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dimineața la prânz seara

leii, la Deva, premierul Tăriceanu a precizat că prioritatea zero a actualului Guvern este autostrada aferentă Coridorului IV european. (Foto: Traian Mana)

Tăriceanu ține cu dinții de alianța PNL - PD +++ „Așteptările populației sunt mari" față de actuala 
putere, a conchis vicepremierul Pogea +++ Mircia Muntean este la ultimul mandat de șef liberal

Ajutoare sociale - stricteDeva (C.P.) - Condițiile de acordare a ajutoarelor sociale vor fi mai dure. în premieră, de acestea vor putea beneficia și oamenii străzii. Pentru a primi ajutor social, persoanele trebuie să fie înscrise la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Dacă au refuzat o slujbă, pierd dreptul la ajutor social. De asemenea, cei care dețin un autovehicul sunt excluși de la plata ajutorului. Numărul orelor de muncă efectuate în folosul comunității nu va mai fi fix, ca până acum, ci variabil, în funcție de valoarea ajutorului primit.
■ Șase miniștri, plus 
premierul, au fost pre- 
zenți ieri la conferința 
județeană PNL.Deva (M.S.) - în cadrul conferinței județene au fost alese structurile de conduce

re ale organizației, președinte fiind reales Mircia Muntean. Funcțiile de vicepreședinți sunt ocupate de Mircea Moloț, loan Macovei, Ion Dumitrescu și Tiberiu Ba- lint, iar cea de secretar coordonator de Marius Surgent. Pe lângă președintele PNL, 

premierul Călin Popescu Tăriceanu, lucrările conferinței județene a PNL Hunedoara s- au bucurat de prezența miniștrilor liberali Gheorghe Flutur (agricultură), Bogdan 01- teanu (relația cu Parlamentul), Teodor Atanasiu (apărare). în calitate de invitați, 

la conferință au participat vicepremierul Gheorghe Pogea p și ministrul muncii, Gheorghe Barbu (ambii membri PD), împreună cu ministrul delegat pentru comerț, Iuliu Winkler (UDMR). La conferință au participat circa 1500 de delegați.
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■ Prezent la Deva, mi
nistrul Flutur, ne-a „flu
turat" prin față reali
zările ministerului său.
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Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infcrmmedia.raDeva - Uitând că s-au aflat patru ani la guvernare, ministrul de culoare PNL-istă, Flu-

tur, a prezentat, ieri, la Deva, drumul pe care se va înscrie agricultura românească. Criticând dur Legea 18, și preaslăvind noua Lege 247, ministrul Agriculturii crede că a venit timpul ca țăranul să intre în UE pe ușa din față. Fără a preciza cum vor reuși, până în 2007, țăranii să devină competitivi pe o piață deosebit de exigentă și punând accen

tul pe formele noi de subvenționare introduse de noul cabinet, Flutur speră că va reuși acolo unde alții au dat greș. în plus, ieri, actualul ministru a recunoscut că suntem într-o poziție deosebit de ciudată. Am ajuns să importăm grâu, legume, fructe; carne, și să exportăm miere de albine. Și ne-a lăsat să credem că lucrurile se vor schimba, /p.5

Țurcana de 
HunedoaraOrăștioara de Sus (L.L.) - 25 dintre cei mai importanți crescători de ovine din Orăștioara, Be- riu și Boșorod au participat la prima ediție a târgului de ovine de rasă țurcană, desfășurat la Orăștioara de Sus. /p.5

Continuă greva SEWS?Pasageri la TAROM
în primele șapte luni ale acestui an TAROM a înregistrat 

720.000 de pasageri. TAROM și-a propus sâ transporte:

Kala de creștere: 9-10% pe an.
Gralkra: Cwânld liber, sursa: TVR

■ Astăzi, angajații de 
la SEWS Deva și Orăș- 
tie au hotărât să con
tinue protestul.Deva (T.S.) - Astfel, potrivit unor angajați, contactați de Cuvântul Liber, ieri au avut loc negocieri între angajați și reprezentanții fabricii. „Nu s- a stabilit nimic concret, prin urmare mâine vom fi din nou în grevă”, susține unul dintre operatori. Pe de altă parte, există temeri conform cărora sâmbătă și duminică s-au făcut presiuni asupra munci

torilor pentru a începe lucrul. „Oamenii simt slabi. Mulți se gândesc că, dacă își vor pierde slujba, nu vor mai avea ce mânca. Acesta este de altfel punctul forte al reprezentanților SEWS. Ne sperie că ne vom pierde locul de muncă. De parcă de hămălit nu găsim”, susține unul dintre protestatarii de la Orăștie.în același context, se pate că va mai exista o rundă de negocieri în această dimineață. Există voci care susțin că, în final, angajații vor bloca DN 7, până la rezolvarea cererilor lor.

Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, a fast reales ieri, pentru un. noii mandat, în funcția de președinte al organizației județene Hunedoara a Partidului Național Liberal. Aflat la al doilea mandat de președinte al PNL Hunedoara, Mircia Muntean a obținut 511 voturi „pentru” și 16 „împotrivă”.
(Foto: Traian Mânu)

________________
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PE SCURT

• Dezamorsată. O unitate specială a KFOR a dezamorsat, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, un dispozitiv exploziv plasat sub un vehicul al Misiunii ONU (MINUK) din provincia Kosovo. Provincia se află sub administrație ONU din iunie 1999.
• Dispersați. Forțele de ordine din Azerbaidjan au început, sâmbătă, să rețină reprezentanți ai opoziției și să disperseze, uneori violent, grupurile de manifestanți care se îndreptau spre centrul capitalei - Baku -, pentru a protesta față de regimul Ilham Aliev.

Este pentru menținerea trupelor

Dezamăgită 
de CroațiaZagreb (MF) - Procurorul Tribunalului Penal Internațional (TPI), Carla Del Ponte, s-a declarat dezamăgită, vineri, în pofida unor progrese înregistrate, de colaborarea Zagrebului cu instanța internațională, criteriu primordial pentru viitorul european al Croației. „Nu vă puteți imagina cât sunt de dez-

Gen. Richard
Myers (Foto: EPA)

A ieșit la 
pensie
Washington (MF) - 
Responsabilul militar 
american cu cel mai

■ Traian Băsescu susține 
prelungirea mandatului 
trupelor românești în 
Irak și Afganistan.București (MF) - Președintele Traian Băsescu a participat, sâmbătă, la deschiderea cursurilor Universității Naționale de Apărare, unde a declarat că menținerea prezenței militarilor români în Irak și Afganistan, sub mandat ONU, este „un semn de serio

zitate” din partea țării noastre.Subscrieîntrebat cum comentează declarațiile ministrului Apărării, Teodor Atanasiu, care a spus, recent, că intenționează să propună prelungirea prezenței trupelor românești la misiunile internaționale, Băsescu a spus că susține această propunere a reprezentantului Guvernului.în discursul de deschidere

a cursurilor universitare, președintele a spus: „Marcăm astăzi trei evenimente: primirea denumirii Carol I de către U- niversitatea Națională de A- părare, dezvelirea efigiei regelui Carol I și începerea anului’universitar 2005-2006 atât pentru studenții Academiei, cât și pentru cursanții Cursului Național de Apărare”.Băsescu a spus că acordarea numelui regelui Carol I U- niversității de Apărare are o semnificație deosebită pentru

că marchează recunoștința și importanța actelor primului rege al românilor.Președintele a precizat că a venit la deschiderea cursurilor Universității Naționale de Apărare întrucât are o atenție deosebită pentru armată, d?£* și pentru a sublinia impoi*^ tanța pe care o dă capacității acestei instituții în pregătirea ofițerilor pentru teatrele de operațiuni.La festivitate a participat și regele Mihai.

amăgită. Premierul mi-a promis o colaborare totală și totuși avem în continuare aceeași problemă. Gotovina este în-că în libertate”, a declarat del Ponte. Generalul croat Ante Gotovina, în vârstă de 49 de ani, este căutat de TPI de la inculparea sa în 2001 pentru crime de război co

înait rang, generalul 
Richard Myers, șeful 
Statului Major Inter- 
arme, s-a .pensionat 
oficial, vineri, în ca-
drul unei ceremonii 
oficiale, președintele 
George W. Bush a 
reamintit că Myers a 
supervizat, după a- 
tentatele din 11 sep
tembrie 2001, repre
saliile împotriva Afga
nistanului și apoi răz
boiul din irak. 
Richard Myers, ge
neral al armatei aeru
lui, a fost numit în 
2001 în postul de șef 
al Statului Major

■ : Interame; imediat 
după atentatele din 
11 septembrie.

Circa 2000 de oameni au demonstrat sâmbătă pe străzile din Bastia (Foto: epa)

Situație explozivă în

O nouă operațiuneBagdad (MF) - Armata americană a lansat, sâmbătă dimineață, operațiunea Iron Fist în provincia irakiană Anbar (vest), ca parte a eforturilor de eliminare a grupărilor insurgente din această regiune, informează CNN.Operațiunea vizează în special orașul Sa'da, situat la circa 20 de kilometri de frontiera cu Siria. La eforturi participă 1.000 de membri ai Marinei.Statele Unite au acuzat de nenumărate ori Siria că permite accesul în Irak al combatanților islamiști care atacă forțele coaliției.„Operațiunea Iron Fist a început la primele ore ale dimineții cu scopul eliminării membrilor organizației al-Qaida din Irak și a teroriștilor care acționează în zonă”, a precizat armata americană.

■ Insula Corsica e 
amenințată de penurie, 
iar porturile ^aeropor
turile sunt blocate.Marsillia (MF) - Insula Corsica e amenințată de penurie, porturile și aeiOorturile sunt blocate, a avuț|oc un atentat cu rachetă - situația era explozivă vineri, din cauza conflictului referitor la privatizarea companiei de feriboturi SNCM, care pune Guvernul francez într-o situație delicată.în afară de viitorul Societății Naționale Corsica-Medi-

terana, conflictul se focalizează în jurul sorții a patru marinari apropiați de separatiștii din Corsica, arestați după deturnarea unei nave a companiei. Greviștii cer eliberarea lor imediată.De Villepin avertizeazăPremierul Dominique de Villepin, care a fost nevoit să se ocupe personal acest dosar, a avertizat că Guvernul nu poate merge mai departe de noul plan anunțat joi, care prevede o menținere a participării statului de 25 la sută la capitalul SNCM, idee respinsă imediat de sindicatul CGT.

CorsicaNici o altă legătură mar- tîmă nu există între continent și insula din Mediterana, unde mii de turiști au rămas blocați.Traficul pe cele două principale aeroporturi, Bastia și Ajaccio, a început să fie blocat vineri de o grevă de susținere în care au intrat personalul de la sol și pompierii.Aprovizionarea insulei este în pericol, iar o celulă de criză a fost instituită la Prefectura din Corsica, la Ajaccio.Joi seară, tensiunea a sporit o dată cu producerea unui atentat cu rachetă care a vizat Prefectura din Ajaccio.

Răpiți la BagdadBagdad (MF) - Abdul Jabajr Solagh, fratele ministrului 1- rakian de Interne, Bayan Ba- qer Solagh, a fost răpit, sâmbătă, la Bagdad, de persoane rămase neidentificate, au declarat surse oficiale.Potrivit surselor, în paralel a dispărut și fiul unui secretat de stat din cadrul Ministerului de Interne, în localitatea Taji, situată în apropiere de Bagdad.Solagh a fost răpit în jurul orei locale 16.30, în cartierul al-Habibîyah din sud-estul capitalei, în timp ce se afla la volanul mașinii sale, care a fost oprită de patru persoane necunoscute.Mai mulți lideri sunniți l-au acuzat, în trecut, pe Bayan Baker Solagh că este responsabil de uciderea unor clerici din comunitatea lor i?i au solicitat în mai multe rânduri demisia acestuia. Comitetul Clericilor musulmani, principala asociație sunnită din țară, a acuzat organizația Badr, a formațiunii șiite Consiliul Suprem al Revoluției Islamice în Irak, pe care o suspectează că s-a infiltrat în Ministerul de Interne.într-un text publicat pe Internet gruparea Armata Islamică din Irak a oferit o primă combatanților care îl vor ucide pe ministrul de Interne, pentru a răzbuna o presupusă operațiune americano-israe- liană de la începutul lunii septembrie, organizată împotriva insurgenților de la Tall Afar, în nord-vestul Irakului.
Turcia, la mâna Austriei

Ziua Chinei Soldați ai Armatei de Eliberare a Poporului, afișând drapelul armatei. au celebrat ieri, in țâța Marelui Zid Chinezesc, Ziua Națională a Chinei. (Foto: epa;

Bruxelles (MF) - Uniunea Europeană ar trebui să deschidă azi, într-un climat de controversă, un lung proces de negociere cu Turcia, cu condiția ca Austria, ostilă u- nei aderări a acestei țări ca membru cu drepturi depline, să renunțe la rezervele sale privind cadrul de negociere.Miniștrii Afacerilor Externe ai Celor 25 urmau să se întâlnească aseară la Luxemburg în scopul de a găsi o soluție acceptabilă pentru ceea ce presa turcă de vineri califica drept o criză.Ambasadorii Celor 25 nu

au putut ajunge, joi, la un a- cord cu privire la documentul care trebuie să fixeze principiile directoare și procedurile după care se vor desfășura negocierile, din cauza Austriei, care cere o soluție alternativă sau provizorie în locul aderării propriu-zise, potrivit unor surse diplomatice. Ceilalți 24 de membri UE doresc să mențină compromisul la care s-a ajuns cu dificultate în decembrie 2004 și care a fost reluat în cadrul de negociere propus în iunie de CE.Deschiderea negocierilor de aderare e programată azi.
Morti în incidente armate

3Bagdad (MF) - Șapte irakieni, între care un copil și un imam sunnit, au fost uciși, sâmbătă, în incidente violente care au avut loc la Bagdad și în nordul capitalei irakiene.Imamul sunnit de la moscheea Arafat din Bagdad, Salah Hassan Ayach, a fost asasinat în propriul vehicul, în cartierul Amin, situat în sud-

estul orașului. Și un ofițer al armatei a fost ucis într-un a- tac similar comis în zona Sadr City de persoane înarmate. La Baaquba, oraș situat la 60 de kilometri nord de Bagdad, un soldat și un șofer de autobuz au fost omorâți în momentul în care persoane rămase neidentificate au deschis focul asupra vehiculului.
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Zona turistică de pe insula Bali a fost lovită de explozii (Foto: epa;

Serie de atentate în Bali
■ Conform experților, 
atentatele de sâmbătă 
din Indonezia poartă 
marca Jemaah Islamiyah.Jakarta (MF) - Cel puțin nouă persoane au murit și 50 au fost rănite într-o serie de explozii care a vizat, sâmbătă, o zonă turistică de pe insula indoneziană Bali.Presa locală a vorbit de trei explozii, iar un martor a trimis un mesaj telefonic prin care anunța că deflagrațiile

s-au soldat cu numeroși morți.Anterior, martori oculari au declarat că cel puțin trei turiști străini au primit îngrijiri medicale în zona falezei Jimbaran, unde se află numeroase restaurante.Poliția a confirmat că o explozie s-a produs în zona plajei Jimbaran, iar alta a vizat o piață din orășelul Kuta.Incidentele intervin la a- proape trei ani de la atentate*'' le comise pe insula Bali la fi octombrie 2002, soldate cu moartea a 202 persoane.
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Democratul e 
singurul aliat 
al liberalului

• Șomerii, la apel. Conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează, marți, 4 octombrie 2005, o întâlnire la care sunt invitați să participe toți șomerii din comuna Buceș. Va fi prezentată oferta actuală a locurilor de muncă și măsurile care pot fi luate la nivel de comună pentru reducerea șomajului. (L.L.)• Expoziții. Camera de Comerț și Industrie *• a județului Hunedoara organizează, înperioada 7-9 octombrie, Târgul pentru întreprinderile Mici și Mijlocii „TIMM". în paralel cu această manifestare se va desfășura și Târgul „Fabricat în județul Hunedoara". (C.P.)
( DlMNOTHCi BALCANISM!

