efectuează cercetări, de către Poliția Lupeni, pentru luarea măsurilor legale în cauza privind pe numita Sofia D., de 75 ani, cape a dispărut de la domiciliu, fiind apoi găsită decedată într-un bazin decantor plin cu apă. Aceasta figurează în evidențele Spitalului Municipal Petroșani ca suferind de afecțiuni psihice. (D.l.)
• Situație clarificată. Poliția a clarificat situația lui Ion K., de 31 ani, din Orăștie, cu antecedente penale, care are de executat 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, el fiind depus în Penitenciarul Bârcea Mare. (D.l.)
• Băuți la volan. Ovidiu T., de 26 ani, din Orăștie, și lacob loan B., de 31 de ani, din Hunedoara, au fost depistați de către lucrătorii din cadrul Serviciului Poliției Rutiere, în timp ce conduceau autoturisme pe raza localităților de reședință, fiind sub influența băuturilor alcoolice. (D.l.)

i ' ii ț t ' *'

Bombardament clandestin
■ Călanul este zguduit 
noptea de deflagrații 
produse pentru dis
trugerea turnurilor.

Daniel I, Iancu______________
daniel.iancu@fnfonnmedia.ro

Călău - Cetățenii din apropierea zonei fostului combinat siderurgic de la Călan sunt extrem de nemulțumiți de faptul că demolarea fostelor clădiri și turnuri le afectează casele. Mai mult, în

Turnurile înclinate din Călan

ultimul timp, distrugerile cu ajutorul exploziilor sunt produse duminica sau pe timpul nopții. Ultima acțiune de acest gen s-a petrecut în noaptea de luni spre marți, la ora patru dimineața, ceea ce a condus la reacția mai hotărâtă a locuitorilor de pe Strada 1 Decembrie din Călan, care au stabilit să se 
adreseze tuturor autorităților având competențe în domeniu.
Nimeni nu știe nimic„La început, acum câțiva ani, ne anunțau când aveau loc explozii, să știm și noi. Dar aveau Ioc ziua. Acum nu mai putem am făcut o adresă la Primărie și la Protecția Civilă, vom merge la Prefectură și Mediu, sperăm să se termine odată”, ne-a spus Petrică Negru, un cetățean din Călan. „Eu am casa asigurată, dar ceilalți sunt bătrâni care n-au bani de așa ceva. Unii fac bani din demolările astea, iar nouă pur și simplu ni se dărâmă casele. Și cum de își permit să

Cetățeni nemulțumiți din Călan (Foto: Daniel I. Iancu)producă explozii noaptea? Nimeni nu știe nimic, deci ceva nu este în ordine”, a mai declarat Negru.
„Este o nebunie”Primarul orașului Călan, Filip Iovănesc, s-a arătat surprins de ce se petrece noaptea în fostul combinat. „Nu cunosc fenomenul și nu știu cum este posibil așa ceva. Eu am avut abia azi dimineață (ieri, n.r.) pe birou o adresă

prin care o firmă solicită autorizație pentru demolări prin explozie, dar asta e tot. In asemenea cazuri, poliția trebuie să facă verificări, simt necesare avize tehnice, iar noi trebuie să avertizăm populația. Nici cei de la Protecția Civilă nu știu nimic. Voi vedea care este situația și voi dispune măsurile care se impun. Este o nebunie ce se petrece”, a afirmat Filip Iovănesc.
Un milion de dolari. Aceasta este va

loarea șpăgii care intră, zilnic, în 
buzunarele mereu disponibile ale personalului 

medical din România. Cel puțin așa reiese din 
datele Băncii Mondiale. O sumă imensă, cu 
care românașul de rând este obligat să-și 
cumpere, la negru, sănătatea. Altfel riscă să 
stea pe patul spitalului nebăgat în seamă de 
nimeni. Sau va beneficia de tratamentul plin 
de dispreț al asistentelor, nesatisfăcute materi
al, care vor face adevărate ședințe de tir cu 
seringa, având drept țintă, partea dorsală a 
pacientului. Acesta este cruntul adevăr al sis
temului sanitar din România. Cine nu 
cotizează mtârei-’Și OricâfiâiBîncerea medicii 
să se disculpe'h-ău nici-olșafisă. Nu'suntem 
noi de vină că au salarii mici. Noi, prostimea, 
plătim impozite pentru a beneficia de munca 
lor. Banii noștri ajung pe statele lor de plată. 
Și cred că aici e hiba. Dacă fiecare medic, 
asistentă sau infirmieră ar conștientiza că lefu
rile lor, atâta cât sunt ele, sunt plătite de 
românașu1 ăla care urlă prin sălile de 
așteptare poate s-ar gândi de două ori înainte 
de a cere șpagă.

De aceea cred că ar trebui din când în 
când să le batem obrazul și să le 
aducem aminte cine îi plătește. Pentru că, 

domnilor doctori, dacă noi n-ăm fi, despre 
voi nu s-ar mai povesti. Asta dacă nu scoate 
Tăriceanu și gașca lui bani din buzunar ca să 
vă plătească!

Aproape toate cadrele medicale sunt tentate să primească mită. Dacă mergi la spital, chiar și pentru o problemă medicală minoră, nimeni nu se interesează care este starea ta sau cum răspunzi la tratament, dacă nu le dai bani.
Sabina Macavei, 
Deva

Nici un medic nu ia mită și nici nu condiționează îngrijirea unui pacient de primirea sau nu a unei sume de bani. Faptul că un anumit pacient sau ruda acestuia dă bani unui doctor nu înseamnă că acel doctor poate fi acuzat de luare de mită.
Mariana, 
Deva

Toate cadrele medicale cer și iau mită. Nu sunt singurii. Poliția, vama și spitalele sunt cele mai corupte instituții. Dacă nu se iau măsuri radicale, va fi foarte greu să scăpăm de flagelul corupției care cuprinde toate sectoarele.
Manolache,
Deva

Toate cadrele medicale cer și iau mită, indiferent de rolul pe care-1 au în tratarea unui pacient. De fapt, nu sunt singurii. în România, toți cei care au o funcție care implică servicii aduse populației nu rezolvă nimic fără a primi, în schimb, ceva.
Otiua, 
Deva

■k țu toate cadrele iXI medicale iau mită. Eu am avut probleme la cardiologie și pen- iru doamna doctor de acolo am toată stima și considerația. Adevărații doctori își fac meseria j. fără a aștepta primirea unei recompense bănești.
Maria, 
Deva

Vizită la Helmstedt1 Orăștie (D.l.) - O delegație condusă de viceprimarul Alexandru Munteanu, a efec- i tuat recent o vizită la Helmstedt (Germania), localitate înfrățită cu Orăștia. Scopul> acestei acțiuni, la care au participat opt 1 elevi de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie, a fost încheierea unei relații de parteneriat între respectiva unitate de învățământ și Gymnasium am Botschenberg din Helmstedt. La școala gazdă s-a organizat o expoziție de pictură a elevilor orăș- tieni, o parte dintre aceștia susținând un spectacol muzical-coregrafic.

Prefectura Județului Hunedoara:__
Dezsi Ăttiîa, secretar generai începând cu ora 10.66

Caiet de sarcini contestat
Eronim Popescu, Hune

doaraPentru scoaterea la licitație a serviciului de salubritate din municipiul Hunedoara, Primăria a angajat o firmă pentru întocmirea caietului de sarcini. Acest caiet, prost întocmit, a fost contestat de mai multe firme care doreau să participe la licitație. Cât a plătit primăria pentru această lucrare?
Răspunsul viceprimarului 

Simion JitianCaietul de sarcini nu a fost prost întocmit. Firma respectivă nu se află la o primă acțiune de acest gen. Când a ajuns însă la Primărie s-au făcut unele modificări în caietul de sarcini, aceste modificări fiind contestate. Nu știu cât a plătit Primăria, suma fiind aprobată de către Consiliul Local.

Simion Jitean

Concurs puzzle în 
Cuvântul liber

w 2. ț -te L • .i . ■«. te. ** 4

Caută șl decupează cele 6 piese puzzle, apărute in Cuvântul Liber, în perioa
da 28 septembrie - 4 octombrie

Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, 
indicând numele, adresa, numărul de telefon și 
răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat la Cuvân
tul Liber?" Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 C.P. 
3 Deva, depune I în cutiile speciale Cuvântul Liber 
sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decem
brie nr. 37 A, până în data de 14 octombrie (data 
poștei). Participă și tu!

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 

acceptarea condițiilor de participare la concurs'. 
Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media SRL

Consiliul Județean Hunedoara^____ .
Mircea Moloț, președinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Lt. colonel Robert Vfță, șef stat major 10.00-14.00

Primăria Municipiului Deva:___________ ________
! Mirciă Muntean, primar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Orăștie: __________
Teodor Iordan, secretar 09.00-11.66

; Victor Stoica

Cerere de teren
Silvia Sârb, comuna Baru, 

satul Livadia, nr. 301Am depus cerere pentru a primi pământ, în comuna Pui, în locul numit „Arenda forțată”, încă din 1991. Deși cererea a fost aprobată, nu am primit încă terenul, care a aparținut tatălui meu. Am martori că pământul a fost al nostru și vreau să știu de ce nu mi se dă.
Răspunsul primarului Vic

tor StoicaO să verific. Terenul respectiv a fost luat în perioada interbelică de la niște grofi maghiari și s-au făcut împroprietăriri. S-au dat și anumite certificate, dar mulți nu le mai găsesc acum. Dacă vine cu acte, noi îi dăm terenul. Până în 2000, când am venit eu la primărie, s-au mai împărțit terenuri în zonă.