Boul și... gripa 
aviară
Tiberiu Stroia___________
tlberiu.stroiaelnfonnmedla.ro

Dacă, în ultimii 15 ani, am fi arat ogoarele 

patriei cu boii pripășiți prin birourile Minis
terului Agriculturii, nu ne-ar fi prins astăzi 
coana UE cu pantaloni-n vine. De să se mi
nuneze o lume întreagă în ce hal a ajuns, 
astăzi, grânarul Europei. Pentru că, din neferi
cire pentru noi, an de an, agricultura a fost 
la-ndemâna unor boi care au tras în jugul 
marilor interese. Uitați-vă la ce se-ntâmplă 
astăzi în Insula Mare a Brăilei sau în Bărăgan 
și o să-nțelegeți. Gândiți-vă în ce hal a ajuns 
zootehnia unei țări care exporta carne de 
porc în jumătate de Europa și care, astăzi, 
importă patru milioane de capete de porc pe 
an! Iar exemplele pot continua.

Colac peste pupăză, nici guvernarea actuală 

(care-a mai fost la cârma țării în urmă cu 
ceva ani) n-a scăpat de boi. Ultimul, care se 
înghesuie pe listă, este secretarul de stat din 
Ministerul Agriculturii, Vasile Lupu. Care sus
ține sus și tare că gripa aviară n-are rută prin 
România. Zice nea1 Vasile că păsările migra
toare din Rusia și Kazahstan nu vor staționa 
prin Deltă, având un alt drum. Cine știe, 
trecând peste faptul că un singur caz de gripă 
aviară „rade" tot ce e pasăre pe o distanță de 
zece kilometri, poate Vasile are dreptate. La 
ce sărăcie e în România, probabil că nici pă
sările migratoare nu mai opresc pe aici. Deși, 
la cât se bat ai noștri pe ciolan, e greu de 
crezut că nu a mai rămas nimic de ciugulit.

■ Ieri, la Deva, Tări
ceanu a făcut aprecieri 
privitoare la mersul 
reformei în Justiție.
Daniel I. Iancu________________
dankl.lancu0lnfarmmedla.roDeva - Primul-ministru a mai spus că în 2006 vor debuta lucrările la autostrada aferentă Coridorului IV european. Autostrada va avea o lungime de 826 km și va costa 4,75 mid. euro. Ea este prioritatea zero a actualului guvern.
CUVÂNTUL LIBER: Recent, Fran
co Frattini, vicepreședinte al 
Comisiei Europene la Bucu
rești, a acordat o bulină, să 
zicem gri, reformei din 
Justiția Română. Ce pași 
mai trebuie Zăcuți totuși 
pentru finalizarea reformei 
In justiție?

Călin Popescu Tăriceanu: Am avut o lungă discuție cu Franco Frattini. Aprecierile lui Frattini sunt relevante.

Se vinde HaberDeva (C.P.) - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va lansa, azi, la vânzare prin licitație cu strigare pachetul majoritar de acțiuni deținut în capitalul fabricii de bere Haber din Hațeg. Pentru participarea la licitația cu strigare ofertanții vor depune documentele de participare până cel târziu la 19 octombrie. Haber Hațeg are un capital social de 7,9 milioane de lei, fiind specializată în fabricarea berii. AVAS deține 51,71% din capitalul social, restul fiind în posesia altor acționari.

Caricatură de Liviu Stânilă

Data nașterii: 14.01.1952 

Starea dvilă: căsătorit, 2 copii 

Studii: Facultatea de Hidrotehnică - Insti
tutul de Construcții București 

Cariera politică: fondator al PNL,
Ministru al Industriei și Comerțului, 1996- 
1997; vicepreședinte al Partidului Euro
pean Liberal Democrat, din 2003; 
Președinte al PNL, din februarie 2005; 
prim-ministru al României, din 

2004.

Vicepremierul ține la proiecte
■ Banii publici vor fi 
alocați pentru 
proiectele de interes 
național, afirmă Pogea.Deva (M.S.) - Proiectele fără importanță pentru România nu vor mai beneficia de finanțare din banii publici, a declarat, ieri, la Deva, vicepremierul Gheorghe Pogea. El a precizat că alocarea resurselor de la buget se va face numai pentru proiectele de interes național, prioritare, în interesul cetățeanului„Un proiect este prioritar dacă este de interes național și european și dacă joacă rol de efect multiplicator în economie, așa cum este, de
Timiș a trecut la liberali ■>

Deva (D.I.) - Primarul orașului Hațeg, Nicolae Timiș, a fost primit ieri în Partidul Național Liberal, făcând parte din Biroul Executiv al Organizației Județene. Timiș și-a dat demisia, în urmă cu o săp- 

Nicolae Timiș (Foto: Traian Mânu)

Punctul cel mai criticat a fost cel al justiției și afacerilor interne. Sigur, noi am primit și o scrisoare de avertizare, care nu este însă o procedură extraordinară, ci una obișnuită, pentru a se atrage atenția asupra anumitor aspecte. Am convingerea că și raportul Comisiei Europene din octombrie va menționa progresele nu numai la Capitolul 24, ci la toate capitolele. Privitor la Justiție noi am schimbat cadrul legislativ Acum așteptăm laolaltă cu UE ca acesta să-și producă efectele pozitive, adică o justiție corectă și eficientă. Tot ce mai avem de făcut este să aplicăm cadrul legislativ ca la carte.
C.L.: Se tot vorbește de o 
posibilă fuzine între liberali 
și partidul dlui Voiculescu. 
Cât e adevăr, cât poveste 
referitor la acest subiect?

C.P.T.: E un subiect atât de 

exemplu, infrastructura. Nu în ultimul rând, el trebuie să se afle pe agenda cetățeanului, pentru că, dacă există această corespondență, atunci vom avea suportul popular al celor care beneficiază de proiecte”, a spus vicepremierul României.Proiecte hunedoreneGheorghe Pogea a menționat că județul Hunedoara are proiecte care vor beneficia de sprijinul Guvernului, fiind vorba de Coridorul 4 al autostrăzii Arad-Deva-Bucu- rești, reabilitarea rețelei de transport transeuropean care trece prin Valea Jiului, eco- logizarea zonei afectate de restructurarea din siderurgia municipiului Hunedoara. De 
tămână, din Partidul Conservator, declarându-se independent, el fiind urmat de cea mai mare parte a organizației locale. „încă de miercuri, Biroul Executiv Central al PNL mi-a acordat o dispensă pentru a putea să intru în structurile de conducere ale partidului la nivel județean. Deocamdată sunt singurul care m-am încris în PNL”, ne- a declarat primarul Hațegului. Timiș a intrat în PNL „peste rând". Statutul PNL prevede că, doar după șase luni de la înscrierea în partid, un membru poate participa la alegeri, pentru a vota și, eventual, a fi ales.

Premierul Tăriceanu acceptă grupurile de interese (Foto: Traian Mânu)neimportant încât nici nu merită amintit. Merită a- tenție, în schimb, relația între partidul liberal și cel democrat, pentru ca Alianța să nu slăbească. E esențial ca animozitățile să fie depășite pentru a ne prezenta în fața alegătorilor, la fine de mandat, onorabil. Nu fac un secret în a spune că nu ne seduc cântecele de sirenă ale PSD-ului. Partidul dlui Geoană are probleme mari, propunându-și ca unic scop să sădească zâzania în cadrul Alianței. PSD-ul nu e credibil pentru noi.
C.L.: Ați declarat că frontiera 
României va trebui securi
zată cu mult peste un stan
dard normal. Ce înseamnă 
aceasta?C.P.T.: Avem încă probleme legate de securizarea frontierelor, acesta fiind al doilea domeniu în care se așteaptă progrese, pentru a se împiedica imigrația ilegală, traficul de ființe umane și de droguri, tot ceea ce înseamnă crimă organizată. România a luat

Gheorghe Pogea (Foto: t Mânu) asemenea, vor fi alocați bani pentru agricultură, pentru transformarea acesteia din una de subzistență în una performantă. 

măsuri în această privință, nu foarte populare, legate de controlul strict al celor care doresc să plece în UE și care trebuie să îndeplinească condițiile cerute. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Trebuie să ținem cont și de faptul că România va avea a treia frontieră ca lungime din viitoarea UE, deci este o obligație importantă pentru noi.
C.L.: Ce s-a schimbat de la 
declarația președintelui 
Băsescu privitoare la exis
tența unor grupuri de 
interese care parazitează 
activitatea guvernului?C.P.T.: Grupuri de interese au fost și vor fi întotdeauna peste tot. Important este însă altceva, și anume comportamentul autorităților publice închis acEstora’”'Atâta timp cât există transparență de- cizională, grupurile de interese pot să își facă și ele datoria. Nu trebuie să vorbim despre ele ca despre ceva malefic.

Ajutor pentru 
o bisericăDeva (D.I.) - C.J. Hunedoara a hotărât acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult. Deoarece suma avută la dispoziție se ridica la doar 12.500 de lei (RON), iar pe adresa CJ au sosit de la diferite parohii 34 de solicitări, consilierii din comisia de cultură au stabilit să atribuie toți banii unei singure biserici.Este vorba despre biserica din localitatea Ohaba de Sub Piatră căreia i s-a prăbușit acoperișul și are nevoie urgentă de reparații.

Bostan uriaș.Având o greutate de peste 30 de kg, leguma din imagine a crescut în grădina doamnei Nișca Furdui din satul Tisa, comuna Burjuc. «juns la Deva la fiica acesteia, bostanul se va transforma în umplutură pentru un ștrudel ce va putea sătura o stradă întreagă.
(Foto: Traian Mânu)
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- Ziua Mondială a Habitatului (se sărbătorește în prima 

luni din octombrie) 
- Ziua Națională a Germaniei - Ziua Unității Germane (1990) 
1838 - Apare (până la 25 septembrie 1839), la Craiova, 
primul periodic din Oltenia, săptămânalul „Mozaicul", 
sub redacția lui Constantin Lecca,__________________________
1875 - S-a născut (la Eastwell Park, Anglia) regina Maria 
(de Edinburgh), soția regelui Ferdinand I al României (1914- 
1927);(m. 18 iulie 1938, la Sinaia)._________________________
1883 - S-a născut Agricola Cardaș, biolog, agronom și 
publicist; este creatorul învățământului mediu de zootehnie 
și al Centrului universitar de zootehnie în Moldova, la lași 
(m. 30 octombrie 1955).____________________________________
1893 - S-a născut (ia Sinaia) Carol al ll-lea (primul copil 
al regelui Ferdinand Fși al reginei Maria), rege al României 
(1930-1940); Carol al IHea a părăsit România în septem
brie 1940 (m. 4 aprilie 1953, la Lisabona).

Eclipsă de SoareDeva (V.R.) - Astăzi are loc o eclipsă de Soare, vizibilă și din România, prima după cea din 31 mai 2003. La fel ca în 2003 și aceasta se va vedea în țara noastră doar ca eclipsă parțială, în timp ce în alte locuri va fi una inelară (în zonele de centralitate ale eclipsei). Spre deosebire de eclipsa din 2003, care în România începea la răsărit, în 3 octombrie pata de penumbră va intra în tară prin vest - sud-vest și va avea loc la amiază, putând fi mai ușor observabilă. Eclipsa e vizibilă și în județul Hunedoara, imediat după „intrarea” în tară.Cea mai favorabilă zonă pentru observarea eclipsei inelare este peninsula Iberică, respectiv Spania, chiar în capitala Madrid, în România eclipsa va începe în vest la ora 11,06 TLR, iar ca magnitudine va fi mai mare în localitățile sud-vestice și mai mică în nord-est. Astfel, în Calafat acoperirea Soarelui va fi de 56,8%, în Iași de numai 42,9%, iar în București în proporție de 49,1%.
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| utdjtAti
Energie electrică
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice.
Gaz metan
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva; 
09,00-15 00 Al. Patriei, bl. E2, sc. A, B

Str. Horia, bl. 5, sc. R
Apă*
Se întrerupe furnizarea apei în l i.______________________
08.00-15.00 Cart. Gojdu, Școa! Andrei Șaguna

Soluția integramei din nu
mărul precedent: M - C - VAN - PANUSI - AC - MATASE - 0 - PATUL - MAC - LU - TB - UE - VIRA- LITA - GALBEN - N - VAL- OGAR - A - APA - LAN - ST - ABATIE - OSPAT - DA- TATU - MASA - ÎNNOI - ADIA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica_____ 929
Dispecerat gaz______227091
Informații CFR______ 212725
Urgențe_______________ 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.JrP.C. HD ~ 214971
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21 mart-20 apr.

E posibil sâ avefi o întâlnire importantă șl necesitatea i 
negocierii cu o persoană abilă, dar nici d» nu sunteți mai 
prejos.

21 agF.-20 mal

E timpul să munciți. V-ați distrat mult în aceste zile și puteți 
deveni delăsător. O surpriză plăcută vă face cineva din; 
anturaj

21 mai-20 iun. <*'j

Sunteți mai împrăștiat, deci nu vl implicați în activități 
deosebite. Ați putea acorda mai multă atenție celor care 
au nevoie de 9v.

21 iun.-20 iul.
& 

Aveți de luat o decizie. Nu vă lăsați pradă primului impuls! 
Calculați bine înainte de a face ori spune ceva, ca să nu 
aveți pierderi.

21 iak20 aug,.,..

Prudență în tot ce faceți, în discuțiile cu prietenii, pentru 
că aveți tendința să fiți impulsiv. și n£f
răspundeți la provocări!

21 aug.-20 sept.

n
i 

E posibil să primiți o sumă de Dani, suficientă pentru a vă ț 
satisface mici plăceri, refuzate adesea, din spirit de" 
economie.

t 
21 sept.-2Q oct.

•
Se pare că meritele dv sunt observate de persoane cu 
funcții. De aceea primiți mult de lucru, dar șl bani mai. 
mulți.

21 oct.-20 nov.

Aveți senzația că totul e sub control. Veți avea însă unele 
surprize, câteva cblar plăcute. W se cer garanții pe care 
nu le puteți da.

21 nov.-20 dec

Evitați proiectele îndrăznețe, căci n-au șanse de realizare. 
Un telefon vă dă o informație care vă deschide noi per
spective.

21 dec.^psîan.

Căutați noi surse de venituri, dar ar fi bine să mai aveți- 
puțină răbdare. O femeie pe care ați ajutat-o vă întoarce 
serviciul.

21 ian.-20 feBr.

Norocul dv e schimbător, deci ffțl prudent! Aveți mintea 
vioaie, idei bune, așa că faceți un efort ca să depășiți obsta
colele.

21 feiîr.-20 mart

Pierdeți vremea cu analize care nu ajung la nici un rezul
tat. Iar preferați să vorbiți despre ce ați putea face. îi cam 
neglijați pe cei dragi.

7:00 Jurnalul
TVR

7:50 Euro-dispecer 
8:00 Frumusețe

□furata
9:00 Televiziunea -

Holume 
nebună (r) 

9:30 Teleshopping 
10:00 Surprize, 

suiprize... (r) 
12:30 Euro- 

dispecer 
12:35 Teleenddopedia 
13:30 Madeline 
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo 
1430 Teleshopping 
15:00 Pro 

patria 
15:30Kronika 
16:55 Islam: 

confruntări 
interne (r) 

18:00 Sănătate 
pentru toți 

19:00 Jurnalul TVR Sport 
Meteo Cele mai proas
pete știri din țară și de 
peste hotare numai la 
Jurnalul TVR

20:15 Știrea zilei 
21:00 lartă-mă 
22_w Cultura eco 
23:00 Jurnalul TVR. Sport 
2330 Nocturne
030 Spionii (dramă, SUA 

□1997) Fnicndnl 1. Cu: 
Ma**'.iew Macfadyen, 
K<.aley Hawes, Jenny 
Agutter, Peter Firth. 
Regia Jane Feathersto
ne. Premiul BAFTA 
2003, pentru cel mai 
bun serial,categoria 
dramă. Premiul So
cietății Regale de Tele
viziune din Marea Brita- 
nie, 2004. M15 este o 
unitate secretă

125 Sănătate pentru toți (r) 
220 Jurnalul TVR (r) 
3 X eleviziunea - o lume

□nebună (r) 
4-00lartă-mă(r) 
535 Cultura eco (r) 
5:50 Destine secrete 
KUO Teleshopping

PRO TV
7:00 Știrile Pro TV Ce se 

întâmplă, doctore? 
9:10 Omul care 

aduce cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 

10:15 Tu ești, tu câștigi 
11:15 Xena, prințesa război- 

0nică (r)
12:00 Apropo TV 
13:00 Știrile Pro TV 
13:45 Zâmbete într-o pastilă 

(r)
s 14:15 Victime

oinocente (thriller, SUA 
1993)

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 
0Eric Braeden, Joshua 

Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, HeatherTom, 
Melody Thomas Scott 

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Teo. Emisiune de diver

tisment. Teo se întoarce 
într-un decor total 
schimbat cu subiecte 
interesante pentru 
toată lumea și cu un 
nou look

19:00 Știrile ProTv Sport 
Vremea

20:15 Inamicul public (acțiu- 
l-’ne, SUA 1997). Cu: 

Keenen Ivory Wayans, 
Jon Voight Jill Hennes
sy, Paul Sorvino, Eric 
Roberts

22:15 La Bloc Noul sezon al 
□serialului debutează cu 

neașteptata decizie a 
familiei Curcă de a 
pleca în Spania la cules 
de căpșuni

23:00 Știrile Pro IV 
2345 Dispăruți fără urmă Cu: 

□Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery 

045 Icstrim tivi
1:15 Omul care aduce cartea 

(r)
130 Știrile ProTv (r) 

’ 230 Inamicul public (acțiu-
, «ne, SUA 1997, r)

□0 Chestiunea
M

1 &00 Zâmbete lriti-o pastilă
■ 530ksti-imtivif(r)
' WOTeo(r)

ANTENA 1
630 fn gura presei cu Mir

cea Badea
7:00 Observator cu Vlad 

lonescu și Simona 
Gherghe

8:00 Canalul de știri 
’ 10:00 fn gura presei

(reluare) 
10:30 Concurs

interactiv 
12:15 Dădaca 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe 
13:45 Războiul

□ secret al lui Hany Frigg 
(comedie, 1968, SUA). 
Cu: Paul Newman, 
Sylva Koscina, 
Andrew Duggan, Tom 
Bosley

16:00 Observator 
16:45 Anastasia Cu:

□ Elena Korikova, Petr 
Krasilov, Daniel 
Strakhov

17:45 9595 - Te învață ce să 
fad cu dr Cristian And
rei

s 19:00 Observator cu Ales
sandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță

luau Napoleon și josepnme
□(istoric, SUA 1987). Cu: 

Armand Assante, Jac- 
quelline Bisset, Stepha
nie Beachman, Anthony 
Perkins

22:00 Secretul Măriei. Cu: 
gloan Isaiu, Anemona 

Niculescu, Olga Delia 
Mateescu, George 
Mihăiță, Toma Dănilă, 
Cristian Popa, Dana 
Măgdici

23:00 Observator cu Letiția 
Zaharia

0:00 Somn ușor, Hutch Ri- 
□mes (thriller, 2000, 
• SUA). Cu: Steven We

ber, Swoosie Kurtz, Gail 
O'Grady

2d» Concurs
Interactiv

3d» Observator (r) 
400 Dădaca
0 (reluare) 

i OG Anastasia (r) 
5309595 (r)

6:00 Tandrețea cailor sălba- 
Htid (dramă, Canada, 

2002)
730 Un cățel în cupele 

-europene (comedie, 
SUA, 2004). Cu: Jake 
Thomas, Nick Moran, 
Lori Heuring

9:00 Reconstituirea unei
S3 iubiri (dramă. Danemar

ca, 2003). Cu: Nikolaj 
Lie Kaas

1035 Sindicalista (comedie, 
HCanada, 2003). Cu: 

Alison Pill, Sarah 
Gadon, Gil Bellows 

12:05 Nu e vina noastră! 
S;Ș(comedie, Italia, 2003).

Cu: Carlo Verdone, 
Margherita Buy, Anita 
Caprioli, Stefano Pesce 

14:00 Iubire interzisă (dramă, 
□Estonia, 1999). Cu: 

Keith Carradine
15:50 Zâna Măseluță (fante- 

Elzie, Marea Britanie, 
2004)

17:20 Preotul, rabinul și fata
□(romantic, SUA 2000) 

19:30 Pe platourile de 
filmare. Episodul 40

20:00 Prăbușirea zborului 323
■ .'(dramă, SUA 2004). 

Cu: Julia Arkos, Doron 
Bell, Darcy Belsher, 
Mag, ian Black, Frank 
Cassini. Regia: Jeff 
Bleckner

2130 Matrix reîncărcat 
□(acțiune, SUA 2003). 

Cu: Keanu Reeves, 
Laurence Fishbume 

2345 Huff. Episodul 1: Pilot
0:40 Huff. Episodul 2: Un 

□pacient dificil
135 Italiencele (comedie, 

□România, 2004). Cu: 
Mara Nicolescu, Ana 
Ularu, Valentin Popes
cu, Valentin Teodosiu 

2:55 Doar un sărut (come- 
□die, SUA 2002). Cu: 

Marley Shelton, Ron 
Eldard, Kyra Sedgwick, 
Marisa Tomei

£25 Destine liiaudșate 
□(comedie, SUA 2004).

Cu: Michael Leydon

TVR 2
07:00 D'Ale lu’ Mitică (relua
re) 08:00 Teleshopping 0835 
CeZar și tipar (reluare) 09:00 
Minorități sub trei dictaturi 
(reluare) 09:30 Poftă bună! 
(reluare) 10:00 Atenție, se 
cântă! 11:15 Secrete regale 
11:45 Pasiuni (film serial) 
12:40 Farmece (film serial) 
13:30 Teleshopping 14:00 
Dansatorii zburători 1430 
încurcăturile lui Zack (film se
rial) 15:00 împreună în Euro
pa 16:00 Zona de conflict 
16:35 Jurnalul TVR. Sport. Me
teo 17:00 Rebelii (film seri- 
al) 18:00 Jurnalul Euronews 
1830 Minorități sub trei dic
taturi 19:00 Cătălin Crișan și 
prietenii lui 2030 Ciucurencu 
2130 Jurnalul TVR. Sport Me
teo 22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Iubiri și secrete (dramă, 
Italia, 2004) Partea a doua. 
Cu: Monica Guerritore 00:05 
Inspectorul Linley (film serial) 
01:10 Oala sub presiune (re
luare) 02:40 Wonder boys 
(dramă, SUA 2000) Cu: Mich
ael Douglas

TV SPORT
09:00 Știrile TV Sport 09:30 
Fotbal SuperSpania: Espanyol ! 
- Villareal (r) 11:20 Handbal: 
Dinamo București - Ciudad Re
al, meci din Liga Campionilor 
13:10 Fotbal: Intergaz ■ Pe
trolul, meci din Divizia Bl5:00 
Știrile TV Sport 15:10 Box pro
fesionist: Legea pumnului 
16:00 Știrile Tv Sport 16:30 
Fotbal: SuperSpania 1830 Ști- , 
rile TV Sport 19:00 Fotbal în 
sală: București - Deva, meci 
în Caionatul național MGA , 
21:00 Știrile TV Sport 21:30 
Box profesionist: Lorzii ringu
lui: Myke Tyson, bestia 00:00 
Știrile TV Sport. Știrile Tv Sport I 
sunt din oră în oră la fix. La 
18.30, la 21.00 șl la 24.00 Tv i 
Sport difuzează trei ediții ex- ’ 
tinse de știri, cu Informații ț 
complete despre evenimente i 
0030 Fotbal: Bătălia pentru 1 
Anglia

PRIMA TV
08.-00 Sport cu Florentina 0835 
Dragoste și putere (s, r) 09:30 
Sunset Beach (s, r) 10:25 Casa 
noastră 10:45 Sport, dietă și o 
vedetă 11:15 Tele RON 1220 
Teleshopping 12:50 Sunset 
Beach (s) 1420 Garito (I) 1525 
Dragoste și putere (s) 16:25 ; 
Garito (II) 17:25 Trăsniți în 
N.AT.0. (s) 18.00 Focus. Sport ț 
Meteo. Cu: Cristina Țopescu * 
1845 Oamenii vorbesc 19:30 
Da sau nu 2000 Poliția în acțiu- * 
ne21.O0Trădafiîn dragoste. Cu 
Ernest 22.00 Trăsniți în N AT.O. 
22:30 Focus Plus 23:15 Pro 
Sport Show 01.00 Focus plus. 
02:00 Guiness

PRO CINEMA
06.00 Apropo TV 0700 Rondul 
de dimineață 10:00 Telesho- 
ping 10:15 Lumea Pro Cinema 
11:00 Dincolo de Africa 13:00 
Desene animate (film serial) 
14:00 Viața la Casa Albă (film 
serial) 1500 Verdictcrimă! (film 
serial, reluare) 1600 Telefonul 
de la miezul nopții (film serial, 
reluare) 1700 Calea Victoriei 
1900 Surorile (film serial) 2000 
Xena 21:00 Dosarele X (film 
serial) 22:00 Arta sacrificiului > 
0QO0 Cristi Tabără cu ochii pe : 
ei

NAȚIONAL
0700 Programul de știn N24 ■< 
0945 Teleshopping 11:00 Al- , 
bumul național (r) 13:00 Ochi 
negri (r) 1400 Jurnalul de prânz s 
1430 Detectivi îh paradis (s) 
1530 Ruth Rendell (miniserie) ’ 
16:30 Ochi negri (s) 17:30 
Naționala de bere 18:30 24 de ‘ 
ore Național TV 1920 Sport 
Național TV 1945 țara Iu1 * 
Papură Vouă 2000 Au bărbații ■ 
orgasm? Jimmy Ravlnsky este 
profesor și împreună cu colegii 
săi de cameră participă la un ' 

experiment psihologic, orga- 
nlzat de o mișcare feministă. 
2200 Marea amețeală 0000 
Naționalul de la miezul nopții. i 
0030 Frankenstein

acasA
05:00 Poveștiri adevărate (r) 
0600 Al șaptelea cer (r) 0645 
Acasă în bucătărie (r) 0800 Cu
loarea păcatului (r) 09:15 Cor
azon latino (r) 11:00 Amazoa
na (s) 12:00 Valentina, grăsuț 
mea fiumoasă (s) 1400 Legătu
ri de familie 1530 Micuțul Fri- 
jolito 17:20 Rețeta de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 1825 
Vremea de acasă 1830 Ino
cență furată (s) 2030 Lacrimi de 
iubire 21:30 Culoarea păcatu
lui 2230 De 3 x femeie 0000 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (r) 0200 De 3 
x femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (r) 04:15 Amazoana (r)

M1
10:00 Mai mult decât medic 
110O Mozaicul zilei 11:55 Jur
nal parlamentar 1245 Diversi
tatea religiilor 1300 Ora de ști
ri 14:00 Magazinul rromilor 
1430 Domovina 1505 încân
tare 16:00 Vară aventuroasă 
1700 Știri 17:10 Planeta alba
stră 180012+1830 Știri 1838 
Știri regionale 1830 Discuții în
tre generații 19:35 Povești 
19:55 Vecinii 2030 Știri 2105 
Girofarul albastru 2205 Traficul 
de organe 23:05 Luni seara 
0005 Dezbatere

REALITATEA
0600 Realitatea de la 06:00 
0645 Bună dimineața, Româ
nia I 1045 Bani europeni/ 
Români/Orașe/ Bani de buziu- 
nar 11:15 Deschide lumea (re
luare) 1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (reluare) 
15:15 Audiență în direct 16.-00 
Realitatea de la 1600 17:15 
Orașele României 1745 Edito
rii Realității 18:45 Realitatea 
zilei 20:15 100% Cu Robert 
Turcescu (talk show) 2100 Rea
litatea de la 21:00 2145 Cifre
le Realității 22.-00 Jurnal 2245 
Filiere 23:00 Politica, fratel 
2330 Știri 0000 Realitatea de 
la 00:00

06.30-07.00 Observator (r)
16.30 -16.45 Știri locale

0830-10.00 Reluarea emisi; 
unilor din ziua prece
dentă

1830-18.45 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

07.00 Dragoste și război 
(dramă, SUA 2001) 

• 0845 O șansă de împăcare 
(dramă, Anglia, 1994) 

! 1030 Viață de familie (dramă, 
SUA 2004)

12.15 0 promisiune împlinită: 
Povestea Oksanei Baiul 
(dramă, SUA 1994)

1400 Fiicele lui McLeod (s) 
1445 Dragoste și război 

(dramă, SUA 2001, r) 
■1630 O șansă de împăcare ;

(dramă, UK, 1994, r) »
18.15 Viață de familie (drarrâî, 

SUA 2004, r) ‘
20X» Fiicele lui McLeod (s) v 
21.00 Sfârșitul verii 
2245 Brigada de poliție 
2345 Crimele din Midsomer

DISCOVERY
■ 101» Natura dezlănțuită: 

Frigul
111» Evadare printre lacuri 
12.00 Vânătorii de mituri 
131» Algele ucigașe

j 141» Lucy Lawless prezintă: 
Războinici femei x 

152» Superstructuri .4 
16.00 Dincolo de Triunghiul 

Bermudelor
171» Curse
181» 0 pradă mortală 
191» Mașini extreme ,

- 201» Vânătorii de mituri J
21.00 Chirurgie plastică din ' 

cap până In picioare ■ 
! 221» Retușat cu bisturiul j 
1231» Adolescentul de 178 dfe 

, kilograme
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• Banii înapoi! Consiliul Concurenței a decis, în urma unei investigații declanșate din oficiu, că 31 de firme din zonele defavorizate trebuie să restituie ajutoarele de stat primite peste limita maxim admisă. Printre acestea se numără și firme din județul Hunedoara. (C.P.)• Costurile pestei. 23 de focare de pestă <1. porcină au fost înregistrate până la aceastădată în județul Hunedoara, ultimele două’ focare fiind depistate la 1 septembrie în Deva și Bălata. Pentru cele 125 de animale sacrificate, proprietarii vor fi despăgubiți, banii fiind primiți prin intermediul Direcției Agricole Hunedoara. (L.L.)

Cele mai scumpe chirii 
sunt în Deva (Foto: T. Mânu)

________________ CWĂMfflț 

„Conduc cel 
mai greu 
minister!"

Chirii mai mariDeva (C.P.) - Chiriile au crescut cu circa 8- 10% față de anul trecut, în Petroșani începerea anului universitar determină întotdeauna majorări ale chiriilor.Se cere între 800 de mii și 1,4 milioane de lei în funcție de zona unde este amplasată locuința, susține reprezentantul unei agenții imobiliare din Petroșani.La Deva chiriile variază între 75 și 150 de euro pe lună și se pre- ■"■ feră contractele pe ter- ' men lung. Clienții sunt elevii de la liceele din municipiu.

Mai facil
Deva (C.P.) - Judecă
torul sindic va rezolva 

numai eventualele se
sizări privind existența 
unor opinii diferite în
tre creditorii, debitorii 
și acționarii unei fir
me, pronunțându-se 
exclusiv asupra legali
tății unei măsuri, și 
nu asupra oportunită
ții deciziei din punct 
de vedere economic. 
Prevederea este cu
prinsă în proiectul de 
lege privind insolven- 
ța. Procedurile prevă
zute în proiectul de 
lege se aplică pentru 
comercianții persoane 
fizice, asociațiile fami
liale, societățile co
merciale fără active 
și/ sau fără evidențe 
contabile ori al căror 
sediu nu mai există 
sau nu mai corespun
de adresei din Regis
trul Comerțului, pre
cum și pentru debito
rii dizolvați sau care 
și-au declarat intenția 
de intrare în faliment. 
Au fost eliminate atri
buțiile judecătorului 
sindic de a elimina 
din oficiu măsurile 
administratorului judi- 
ciar/lichidatorului și 
cele privind autentifi
carea actelor juridice 
încheiate de lichida

tor.