și nici rudele acestora de gradele,! și II. ■ j
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data de 18 octombrie. 
Numele câștigătorului va fi publicat, în paginile ziarului, în dzSa

CONCURS

mailto:daniel.iancu@fnfonnmedia.ro


CUVÂNIW- Verdict amânat pentru Cetate
SPORT

• Orientare turistică. în perioada 15-16 octombrie a.c., la Deva se va desfășura „Cupa Pronatura" la orientare turistică. Com-,-petiția este organizată de Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de Sport a Județului Hunedora și Palatul Copiilor din Municipiul Deva. (V.N.)
• Cupa României. Tragerea la sorți a optimilor de finală ale Cupei României este programată pe 4 octombrie, de la ora 14.00, la Casa Fotbalului. Cele opt partide programate în această fază a Cupei României se vor disputa pe 26 octombrie. (V.N.)

Rezultatele etapei a h^a, 25-26 septembrie: MGA București 

- Energoconstrucția Craiova 5-1; Poli GomontH Timiș,- 
MQhlbach Sebeș 5-3; Eurollnes București - ACS Odorheiu 
Sec. 1-4; Cosmos Pitești - Athletic București 3-2; Futsal 
Municipal Constanța - Silvanus Reșița 2-4; Ciujana Cluj - 
ACS3 București 4-1; W CIP Deva - United Galați 5-2. 

Clasamentul
1, Silvanus Reșița 4 4 0 ~0' 20-6___ 12
2. A.C.S. Odorheiu 4-3 1 0 24-8 10

3. F.C. CIP Deva 4 3 0 1 22 -8 9
4„Athletic București 4 3 0____ 1___ ÎS - 10 9
5. ĂCS 3 București ___ ~ ~
6. tinted Galați ______4,. _ a 0 2 .13-16_____6_

£ Energo. Craiova 4-2 02 11 - 15 6
a. M.G.A. Domnești ~ rz1 "15-12 T"

9. FM. Constanța 4 12 1 18-1$ 5
1| ' ................................................. - . -

îl

if/MQhlbach Sebeș 4 0

14. Eurollnes 8ue. 4-,

Etapa «V-a, 2-3
Energoconstrikțla PoH’Șomonth Timișoara;
HMBacK Sebeș -ECroiine s București; ACS OM* Recul
ese,- Cosmos Pitești; AthteU București -Futsâl Mugteipal 
Constanța; Silvanus Reșița -Ciujana Cluj, ĂCS3 București 
-.Unjted Galați. J

__________ —nry*- ’V’r'nri.-

4 J8 T 1 12 - 10 7

■ Arbitrii care susțin 
că au fost loviți la Deva 
nu au înduioșat Comi
sia de Disciplină a FRH.

Ciprian Marinuț
dprian.rnarlnut0lnformmedia.ro

Deva - Cetate a scăpat cu bine, cel puțin pentru o săptămână, dintr-un nou duel cu FR Handbal, deși relațiile dintre clubul devean și forul de la București nu sunt foarte “calde”. Comisia de Disciplină-a FRH l-a audiat, ieri, pe Marian Muntean, președintele clubului devean, acuzat de arbitrii Silviu Stănescu și Robert Harabagiu că i-ar fi lovit, dar nu a luat o decizie în privința incidentelor de la meciul Cetate - Tomis Constanța.
Trădat de deveni?“Normal că nu am recunoscut acuzele ce mi le-au adus fluierașii, argumentând prin- tr-un document din partea Jandarmeriei Hunedoara că arbitrii nu au avut de suferit după partida de la Deva, în fața acestei dovezi, acuzațiile arbitrilor au rămas vorbe în vânt și Comisia nu a luat nici o decizie, iar eu nu am fost amendat și nici sala

Oficialii deveni au protestat împotriva deciziilor arbitrilor partidei Cetate - Tomis (Foto: T.Manu)suspendată. Astfel meciul cu Dunărea Brăila se va disputa, sâmbătă de la ora 11.00 la Deva, așa cum era programat”, a spus Muntean. “Neplăcut a fost că arbitrii de masă care sunt din Deva au scris în raport că i-aș fi lovit pe cei doi fluierași, lucru care se bate cap în cap cu actul Jandarmeriei. O să am o discuție cu arbitrii deveni și voi clarifica lucrurile”, completa oficialul devean. în raportul de la meci arbitrii Stănescu și Harabagiu din Moreni au mai menționat că clubul Cetate nu le-au achitat baremul înainte de meci, ci după

joc. Muntean a precizat în fața Comisiei că fluierașii nu i-au solicitat acest lucru și că le-a plătit baremul după joc, când a primit chitanțele oficiale. Mihai Cherecheanu Popa, președintele Comisiei de Disciplină a FRH ne-a declarat că verdictul a fost amânat până marțea viitoare, pentru a se verifica realitatea declarațiilor celor implicați.
Acuzații reciproceComisia va trebui să analizeze la runda de săptămâna viitoare și alte acuzații pe care și le aduc cele două părți. Muntean a depus la

FRH un memoriu în care acuză maniera tendențioasă de arbitraj și a solicitat să se analizeze deciziile arbitrilor pe baza casetei video și să fie sancționați. Pe de altă parte, arbitrii au sesizat FRH șiPoliția Municipiului Deva că mașina lor, parcată în fața Hotelului „Deva”, a fost avariată la comanda lui Muntean, având “un ștergător rupt, oglinda dreaptă spartă și roțile din față înțepate”. Poliția deveană a demarat cercetări, dar făptașii nu au fost încă descoperiți. Rămâne de văzut cui îi va da dreptate Comisia FRH.

/
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Gimnastica aerobică la verificare
■ La Petroșani șe vor 
întrece cele mai bune 
loturi din județ la gim
nastică aerobică.

Valentin Neagu
valeiitin.neagu0ltrformmedia.ra 

cunoaște cât mai Dine ,<a ul la care s-a ajuns pregătirea gimnasticii ae bice hunedorene, vineri, septembrie a.c., la Petroși se va desfășura „Cupa C Petroșani” la acest cunosi și apreciat sport în județ,
Spectacolul gimnasticii aerobice

Paul Grecu

FC CIP nu se plânge, dar 
nici nu laudă FRF

Deva (C.M.) - Pandurii Tg. Jiu s-a retras din Divizia A, după trei etape, motivând ca nu are posibilități financiare să conti-nue. Comisia pentru Fotbal în Sală a FRF a hotărât înlocuirea echipei din Târgu Jiu cu formația Cosmos Pitești, ocupantă a locului III în liga secundă, sezonul trecut. Toate bune și frumoase până aici, numai că FRF nu a anulat rezultatele meciurilor disputate în primele etape de Pandurii. Paul Greeu, vicepreședintele FC CIP, a apreciat faptul că FRF n-a ciuntit campionatul după retragerea oltenilor, dar a precizat că forul de la București nu a fost corect până la capăt. “E bine că s-a inclus o altă echipă și încă una cu potențial, dar neanularea rezultatelor celor de la Pandurii nu e corectă. Normal ar fi fost să se rejoace meciurile pe banii federației, pentru că păstrarea rezultatelor avantajează formațiile Silvanus și ACS 3 București. Nu atacăm FRF, ci ne concentrăm asdpra echipei noastre”, preciza Grecu.

care au fost obținute rezultate deosebite.Cele două cluburi sportive din județ care se vor întrece sunt cele din Deva și Petroșani, iar obiectivul final

al competiției este o cât mai bună situare a hune- dorencelor la etapa finală a Campionatelor Naționale de profil, care se va desfășura tot la Petroșani, în perioada 7-9 octombrie a.c.
Testarea campionilorSunt „ așteptate vineri la Petroșani aproximativ 60 de sportive, cu obiective și ținte la nivel național. „Cupa” de la Petroșani este organizată de Asociația Județeană de Gimnastică, Direcția pentru Sport a Județului și catedrele de gimnastică de la cele două cluburi. Probele în care se vor întrece sportivele sunt: individual, perechi, trio și grup.

Minune în D?
Deva (V.N.) - în primele trei etape ale Diviziei D, atât la seniori, cât și la juniori s-au înscris același număr de goluri - 70. Acest fapt se întâmplă foarte rar într-o asemenea competiție. La seniori, cele mai multe goluri le-au marcat fotbaliștii de la Victoria Călan (12), iar cele mai puține (2), OS Deva Cer- tej. Când este vorba de juniori, constructorii din Hunedoara au marcat 18 goluri, iar alte 2 echipe au punctat doar o dată în trei meciuri: Gloria Geoa- giu și Ponorul Vața.

Rezultatele etapei 1, 25 septembrie: Olimpia Ribița - Victoria Brad 1-0; Vic- 
toria Dobra - Agrocompany Băcia 3-6; Zarandul Crișcior - -Streini Simeria 
Veche - 0-0; Moții Buceș - Guler Deva, nu s-a disputat din cauza neprezentării

Buceș, Agrocompany Băcia - Zarandul Crișcior; Victoria Brad - Victoria Dota; 
Casino ilia - Olimpia Ribița; Guler Deva - stă.

echipei din Deva; Casino Ilia a stat.
Clasamentul
1. Agrocompany Băcia 1 1 0 ' 0 6-3 3
2. Olimpia Ribița 1 1 0 0 1-0- 3
3. Zarandul Crișcior 1 0 1 0 0-0 1
4. Streiul Simeria Veche 1 0 1 .0 0-0 1
5. Victoria Brad 1 0 0 1 o-i 8
6. Victoria Dobra 1 0 0 1 3-6 0
7. Casino Ilia 0 0 0 Q. 0-Q' El
8, Moții Buceș 0 0 0 . 0 -XW 9
9. Guler Deva 0 0 0 0-0 . El
Progamul etapei a tl-a, 2 octombrie Streiul Simeria Veche Moții

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei I, 25 septembrie: Sântămărie Ortea - Cer
na Toplița 3-1; Viitorul Pădișa - AS Boșorod 4-2; Cerna Lunca Cernii - Streiul 
Barta Mare 1-5; Știința lancu de Hunedoara - Minerul Teliuc 1-1; Gloria 
Bretea Română - Unirea Gen. Berthelot 1-3. ’________________

Clasamentul
1. Streiul Baru Mare 1 1 0 0 5-1 3
2. Viitorul Pădișa 1 1 0 0 4-2 3
3. Unirea Gr.B. 1 1 0 0 3-1 3
4. Sfotămăria Ortea 1 0 1 0 1-1 1
5. Minerul Teliuc î 0 1 0 1-1 1
6. Știința 1 0 1 0 1-1 1
7. AS Boșorod 1 0 0 1 2-4 0
8. Cerna Toplița 1 0 0 1 1-3 0
9. Gloria Bretea R. 1 0 0 1 3-0 0 - K .