■ Prezent la Deva, mi
nistrul Agriculturii a 
făcut o radiografie a 
agriculturii românești.
Tiberiu Stroia_________________
tiberiu.stroia@informmedia.roDeva - Ascultându-1 pe ministrul Agriculturii, Gheor- ghe Flutur, vorbind despre agricultura țării, nu este greu să înțelegi dezastrul în care se zbate una dintre cele mai importante ramuri ale economiei naționale. De 15 ani de democrație, ne izbim de legi „prelucrate” pentru a a- coperi cererile clientelismu- lui politic, de zeci de mii de retrocedări făcute după ureche și, nu în ultimul rând, suntem obligați să suportăm haosul care domnește pe piața agricolă. Plecând de la aceste ipoteze de lucru, Cuvântul Liber a încercat să afle de la ministrul Gheorghe 

CARTE DE VIZITĂ
.4*^4 4 4 4 4*4' 4^4 4 wwtv'vS.VwGheorghe Flutur
Data nașterii: 08.07.1960

Locul nașterii: localitatea Botoșana, 
județul Suceava

Stare civilă: căsătorit

Studii: Facultatea de Silvicultură Brașov 

Activitate profesională: 1985-1991 ingi
ner silvic; 1991-1997, șef ocol silvic 

1997-2000 director direcție silvică 

din 2005 ministrul Agriculturii

Flutur care sunt prioritățile ministerului pe care îl conduce.
CUVÂNTUL LIBER: Integrarea în 
UE bate la ușă. în ce 
măsură micul producător va 
reuși să facă față acestei 
provocări?

GHEORGHE FLUTUR: Agricultura europeană nu are nimic de-a face cu agricultura de subzistență care, la ora actuală, se practică într-un procent foarte mare. Cea mai eficientă soluție este asocierea. Țăranii care nu se vor asocia și care nu vor forma asociații agricole viabile nu vor avea acces la fonduri europene. Este momentul să înțelegem că lucrurile se vor schimba radical, iar asocierea nu înseamnă colectivizare. Și subvențiile pentru diferite culturi vor ajunge într-o foarte mică măsură la cei care practică acest gen de agricultură.

ACTUALITATE /5

C.L.: Indiferent că este prea 
puțin sau prea mult, în 
fiecare an apar probleme cu 
recolta de grâu. Care este 
cauza acestor probleme?Gh.F.: Pe piața agricolă a României este un adevărat haos. Cauza este subvenționarea u- nor culturi fără a avea certitudinea că cererea va acoperi oferta. Spre exemplu, anul trecut, printre altele, s-a subvenționat cultura grâului. Astfel, au fost însămânțate aproximativ 2,5 milioane de hectare cu grâu. Și s-a ajuns la un excedent de grâu pe piață care a generat o scădere drastică a prețului. în acest context, prin noua Lege a Piețelor, statul se pregătește să intervină pe a- cest segment. Pe de o parte, garantează achiziționarea unei părți din producție, pe de altă parte încurajează dezvoltarea sectorului zootehnic. în așa fel încât producția să poată fi vândută în totalitate pentru a putea fi transformată în bani.
C.L.: Am avut Legea 18 
privind retrocedearea 
terenurilor agricole. La ce 
bun Legea 247?

Gh.F.: Este pentru prima dată când o lege a retrocedării vorbește despre retrocedarea întregii proprietăți. Statul garantează proprietatea. Legea 18 a fost făcută în așa fel încât să satisfacă clientela politică. Iar faptul că avem aproximativ 1.200.000 de procese în justiție pe această temă certifică ceea ce spun.
C.L.: Evaziunea fiscală este o 
problemă cu care se con
fruntă și ministerul pe care- 
1 conduceți. Ce soluții aveți 
pentru eradicarea ei?Gh.F.: Pentru stoparea evaziunii fiscale pregătim o serie de măsuri care vor viza, într-o primă fază, unitățile de morărit și panificație. Astfel, morile vor fi prevăzute cu contoare speciale pentru a cunoaște exact cantitatea de făină produsă. Cât despre unitățile de fabricare a pâinii, acestea vor fi obligate să ștanțeze fiecare pâine care iese pe poarta fabricii. Este anormal ca, la ora actuală, să avem mai mult de 40 la sută din pâine produsă la negru.

i

R»t»i medii in pint*
Geană 10000 12000 leMg
Pătrunjel 35000 lei/kq
"pellnă 15000-2000 lei/buc.

Usturoi 50000 lei/kg

Ardei Iute 50000 lei/kq

Spanac 90000 lei/kq
Varză dulce 10000 lei/kg

Varză murată 35000 lei/kq
Fasole uscată 35000 - 40000 lei/kq
Varză roșie 20000 - 25000 lei/kq
Gogonele 20000-25000 lei/kq

Lapte 12Ș00 lei/litru
Brânză dulce 25000 lei/bucata

Smântână 25000 lei/borcan
Telemea 120000 lei/kg

Mere 12OOO-2DO0O Ict/feg

Pere 15000-20000 lei/kg
Prune 15000 lei/kq

Struguri 20000-25000 leiffig
Piersici 30000 JeWg

Turca na atrage tot mai greu euro

TMHttlCpl NRSUE
Jjj7jJjj<j4<jkrfJjJJ4jj«j*jj>jJjj.

ROL. Valute în cont RON
' 1 EURO 3,5586 35586

1 liră sterlină 5,2091 52091
1 dolar SUA 2,9585 29585

■ Zeci de moldoveni 
vin în fiecare an la O- 
răștioara de Sus pentru 
berbeci de producție.
Loredana Leah________________
loredana.leah@informmedia.roOrăștioara de Sus - Exemplarele de ovine din rasa țur- cană prezentate de crescători la târg sunt deosebite, unele dintre acestea fiind clasificate în patrimoniul genetic național. Zona este recunoscută prin tradiția creșterii oilor, această îndeletnicire fiind perpetuată din tată în fiu. Nici costumul popular nu a fost uitat de localnici, toți crescătorii de ovine fiind îmbrăcați în straiele costumului popular pe care bunicii noștri îl foloseau în zilele de 

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

1. SNPPETROM 0,4530 +0,44
2. SF1 BANAT-CRIȘANA 1,6000 -0,68
3. TLV 1,0400 0
4. BRD 12,9000 -1,53
5. IMPACT 0,4690 -0,21
6. AZOMUREȘ 0,3200 0
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8450 «0,60
8. ROMPETROL 

RAFINARE (RRC)
0,1170 «0.86

9. HABER 0,3400 -0,29
10. BCCARPAT1CA 0,5600 -0,88
11. DECEBAL 0,0112 -4,27
12. ARGUS CT 3,3000 +0,92
Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

Expoziția de la Muzeul din Orăștie (Foto: Daniel I. lancu)

sărbătoare. „Viața ciobanului este grea pentru că, indiferent de vreme, ciobanul trebuie să aibă grijă de turma sa. Am 71 de ani și peste 300 de oi, dar nu mi-aș putea imagina viața fără oi, fluier și bâtă”, spune loan Crăciun.Pășuni insuficiente„Oieritul nu rentează. Pășunile pe care le avem nu sunt suficiente, iar prețul primit din vânzarea produselor obținute de la oi este mic și banii de-abia ajung pentru cumpărarea hranei oilor”, spune un crescător de oi din Grădiște.Toți crescătorii de ovine de rasă țurcană, prezenți ieri la târgul-expoziție, au primit diplome de participare. Prima ediție a târgului a coincis cu apariția primei Asociații Zonale a Crescătorilor de Ovine
Tineri din Orăștioara, crescători de ovine (Foto: Loredana Leah)din județ. Direcția pentru A- gricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara încearcă să sprijine crescătorii de ovine,
„Zilele dacilor" la Orăștie
■ Orașul a sărbătorit, 
la sfârșitul săptămânii, 
10 ani de la ridicarea 
la rang de municipiu.Orăștie (D.I.) - Manifestările au cuprins și concursul „Dacii, strămoșii noștri” dedicat elevilor, acțiuni cu prilejul Zilei Recunoștinței și Zilei Recoltei, vernisarea unor expoziții tematice, întreceri sportive și spectacole. Autoritățile locale au acordat, pentru prima dată, și diploma și medalia „Pro Orăștie”, unor personalități care au con

această zonă a județului fiind printre singurele din țară care mai păstrează rasa pură de țurcană.
tribuit la dezvoltarea localității. Printre acestea s-au numărat fostul deputat Petru Ște- olea, sculptorul Nicolae A- dam, precum și profesorii Petru Baciu și loan Popa. Pe lângă expozițiile de la Biblioteca Municipală (carte), Sala de Sport (diplome și trofee sportive), Sala ASTRA (fotografie - Sandu Cazan, pictură - Mircea Zdrenghea), a fost vernisată și expoziția temporară de la Muzeul de Etnografie și Artă Populară, expoziție ce a cuprins descoperiri arheologice și repere istorice ale zonei Orăștiei.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:loredana.leah@informmedia.ro
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în schimbul 3

• Control. Muncitorii care lucrează în tură de noapte apreciază că în porțiunea orară dintre 3 și 5 dimineața se „luptă" cel mai greu cu somnul. Poate de aceea controalele întreprinse de organele de control din societățile comerciale se efectuează exact în acel interval orar. (IJ.)
• 2-3 zile, fără somn. Lipsa somnului nu afectează performanța, dacă munca pe care trebuie să o desfășori, în pofida complexității ei, este interesantă sau destul de stimulatoare. (L.L.)

AlimentațiaDeva (I.J.) - Potrivit medicilor nutriționiști, schimbările de program vă pot face dificilă o alimentație corectă și sănătoasă. Există tentația ca, lucrând de noapte, să consumați în special alimente de la magazine non-stop, în general hrană rece și neadaptată nevoilor dumneavoastră. Iată câteva recomandări de la spacialiști: pachetul de acasă - preparân- du-vă de acasă pachet, veți rezista tentației de a consuma alimente inadecvate. în componența acestuia veți include fructe și legume, nefiind recomandate cantități mari. Turele de noapte pot interfera cu elemente de rutină digestivă, proprii fiecărei persoane. Evitați cafeaua noaptea târziu. Consumul acesteia va trebui redus înainte de a intra în tura și la începutul programului de noapte. Astfel, nu veți avea probleme cu somnul, dimineața, când ajungeți acasă.

Activitate 
socială
Deva (IJ.) - Abilitatea 
de a ne adapta la un 
program cu ore de 
noapte este foarte 
diferită de la o per
soană la alta. în timp 

ce pentru unii aceas
ta nu reprezintă o 
problemă deosebită, 
pentru alții poate fi 
o frustrare zilnică cu 

impact asupra 
sănătății ce, în timp, 
va duce la schim
barea locului de 
muncă. Chiar și în 
condițiile schimbării 
de program va trebui 
să vă mențineți și 
activitatea socială. 
Vă propunem câteva 
metode prin care să 
vă mențineți partici
parea la eveni
mentele din familie: 
sunați acasă și vorbiți 
cu copiii și familia 
seara, înainte ca ei 
să se culce, și 
dimineața, după ce 
s-au trezit, informați 
prietenii și familia 
despre programul 
dumneavoastră, 
faceți-vă timp pentru 
a fi împreună cel 
puțin o oră pe zi 
pentru a nu vă izola 
de cei dragi.

UPU - cenușăreasa spitalelor
■ Cele mai grele secții 
ale oricărui spital 
sunt considerate 
urgența și ATI.
Ina Jurcone___________________
ina.Jurconefinfarnunedia.roDeva - Medicii și asistentele care lucrează în schimbul de noapte apreciază tura ca cea mai dificilă. De aceea, planificarea pe secție se face de tip mozaic. „După o tură de noapte, medicii și asistentele sunt ei înșiși bolnavi. Le asigurăm atunci un liber în ziua următoare, iar a doua zi vor lucra în schimbul I”, afirmă dr. Tănase Popa, șeful UPU din cadrul Spitalului Județean

Hunedoara. La Deva, urgența este asigurată pe timp de noapte de doi medici și patru asistente. Medicii din cadrul
Asigurăm 
urgențele indife 
rent dacă pacien
tul are sau nu 
asigurare me
dicală

este albă și funcționăm cu motoarele turate, mai spune dr. Popa. Avem pe 24 de ore cel puțin 120 de pacienți, din care urgențe majore circa 80. La noi nu există termenul „nu
pot”. Facem față, în orice condiții, oricărei situații. în caz de accident grav, cu multe victime, suntem obligați să mobilizăm toți medicii de gardă”.

Dr. TăNASE Popa, 
șef secție UPU Deva
•••••••••*••••..............secției sunt, obligatoriu, specialiști, iar salarizarea prevede un spor mai mic decât cel din secțiile de ATI și pneu- mologie unde acesta este de trei ori mai mare. „Noaptea Urgențele de chirurgie sunt trimise în sala de operație (Foto: arhivă)

Noaptea mi se pare mai greu

Dispecerul preia cazurile $i ia legătura cu 
agenții de pază și protecție (Foto: ina Jurcone)

Liviu Bodea

■ Alina Vaida a reușit 
în trei ani de taximetrie 
să câștige respectul și 
admirația colegilor.
Loredana Leah________________
loredana.leahfinformmedla.roDeva - Să fii o femeie ta- ximetrist pe timp de noapte e o mare provocare. „Taxime- tria a devenit pasiunea mea”, spune Alina Vaida, o femeie simpatică, de 30 de ani, din Deva. Faptul că și-a ales această meserie nu o împiedică să aibă o viață cum nu se poate mai normală, având o fetiță de 10 ani și o familie normală.„Noaptea, chiar dacă șoseaua este mai liberă fiind doar

noi, polițiștii și măturătorii, este foarte obositor, ochii fiind foarte solicitați. Mai este prezent și pericolul radarelor! în trei ani de taximetrie am reușit să <citesc> oamenii și dacă un client mi se pare că nu prezintă încredere, îl refuz politicos. Pe timp de noapte

ești singur cu mașina și s-ar putea să nu vadă nici un coleg că ți se întâmplă ceva rău. Uneori, noaptea, facem și livrări la domiciliu, mulți deveni dorind să mănânce, noaptea la trei, un anumit tip de sandwich, pe care eu i-1 duc!”, spune Alina.

Noapte sau zi, Alina Vaida este la dispoziția dumneavoastră

fciyL, > t- 1 *

Somnul 
paznicului!Deva (L.L.) - Munca de paznic în tura de noapte la un supermarket este obositoare și solicitantă. Cei care sunt chemați pentru tura de noapte sunt atent selectați. „Oboseala se instalează mult mai repede atunci când nu ai nimic altceva de făcut decât să veghezi și să patrulezi. A- tenția scade și îți poate fi distrasă foarte ușor pentru că, în ziua de azi, hoții folosesc orice mijloc și metodă pentru a-și atinge scopul”, spune Constantin R., paznic.

Avem 5 minute pentru 
intervențieDeva (I.J.) - Doi agenți de pază și protecție asigură permanența în situații de furturi din magazine pe timp de noapte din cei 10 angajați ai unei firme de pază din Deva. Orice infracțiune constatată la o unitate dotată cu sistem de alarmă avertizează dispecerul care își trimite a- genții în cel mai scurt timp. Chiar dacă intervențiile pe timp de zi sunt mult mai numeroase, noaptea este maigreu. „Noaptea organismul își cere dreptul la somn. Unitatea unde intervenim nu este întotdeauna dotată cu luminatoare și avem vizibilitate redusă. Atunci suntem nevoiți să ne dotăm cu lanterne. Cel mai greu ne este între 12 noaptea și șapte dimineața. însă facem față oricărei situații. Trebuie! Singurul avantaj în timpul nopții este că nu există trafic pe șosele și în maximum 5 minute ajungem la obiectiv”, precizează directorul agenției, Liviu Bodea. Echipa operativă este condusă de loan Târpan, care apreciază că serviciile sunt asigurate la standarde ridicate în orice moment al zilei.

Dansatoare în schimbul trei

Bani câștigați, ușor,
■ Senzualitate, las
civitate și miros de 
testosteron impregnat 
în aer: club de noapte.
Ina Jurcone___________________
ina.Jurconeflnformmedia.roDeva - Cea mai bună dansatoare dintr-un club de noapte devean are 21 de ani, e o moldoveancă focoasă și frumoasă. Știe să aprindă un bărbat. Nu contează vârsta.„Nu mi-e rușine de ceea ce fac. Nu contează că lucrez noaptea. Pentru cât câștig aici,

dacă-mi merge bine o noapte, aș lucra într-o fabrică o lună sau chiar mai mult. Și e simplu: dai un sutien jos și la plajă. E o meserie”, spune fata.„Meseria” are și riscuri: „Te cheamă clientul și te servește cu băuturi. Trebuie să accepți orice client. Dacă te face proastă, trebuie să lași de la tine. Au fost clienți cu care mi-a făcut plăcere să stau. Au fost clienți care m- au cerut de soție. Au fost care s-au îndrăgostit. încearcă să mă atingă. Unii sunt mai timizi, alții mai îndrăzneți. Sunt unii care vin, consumă

noapteași după ce văd nota de plată vor să cheme poliția”, spunea Emilia (nu este numele ei real! - n.r.)Meserie de renumeFetele care lucrează în club au diferite programe: striptease, topless sau cabina p duș. Costumele trebuie să le arate cât mai sexy.„în meseria mea se lucrează numai de noapte. Am lucrat în Japonia și aveam 1000 de euro salariu. Aici câștig în jur de 500.000 de lei pe seară, procent la consumație”, recunoaște Emilia.

ina.Jurconefinfarnunedia.ro
loredana.leahfinformmedla.ro
ina.Jurconeflnformmedia.ro


„Am riscat enorm astăzi"

• Asociații. în județul Hunedoara există 41 de asociații sportive care funcționează pe lângă unele instituții. Marius Simina, directori rul executiv interimar al Direcției pentruT Sport a Județului, ne-a precizat că aproximativ 80% dintre ele sunt pentru fotbal. (V.N.)• Panică. La conferința de presă ținută la sfârșitul partidei de la Petroșani dintre Jiul și Politehnica Timișoara, antrenorul timișorenilor, Cosmin Olăroiu, a spus că în repriza a doua echipa sa a intrat în panică și nu și-a putut face jocul pentru a întoarce rezultatul. (V.N.)• Dedicație. Jucătorii dinamoviști au dedicat victoria de la Bistrița fostului lor căpitan, Cătălin Hâldan, decedat pe 5 octombrie 2000. Dinamoviștii au purtat, pe sub tricourile de joc, maiouri cu numele lui Hâldan și cu numărul 11, purtat de acesta la Dinamo. (V.N.)
Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Vlll-a: Sâmbătă: Sportul 
- Oțelul 4-0; FC Vaslui - FC Național 0-0; CFR Cluj - Pan
durii 1-2; Jiul - Politehnica Timișoara 1-1; Farul - FC Argeș 
2-0. Duminică: Gloria - Dinamo 1-2. Partidele Steaua - 
FCM Bacău și Rapid - Poli lași s-au încheiat după închiderea 

ediției.
Clasamentul

■ Jiul nu s-a lăsat 
intimidat de vedetele 
timișorene. Putea 
câștiga trei puncte.
Valentin Neagu
valentin.neagu@infarmmedia.roPetroșani - Hotărât lucru, „minerii” nu au avut sâmbătă noroc. Cu puțină șansă, ei puteau obține primele trei puncte pe teren propriu. Erau cu atât mai valoroase, cu cât se obțineau împotriva unei echipe mult mai galonate și lăudate.Politehnica a început meciul în forță, ca o echipă cu pretenții și care se respectă. Așa se face că în minutul 5 era deja 1-0 pentru timișoreni după o fază pornită de pe dreapta de la Caramarin. Se părea că nu există nici o piedică în a obține o victori- e lejeră în fața neexperimen- taților jucători ai lui Chirilă. Intențiile ofensive ale oaspeților se vedeau clar după așezarea în teren: Viorel Moldovan ca vârf împins, susținut de Caramarin, ambii ajutați de pe extreme de Olah și Coman.încet, încet însă, Poli a slăbit presiunea la poarta Jiu-

Apărătorii Jiului au luptat din greu cu vedetele timișorenilor (Foto: Traian Mânu)lui, ceea ce a dus la apropieri tot mai periculoase ale gazdelor de poarta oaspeților. Pe acest fond, dintr-o fază fâgț, în minutul 31, a venit și egalarea.Până la finele primei reprize sunt de remarcat alte câteva ocazii ale Jiului, dar fără nici un rezultat. ®Limitele jucătorilor wRepriza a doua s-a desfășurat cam în aceleași constante. Să remarcăm însă cea mai mare ocazie a partidei. în minutul 54, Ilin a scăpat sin-

Stadlon: Jiul; Spectatori: 8000_________________________________________________
1-6 (min. 5): Caramarin a centrat de pe dreapta, Moldovan prelungește eu 

capul, iar Coman, din 6 metri, trimite tot cu capul în poartă; 1-1 (mln. 31): 
Pîcleșan execută o lovitură liberă de la 35 de metri lateral dreapta și Mircea 
Gheprghe deviază cu capul la colțul lung. _____________ __ ________
Jiul Petroșani: Mulțescu, Bădoiu (85 - Voicuj, Mifiart, Kalai, Rereny, M. Ghe- 

orghe, Pîcleșan, Ilin, C. Petre (75 - Vezan), Movilă, CI. Drăgan (73 - Dul- 
cea). _________________ . \ ,_________
Politehnica Timișoara: M. Popa, M. Rus, Cânu, Bătrânu, Bălace, Olah (- 85 
Paez), Naidin (62 - Velcea), Ov. Petra, G. Coman, Caramarin (59 - Bucur) 
Moldovan.

gur cu portarul Popa, dar acesta reușește să respingă în corner. Acesta a fost momentul celor trei puncte.
Sud-americanii învinși de CIP

Vaslui; FC Național - FC Argeș; FCM Bacău - Rapid; Dinamo 
- CFR Cluj; Poli lași - Gloria; Pandurii - Sportul; Oțelul - 
Jiul; Farul - Steaua.

1. Dinamo 8 6 1 1 24-7 18
2. Steaua 7 5 2 0 14-3 17
3. Farul 8 5 2 1 12-8 17
4. CFR Cluj 8 4 3 1 14-5 15
5. FC Național 8 4 2 2 6-9 14
6. Sportul 8 3 4 1 15-7 13
7. FC Arqeș 8 3 3 2 9-8 12
8. Poli Tim. 8 2 4 2 8-4 10
9. Rapid 7 2 3 2 10-10 9
10. Poli lași 7 3 0 4 5-8 9
11. FCM Bacău 7 2 2 3 3-9 8
12. Jiul 8 1 3 4 5-10 6
13. Pandurii 8 2 0 6 6-14 6
14. Oțelul 8 1 3 4 5-15 6
15. Gloria 8 1 2 5 5-13 5
16. FC Vaslui 8 0 2 6 3-13 2
Etapa a IX-a, 14, 15, 16 octombrie: Poli Timișoara - FC

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Vll-a, sâmbătă, 1 
octombrie: Gaz Metan Mediaș - Olimpia Satu Mare 4-1; 
Liberty Salonta - FC Bihor 1 -0; IS Cîmpia Turzii - FCM Reșița 

1-0; UTA Arad - Unirea Dej 1-2; Minerul Lupeni - CFR 
Timișoara 3-0; Unirea Alba lulia - Unirea Sînnicolau Mare 
0-0; Gloria Bistrița - Universitatea Cluj 0-1. Corvinul Hune
doara a stat.
Clasamentul
1. Gaz Metan Mediaș 7 4 2 1 11-3 14
2. Liberty Salonta 7 4 2 1 7- 3 14
3. „U" Cluj 6 4 1 1 9-2 13
4. ISCT 7 3 4 0 9-5 13
5. Minerul Lupeni 6 3 2 1 7-3 11
6. CFR Timișoara 7 3 1 3 7-11 10
7. FC Bihor 7 3 0 4 11-8 9
8. Unirea Dej 7 2 3 2 9-7 9
9. Unirea Sînnicolau M. 6 2 1 3 6-11 7
10. Olimpia_______________ 7 2 1 4 8-14 7
11. FCM Reșița 7 1 3 3 5-6 6
12. UTA 6 13. 2 6-8 6
13. Corvinul 6 12 3 7-11 5
14. Unirea Alba 1. 6 1 2 3 4-8 5
15. Gloria II Bistrița 6 0 2 3 1-7 3

■ FC CIP Deva a jucat 
mai spectaculos și efi
cient decât brazilienii 
de la MGA Domnești.
ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.roBucurești - Echipa antrenată de Marius Rupacici și Aurel Sava a interpretat mai bine partitura futsalului spectacol decât cei cinci jucători sud-americani de la MGA Domnești. Superiori atât ca valoare individuală, cât și ca organizare tactică, devenii au câștigat fără emoții cu scorul de 5-2 (0-0) partida cu deținătoarea Cupei și Supercupei

României, disputată, ieri, în București. Prin acest rezultat FC CIP, vicecampioana națională a României, a fost mai bună decât campioana națională, AS Odorheiu, care în etapa a Il-a, n-ă reușit decât o remiză (4-4) pe terenul MGA- ului.„Partida a fost de un excelent nivel, jucându-se într-un ritm nebun și cu faze foarte spectaculoase. Deși ei au avut în teren patru brazilieni și un Uruguayan (căpitanul echipei naționale n.r), internaționalii și ceilalți jucători ai noștri au fost adevărații sud-americani. în prima repriză i-am bătut doar la ocazii, noi ratând patru, iar ei două, însă scorul

Titi Bejinariua fost alb. După pauză ne-a ieșit aproape totul, am marcat de cinci ori și am tranșat net disputa în favoarea noastră. în ultimele minute portarul Titi Bejinariu a apărat o lovitură liberă de la 10 metri”, relata Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP.

Curiozități ale 
etapeiBucurești (V.N.) - în etapa a VIII-a Diviziei A la fotbal s-au înregistrat și câteva curiozități. Fotbalistul Cristian Panin a evoluat în partida cu numărul 50 în Divizia A, în meciul pierdut de CFR Cluj, cu scorul de 1-2, în fața formației Pandurii Târgu Jiu. FC Vaslui a obținut primul punct pe teren propriu, după ce a remizat, scor 0-0, cu FC Național. Jiul a câștigat primul punct pe teren propriu, în meciul cu Poli Timișoara, scor 1-1.

Nu mai e loc de scuze
Deva (C.M. ) - Rezultatele etapei a V-a: CSM Cetate Deva - HC Dunărea 
Brăila 24 - 24; CSM Sibiu - HCM Roman 16-25; HCM Baia Mare - Tomis 
Constanța 25 - 23; HCF Piatra Neamț - Oltchim Rm. Vâlcea 27 - 38; 
Oțelul Galați - Rulmentul Brașov 24 - 26. Partidele Rapid CFR București - 
Univ. Jolidon Cluj, Astral Poșta Câlnău - Silcotub Zalău au fost amânate 
pentru data de 8 octombrie.

CLASAMENTUL

■ Handbalistele 
de la Cetate au dat cu 
bâta în baltă pe 
propriul teren.Deva (C.M.) - învinse pe mâna arbitrilor în primele patru etape, handbalistele de la Cetate au dat cu bâta-n baltă (sau în Brăila) și fără a fi dezavantajate de fluierași. După un joc ce a suferit la toate capitolele, echipa pregătită de Liviu Jurcă și loan Mătăsaru n-a scos decât o remiză (scor 24-24), în meciul disputat sâmbătă, pe teren propriu, cu nou- promovata Dacia Brăila. îngăduitor cu primele eșecuri pe

care le-a pus pe seama „nedreptăților dictate de FRH”, Marian Muntean, președintele clubului devean, n-a mai acceptat după jocul cu Dacia Brăila nici im fel de scuze din partea jucătoarelor și a avertizat că va restructura echipa. 1. Rulmentul Brașov 5 5 0 0 146 - 97 10
2. Oltchim Rm.Vâlcea 5 4 O 1 143 - 114 8
3. Tomis Constanța 5 4 0 1 140 - 115 8
4. Silcotub Zalău 4 4 0 0 119-94 8
5. HCM Roman 5 •’ ■ H ■ ■■■ 0 S« 1 ■ ■ 119 -105 8
6. U Jolidon Cluj 4 3 1 0 112-98 7
7. Astral Poșta Câlnău 4 3 0 1 128 - 106 6
8. HC Dunărea Brăila 5 2 1 2 125 - 130 5
9. CSM Baia Mare 5 . 1 1 3 111 - 125 3
10. Oțelul Galați 5 1 0 ' 4 120 - 130 2
11. Cetate Deva S 0 1 4 120- 132 1
12. Rapid CFR București 4 0 0 4 92 -117 0
13. HCF Piatra Neamț 5 0 0 131 - 177 0
14. CSM Sibiu 5 0. 0 5 83 - 149 0

■ •

53% ReducerePreț/ziar pentru abonament lunar
27 bani (2.688 lei vechi)

Preț/ziar pentru abonament anual
22 bani (2.240 lei vechi)GRATUIT, în fiecare vineri primeșticel mai complet supliment de televiziune.

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

V

Tf

&•

Strada

Numele
Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
LocalitateaTelefon (opțional)

Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber! 

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

Abonamente

Prenumele

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 lei hi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)
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• Demisie. Tehnicianul Vladimir Vermezovici a demisionat din funcția de antrenor al formației Partizan Belgrad. Echipa sârbă a fost eliminată în acest sezon din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, apoi din primul tur al Cupei UEFA. (V.N.)• Indisponibil. Jucătorul Michael Ballack, gripat, nu va evolua în meciul amical pe care reprezentativa Germaniei îl va disputa în compania Turciei, pe 8 octombrie, la Istanbul, a anunțat, antrenorul echipei Bayern Mîinchen. (V.N.)
rCTSt / Kixia A

..............
Rezultatele etapei a V-a, 2-3 octombrie: MGA București - 
FC CiP Deva 2-5; Energoconstrucțla Craiova - Poli 
GomontH TMjoara îl-8; Muhlbach Sebeș - Eiirolin® 
București 1-1; Athletic București- Futsal Municipal Con
stanța 2-2; Silvanus Reșița - Clujana Clu] 3-1; ACS3 

București - United Galați 2-1. Partida ACS Gdorheiu Secu
iesc - Cosmos Pitești se dispută azi.

Etapa a lil-a, 9-10 octombrie; Poli SomoMft Timișoara - 
MGA București; Eurolines București - Energoconstrucția 
Craiova; Cosmos Pitești- Muhlbach Sebeș; Futsal Munici
pal Constanța - ACS Odorfwlu Secuiesc Shfra CI*- Ath
letic București; Unite» Galați - Silvanus Reșița; R CIP Deva 

- ACS3 București.

Clasamentul
1. Silvanus Reșița 5 : 5 0 0 13 -7 15'
2. F.C. CIP Deva S 4 0 1 w77-10 12
3. A.C.S. Odorheiu 4 3 1 0 24-8 10
4. Athletic București 5 3 1 1 17-12 10
5. ACS 3 București 5 3 1 1 ndS ii 10
6. Enetg®. Craiova 5 3 0 2 22-22 9
7. United Galați 5 2 0 3 14-18 6

8. F.M. Constanța s. 1 3 1 2O -18 £
9. M.G.A. Domnești 5 1 2 2 17 - 17 5
10. Clujana Cluj 5 1 1 3 14-21 4
11. Cosmos Pitești 4 1 0 3 6-17 3
12. Poll G. Timișoara 5 1 0 4 19-36 3
13. Muhlbach Sebeș 5 0 2 3 10-20 2
14. Eurolines Buc. 5 0 1 4 5-15 1

Finală românească în

Mingi electronice la 
Mondialele din 2006Lima (C.M.) - FIFA va decide pe 4 martie 2006 dacă va permite utilizarea „baloa- nelor inteligente”, adică mingi cu dispozitive electronice, la Cupa Mondială din 2006, a anunțat Joseph Blatter, președintele forului fotbalistic mondial. Blatter a precizat că experimentarea acestor baloane, începută la CM-under 17 din Peru, va fi continuată și la Campionatul Mondial al Cluburilor, din perioada 11-16 decembrie din Japonia. O decizie finală se va lua după ce International Board va aproba acest sistem. La începutul lunii septembrie, Blatter anunțase că o decizie în acest sens se va lua în luna octombrie. Sistemul permite să se observe cu claritate, datorită unui semnal trimis arbitrului, dacă balonul a depășit linia porții sau a ieșit din suprafața de joc. Dacă experiențele sunt concludente, atunci vom utiliza „baloanele inteligente” la Cupa Mondială”, a precizat Blatter.