10. Cerna l.C. 1 0 0 1 5-0 0 . -
Programul etapei a II-a, 2 octombrie; Unirea Bertielot - Min. TefiuC; Streiul

- Știința; AS Boșorod - Lunca Cernii; Toplița - Pădișa; Gloria - S. Orlea.

53% Reducere Economisește cu abonamentul
4»

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar CUM TE ABONEZI?

(2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual

22 bani (2.240 lei vechi)

GRATUIT,

hu 
Vil

în fiecare vineri primești 
cel mai complet supliment 
de televiziune.

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

ar

<&•

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

1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

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

Prenumele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
Strada

Numele

LocalitateaTelefon (opțional)
*

dprian.rnarlnut0lnformmedia.ro
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BBSs
• Victorie. Tottenham Hotspur a învins, luni, pe teren propriu, cu 1 - 0, formația Fulham, în ultimul meci al etapei a Vll-a a campionatului Angliei. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Defoe, în minutul 8.(MF)

S-au ras de bucurie

Prima demitere în II Calcio
Lecce (MF) - Angelo Gregucci, antrenorul echipei italiene de fotbal Lecce, a fost concediat de conducerea clubului, ca urmare

A. Gregucci

■ Componenții echipei 
de Cupa Davis a Slovaci
ei s-au tuns „zero" pen
tru a sărbători succesul.

Bratislava (MF) - Jucătorii slovaci de tenis și-au ținut promisiunea de a șe rade pe cap pentru calificarea în finala Cupei Davis, după succesul repurtat duminică, în fața Argentinei, scor 4 -1, în semifinalele competiției, informează AFP. Primul jucător care a apărut la conferința de presă fără podoaba capilară a fost eroul Slovaciei de duminică, Dominik Hrbaty, învin

gătorul numărului unu din echipa Argentinei, Guillermo Coria. Hrbaty a fost urmat de căpitanul nejucător al echipei Slovaciei, Miloslav Mecir, campion olimpic la Seul, în a- nul 1988, care și-a ras și legendara sa barbă. Slovacii au sărbătorit victoria din semifinalele Cupei Davis într-un restaurant situat în aceeași clădire cu Centrul național slovac de tenis. Slovacia va întâlni în finala Cupei Davis naționala Croației, învingătoare, cu 3 - 2, în fața Rusiei, în cea de-a doua semifinală a competiției. Finala va avea loc în decembrie, la Bratislava.
a rezultatelor slabe obținute la începutul acestui sezon. Decizia a fost luată după ce Lecce a suferit, duminică, o nouă înfrângere în campionat (a patra în cinci etape) pe terenul formației Empoli (0 - 1), care a dus echipa pe penultimul loc al clasamentului. Nu a fost anunțat încă înlocuitorul lui Gregucci, însă presa susține că fostul antrenor al Parmei in. sezonul trecut, Silvio Baldini, are cele mai'mari șanse să preia echipa din sudul Italiei. Gregucci, în vârstă de 41 de ani, fost fundaș la Lazio Roma, fusese numit antrenor la Lecce în luna iunie, când l-a înlocuit pe cehul Zdenek Zeman.

. -4

Revine ZidaneParis (MF) - Căpitanul naționalei Franței, Zinedine Zidane, a afirmat, luni, că doar o catastrofă de ultim moment l-ar împiedica să joace în meciul pe care selecțio-, nata Franței îl va dis: pută, pe 8 octombrie. în fața reprezentativei El veției, contând pentru preliminariile CM-2006. informează cotidianul L'Equipe. „în această dimineață (n.r. luni) am făcut alergări și câteva exerciții cu mingea. Nu am forțat, însă m-am simțit bine și nu am avut nici o durere. Simt doar un mic disconfort în momentul în care fac unele mișcări, însă nu și atunci când lovesc mingea”, a declarat Zidane. Luni după-amiază, clubul Real Madrid a a- nunțat că Zidane este aproape refăcut după ruptura musculară a a- ductorilor de la piciorul drept și după pubalgia acută de care suferea, ce 1-au „ținut departe S® de gazon în ultimele trei săptămâni.

Adriano

3.

Rămâne 
la Inter

Morientes este încrezător.

Platini

Morientes visează
Liverpool (MF) - Atacantul spaniol Fernando Morientes crede că Chelsea Londra nu va trece de faza grupelor în Liga Campionilor și le vede pe Liverpool și Betis Sevilla calificate în optimile de finală. Liverpool, Chelsea, Betis Sevilla și Anderlecht fac parte din Grupa G, primele două clasate avansând în optimile de finală. în primele meciuri, Liverpool s-a impus în deplasare la Betis Sevilla (2 -1), iar Chelsea a dispus cu 1 - 0 de Anderlecht. Mâine, Liverpool primește vizita lui Chelsea Londra, iar Anderlecht joacă cu Betis Sevilla. ,j»ț M >*<

RăzvarrSabău sa calificat în turul secund al turneului de la Palermo, clupăt® l-a irivinS surprinzător pe argen-
r >i • ■s?
i 
f Milano (MF) - Ata-
I • cantul brazilian Adri

ano și-a prelungit 
contractul cu gru
parea italiană Inter
naționale Milano 
fȘhă înânul 2010, a 
anunțat luni site-ul 
oficial al dubului. 
Reînnoirea contractu
lui s-a făcut pe baza 
acordului semnat de 
cele două părți în 
ianuarie 2004, când 
atacantul s-a întors la 
Inter după ce a fost 
împrumutat timp de 
un an și jumătate 
pentru Parma. Prece
dentul contract ăl lui 
Adriano urma să 
expire pe 30 iunie 
2008. „Am semnat 
până în 2010. A fost 
o alegere făcută cu 
inima. în 2010 voi fi 
bătrîn șl voi avea 
părul alb" - a glumit 
i “torul brazilian cu 
ziariștii după ce a 
semnatnoua 
înțelegere. t

■î
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Finlandezul Jarkko Nieminen s-a calificat în turul secund al Openului Thailan
dei după ce a trecut în prima manșă de slo- 

i vacul Karol Kucera. Campion en-titre este 
i Roger Federer, favorit și în această com- 
* petiție.(D.N.) (Foto: EPA)
t

■ Fosta stea a fotbalu
lui francez are o părere 
bună despre președin
tele FRF.

Fotbal de la Mogoșoaia. Platini crede că dacă Mircea Sandu este un bun președinte, nu vede niei o problemă că ocupă de 15 ani acest fotoliu:•, Nu cantitatea contează, ci cali-
București (MF) - „Mircea tatea”. Oficialul francez, care Sandu este prietenul meu și este vicepreședinte al Birou- am o părere foarte bună de- lui FIFA Goal, susține că cele spre el. Știu că lucrează, foarte bine în interesul fotpaîu- lui românesc și bre un W gram foarte bun de dezvoltare. Știu că media îl critică mereu pe președinte când naționala nu se califică, dar președintele organizează, iar jucătorii trebuie să joace, nu președintele”, a declarat Michel Platini, cu prilejul inaugurării Centrului Național de Pregătire și al Academiei de

două mari investiții, Casa Fotbalului și Centrul Național de Pregătire, au un rol foarte important pentru viitorul fotbalului național.
Șanse miciFrancezul crede că România avea șanse mici de calificare la CM 2006: „Nu era ușor cu grupa în care sunteți. Sunt practic două dintre cele mai bune echipe din Europa, O-

landa și Cehia. Nu era simplu. Nici Frântă nu s-a calificat în 1990 și 1994 la CM, dar a câștigat-apoi'CM 1998. Trebuie muncff“'nu este foarte importantă calificarea, important este ca fotbalul să progreseze”. Platini, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Juventus în 1985, î-a urat lui Adrian Mutu să înscrie pentru torinezi măi multe goluri decât a reușit el.
„Triumvirat”!?Președintele LPF, Dumitru Dragomir, prezent la inaugurarea de la Mogoșoaia, a declarat că un triumvirat format din Gică Popescu, Mircea Sandu și Ionuț Lupescu ar fi cea mai bună soluție pentru

Fotbalist supărat pe un ministru
■ Solomon Kalou a de
pus o plângere în justi
ție, deoarece nu a fost 
naturalizat de urgență.