■ După calificarea în 
grupe, Steaua și Dina
mo visează deja să joa
ce finala competiției.
ClPRIAN MARINUț___________________
dpriM.marlnuteinfonnmedia.roBucurești - Atacantul e- chipei Steaua, Victoraș Iacob, a declarat, sâmbătă, că și-ar dori să joace în finala Cupei UEFA cu AS Roma, formație lâ care evoluează și fundașul român Cristian Chivu. „Mi-ar

plăcea să jucăm cu Steaua Roșie în grupe și în finală cu AS Roma. Vom ține cont de sfatul lui Protasov să uităm
Cine nu și-ar dori o finală 

Steaua - Dinamo?
Bine că se visează frumos

Ioan Andone, antrenor Dinamode Valerenga pentru a ne concentra pentru meciul cu FCM Bacău”, a spus Iacob, care a menționat că a fost sunat de foștii săi coechipieri de la

Oțelul Galați, care l-au felicitat pentru calificarea în grupele Cupei UEFA. Antrenorul echipei Dinamo, Ioan Andone, a declarat, sâmbătă, că „este bine că se visează frumos” atunci când se vorbește despre o eventuală finală a Cupei UEFA între formația sa și Steaua. „încă nu mă gândesc la finală. Să trecem de faza grupelor... Cine nu și-ar dori o finală Steaua - Dinamo? Bine că se visează frumos. Totul e să crezi și să încerci”, a subliniat Andone. „Fălco-

Tenismanul elvețian Roger Federer a câștigat, duminică, turneul de la Bangkok, dotat cu premii în valoare de 550.000 de dolari. în finală, Roger Federer, cap de serie numărul 1, l-a învins pe sportivul Andy Mur- îO ray din Marea Britanic, cu scorul de 6- 3, 7-5. Jucătoarea cehă de tenis Nicole Vaidisova, cap de serie numărul 2, a câștigat, duminică, turneul de la Seul, 1 dotat cu premii în valoare de 116.000 de • euro. în finală, |Vaidisova a învins-o pe sportiva Jelena »Jankovici, din Serbia- Muntenegru, cap de serie numărul 1, cu scorul de 7-5, 6-3.
(Foto: EPA)

UEFA?sul” a afirmat că s-a bucurat pentru calificarea Rapidului.„A fost o victorie frumoasă. Așa am auzit, încă nu am apucat să văd meciul”, a menționat tehnicianul dina- movist, care a precizat că și- ar dori să întâlnească în grupele Cupei UEFA atât pte Șahtior Donețk, formație pregătită de Mircea Lucescu, cât și pe Steaua Roșie Belgrad, echipă antrenată de fostul tehnician al Stelei, WalteY Zenga.
Victorie în
■ Constănțenii s-au 
impus cu zece goluri 
diferență în meciul dis
putat ieri acasă.
Valentin Neagu________________
valentin, neagugnformmedia.roConstanța - Echipa HCM Constanța a învins cu scorul de 30-20 (14-9), formația cipriotă Strovolos Nicosia, în prima manșă a turului doi al Cupei Cupelor la handbal masculin.Pentru HCM Constanța, cele mai multe goluri au fost marcate de Marius Stavrosi- tu (6 - 5 din 7 metri), Lau- rențiu Toma (5), Alexander și Sandu Iacob (câte 4).

Cupa CupelorCei mai buni marcatori de Ia Strovolos Nicosia au fost Agamemnon Hatzidakis (4 goluri), Konstantinos Kokki- nos și Michalis Mavromatis (câte 3).Returul va fi durAntrenorul echipei con- stănțene, Aihan Omer, s-a declarat mulțumit de faptul că meciul cu Strovolos Nicosia s-a câștigat la o diferență mare de scor, în ciuda faptului că „nu a fost unul dintre cele mai bune jocuri” ale formației pe care o pregătește.„Noi trebuia să facem diferența de goluri, scopul lor era să o limiteze. Eu zic că scorul este hotărâtor, dar vom

pregăti acest meci așa cum trebuie, pentru că la Nicosia ciprioții vor fi mai răi, mai agresivi. Noi nu vom răspunde însă provocărilor. Vom merge la câștig și vom folosi așa cum trebuie nebunia lor de a risca. Este foarte greu de crezut că vom pierde la o diferență de 11 goluri. Am fost acolo în vară și știu în ce condiții se joacă”, a subliniat Omer.Tehnicianul ciprioților, Veselin Voukovic, a afirmat că numai printr-un miracol echipa sa ar mai putea obține calificarea în faza următoare a competiției.Meciul retur se va disputa duminica viitoare, de la ora 18.30, la Nicosia.

Mondialele de 
lupteBucurești (V.N.) - La Campionatele Mondiale 3 de lupte de la Budapesta, . în întrecerile turneului de greco-romane, la categoria 66 kg, titlul suprem a fost adjudecat de bulgarul Nikolai Gregov, învingător în finală cu scorul de 3-1 în fața aze- rului Husamaddin Raja- bov, medaliat cu argint.Românul Ion Panait a terminat pe locul 17, după ce a trecut de francezul Steve Guenot, cu 3-1, și a cedat cu 1-3 în fața armeanului Armen Vardanian.

O romanca e campioana 
mondială la semimaraton

Un francez pe podium

ma campioană mondială din istoria boxului feminin românesc, după ce a câștigat titlul monuial la categoria 54 kg din cadrul Campionatelor Mondiale de box feminin de la Podol- sl (Rusia). în finală, Mihaela CijevsciJ a învins-o Ia puncte pe sportiva elvețiană Dina 
’ (Foto: EPA)

■ Constantina To- 
mescu-Diță a câștigat 
titlul mondial la semi
maraton.
Valentin ____________
valentln.neaguglntforayMdla.roEdmonU Constantina Tomescu a 'știgat titlul mondial la Semimaraton. Atleta română, ocupanta locului trei anul trecut la aceeași competiție și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de la Helsinki, s-a impus după ce a condus cursa de la un capăt la âltig|^într-o orăj jnouă minute și 17 secunrM-Constantina Tomescu-Diță, in vârstă de

35 de ani, le-a devansat pe olandeza Lornah Kiplagat (lhl0:19) și pe sportiva Susan Chepkemei din Kenya (lhl0:20.).Alte rezultateCelelalte sportive din România s-au clasat pe următoarele locuri: Mihaela Botezau (cinci), Nuța O- laru (opt), Adriana Pirtea (10), Luminița Talpoș (27).în urma acestor rezultate, România a câștigat și titlul mondial, pe echipe, la semimaraton.în concursul similar masculin s-a impus Fabi- ano Joseph (Tanzania), urmat de Mubarak Shami (Qatar) și Yonas Kifle (Eritreea).

Obihiro (V.N.) - Pilotul francez Sebastian Loeb, pe Citroen Xsara, a câștigat, ieri, la Obihiro, Campionatul Mondial de Raliuri, după ce s-a clasat al doilea în Raliul Japoniei, câștigat de finlandezul Marcus Gronholm, la bordul unui Peugeot 307. Pe poziția a treia în Raliul

Japoniei, a 13-a din cele Iii etape ale Campionatului Mondial, s-a clasat australianul Chris Atkinson (Subanji Impreza). După această victorie, Loeb își va lua o scurtă vacanță, urmând să plece în voiaj de nuntă împreună cu soția sa, Severine, în Insulele Maurice.

îmndiat rlunA victorie (Foto: EPA)
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Vând ap. 1 cameră (01)

• vând camera de cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19.000 ron, negociabil. Tel. 0722/819278, după ora 
17.

Vând ap. 2 camere (03)
• cficutt, etaj 2, bloc cărămidă, Zamfirescu, 
centrală termică, lavabil, holuri, bucătărie, 
parchet laminat, baie și bucătărie cu gresie, și 
faianță, preț 35.000 euro. Tel. 0254/227521.
• decomandate, Deva, Bdul Decebal, bl. 22, sc. 
C, ap. 49, etaj 5/7, gresie, faianță, lavabil, balcon 
mare, obiecte sanitare noi, vedere spre parc,

L preț negociabil. Tel. 0723/992790.
> *5 decomandate, modem, Deva, Bdul Decebal, 
;.^eț 1300 mid. lei. Tel. 0724/848493,219764.

• decomandate, ultracentral etaj intermediar,
56 mp, balcon închis, contorizări, parchet preț 1 
mid. lei, negociabil. Tel. 0745/666447.
• decomandate, tonă liniștită, lângă piață, etaj 
1, balcon, contorizări, ne/mobilat, preț 120.000 
ron. Tel. 0745/367893.
• decomandate, zona Zamfirescu, bloc nou, etaj 
1, 2 balcoane, vedere în 2 părți, contorizări, 
parchet preț 1,100 mid. lei. Tel. 0740/232043.
• rt, sdec, Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat apometre, contorizări, preț neg., tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zoi L 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 Dorobanți dec., 54 mp, parter, la stradă 
bun și pentru spațiu comercial, gaz 2 focuri, 
apometre, repartitoare, posibilitate de 
cumpărare uscătorie, vedere în două părți, preț 
135.000 RON, neg., tel. 232809. (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 mii., neg. TelL 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centzate, împăratul Traian, parchet modi
ficat contorizări, preț 900 milioane lei, neg. Tel. 
235208,0721/744514 (Rocan 3000).
•ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, par
chet balcon, ocupabil imediat preț 28.000 euro, 
neg. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000) 
•zona Mtao 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona H. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zonă centrate, I. Creangă et 1, decomandate,

- centralătermicăamenajatprețneg.Tel.235208, 
0724/620358. (Rocan 3000)
• zona Micro, semidec., modificat faianță 
gresie, centrală termică rolete exterioare, bine 
întreținut hidroizolație italiană preț 520 mii. tel. 
235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec., gaz contorizat, apo
metre, 2 balcoane, bine întreținut fără îmbu
nătățiri, et 1, preț 1,050 mid., tel. 235208; 0724- 
620358. (Rocan 3000)
•zona L Maniu, et 1, bloc de 4 etaje, decoman
date, contorizări, bine întreținut, ocupabil în 
timp scurt, vedere spre bulevard, preț 1,2 
miliarde lei, neg, telefon 0745/253662. (Evrika) 

•zona Zamfirescu, decomandate, et 1,52 mp, 
'multiple amenajări, preț 1,15 mid. lei, negociabil, 

'Sț tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
-' • decomandate, rărtnddâ, gresie, faianță par

chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg, telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zona bduL Decebal, et 3, vedere.spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat preț nego-

: ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)

•Ocaziei Zona Al. Streiului, 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 Udo, dec, et. 6, amenajat, contorizări, 
preț 1,1 mid. neg, tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Lk. Auto, et 2, dec., 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid, neg, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona bd Decebal, et 2,2 balcoane, contorizări, 
preț 13 mid. neg, tel. 0721/640734 (Eurobusi
ness)

• zona Gojdu, et 1, amenajat contorizări, fără 
balcon, preț 650 mii, tel. 0746/891619. (Eurobusi
ness)
• dec, suprafață mare, centralătermică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron, 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, siaprafață mare, centrală termică proprie, 
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688. (Casa Betania)
• et ă dec, balcon închis, st 64 mp, contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896. (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut, Zamfirescu, preț 100.000 lei neg, tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et intermediar, decomandate, centrală 
termică proprie, gresie, faianță, parchet, recent 
renovat Bălcescu, preț 88000 lei neg. Tel. 223400, 
0743/103622, 0724/169303. (Casa Betania)
• et 3, bine întreținut centrală termică proprie, 
balcon, parchet, bloc de cărămidă Al. Muncii, 
preț 30.000 euro, neg. Tel. 223400,0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)

• et 2, ocupabil imediat proaspăt renovat 
contorizări, balcon mare, parchet Bălcescu, preț 
79.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania)
• parter, bine întreținut parchet gresie și 
faianță modeme, contorizări, Al. Teilor, preț 
59.000 lei neg, tel. 223400, 0743/103622, 
0742/005228 (Casa Betania)
• etl, parchet balcon, bloc de cărămidă 
contorizări, ocupabil imediat Gojdu, preț 85.000 
lei, tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (Casa 
Betania)
• dec, centrală termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105000 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)
• zona GojdiA sdec, contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, inst sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)

• zona L Creangă dec. contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367893. 
(Garant Consulting).
• dec, buc, baie, balcon, contorizări, et inter
mediar, zona Pieței. Tel. 0741/154.401,227542, 
seara (Garant Consulting)
• dec, zona Corvin, Hunedoara, preț 800 mii, 
neg, tel. 718833, 0720/542223, 0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• dec, centrală modificări, gresie, faianță 52 
mp, zona M3 Hunedoara, preț 620 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă bună Hunedoara, centrală balcon 
închis, gresie, faianță preț 400 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, zonă ultracentrală balcon închis, preț 12 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• urged, contorizări, zonă bună balcon, preț 
880 mii, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• idtracentral, dec, 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 Uc Auto, urgent sdec, et 3, parchet 
contorizări, preț 590 mii, neg, ocupabil imediat 
tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• zona Zamfirescu, sdec, parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• b-dul Decebal, dec, etaj intermediar, 
contorizări, parchet preț 980 mii, tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• zona Zamfirescu, etaj 2, 2 balcoane, 
contorizări, st 60 mp, bloc nou, parchet vedere 
în 2 părți, preț neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (Mondial Casa)
• Zamfirescu, etaj 2, parchet contorizări, bine 
întreținut, bloc de cărămidă preț 820 mii, tel. 
211075, 0747/779751, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• lugent, contorizări, zonă excelentă balcon, 
mare, preț 50 mp, preț 840 mii, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)

• zona Banca Transilvania, sdec, ușă metalică 
gresie, faianță moderne, parchet lamelar, bloc 
decent et 3, preț 17500 euro, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• zona Zamfirescu, sdec, parchet gresie, 
faianță contorizări, et 2, balcon închis, preț 880 
mii, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

•doc, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mid, neg, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent dec, central, 55 mp, balcon închis, 
centrală termică parchet preț 860 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona L Maniu, dec., 52 mp, parchet, balcon 
închis, centrală preț 880 mii, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)

• zona Dorobanți, dec, 60 mp, et intermediar, 
preț 28500 euro, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• Deva, Al. Moților, bloc cărămidă gresie, 
faianță geam la baie, cabină duș, parchet, 
contorizări, 34 mp, ocupabil imediat preț nego
ciabil. Tel. 227698 0742/564654.
• Deva, Sta-, Minerului, bl. 41, ap. 49, sc. C.
• Deva, zona Lido, etaj 1, decomandate, 
contorizări, balcon, 54 mp, preț 1,1 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0726/710903.

• Deva, zona Minerului, decomandate, balcon 
închis, bine întreținut contorizări, preț 640 
milioane lei, negociabil. Tel. 0745/666447.

• foarte urgent decomandate, cărămidă 
contorizări, modificări interioare, balcon cu 
cămară interfon, vedere spre oraș, zona 
Minerului, Deva, preț 82.000 ron, negociabil. Tel. 
0723/427929,0766/763615.
• Hațeg, centrală termică posibilități extindere, 
parter, lângă farmacia Nora mobilat Tel. 770735, 
770367,0722/876141.

• urgent confort 1, Deva, zona Miorița, bl. M3, 
etaj 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 223336.

• urgent decomandate, bucătărie modificată 
gresie, faianță 2 balcoane, ușă schimbată preț 
1450 mid. lei. Tel. 0724/218049.

• ragent dec e, multiple îmbunătățiri, 
etaj 3, Deva, Eminescu, preț 750 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0740/210780.
■ urgent semidecomandate, Gojdu, etaj 2, 
ocupabil imediat preț 82.000 ron. Tel. 
0745/367893.
• urgent zona Mărăști, centrală parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, termopan, 
preț 1,450 mid. lei, negociabil. Tel. 0724/218049.

• Deva, Str. 22 Decembrie, et. 6, dec., 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, centralătermică 
amenajat bun pentru privatizare, preț 
1.230.000.000, lei vechi, sau 123.000 Ron, 
0476/225726. (Casa Majestic)
•Deva, Mr. M. Viteazul, decomandate, amenajat 
ușă de stejar la intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separată balcon 
închis S.T. 69 mp, preț 40.000 euro, negociabil, 
tel. 0746/225726. (Casa Majestic)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva, Al. Crisului, etaj intermediar. Tel. 
0745/367893.
• urgent ki Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima invest)
•zonă bună în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
urgent în Deva, zdnă bună plata imediat, tel. 
215212. (Prima Invest)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, centrală termică gresie, 
faianță etaj 3, vedere în 2 părți, Deva, Eminescu, 
vizavi de Auto Moto, preț 1,350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0727/389936,0741/301548

• deosebit contorizat integral, zonă centrală 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, preț 130.000 
ron. Tel. 0726/593019.
• semidecomandate, etaj 3, Gojdu, Al. Lalelelor, 
centrală termică balcoane închise, preț 1,150 
mid. lei. Tel. 225729,0745/159535. -
• ugere, decomandate, gresie, faianță parchet 
2 balcoane, contorizări apă gaz, preț 1,550 mid. 
lei. Tel. 0743/099297.
• urgent decomandate, parchet repartitoare, 
apometre, ideal pentru sediu, zona Bălcescu, 
preț 1350 mid. lei, negociabil. Tel. 0742/290024. 
•zona Dorobanți et 2, central ă termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

Line up

SOUUȚtl ECOMUEUCț Șl CWSOTAVJA ff 
PROORAMEECOWWCe. KHMCt 
Șl

tiwnf as*
SERVICII M PROGRAMME Șl PEZVQLTARS

(WTUS* CPtOWBM CU U*XW PE SK«UțA

• 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 Profesii, et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zona Q. 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; 
0721-985258 (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat, 
suportă multe modificări, et 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băl, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-302208 (fiesta Nora)

• zona Mtoenilul 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 0788165702 (Fiesta No»)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 23521®, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel. 
224.296,0788361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet tel. 0726/269713. (Eurobusiness)
• 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)
• sdec, buc, baie, contorizări, et. intermediar, 
zona. Gojdu, preț 115.000 RON. neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara (Garant Consulting)
• urgent zonă liniștită et 2, balcon închis, 
centrală termică instalații sanitare noi, preț 810 
mii., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zona Dada, 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 Dunărea, sdec., et intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și 9az contorizate, preț 1,05 mid., neg., tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț neg., tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec, L Maniu, hol central,'bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• zona ultracentrală etaj intermediar, centrală 
termică gresie, faianță lamelar, balcon, bine 
întreținut preț 38.000 euro, neg., tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• dec, hol central, balcon închis cu termopan, 
mobilă dormitor nouă preț 354)00 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet, balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38000 
euro, tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• dec L Maniu, hol central, bloc cărămidă 
vedere bilaterală preț de ocazie: 38.000 euro, 
sunați acum, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest)
• urgent dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat preț 
38000 euro, neg., tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)
• Deva, str. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T., parchet laminat ți din stejar, mochetă 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, et 1,65 mp, 
preț 1500.000.000 ROL, tel. 0746/225726, 
0254/213050. (Casa Majestic)
• Dera, Dada, Aleea Romanilor, et4 amenajat 
preț 820.000000 ROL, negociabil, tel. 0746/225726, 
0254/213050. (Casa Majestic)

• zona (Hacului dec, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat ușă 
metalică gresie, faianță bine întreținut et. 2, 
preț 52000 euro, tel. 2352080721-744514 (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dec, centrală termică parchet în 
camere, 2 băi, contorizări, balcon, et 1, preț 1,580 
mid. lei, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 3000)
• dec, gresie + faianță în baie, bucătărie, 2 
balcoane închise, 2 băi, totul nou, proiect pt 
centrală termică preț 47.000 euro, neg, tel. 
221001,0723/829060. (Casa Blanca)
• 2 băl 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat, parchet, loc rezervat pt mașină preț 
1,400 mid, neg, tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• urgent zonă centrală et 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică ter
mopan, etc.), preț 46500 euro. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (Garant Consulting)

• et 2, dec., parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii, neg, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)

• urgent zona Poliția Județeană et 1, dec., 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, st 100 mp, gresie, 
faianță parchet zona Dorobanți, preț 1,600 mid, 
tel. 211075, 0745666447, 0726/130557. (Mondial 
Casa)
• et 2, dec, parchet contorizări, 2 balcoane, 100 
mp, zona Lido, preț 1,6 mid, neg, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• Dera, L Creangă modificat în 3 camere, ușă 
metalică geamuri termopan, baie de 12 mp, 
mobilă de bucătărie la comandă balcon închis 
cu termopan, garaj, preț 2.200X00.000 lei, neg, 
tel. 0476/225726. (Casa Majestic)

Vând case la țară (17)

Vând case, vile (13)
• casă Hunedoara, P+E 6 camere, 2 băi, 2 
bucătării, centrală termică grădină preț 2,2 mid 
lei (220.000 ron). Tel. 0727/694215,0744/261665,  
0254/719728
• casă VHe Noi, 50 m de Horia, 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 curte și grădină 500 mp, 
ideală și ca spațiu comercial, preț negociabil. 

Tel. 0721/978548
• casă to Deva, 2 corpuri, 3 camere. 2 bucătării, 
baie, living, parchet, gresie, faianță centrală 
termică 3 sobe teracotă, canalizare rețea, garaj, 
anexe, 750 mp. Tel. 0722/347512,228448 224543. 

•str. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere + diferență, preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662 (Evrika)

• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)

• zona 22 Decembrie, 2 camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță ct, posibilitate mansardare, preț 
180.000 ron, tel. 224.296, 0788-361.782. (Garant 
Consulting)

• 3 cam, baie, buc, CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasă zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367893. (Garant Consulting)
• 2 cam. mari, buc., baie, CT, construcție 2002 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367863. 
(Garant Consulting)
• zona peste linie, ai etaj, garaj, bed, 3 băi, 3 
balcoane, centrală termică termopane, curte;. 
grădină 770 mp, preț 135.000 euro, tel. 
0745/159573,206003. (Mimason)

• ultracentral 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+t, la parter 2 camere, bucătărie și baie, etaj 
nefinisat garaj, atelier, curte și grădină Deva 
Preț 2500.000.000 ROL, negociabil. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, zona Gării, P+l+M, 5 camere, 3 
balcoane, 2 băi, 1 bucătărie, mansardă nefini
sată 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)

• 4 camere, anexe, grădină 50 ari, cabană curte, 
trifazic, loc pentru casă separat DN Deva ■ Lugoj, 
preț 900 milioane lei. Tel. 0723/885562.

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.
• 3 camere, bucătărie, pivniță Băcia, curent 
gaz, apă anexe, grajd, șură magazie, curte, 
grădină cu pomi fructiferi și viță de vie 2900 mp, 
preț negociabil. Tel. 0254/212034.

• casă In Sântandrei, nr. 113, tel. 0254/236655, 
0742/218376.
• casă tosat Târnava, comuna Brănișca, anexe, 
2 ha grădină și livadă Tel. 0254/223186, 
0720/850884.
• casă modestă în Sântandrei, 2 camere, 
bucătărie, hol, grajd, anexe, grădină 800 mp, 
fântână gaz, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0724/218049.
• urgent casă Sântandrei, 4 camere, anexe, 
garaj, 2 focuri gaz, fântână grajd, preț 2 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0743/099297.
• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.

• 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 0724620358 (Rocan 3000)
• 4camere, anexe, grădină 50 ari, cabană curte, 
trifazic, loc pentru casă separat DN Deva ■ Lugoj, 
preț900 milioane lei. Tel. 0723/885562.
• 4 camere, bucătărie, coridor, pivniță curte, 
grădină 1500 mp, pomi fructiferi, Dobra, Str. 
Gării, nr. 8 preț 900 milioane lei. Tel. 212406, 
283131
• casă Bănea Mică 3 camere, bucătărie, beci, 
fântână hldrofor, preț 750 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0722/677045.

• casă to Banpotoc. Tel. 0746/051821.
• casă ta Sântandrei, nr. 113, tel. 0254/236655, 
0742/218378
• casă anexe, grădină Sântandrei, fără inter
mediari, preț neg. Tel. 0722/693418 0724/106136.
• casă, zonă deal, anexe, grădină pomi, fânețe 
10 ha, curent apă, drum greu accesibil, posi
bilități creștere animale, Costești, preț avan
tajos. Tel. 219013,0721/552289.
• ta Bohott, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 1,55 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

• zona Bretea Mureșană 3 cam., baie, pivniță 
fântână cu hidrofor, sobe de teracotă st 25 ari, 
preț 115.000 RON, tel. 224.296, 0788/36182. 
(Garant Consulting)
• satid Bretefin, comuna Vețel, formată din 2 
corpuri a câte 3 cam.+ anexe gospodărești, ST 
3200 mp, preț 800.000.000, ROL, negociabil, tel. 
0746/225 728 0254/213050. (Casa Majestic)
• satul Boz, 4 cam., mansardă gară, sobă 
teracotă amenajată baie, drum asfaltat, ST 
2800 mp. preț 1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 
0746/225726,0254/213050. (Casa Majestic)

Vând garsoniere (19)

Cumpăr casă (14)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• urgent etaj 1 - 3, în zona Mareșal Averescu, 
ofer prețul pieței, Deva. Tel. 0740/013971.

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

• urgent Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat. Tel. 215212. (Prima-lnvest)

• zona Zamfirescu, parter, dec., pretabil privati
zare, contorizări, 70 mp, preț 14 mid., neg., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)
• urgent Bălcescu, et 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1250 mid., neg., tel 0745/159573. (Mimason)
• urgent Deva sau Simeria. cu grădină plata 
imediat tel. 215212. (Prima Invest)

Vând case de vacanță (15)

Vând ap. 4 camere (07) • P+lto stațiunea Geoaglu Băl preț convenabil. 
Tel. 0254/241044 după ora 17.

• decomandate, Deva, etaj 2, zona Poliția 
Județeană balcon, contorizări, preț 620 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0726/710903.
• decomandate, etaj 2 bl. Q2, Zamfirescu, 
yedere Jasirejă. balcon, contorizări, preț 740 
milioane lei. Tei «4 V689344.0729/175965.
• zona Progresul dec, et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)
• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenăate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)
• zona Mârăștiul Nou, zonă liniștită etaj 2, 
decomandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
•zona Dorobanți dec, etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă parchet laminat gresie, faianță apometre, 
liberă preț 74000 RON, tel. 0723/251498 232808, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, Poliția județeană 40 mp, dec., 
et. 2, bucătărie modificate, balcon mare, gresie, 
faianță parchet apometre, gaz conzorizat, 
vedere la stradă preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 0788/165703. (Fiesta Nora)

• zonâ centrate, etaj intermediar, balcon, 
parchet apometre, ocupabilă repede, preț 630 
mil. lei/63.00U RON, neg., tel. 0723/251498 232809, 
0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Mtarița, 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) 

•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 miLIei. 2352080721/985258 (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. >35205. 
0721/985258 (Rocan 3000
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări. preț. 485 mii. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rotan 3000)

•zona Mârăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)

• zona km Creangă decomandate, cu garaj, 
centrală termică modificat -ușă metal, 
termopan, parchet, gresie, faianță baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tele
foane 0723-251498 232808,0788-165702. (Fiesta 
Nora)
• zonă ultracentrală et 2, decomandate, 2 bal
coane, vedere în 2 părți, ușă metalică con
torizări, parchet preț 50.000 euro. tel. 0788/ 
165703,232809,0745/302200. (Fiesta Nora)
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•zona Marasa, dec., mobilată, balcon închis, et 
1,700 mii. lei: 235208,0721/744514. (Rocan 3000)

• et 3, dec., balcon, contorizări, fără îmbu
nătățiri, Eminescu. Preț 53.000 ron. Tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• 2 camere, semidec, parchet, baie cu gresie 
+faianță, bloc de cărămidă, totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată, (cameră 
♦living), repartitoare, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, etaj 1, preț 850 mii., tel. 235208; 0721- 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată, gresie, 
faianță, termopan, ușă metalică; parchet, 
contorizări, preț 680 mii., tel. 235208; 0724-620358. 
(Rocan 3000)
• zona Gojdu, et 1, st 41 mp, modificată modem, 
complet contorizată, gresie, faianță, parchet 
tavane false și spoturi, preț 820 mii, tel. 235208; 
0721-744514. (Rocan 3000)
• zona Gojdu, semidec, et 3, contorizări, balcon 
închis, zonă liniștită, fără îmbunătățiri, preț 680 
mii, tel. 235208; 0724620358. (Rocan 3000)
• stare bună, în Deva, preț 450.000 mii, tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
•eL 3, contorizări, balcon, bine întreținută, Calea 
Zarandului, preț 49500 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• et 3, garsonieră cu 2 camere mari, baie cu 
geam, gresie, faianță, parchet contorizări, 
merită văzută, Al. Romanilor, preț 55.000 lei neg. 
Tel. 223400, 0740/914688, 0720/169303. (Casa 
Betania)
• et 1, dec., proaspăt zugrăvită, baie amenajată, 
contorizări, Bălcescu Nou, preț 684300 lei neg, tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (Casa Betania)
• et 3, zugrăvită contorizări, balcon, ocupabilă 
imediat Mărăști, preț 63.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0741/120722. (Casa Betania)
• regent zona Mărăști, dec, balcon, contorizări, 
preț 65.000 RON, tel. 0740.013971. (Garant 
Consulting)
• zona Micro 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)
•contort L peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu- 
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• agent Hunedoara, et 1, preț 199 mii, neg, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări, et. intermediar, neame
najată, preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
Invest)
• dec, et 3, balcon, preț 630 mii, neg, tel. 
215212. (Prima-lnvest)
• dec, Deva, zona Mărăști, et. 2, balcon, 
contorizări, fără îmbunătățiri, preț 610 mii, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• rUrlâ, contorizări, parchet gresie, faianță, et 
2, ocupabilă imediat preț 570 mii, neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, Mfcro 15, str. M. Eminescu, parter, 27 mp, 
preț 430.000.000 ROL, neg, tel. 0746/225726, 
0254/213050. (Casa Maiestir"

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
Ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)
• 1 ha pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
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mercial Central

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

Mobilier de apartament,
— Mobilier de birou,
uși PORTA --------------------
— Tapițerii, Camere de

tineret
(30990)

• 1# parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 3700 mp teren intravilan, fs 60 m, toate 
facilitățile, zona M. Sadoveanu, Zăvoi, preț 25 
euro mp, negociabil. Tel. 0726/130557.
• centrat la drum asfaltat zonă de agrement, 
sat Săcărâmb, preț negociabil. Tel. 0722/942182.
• intravilan Băda cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• intravilan tn Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• intravian pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent, la poarta 
Țel. 220269,0746/029058.
• intravilan, 375 mp, fs 14 m, zona Horea toate 
facilitățile, preț 230 milioane lei, negociabil, tel. 
211075.
• intravilan, 6000 mp, fs 25 m, acces din DN7, 
zona Simeria preț 1 euro/mp. Tel. 0742/290024.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
loc drept zonă liniștită Hunedoara preț 10 euro 
mp, Tel. 0723/005657.
• In Deva și împrejurimi, diferite suprafețe și 
prețuri, telefoane 211587,0745/253662. (Evrika)

• Intravilan, zona Zăvoi, st 9000, parcelat, apă, 
curent canalizare, gaz, zonă rezidențială docu
mentația la zi, preț 50 euro mp, telefon 0724- 
620358. (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• intravilan, zona Zăvoi, st 1040 mp, fs 13 mp, 
apă gaz, curent, canalizare, ideal pentru 
construcție de casă preț 26000 euro, telefon 
0724-620358 (Rocan 3000)
• Intravlan, 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)
• intravlan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent, canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358. (Rocan 3000)
• Intravlan In zonă de locuințe, 140 parcele a 
500-700 mp, fiecare, zonă rezidențială, plan de 
urbanism și de utilități aprobat, preț 17-21 
euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. 
(Casa Betania)
• Intravilan 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. 
224,296,0788/36182. (Garant Consulting)
■ b-did 22 Decembrie, zona Dacia Service, ST 
3300 mp, fs 52 m, bun pt orice activitate, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
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• intravilan. Zăvoi, M. Sadoveanu, 3700 mp, 
acces din două părți, posibilitate parcelare, gaz, 
apă curent, ideal construcție case. Preț 25 
euro/mp, tel. 211075, 0740/232043,0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, zona Horia, st 375 mp, fs 13 m, toate 
facilitățile, preț 6.000 euro, neg, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa) 
•intravilan, zona DN7, după Sarmismob, st 5000 
mp, fs 18 m, facilități în apropriere, preț 18 
euro/mp, -tel. 211075, 0740/232043. (Mondial 
Casa)
• urgent, 2 parcele, zona Vulcan, preț neg, tel. 
0740/173103,230324 (Mimason)
• urgent, 3500 mp, intravilan, zona M. Sado
veanu, 70x50, gaz, curent, apă pretabil motel 
etc, preț 30 euro, tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona Cindș, 2400 mp, fs 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473. (Partener-Hunedoara)

• intravilan In Deva, zona Cetate, 1000 mp, preț 
10 euro/mp, neg, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• 2000 mp, pe DN7, Deva, fs mare, zonă exce
lentă preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• intravilan, 1500 mp, toate utilitățile, 23 mp, 
zonă industrială Deva, preț 29 euro/mp, neg., tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• 2000 mp, zonă bună Boholt, posibilități curent, 
gaz, preț 5 euro/mp, tel. 0740/126029. (Prima- 
lnvest)
• intravilan, 550 mp, fs 25 m, toate utilitățile, 
zona Uzo Balcan, preț 450 mii., neg., tel. 
0742/01941! ’nrima-lnvest)

Cumpăr teren (22)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement
Plata pe loc. tel. 0745/253662,211587 Evrika)

Vând spații comerciale (25)

• central, amenajat, 250 mp, tel. 0726523833. 
(Eurobusiness)

• urgent, zona Sala Sporturilor, amenajat, 
convertor, 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)

Vând alte imobile (27)
• um ■ ateier uto, hală birou, vestiar, 
magazie, teren 2000 mp, zonă bună Deva. Tel. 
0742/290024
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg., tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)
• închiriez cameră la elev, student, la casă în 
Deva. Tel. 231294, după ora 21.