Rotterdam (MF) - Jucătorul ivorian Solomon Kalou, care evoluează la echipa Feyeno- ord Rotterdam, adversara Rapidului în primul tur al Cupei UEFA, a depus o plângere in justiție împotriva ministrului olandez al imigrării și integrării, Rita Verdonk, care i-a refuzat naturalizarea în regim de urgență, informează AFP.Solomon Kalou a solicitat naturalizarea pentru a putea evolua în echipa națională a Olandei- în luna mai, ministrul olandez i-a trimis o scrisoare avocatului jucătorului, în care se preciza „că succesul echipei naționale a Olandei nu depinde de aportul pe care l-ar putea oferi fotbalistul ivorian”.într-o perioadă în care O- landa își închide frontierele, ministrul Verdonk a apreciat „că nu există suficient interes olandez” la mijloc, pentru a justifica acordarea cetățeniei în regim de urgență. Solomon

■ 1 
: •

conducerea FRF în viitor. Gi- că Popescu - președință^exe- cutiv, Mircea Sandu -preșe- dinte de onoare și'd^mf Lyi- pescu - vicepreședinte, af reprezenta trioul care îmbină experiență și suflul nou, ino- vaîor.- • Selecționerul Victo * Bifurcă aprecia că astfel de centțe trebuie ridicate în toate zonele importante din țară. „Este nevoie de o implicare a guvernului pentru crearea de asemenea centre în toate zonele importante ale țăi Atunci am avea viitorul asigurat”. Pițurcă a refuzat să comenteze despre soluția propusă de Corleone, dar și-a manifestat speranța ca Mircea Sandu să-și continue activitatea în cadrul federativi
GeneVa (ÎMF) - Federația Internațională de &?’ bal'l^i tfUspHndat luni pe mijloch^ai. Philip fcdeu pentru ultimele două partide pe care reprezenta- țjya Qlandei le va dispută în pf^fîminafilW^Bti- pei Mondiale 2006, împotriva Cehiei și Macedoniei. Jucătorul lui PSV 

Eindhoven a fost aHasi- nat de pe teren, i ta d&x. Inhi adver

Swsțiendat

Kalou (centru), apreciat de colegii de la FeyenoordKalou va fi nevoit să aștepte până în 2008, pentru a putea fi naturalizat.
SusținereSusținerea primită din partea selecționerului reprezentativei de seniori a Olandei, Marco van Basten și a omologului său de la echipa de tineret, Foppe de Haan, care intenționa să-l convoace pe Kalou pentru Cupa Mondială Under 20, din 2006, nu l-au

convins pe ministry} olandez. Salomon Kalou, în- țârstă de 20 de ani, este fi$ ‘■.jucătorului echipei Paris Saint-Germain, Bonaventup ta Verdonk este printr-o serie de au diminuat drafts cererilor de aziPlh Kalou a evoluat y-»- - •,tida Feyenoord - Rapid? scdt . -8

cursul partidei pe care 
„Portocala meoanică" a câștigat-o cu scorul de 4 -0 în fața selecționatei Ar îorrei, pe 7 septembrie. Federația olandeză 
aanunțat că nu va face apel în acest caz.Olandezii sunt lideri în grupa I preliminară, din care face parte și

1-1, disputată pe'15 Septembrie, în prima manșă a turului întâi al Cupei UEFA.

din cafe face parte

Vii •“nia, la Amsterdam
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Vând garsoniere (19)
• Mcaoiandato, 30 mp, balcon mare, 
pivn iță sub balcon și apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri, centrală termică, 
termopan, Deva, zona Polița Nouă, Mărăști. 
Tel 224145,0746/198786.

• Dan, MMM etaj 3, contorizări, 
bucătărie, baie, balcon, 27 mp, preț 550 
milioane iei, negodaoii, tara intermediari. 
Tel. 0722/751552.

* 'V• UDmmDM în Orăștie, preț avantajos.
Ințjmații tel. 0723/125509.

• zum ProamuL dec., et 2 balcon, bloc cără
midă, bine întreținută, mobilată, tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• ama Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
O7C^S^21OT."(&îrita)Pret ne90aabl1, tel' 

«ana ZanNkacu, dec., etaj 1, ocupabilă ime- 
diat, 650 miUei. 2352080721/985256 (Rocan 3000)

•HM M. Eminescu, dec., amenajată, et 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mil. lei. Tel. 235208, 
072V9B5256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec, contori
zări, preț 485 rnil. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
•mh MMM dec, mobilată balcon închis, et 1, 
700 rnll. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000) 
•zona MMM vedere la stradă liberă, 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
• ama W Nou, zonă liniștită etaj 2, deco
mandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251496, 
232809,0788/165702 (Fiesta Nora)
•zona Dorobaiți, dec, etaj 2 balcon, ușă metal 
nouă parchet laminat gresie, toartă apo metre 
liberă preț 74.000 RON, tel. 0723/251498,232808, 
0788/165702 (Fiesta Nora)
• zona Mnocu, Poliția județeană 40 mp, dec, 
et 2 bucătărie odificată balcon mare, gresie 
faianță parchet apometre, gaz conzorizat 
vedere la stradă preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă ontr , etaj intermediar, balcon, 
parchet apometre. ocupabilă repede, preț 630 
mil. lei/63.000 RON, neg, tel. 0723/251498,232809, 
0788/165702 (Fiesta Nora)

• Zam1—ai, et 1, modificată 40 mp, parchet 
faianță și gresie noi, tavan fals, rigips, spoturi, 
apometre, repartitoare, gaz 2 focuri, preț 815 
mii, tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Morița, etaj intermediar, 33 mp. balcon 
mare, vedere deosebită ușă lemn capitonată 
foarte bine întreținută preț 78000 RON, tel. 0745- 
302200,232808,0788-165703.  (Fiesta Nora)

O1.1O - 31.10 
cumpără folosind?

• et ă dec, balcon, contorizări, fără 
îmbunătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 2 camera, semidec., 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 Dorobanți, dec, modificată 
(camerâ+living), repartitoare, parchet gresie, 
faianță contorizări, etaj 1, preț 850 mii, tel. 
235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec, modificată gresie, 
faianță termopan, ușă metalică parchet, 
contorizări, preț 680 mii, tel. 235208; 0724-620358 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată gresie, faianță parchet, 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514 (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită fără îmbunătățiri, preț 680 
ml), tel. 235208; 0724420358 (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
• «ti contorizări, balcon, bine întreținută Calea 
Zarandului, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• •LX 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)

• dec, contorizări, & intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• dec Dorobaițl, contorizată bine întreținută 
et intermediar, suprafață mare, vedere în față 
preț 700 mii. neg, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• Deva, Mfcro 15, str. Mihai Eminescu. parter, 27 
mp. Preț 430.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)Vând ap. 2 camere (03)
• bucătărie, hoL gresie, faianță jaluzele exte
rioare, mochetă cameră centrală termică preț 
500 milioane lei, negociabil, Deva, Al. Straiului. 
Tel. 0726/072296.

• central Hațeg, T. Vladimirescu, etaj 2, balcon 
închis, vedere spre spital. Relații tel. 0744/899225.
• decomandate, Deva, str. Liliacului, etaj 1, stare 
foarte bună contorizări, repartitoare, preț 1,03 
mid. lei. Tel. 0745/582117,231284.
• Deva, AL Moților, etaj 1,34 mp, bloc cărămidă 
instalații sanitare noi, parchet, gresie, faianță 
contorizări, cheltuieli întreținere mici, preț nego
ciabil. Tel. 227698 0742/564654.
• Hunedoara, Piața Eliberării, decomandate, 
centrală termopane, preț negociabil. Tel. 
0746/031037.
• Hunedoara, zcnă centrală etaj 1, confort 
sporit, centrală termică în garanție, multiple 
îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț negociabil, 
accept credit bancar. Tel. 0722/972981.

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

• semidecomandate, zona împ. Traian, preț 770 
milioane lei, negociabil, Deva. Tel. 0727/885561.
• regent, confort 1, Deva, zona Miorița, bl. M3, 
etaj 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 223336.
• regent, sdec, 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. 0723/251496,232808 0788/165701 
(Fiesta Nora)

•at t dec, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 68000 lei neg, tel. 
223400.0720/387896,0742/005228 (Casa Betania) 
••13, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania) 
•iwgtnL zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
■ zum Mkro 15, et intermediar, balcon, 
contorizări, preț 54.500 ron, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
• zona Dada, et intermediar, 2 camere, 
contorizări. preț 49.000 RON, tel. 
0740.013971.(Garant Consulting)
• confort ă peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• urgmL Hunadoara, et 1, preț 199 mii., neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
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Banca adaptabilă

naa lungul timpului, Ford a câștigat un loc special în inimile europenilor 
Lzpaslonațl de automobilele de succes.

Testele Euro NCAP confirmă Noul Ford Focus, cel mal sigur automobil din 
clasa C, obținând cel mal maro scor înregistrat vreodată de un automobil 
din această clasă, primind, totodată, distincția de 5 stele.

ILjQul Ford Focus este primul șl singurul autoturism care a obținut scorul 
INmaxim în privința siguranței pasagerilor atât în cazul unui impact frontal, 

cât și al unui impact lateral. De asemenea, noul Focus a obținut maximul de 
puncte șl în ceea ce privește protecția copiilor îhtre 1 an șl jumătate șl 3 ani. El
prezintă, pentru toate tipurile de caroserii, o celulă 
de protecție a pasagerilor, ușoară și în același timp 
extrem de sigură. Aceasta a fost realizată din 
panouri de oțel foarte dur sudate cu laser. Atât 
celula pasagerilor, cât și zonele destinate să 
absoarbă energia de impact au fost riguros testate 
atât în mediu real, cât și virtual, fiind utilizate cele 
mal puternice computere din Industrie.

Pentru mai multe detalii 
și mai ales pentru a vă 
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• 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. 
0723/251498,232808,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona M, Viteazul, et 3, dec, contorizări, 
balcon, bloc de cărămidă, preț 116.000 RON, tel. 
0745/302200,232808,0788/165703. (Fiesta Nora)
• zona Mineralul dec, et 1, bloc de cărămidă, 
50 mp, balcon, contorizări, parchet faianță, preț 
83.000 RON, tel. 0723/251498,232809,0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Dorobaiți, 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. 232809. (Fiesta Nora)
• zona Dada, etaj 1, circuit balcon închis, ușă 
metalică, parchet gresie, faianță, apometre, gaz 
2 focuri, preț 79.000 RON, tel. 0745-302200,232808, 
0788-165703. (Fiesta Nora)
• zona Uzo Balcan, vedere la stradă, etaj 4, 
semidec., balcon, parchet fără modificări, tip 
standard, preț 50.000 RON, tel. 0788/165703, 
232808,0745/302200. (Fiesta Nora)
•zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă, modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona Dada, bloc cărămidă contorizări, par
chet gresie, faianță apartament foarte îngrijit 
585 mil, neg. Teii. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonăcentrală împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514. (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabiI imediat preț 28.000 euro, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
•zona Mere 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj Intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrală l. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. Tel. 235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut ocupabil în 
timp scurt vedere spre bulevard, preț 14 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 
•zona Zamfirescu» decomandate, et 1,52 mo. 
multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandată căriMdă, gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zonatxM. Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil Imediat preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
• Ocaziei Zona Al. Straiului, dec., et Intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioare, parchet laminat gresie, faianță posi
bilități de plată în 2-3 rate, preț 55.000 RON, 
ocupabil imediat tel. 0723/660.160, 211587. 
(Evrika)
• urgent zona M. Viteazul, bloc de cărămidă 
balcon, et 2, ocupabil imediat preț 150.000 RON, 
neg, tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

• zona Micro, semidec, modificat, faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo- 
metre, 2 balcoane, bine întreținut, fără îmbu- 
aet. 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 

(Rocan3000)
• zona Udo, dec., et 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Uc. Auto, et. 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd, Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg., tel. 0721/640734. (Eurobusi
ness)
• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• 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)
• dec, str. Eminescu, et. 1, balcon închis, hol 
centrai, baie, bucătărie, 54 mp, preț 750 mii. lei, 
tel. 0729/002100. (Megalopolis)
• zona Gojdu, Al. Păcii, parter, sdec., pivniță, 
balcon închis, gresie, faianță, parchet 
contorizări, 47 mp, preț 980 mii. lei, tel. 
0729/002100. (Megalopolis)
• zona Eminescu, dec., ușă metalică, balcon 
închis, cameră mică cu parchet gaz 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)
• dec, aupnHă mare, centrală termică proprie, 
parchet, balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ren, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)

SIMAL EXIM 
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• dac, 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)
• at 1 circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• el Intarmcdtar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță parchet recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. TeL 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 1 bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• et 1 ocupabil Imediat, proaspăt renovat, 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, Wne 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, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, bloc de cărămidă balcon mare, bucă
tărie modificată contorizări, scară cu interfon, 
vedere spre oraș, Minerului, preț 74.000 lei neg, 
tel. 223400, 0740/914688 0720/387896. (Casa 
Betania)
• zone Gojdu, sdec, contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, inst sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)
• zona L Cream*. dec, contorizări. fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• dea, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154401, 227542, 
seara. (Garant Consulting)
• dea, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dea, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dea, ziri bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dea, zână ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• lignit contorizări, zonă bună balcon, preț 880 
mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• idtracentraL dea, et. intermediar, 55 mp, 
parchet balcon mare, contorizări, interfon, preț 
12 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 Ua Auto, urgent, sdec., et. 3, parchet 
contorizări, preț 590 mii, neg, ocupabil Imediat 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Zamllreacu, sdec, parchet, gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mit, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• Mbacu, Ungă intersecția cu 22 Decembrie, 
dec, vedere în două părți, st 60 mp, contorizări, 
merită văzut, preț 880 mii, tel. 211075, 
0726/130557,0745/6664 (Mondial Casa)
• ZonaZamRraoatet; coi " mtorizări, 

st. 60 mp, vedere în 2 părți, parchet bloc nou, 
preț neg, teL 211075,0745/666447,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Deva Sir. 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. Vițeazul, 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)
• zona BduL Decebal, dec, gresie, faianță 
parchet ușă capitonată centrală termică 
termopane, preț neg, tel. 218742,0729/002100. 
(Megalopolis)Cumpăr garsoniere (20)
•In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika) 

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 
ruatridenttranstex.ro. Informații suplimentare la telefon 
0269/241311.

LA

Căutăm producători de materiale 
& construcți în vederea realizării 

unui partsnerwt reciproc avantajos
Vindem

S.C. MARSILIA TRANSCOM SRL
Tel.: 0745-659 522,0788-659 522. Fax; 025MB 467

Transport intern și internațional 3,5-201 
CU PLATA UNUI SINGUR SENS

Cumpăr ap. 2 camere (04)
• ixgent In Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
• zonăburi, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata irwrfiat 074S/k«m 211587. (Evrika)Vând ap. 3 camere (05)
• — nm rtzj 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 15 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona & Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et 1-2,+diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1,550 mid. Tel. 235208 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G Emku, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
TeL 235208 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bt tărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703.232808 0745-H0220a. (Fiesta Nora) 
•M Mtoenikil etaj 3, balcon închis, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță preț 
94 000 RON, tel. 072/251498,232809,0788/165702. 
(Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, 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 băi, preț 145.000 
RON, tel. 0745/ 302200, 232809, 0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zonă contrari, 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, preț45000 euro, tel. 
224.296,0788361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• Zamfirescu, dea, parter, centrală gresie, 
faianță proiect balcon, 70 mp, preț 15 mid., tel. 
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 băi, gresie, 
faianță camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
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. 224.296, 
0788/36182. (Garant Consulting)
• sdoc, huo, baie, contorizări, et intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• regret, zort liniștită et 2, balcon închis, 
centrală termică instalații sanitare noi, preț 810 
mii, teL 0726/710903. (Pnma-lnvest)
• zona Dada, sdec, 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, dec., preț 38000 euro, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Duiărea, sdec, et. intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid, 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 38000 
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 Mkiendul 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 și din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie șl living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, etaj 1, TOTUL 
NOU, S=65 mp. Preț: 1500.00GDOO ROL Tel. 0746 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Dtva, Dada, Aleea Romanilor, et4, amenajat. 
Preț: 820.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, Gojdu, Aleea Păcii, et. 2, amenajat 70 
mp. Preț: 1350.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746 
225726; 0254-1”050 fCa» Majestic)Cumpăr ap. 3 camere (06)
• Deva, zonă 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)
• zona Zamfirescu, parter, dec., pretabii priva
tizare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid., neg., tel. 
206003,0740/173103. (Mlmason)
• urgent Bălcescu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 

«o mid., neg., tel. 0745/159573. imason)Vând ap. 4 camere (07)
• zona fanilid, 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 Go|du, dec., centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1580 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)
• zonă lAtracentrad, 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 Ion Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tel. 
0723-251498,232808 0788-165702. (Fiesta Nora)
• 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 bai, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg., tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 bd, 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid., neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• regent zorii centrală et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică ter
mopan, etc.), preț 46500 euro. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• et 2, dec., parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• regent zona Poliția Județeană et 1, dea, 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid., tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dea2NL2balcoane,etaj2,st 100 mp, gresie,

«
parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mii, 
>75,0745/666447,0726/130557.- (Mondial 
Casa)

MELINDA H
GEBO’
Pentru îmbinări perfecte!

Fitingurile cu îmbinare rapidă GEBO2 suni concepute pentru repararea conductelor deteriorate, 
ușurarea reparațiilor și efectuarea noilorbranșâriînsistemeexistente.
Fitingurile GEBO* pot fi folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel, țevi din plumb, cupru 
și plastice), cu sau fără filet, respectiv cu dimensiuni: diferit» după standardele uzuale. 
ArgumentelnfavoareafolosiriifitinguiilorGEBO :

1. Ușurarea lucrârilorînspațiistrămte, pline cu conducte și cabluri
2. Repararea și detensionarea conductelor sparte în locuri sudate din cauza tensiunilor apărute din 

cauza dilațației.
3. Reparația simplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudură, fără filetare !!î

Prețui fitingurilor GEBO* nu se poate și nu trebuie luate în comparație cu fitingurile obișnuite, pentru 
ca prețul produsele GEBO* includ nu numai fitingul ci și o tehnologie de instalație!
Se găsesc pe piață mai mult de 65 de ani, sunt produse binecunoscute și adesea folosite în lucrai;, 
de instalații contemporane.

I Vă așteptăm la depozitul nostru:
• . ] TIMIȘOARA

I Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29., Tel: 0253-400774, Faxs 0256-400777, e-mail: 1nstaltm@melinda.r0
I ORADEA

Șos Borșului nr. 14/A. Tel: 0259-407690, Fax: 0259-407691,
k:’, E-mail. instalBhftmelinda.ro °oa34>

Vând case, vile (13)
• casă Hundoara, 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
• casăki Deva, 2 curți și grădină Str. Griviței, nr. 
31, ap. 1, preț 1 mid. lei și Ranault 11, af 1984. Tel. 
236510.
• casă Vie Noi, 50 m de Horla, 2 camere, 
bucătărie, baie, 5 focuri gaz, posibilități etajare, 
sc 90 mp, st 1300 mp, preț 75.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0741/507012.
• Deva, zonă centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548
• str. Hora», 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)
• 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 ct posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224296,0788-361.782. (Garant 
Consulting)
• 3 cam, baie, buc., CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasă zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)
• 2 cans mari, bua, baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367.893. 
(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)
• ritracentral 2 camere, bucătărie, baie, curte, 
grădină ideală și pt sediu firmă preț 8000 euro, 
tel. 0745/159573,206003. (Mimason)
■ 3 camere, bucătărie, baie, superamenajată 
centrală termică teren 600 mp, Simeria. Preț: 
1.700.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• p+1, la parter 2 camere, bucătărie șl baie, etaj 
nefinisat garai, atelier, curte și grădină Deva. 
Preț: 2300.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225728 0254-213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefin
isată parchet laminat termopan, gresie, faianță 
C.T. nouă fosă septică garaj la parter, an 
construcție 2004, sc = 100 mp, grădină 875 mp, 
front stradal 9 m. Preț 150.000 euro, negociabil, 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)Vând case de vacanță (15)
• cabanăcu mansardă și tereiuuoo mp, Costeșd 
nr. 25 A. zonă deosebita, liniștită grădină pomi. 
Tel. 0723/288282.Vând case la țară (17)
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• casă anexa, grădină Sântandrei, fără inter
mediari, preț negociabil. Tel- 0722/693418 
0724/106136.

• casțgrtM și anexe gospodărești, în Pricaz, 
Str. Principală nr. 151, preț negociabil. Tel. 
211670.
• In Bohoft, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Bretaa Mureșană 3 cam., baie, pivniță, 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• saU HMu, 2 cam., ST 5500 mp. Preț: 
850.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• satul Bretalbi comuna Vețel, formată din 2 
corpuri a câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 
3200 mp. Preț: 800.000.000 ROL negociabil. Tel. 
0746-225726; 0254-213050. (Casa Majestic)' '
• satul Boz, 4 camere, mansardă garaiLubă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat StSaX) 
mp. Preț 1.100.000.000 ROL negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
• 3 camere + anexe gospodărești, teren 1500 
mp, comuna Crișcior, jud. Hunedoara. Preț: 
1.000.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)Vând teren (21)
• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6D00 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și CF. Tel. 212272,0723/732560.
• 41 ari teren, ideal pentru agrement 
construcție cabană drum de acces, curent elec
tric, la 25 km de Deva. Tel. 234275.
• Intravfan Biela cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, rară interme
diari. Tel. 0724/388452.
• Intravian to simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• frrtravlan penbu construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent la poartă 
Tel. 220269, după ora 16 sau 0746/029058
• htoavlan, toata facilitățile, zona Băcia, st 3800 
mp, preț 4 euro mp, exclus intermediari. Tel. 
0722/161644.
• loc da casă 1234 mp, intravilan Deva, str. 
Alexandru Vlahuță nr. 11. Tel. 211951.
• loc do 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 zon» 
Căprioara. Tel. 211124.
• ta Deva șl împrejurimi, diferite suprafețe 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• IntravBin, zona ZM, st 9000, parcelat, apă 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația ia zi, preț50 euro mp, telefon 0724- 
620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, zona Zăvoi st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358 (Rocan 3000) 
•irtravlan, zona Zăvoi st 1040 mp,fs 13 mp, apă 
gaz, curent canalizare, ideal penbu construcție 
de casă preț 26000 euro, telefon 0724-620358. 
(Rocan3000)
• kitravfian, 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)
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• Intravlan, ot 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună, 
apă, curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/m'p, 
telefon 0724^20358 (Rocan 3000)
• Intravlan, simeria, 4700 mp, cu utilități, preț 
20 euro/mp, neg, tel. 0729/002100 (Megalopolis)
• Intravlan tn zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp, fiecare, zonă rezidențiala, plan de 
urbanism șf de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(CasaBetania)
• Intravlan 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 (Casa Betania)
• zona 22 Dec, intravilan, bun pentru hale, preț 
25 euro/mp, 224.296, 0788/36182. (Garant 
Consulting)

- ■' >■• zona Bretea Mureșană, grădină, intravilan, 
. «între case, st 50 ari, preț 4000 RON, neg, tel.
f 224.296,0788/36182. (Garant Consulting)

• zona Clnciș, 2400 mp, fs 10 m de la apă, preț 
9300 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• intravlan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 200# mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă, preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• Intravilan, HM mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială, Deva, preț 19 euro/mp, neg, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• urgent, 2 parcele, zona Vulcan, preț neg, tel. 
0740/173103,230324. (Mimason)
• urgent, 35M mp, Intravilan, zona M. 
Sadoveanu, 70x50, gaz, Curent, apă, pretabil 
motel etc., preț 30 euro, tel. 0740/173103. 
(Mimason)
• Intravlan, 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)
• intravlan, str. Zăvoi, 500 mp, pentru 
construcție casă, toate facilitățile, preț 40 
euro/mp, tel. 211075,0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• Intravlan, zona Dorobanți, st 250 mp, Fs. 12 m, 
toate facilitățile, preț 13.000 euro, neg, tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• B-dui 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)
• Deva, ST 5000 mp, gaz, apă, curent electric; 
ideal pentru construit casă. Pr >t: 30 euro/mp. 
Tel. 0746-225726; 0254-213050. (Caia Majestic)

• Leșnic, Parcela 1; 2700 mp. Parcela 2: 6000 mp. 
Preț: 5 euro/mp. Tel. 0254-213050,0746-225726. 
(Casa Majestic)
• zona CrânguluL cu căsuță, 1070 mp, preț neg, 
tel- - 87< 0729/002100. • M"’ lopu is)

Cumpăr teren (22)

• aanpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc, tel. 0745/253662,211587. (Evrika) 
•ta Deva, S 300-1000 mp, pentru construcții. Ofer 
prețul pieței. Tel. 0254-213050, 0746-225726. 
(Casa Majestic)

Vând spații comerciale (25)

eentaaL ■■■ nat, 250'mp. 4 ^26523833. 
(Eurobusiness)
• urgent, zona 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)
• Deva, parter, alee de acces la bloc, zona Dacia 
preț închiriere: 90,00 euro/lună, negociabil. Preț 
vânzare ■ negociabil. Tel. 0746-225726; 0254- 
213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona gării, gaz, apă, curent electric, S.T. 
500 mp. Preț 26000 euro, negociabil. Tel. 0746- 
225726,0254-213050. (Casa Majestic)

Alte imobile (27)

• asociat unic dispun de spațiu pentru bar, 
marmură, mozaic, utilaje; caut asociat pentru 
începerea activităților, în Hunedoara Tel. 
0740/814451.
• vând urgent 2 ateliere mari, 2 garaje, apă, 
curent trifazic, gaz, terenul aferent 2200 mp, 
ideal pentru atelier auto sau hale producție, 
zonă bună, Deva Tel. 0742/290024.
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

• ofer garsonieră dec, mașină de spălat aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. .221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vlă 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 garsonieră 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 bale modernă centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• 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. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 cam. Aleea Transilvaniei, et 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367.893. 
(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 spațiu 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 mil. 
lei/lună, tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mH. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer halâ-depozH, 80 mp, Orăștie, preț 13 
miMună tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara) ,
• s» 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 pț 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. (Prirria-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 ap. 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 spațiu 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)
• ofer ap. 2 camere, sdec., utilat, contorizări, 
pentru o familie serioasă preț 120 euro/lună tel. 
0745/159608 (Mimason)
• ofer ugent 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, colțar, totul nou, preț 150 euro, neg., 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

Camioane, remorci (39)

• vând autocamion „Frumoasa americană”, 
stare excepțională af 1992, 3 tone. Informații 
Crișcior, 616923 sau 0721/248341.
• vând remorcă 2 axe, model furgon, af 2000, 
dimensiuni interioare 2800/1500/h 2000,10.000 
ron, preț negociabil. Tel. 0722/161661.

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
preț 130 euro, negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând rucsac cu ramăde aluminiu, preț 30 ron. 
Tel. 0745/260135

Decese (75)

Chirii imobile (29)

• oier pentru închiriat casă 2 camere, intrări 
separate, contorizări apă, gaz, curent trifazic, 
ideal pentru sediu firmă, prestări servicii, Deva 
Str. Cernei, nr. 10, preț 200 euro/lună. Tel. 
0723/288282.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
mobilat și utilat, etaj intermediar, 130 euro, 
negociabil, Deva Tel. 0727/885561.
• ofer penbu închiriere în regim hotelier cameră 
mobilată, Deva baie, tv, preț 700.000 lei/zi. Tel. 
0722/564004.
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, în 
Deva zonă ultracentrală. Tel. 0721/744514.
• ofer spre închiriere în Cluj, cartier Mănăștur, 
uria cameră din apartament decomandat, 
pentru un student, condiții deosebite, preț 100 
euro, negociabil. Tel. 0723/732560.
• primesc in gazdă o elevă, Deva A. Vlaicu, nr. 
48, lângă Liceul Pedagogia Tel. 0254/212865.
• central, amenajat, contorizări, 150 mp, tei. 
0726/523833. (Eurobusiness)
• spații 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 ugent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• ofer pentru închiriere garsonieră, dec., com
plet mobilată, D. 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)

Imobile schimb (30)

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

Auto românești (36)

• vând acte Dacia break, af 1987, culoare alb, 
certificat de înmatriculare, carte de identitate cu 
folie. Tel. 0742/429208 0723/415655.
• vând Dada 1310 recarosată în 1999, stare 
foarte bună preț negociabil. Tel. 0744/565516.
• vând Dada Logan Laureat, culoare perla, 
10.000 km. Tel. 0745/873243,248748
• vând Dada papuc în garanție, pe motorină af 
2004, preț 23.000 ron. Tel. 738598 0740/814451.

Auto străine (37)

• vând Foni Granada, stare foarte bună acte la 
zi, 2000 cmc, cd Sony, anvelope noi, servo 
TeTnmora^K3112^pret 1'M°eur0'

• vând Foni Orion 13 D, af 88 înmatriculat pf, 
preț 1.000 euro. Tel. 0742/083526.
• vând Opel Astra Elegance, af 2001, dotări 
complete, culoare cameleon, stare impecabilă 
preț negociabil. Tel. 0721/251652.

Microbuze. Dube (38)

• vând microbuz 12+1 locuri VW LT 28, model 
lung și înalt Diesel, 2400 cmc, sau schimb cu 
apartament în Hunedoara sau casă la țară Tel. 
0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• SC Goium Geoaghi vinde următoarele 
utilaje: snec mare, mic, moară legume, 
transpafet masfriă tăiat zarzavat, mașM 
prâjK cafea, dozator, cântar electronic, 
compresor. krformațff la tel 248868 
0724/524471

• vând plug cu 3 brazde, pe țeavă pentru 
tractor U 650. Tel. 0723/014959.
• vând presă de struguri, mașină de cusut 
marca Union, mecanică cu pedală preț nego
ciabil. Tel. 0254/233084.
• vând zdrobitor struguri cu ladă presă mare 
struguri, cadă prune 700 litri, butoaie lemn stejar 
240 ■ 260 1,2 bucăți oleandru roz, mare, aloe, 
ghiveci, 3 și 7 ani etc. Tel. 0741/507012.

Moto-velo (41)

• vând motoretă Mobra Turist, în stare bună 
preț 100 euro. Tel. 0745/260135.

Piese, accesorii (42)

• dezmembrez motor pentru Renault Megane 
Diesel, an 2001. Tel. 0723/301857.
• vând capeți bară Renault Trafic sigilați și 
catalog cu coduri pentru piese schimb Renault 
Trafic Tel. 0745/260135.
• vând cutie de viteze 4 trepte și electromotor, 
ambele Dacia. Tel. 221431 seara.
• vândjentl tablă 13 inch 4 găuri, 10 ron/bucată 
Tel. 214664', 0723/227569.
• vând o pereche planetare, delco completed 
capac lulea, fișe, mască față ochelari, garnituri 
baie toate noi, nefolosite, de Dacia și caroserie 
VW Passat break, 1984. Tel. 0747/223733.
• vând portbagaj auto, inclusiv yale cu chei, 
pentru Renault Clio, Renault 9, 200 ron. Tel. 
0254/217655.

Garaje (43)

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

Mobilier și interioare (47)

• SC Dencel SRL Simeria vtode paturi 
metalice simple, pliante si suprapuse, și 
saltele. TeL 0254260778

• vând2fbtolii Relaxa aproape noi, preț300 ron. 
Tel. 0745/260135.
• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună 110/35/200 cm, 
preț 1,5 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448
• vând mobiă de sufragerie, furnir mahon 
închis, 3 corpuri, masă cu scaune și canapea 
extensibilă preț 6 milioane lei. Tel. 260126, 
0746/940628
• vând pat suprapus, din lemn fag lăcuit, nou- 
nouț. Tel. 0729/002100.

Televizoare (48)

• vând tv color marca Valtham WT 770T, diago
nala 67 cm, circular electric manual Bosch SPK 
54, nou, storcător fructe german, puțin folosit, 
birou din lemn cu furnir, dimensiuni 135 x 0,80 
m, butelie aragaz. Tel. 260570,0721/626824

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 550.ron, un an 
garanție, recepționează programe 
românești și străine, cu abonament (Dlgi, 
Max tv, Focus) și fără abonament, 
montarea și deplasarea incluse în preț. 
Informații tel. 0723/481776 sau 0745/840474.

• 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.
• vând aparat foto Smena 8 M, Rusia, Olympia ■ 
Japan, și orgă electrgnică cu acompaniament, 
ideal pentru începători, marca Roland E 15, 
Japan. Tel. 0747/223733.
• 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 telefen Alcatel OT 320 puțin folosit și 
Nokia 3310 cu accesorii, preț foarte bun. Tel. 
0745/260135.
• vând telefon Nokia 7650 cu cameră foto, 
baterie nouă CD, carte tehnică stare bună preț 
3,2 milioane lei. Tel. 07,2/25840'

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând Nană iepure nouă mărimea 48, și 
mierlușcă cu căciulă neagră, mărimea 46, preț 
negociabil. Tel. 219013,0723/938028

OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI
organizează licitație de masă lemnoasă în data de 07.10.2005.

' Licitația este publică deschisă cu preselecție și va avea loc în data de 
07.10.2005, ora 11.00, la sediul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, 

cu sediul în municipiul Orăștie, nr. 16 (in clădirea spitalului vechi 
din centrul istoric, la parter).

Vor avea loc două licitații, una cu începere de la ora 11.00, pentru prestări 
servicii, și una cu începere de la ora 12.OO, pentru masă lemnoasă pe picior. 

Preselecția agenților economici, pentru ambele licitații, va avea loc în data de 
06.10.2005, între orele 9.00-15.00.

Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația de preselecție se 
vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei,

până cel târziu In 29.09.2005, conform H.G. 85/2005. (31159)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium III, preț 6 milioane lei. 
Tel. 233663.

DELCRIS SERVICE 5RL
TEL: (0359) 409.222
0723-354.991
Str. Primarieî Nr.26

ORADEA

ACUM
SI numai ACUMULTRA PROMOȚII
Numai aici gasesti: 

Cele mai mici preturi: 
MONITOARE 15'de la 450.000 lei
MONITOARE 17’delc «50.000 lei 

Distribuitor computere 
second-hand 
produse noi 

E-mail: calculatoarefdrdslink.ro

Materiale de construcții (53)

• vând balamale pentru porți metalice. Tel. 
0723/227569 sau 214664.
• vând carton asfalt, 900.000 lei sulul, 40 kg, și 
folie groasă import, 70.000 kg. Tel. 0742/083526.
• vând distaitleri pentru fier-beton (pureci), 
diferite dimensiuni. Tel. 214664,0723/227569.
• vând un mc bea 20 x 25 x 60, preț 2 milioane lei, 
și plasă rabiț, 800.000 lei balotul de 32 kg. Tel. 
0742/083526.

Artă, antichități, cărți, revisti 
(55)

• pentai colecțion: vând diferite medalii, 
decorații, 9 bucăți, din anii 1962 - 1984, preț 100 
ron.Tel. 211441.
• vând centură militară veche cu o stemă pe 
pafta, preț 150 euro, monede cu eclipsa, preț 2 
euro bucata. Tel. 0723/005657.

Electrocasnice (56)

• vând candelabra cristal de Boemia, perfectă 
stare, cu 3 brațe, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• vând centadă termică pe gaz Leblanc, 
franțuzească puțin folosită 23 kw, cu tiraj 
natural. Tel. 216347.
• vând comenabl congelator Arctic, 4 sertare, 
stare foarte bună Tel. 221431, seara.
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 220 
ron, negociabil. Tel. 211441.

Plante si animale, 
agroalimentare (57)

• cunpâroi. Relații la tel. 0745/376642.
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
0723/005657.
• vând grâu și orzoaică, tel. 212083,0722/524983.

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.

I Altele (61)

« SC Artizanala SRL, situată li Deva, str. LL 
Caragiale, nr. 20 (In spatele Pompierilor), 
vinde hi Complexul Comerdai pâlâri damă 
^ten^rarâja^em^mâ prețuri.

• vând 2 butoaie de lemn, pentru vin și țuică de 
130 litri, puțin folosite. Tel. 216347.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x 030 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560

Așa cum el a fost mereu alături de colegii din fosta galerie j 
a echipei Remin și actuala galerie a echipei CIP Deva, noi s 
ne vom aminti cu multă dragoste de cel mai bun coleg și ‘ 
prieten,

ing. CORNEL CRIȘAN
care a plecat dintre noi mult mai repede decât ar fi trebuit. 
Grupul de suporteri, conducerea și lotul echipei CIP Deva 
transmit sincere condoleanțe familiei profund îndurerate 
de dispariția celui care a fost un minunat tată și soț.

Odihnească-se în pace.

Cu durere în suflet, colectivul SC Manolache Transcom 
SRL anunță trecerea prematură în neființă a celui care a 
fost un bun coleg și un suflet mare

CRIȘAN CORNEL

• vând covor persan țesut manual, 3/2, roșu, 
nou, preț 600 ron. Tel. 0720/306332.
• vând sau schimb cu lemn de foc 4 bucăți lemn 
cireș de 1.0 ml și d 40 - 30 cm; 4 bucăți lemn nuc 
de 1.0 ml și d 40 ■ 30 cm. Tel. 216347.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Matanie Valeria. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Matei Ana. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
MunteanuTrandafir Gheorghe. Se declară nul.:
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tămaș Margareta. Se declară nul.

Licitații (64)

• Societate de confecții anunță vânzarea 
prin licitație publică de mașini de cusut 
Trîploc, mașini liniare, butonieră etc. 
Licitația va avea loc în data de 810.2005, ora 
10. în caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în fiecare sâmbătă, la ora 10. 
Informații la tel. 0254/243058 sau 
0722/450977.

Matrimoniale (69)

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

Solicitări servicii (71)

• caut urgent femeie pentru îngrijit permanent 
femeie bolnavă, la domiciliul acesteia, în 
DevaTel. 219934.

Prestări servicii (72)

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

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

• meditez limba germană Relații la tel. 
0740/336084.

• porii, garduri, balustrade, scări interioare 
orice I, din fier forjat TeL 0254/237533,
orele 8-15.

• SC Emil Prest SRL execută lucrări de 
zidărie, tencuieli exterioare șl interioare, 
dulgherii, gresie» faiaiță, parchet toate la 
prețuri avantajoase. TeL 0724/492920, 
0746/977869.

• profesor, mediez matematică (și ladomiciliul 
elevului). Tel. 0722/211235.

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.

Oferte locuri de muncă (74)

• Gazeta de Hunedoara angajeazârepor-
teri, consSeri pubfidtate, organa 
shAnamAHfa d t/inviton anduSS-ft
urle se depun’ln dâdhea Cepromin/etaj i, 
camera 118 TeL 0722/981476, Ramona Htcal
șl 0254/217228

• SC Boema prest SRL Deva angajează 
agerii vânzări. CV-urije se trimit la fax nr. 
0254234341

• SC Infomin SA Deva, teL 213915,214433, 
angajează operatori calculator pentru 
culegere date.

• societate comercială specializată în 
vânzarea materialelor de construcții anga
jează persoană dinamică pentru vânzare în 
magazin. CV-uri la fax 0254/220313.

• angajez personal muncitor (bărbați) pen
tru lucru In legumiculturâ. Informau după 
ora22,lateL230427,0727/886438 £

Merco (89)

• famXeseno ide intelectuali căutăm gazdă 
în Deva. Tel. 0726/235968

COMUNICAT DE PRESĂ
caș. hunedoara £a urmare a deficitului privind încasările la fondul asigurărilor de i sănătate de la toți cetățenii care realizează venituri din activități inde- ' pendente (persoane fizice autorizate și asociații familiale), venituri din agricultură și silvicultură (care nu realizează venituri din alte surse), venituri din cedarea folosinței bunurilor, veniturilor din dividende și dobânzi, alte venituri impozabile cu excepția celor de mai sus, vă reamintim de obligativitatea plății acestor contribuții la fondul unic al asigurărilor sociale de sănătate, conform prevederilor art. 51 din O.U.G. nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

I

Reamintim totodată că neplata acestor obligații către fondul unic al asigurărilor sociale S de sănătate atrage după sine diminuarea pachetului de servicii de bază, diminuare care ’ are loc după 3 luni de la ultima plată a contribuției.în cazul neachitării în termen a contribuțiilor datorate fondului de către persoanele fizice, vom proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate și a dobânzilor și penalităților de întârziere, potrivit procedurilor instituite de Codul fiscal și Codul de procedură fiscală și normelor de încasare aprobate prin ordin al președintelui C.N.A.S., cu avizul consiliului de administrație.Deviza Casei Județene de Asigurări de Sănătate este „PENTRU SĂNĂTATEA TA", iar . această deviză nu se poate realiza fără îndeplinirea acestor obligații de către toți plătitorii persoane fizice de asigurări de sănătate de pe teritoriul județului Hunedoara.
COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE C.J.A.S.
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Victime după taifunul Damrey
• Inaugurare. Regina Sofia a Spaniei a inaugurat, luni, la Madrid, un ansamblu ultramodern incluzând trei anexe, în cadrul muzeului de artă Reina Sofia.
• La licitație. Una dintre cele mai scumpe chitare din lume, „Dragon", realizată din mahon și decorată cu pietre prețioase, a ajuns în Marea Britanie, unde va fi vândută pentru aproximativ 48.500 de euro.

Pot ajuta 
memoria

Londra (MF) - Anu- Imite fructe și legume, precum portocalele, merele, brocoli, cartofii și iridichiile pot ajuta memoria, potrivit unui studiu realizat de King's College din Londra. Cercetarea are efecte importante asupra prevenirii și tratării maladiei Alzheimer, a subliniat Societatea Farmaceutică Regală a Marii Britanii. Extractele din cele cinci fructe și legume au a- rătat că acestea conțin substanțe care acționează în același fel ca medicamentele utilizate pentru tratarea Alzhei- mer-ului.
Fast-foodii Newcastle (MF) (Cercetătorii de la Newcastle University au J descoperit că, dacă se adaugă un extract din plante marine în mân- icarea de tip fast-food, aceasta ar putea deveni mai sănătoasă, fără a i jse altera gustul.

Externat
Los Angeles (MF) -

i Cântărețul R&B,
i D'Angelo (31 ani), a 
; fost externat după ce 
i a fost tratat pentru 

rănile pe care le-a
; avut în urma unui 

accident de mașină.
: Cântărețul, pe 

numele său real
I Michael Eugene 
i Archer, a fost spital

izat în Richmond, Vir
ginia, la 19 septem
brie, după ce mașina 
sa a intrat într-un 
gard și s-a răsturnat. 
Se pare că acesta nu 
purta centura de sig
uranță la momentul 
impactului.

i Nu se știe dacă el 
conducea mașina

I sau nu.
Avocatul său, L. Lon- 
dell McMillan, a dec
larat: „D'Angelo este 
acasă și este bine. 
Este nerăbdător să 
termine de 
înregistrat lucrarea sa 
soul, pe care 
lumea întreagă o aș
teaptă.
Este într-o stare pozi
tivă și se simte 
binecuvântat că a 
scăpat din acel acci
dent".

■ Pierderile economice 
se ridică la zece miliarde 
de yuani (1,24 miliarde 
de dolari).(MF) - Cel puțin 16 persoane au murit după trecerea taifunului Damrey, luni, prin insula Hainan (sudul Chinei). Taifunul a provocat inundații și întreruperea alimentării cu energie electrică. Autoritățile

Vaporaș distrus (Foto epa)

au evacuat preventiv aproximativ 147.000 de persoane.Taifunul Damrey a părăsit deja insula Hainan și se îndreaptă către vest cu rafale de vânt având viteza de 119 kilometri pe oră, conform serviciilor de meteorologie din Hainan.Ciclonul, care a ajuns ieri pe coastele Vietnamului, unde 300.000 de persoane au fost evacuate, a afectat luni, întreaga zi, insula Hainan, unde a provocat inundații, întreruperi ale curentului electric și pagube, viteză vântului fiind de 200 kilometri pe oră. Autoritățile au evacuat preventiv- circa 147.000 de persoane.Wu Changyuan, viceguvernatorul insulei, a declarat că taifunul a distrus circa 20.000 de case, 380 de kilometri de drumuri și a afectat 704.000 hectare de culturi agricole.
Cutremur de 7,5 grade în Peru
■ S-a resimțit la nord 
de Lima și a provocat 
moartea a cel puțin 
patru persoane.

Lima (MF) - Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter s-a produs, în cursul nopții de duminică spre luni, în nordul statului Peru, provocând moartea a cel puțin patru persoane, au anunțat autoritățile peruane.Cutremurul s-a produs în jurul orei locale 20:56, în orașul Lamas, și s-a resimțit pe o rază de 7ț§ kilometri la nord de Lima. Institutul peruan de Fizică a Pământului a anunțat că epicentrul seismului s-a aflat la circa 100 de

kilometri nord-est de orașul Moyobamba. „Numeroase case s-au prăbușit. Toți locuitorii din Lamas sunt pe străzi. Majoritatea oamenilor ajută la operațiunile de salvare”, a explicat Carlos Mori, un locuitor din Lamas. Cutremurul s-a simțit atât pe coasta nordică a statului Peru, cât și în capitala Columbiei, Bogota.

Casâ distrusă din Lamas (Foto: epa)
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La pachet Cele două pisicuțe șl-aa făcut un obicei din a se ascunde in cutia de jucării. (Foto: FAN)

Obiecte rare marca Beatles

Îți citește gândurile
Tokyo (MF) - Cercetătorii japonezi au inventat un aparat care permite persoanelor care suferă de paralizie musculară totală, să zică „da”, sau „nu”, prin măsurarea fluxului sanguin din creierul lor. Aparatul dă un răspuns corect în proporție de 80 la sută în 36 de secunde.Acest aparat, denumit „Kokoro-gatari” (a vorbi cu gândul n. r.), a fost dezvoltat de compania gigant de electronice Hitachi, împreună cu firma Excel, din grupul Mecha- tronix, și Asociația Japoneză a Bolnavilor de Scleroză Laterală Amiotrofică. Persoanele afectate de această boală gravă, neu- ro-degenerativă, ajung în final să nu mai poată vorbi sau efectua nici un fel de mișcare, nici măcar să clipească, dar continuă să gândească normal.

■ Christie's va pune în 
vânzare circa 230 de 
obiecte care au aparți
nut membrilor grupului.

Londra (MF) - O ciornă a melodiei „I'm Only Sleeping” face parte dintre sutele de obiecte rare care au aparținut membrilor formației Beatles și care vor fi vândute de casa de licitații Christies's, astăzi, la Londra.Ciorna melodiei „I'm only Sleeping”, cântec scris de John Lennon în 1966 și inclus pe albumul „Revolver”, este unul dintre cele mai valoroase obiecte oferite la licitație, valoarea sa de vânzare

S-au mutat într-o capelă
Londra (MF) - Tom Hanks a fost așteptat luni la o capelă scoțiană în apropiere de Edinburgh, unde actorul american trebuie să filmeze scene din producția „Codul lui Da Vinci”, adaptată după best-sellerul american al lui Dan Brown.Edificiul medieval Ross- lyn cunoaște o popularitate din ce în ce mai mare datorită asocierii sale cu romanul. Numărul de vizitatori a crescut cu 56% după publicarea operei. Potrivit intrigii cărții, capela a fost construită pentru a ascunde secretul Sfântului Graal. Lansarea oficială a filmului este prevăzută pentru mai 2006.

Pamela Anderson (Foto, epa)

Ciorna melodiei „I'm only Sleeping" (Foto: epa)putând ajunge până la 200.000 de lire sterline (295.000 de euro). Ciorna este mai scurtă decât versiunea finală care a fost înregistrată. Titlul și cuvintele prezintă numeroase
A cerut ordin de restricție

Los Angeles (MF) - Fosta protagonistă a serialului „Baywatch”, Pamela Anderson, a cerut un ordin de restricție împotriva unui fan al ei, William Stansfield.Actrița spune că Stansfield o urmărește tot timpul prin Malibu, unde ea locuiește împreună cu fiii săi.Pamela Anderson susține că William Stansfield i-a hărțuit fratele, pe asistentul său și se pare că a început să meargă și la școala unde învață copiii ei. 

ștersături, retușuri și schimbări efectuate de Lennon.Fanii Beatles vor putea face o ofertă pentru singura înregistrare a grupului pop realizată la Hong-Kong în 1964, al cărei
Potrivit documentelor juridice, Pamela Andersen l-a întâlnit pe William Stansfield la școala copiilor ei, Brandon și Dylan.„A început să vorbească cu mine, explicându-mi că Vrea ca eu să nu mai joc în «Stacked» și să primesc un rol într-o producție al cărei scenariu l-a scris el”, a declarat actrița.William Stansfield se pare că locuiește în Malibu, nu departe de casa lui Pamela Anderson. 

preț de vânzare ar putea ajunge la 30.000-40.000 de lire sterline (44.250 -59.000 euro). înregistrarea a fost efectuată, cu ajutorul unui magnetofon, de către un ziarist aflat în public, Banda de magnetofon, include zece melodii.Un interviu inedit cu John Lennon și soția sa, Yoko Ono, realizat în mai 1969 în timpul celebrului lor „bed-in" pentru pace de la Montreal, ar putea fi vândut în schimbul sumei de 15.000-20.000 de lire sterline (22.125-29.500 euro). înregistrarea cu durata de o oră, care nu a fost niciodată difuzată, a fost păstrată într-un cufăr de la realizarea ei până în prezent.
A înșelat-o cu 
o doicăLondra (MF) - Sharon Osbourne a declarat că soțul ei, Ozzy, a înșelat-o cu o femeie care a avut grijă de copiii lor, chiar în noaptea în care s-a născut Jack Osbourne. Sharon (52 ani), a cărei biografie, „Extreme” este publicată de un ziar britanic, a declarat: „Ozzy era drogat când a ajuns la spital. A căzut și apoi s-a dus acasă. Asistentul meu s-a dus la el ca să vadă dacă este bine și 1- % a găsit în pat cu doi- i ca”. Sharma a declarat da ' asemenea gă'^zzy a nunțat la a o mai înșela, după ce un test eronat de depistare a virusului HIV a ieșit pozitiv.