• caut petnni închiriat garsonieră mobilată sau 
apartament 2 camere, nemobilat, pe termen 
lung. Tel. 0726/710903.
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere 
decomandate, Deva, zona Ulpia, mobilat, 
contorizări, etaj intermediar, preț 150 euro/lună 
Tel. 0726/710903.

• ofer pentnr închiriere apartament 2 camere 
decomandate, ultracentral, recent zugrăvit, 
centrală complet mobilat și utilat, chirie și 
garanție anticipat. Tel. 212580,215468.
• ofer pentru închiriere apartament 3 camere 
mobilate, utilate, contorizări, superamenajat, 
zona Liceul Auto. Tel. 0742/290024
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, gigacalorimetre, ocupabil imediat, 
preț 3 milioane lei/lună Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, Gojdu, bl. A5, nemobilat Tel. 0720/197842.
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
mobilat, complet contorizat Deva, zona Gojdu, 
preț 100 euro/lună Tel, 0254/224500;

• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
decomandate, 2 băi, mobilă nouă centrală 
termică termopan, amenajări, preț 300 
euro/lună plus garanție. Tel. 0745/367893.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată zonă 
centrală preț 100 euro/lună Tel. 0745/253413.
• ofer spre închiriere spații cu vad comercial, 75 
-100 mp, chirii negociabile. Tel. 0726/826624.

• primesc In gazdă o elevă Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 48, lângă Liceul Pedagogic. Tel. 0254/212865.
• tineri căsătoriți căutăm de închiriat 
garsonieră mobilată cu chirie modestă până ia 
70 euro. Tel. 0727/418583.
• centrat amenajat, contorizări, 150 mp, tel. 
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 urgent ap. în blocurile Mintiei, pe termen 
lung, mobilat și utilat, tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)

•caut garsonieră sau ap. 2 camere, (ne)mobilat, 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dec., contorizări, preț 120 
euro/lună tel. 221001, 0742/471922. (Casa 
Blanca) .
• ofer ap. 2 camere, gresie, faianță podele lami
nate, apometre, preț 200 euro/lună tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră dec., mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe p lună, tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
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SC A&B EXPERT INSOLVENȚA SRL Hunedoara, societate de administrare și lichidări Judiciare, organizează licitație 
publică cu strigare în data de 13.10.2005, ora 13,00, la sediul din Hunedoara, str. G. Enescu nr. 16/3, pentru 
vânzarea unor bunuri mobile aparținând următoarelor societăți aflate în faliment.
1. SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA: Electrocompresor - 600 lei; Centrală Telefonică TcPEX 4/12-410 lei; alte 
obiecte de inventar (tamburi, motoare electrice, piese auto etc.).
2. SC UIF ALCOM SRL: Mașină de spălat Lavamat - 200 lei; Motoscuter Sundiro - 1 .OOO lei; 2 cazane ARMAX 50 kW 
- 700 lei/buc.; Cazan ARMAX 30 kW - 500 lei; Cuptor pizza -1.450 lei; Casă de marcat Olliveti - 200 lei; 14 mese 
furnir nuc - 70 lei/buc.; 19 mese rotunde - 1 OO lei/buc.; Mașină gheață - 1.400 lei; Mașină spălat vase automată - 
200 lei; Mobilier, aparate electrocasnice.
3. SC EUSEBIO COM SERVICE SRL: 2 mașini industriale de cusut Husqvarna - 350 lei/buc.
Regulamentul licitației se procură de la sediul societății de lichidări, iar înscrierile se fac cu cel puțin 24 de ore 
înainte de data și ora stabilite pentru licitație. Prețurile nu includ TVA. în caz de neadjudecare, licitația se repetă în 

fiecare zi de joi, la ora 13,00, iar ofertele se depun până miercuri la ora 13,00. Informații suplimentare la tel. 

0254/748849, 0742/018488, O788/52Î724. (31549)

Fitingurile cu îmbinare rapidă GEBO sunt concepute pentru repararea conductelor deteriorate, 
ușurarea reparațiilor și efectuarea noilor branșă ri în sisteme existente.
Fitmgurite GEBO* pot fi folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel, țevi din plumb, cupru 
și plastice), cu sau fără filet, respectivcu dimensiuni diferite după standardele uzuale.
Argumente în favoa rea folosi ri i fitinguri lor G E BO1:

1. Ușurarea lucrărilorînspațifstrâmte, pline cu conducte și cabluri
2. Reparareași deterisionareaconductelorsparteîn focuri sudate dincauza tensiunilor apărute din 

cauza diiatației.
3. Reparația simplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudură, fără filetare HI

GEBO®
Pentru îmbinări perfecte!'

• ofer vilă 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 garaonierâ 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)
• 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)

Anunțul 
tău e 
gratuit 
în CL!

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

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

Anunțurile de mică 
publicitate sunt gratuite 
pentru persoanele fizice.

,• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• 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. 
(Casa Betania)
• garsonieră dec, mobilată, utilată cu aragaz, 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț 100 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)

IBERIA-LOGISTIK Group
is an expanding freight forwarding company with its headquarters In southern Germany 
and is specialized in full truck loads within Europe.

For our new established subsidiary in Oradea we are looking for an

Office Manager

Your Tasks.;.
• Manage the subsidiary
• Acquire customers
• Find suppliers and subcontractors

Our Requirements..:
• University degree
• Professional experience in the 

freight forwarding field
• Good knowledge 6f the legislation 

in the freight forwarding industry
• Fluency in English, German is a 

plus
• Management and leadership skills

Office Assistant

Ydur Tflfe
• Support the Office Manager in his 

duties

Our Requirements:.
• University degree preferentially 

in Economics or Economic 
Engineering

• Professional experience in the 
freight forwarding field is an 
advantage

• Fluency in English, German is a 
plus

We offer highly attractive compensation in an international working environment 
as well as initial trainings in our headquarters in Germany.

If you are interested in joining our company, please send us your application 
letter and CV in English or German by e-mail or fax to

info@iberia-romania.com or +40-21-3019807

For more information about our company please visit our homepage
www.iberia-logistik-group.com MOO re
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Prețul fitinguritorGEBO* nu se poate și nu trebuie luate în comparație cu fitinguriie obișnuite, pentru 
că prețul produsele GEBO* Includ nu numai fitingul ci și o tehnologie de instalație! a
Se găsesc pe piață mai mult de 65 de ani, sunt produse binecunoscute și adesea folosite în lucrări 
de instalații contemporane.

Vă așteptăm la depozitul nostru:
TIMIȘOARA
Str. Ion lonescu de ia Brad nr. 29.. Tel: 0256-400774, Fax: 0259-400777. e?mall: instahm@rnel5nda.ra ’
ORADEA
Șos Borșului nr. 14/A. Tel: 0259-407690, Fax: 0259-407091,
E-mail: instalbh@melinda.ro , ..

«ut

slmalOsmart.ro
mailto:info@iberia-romania.com
http://www.iberia-logistik-group.com
mailto:instahm@rnel5nda.ra
mailto:instalbh@melinda.ro
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• ap. 4 camere, amenajat occidental, mobilă 
modernă, baie modernă, centrală termică 
proprie, aragaz, frigider, tv. color nou, Al. 
Constructorilor, preț 260 euro/lună, tel. 223400/ 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)

• ap. 3 cam., nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică, 
1000 RON/lună, tel. 0745/367393. (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, preț90euro/lună.Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
?'iter spațiu comercial in Deva, 70 mp, parter, 
*>ț 22 mil/lună, tel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• caut urgent spațiu comercial, zonă cu vad 
bun, st 50-60 mp, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• ofer pt închiriere garsonieră complet mo
bilată, în Deva, preț 90 euro/lună. (Prima-lnvest)

• ofer depozit (2 hale+platformă betonată) 
împrejmuit cu gard beton, 2500 mp, preț 45 mii. 
lei/lună, tel. 718833, 0720/542223,0745/695473. 
(tertener-Hunedoara)

•ofer spațiu comercial în Orăștie, 100 mp (2 
compartimente+birou), preț 22 mii. lei/lună, tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hală-depozit, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună, tel. 718833,0720/542223,0745/695473. 
(Partener-Hunedoara)
• se oferă ap. 2 camere dec., zona Decebal, 
pentru sediu firmă sau birouri, vedere la stradă, 
cu centrală termică, termopan, parchet nou, gre
sie, faianță, se poate mobila la cerere, pe termen 
lung, tel. 0723/251498,232808. (Fiesta Nora)
• 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. 
0746/173103,206003. (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 garai sub bloc, 20 mp, apă curentă, pentru 
depozit, preț 70 euro/lună, tel. 0745/640725, 
(Mimason)

• ofer spațiu comercial, 130 mp, zona Dacia, preț 
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)
• ofer ap. 2 camere, sdec., utilat contorizări, 
pentru o familie serioasă, preț 120euro/lună, tel. 
0745/159608. (Mimason)
• ofer urgent garsonieră, mobilată modest pe 
Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună, tel. 
206003. (Mimason)
• Ofer pir. închiriat ap. 2 cam., zonă bun, mobilat 
utilat complet frigider, aragaz, 2 tv., mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 160 euro, neg, 
tel. 211075, 0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ap. 2 camere, mobilat complet aragaz, fri
gider, mașină de spălat contorizări, Zamfirescu, 
120 euro/lună, tel. 0742/019418. (Prima-lnvest)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310 TLX, af 1986, taxe la zi, 
necesită mici reparații, caroserie, preț nego
ciabil. Tel. 0722/830447.

Auto străine (37)
• vând Audi înmatriculat VT 2006, asigurare, 
acte la zi, af 1980,1600 cmc, benzină, 1700 euro, 
negociabil și Golf II, 2 uși neînmatriculat 500 
euro, negociabil, 0727/192981,0726/826624.
• vând autoturism de teren 4x4 Hyundai 
Galloper Turbo Diesel Euro 3, af 1999 ■ decem
brie, 89.000 km, preț 10850 euro, negociabil. Tel. 
0724/237527,0723/360207.
• vând autoturism marca Suzuki Gimi 4 x 4, af 
2002, preț 6000 euro, negociabil. Tel. 0745/104216.

Camioane, remorci (39)
• vând camion Saviem 6,5 to, basculabiI, motor
CN, piese noi, preț negociabil. Tel. 0726/074632.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând câniță pe cauciucuri, nouă, pentru 1 ■ 2 
cai, pe lemn cu ladă, preț negociabil. Simeria, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 26, tel. 263136.

• vând motor trifazat 5,6 kw, 1000 rot/min, 
nefolosit 2 fulii cu posibilități de reglat până la 
3000 rot/min, robot de pornire la 12 vcc și curent 
150 A. tel. 218186.
• vând troler nou (valiză pe roți) extensibil, 
bleumarin, dimensiuni cca 1 m, preț 1 milion lei, 
negociabil  „Tel. 222902,0722/375315.

Garaje (43)
• ofer spre închiriere garaj, zonă centrală. Tel. 
0254/215202.

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 fotolii, măsuță cafea, covor 2/3, car
pete, toc, ușă, geam, stare bună, preț 8 milioane 
lei, negociabil. Tel. 229241 seara, 0724/207420.

• vând cuier hol cu 2 compartimente pentru 
încălțăminte, stare foarte bună 110/35/200 cm, 
preț 15 milioane lei. Tel. 221060,0720/432448.
• vând dulap 3 uși, mobilă bucătărie, canapea 
tapițată pentru copii. Tel. 213894.

• vând mobilă bucătărie, suspendată, cuier hol 
din fier forjat, masă telefon, cuier din lemn 
pentru hol, masă tv, bibliotecă din țeavă metal și 
lemn, cărți etc. Tel. 216537.

• vând mobilă cameră tineret, stare bună, preț 6 
milioane lei, negociabil. Tel. 230879.

• vând mobiă de bucătărie, culoare stejar, 3 m 
lungime, ușile au ramă de aluminiu, preț nego
ciabil și execut mobilă la comanda. Tel. 
0743/099981,230206 seara.

Televizoare (48)
• vând tv color Panasonic, boxe Technics și 
amplificator JVC. Tel. 0745/253413,218234 seara.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând antenă parabolică completă digitală în 
garanție, peste 600 programe. Tel. 0722/830447.

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Sony Ericsson T300, color, polifonic, 
calculator, vibra, EMS, MMS, GPS, baterie Li 
polimer, unic proprietar, stare perfectă preț 170 
ron.Tel.0ia7/001844.

• vând frigider „Haier” nou, 2 ani garanție, af 
2005,200 litri, negociabil. Tel. 0720/677686, după 
ora 16.
• vând frigider Arctic, sobă emailată, boiler 
electric. Tel. 247291.
• vând frigider mărime medie, stare perfectă de 
funcționare, preț 33 milioane lei, negociabil. Tel. 
221060.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• cumpăr oi. Relații latei. 0745/376642.
• vând câine dog german, mascul, 8 luni. Tel. 
0722/566961.
• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tăi. 
0723/005657.
• vând porci cu greutatea între 60 -110 kg, 
Peștișu Mare. Tel. 0726/457625.
• vând porumb boabe, 5000 kg, preț 4500 lei kg. 
Tel. 0745/364267.

Instrumente muzicale (60)

• vând orgă electronică cu acompaniament, 
secție ritmică pian, strings, brass, ideal pentru 
începători și nu numai, marca Roland E15, preț 
negociabil. Tel. 0747/223733.
• vând pian cu coadă vechi. Tel. 0254/215795.

• cumpăr «urepalețl. Tel. 0726/379220.

Umanitare (66)

• căutăm urgent donator rinichi ARH+. Relații la 
tel. 0746/308096, după ora 14.

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru îngrijirea unui copil de 5 
ani, 20 ore pe săptămână în Hunedoara, zona 
Teatru. Tel. 0726/235968.
• caut persoană care să-mi livreze de 2 ori pe 
săptămână,la domiciliu, lapte proaspăt de vacă 
în Deva, lângă Ulpia. Tel. 211916.

Comemorări (76)

Pios omagiu la împlinirea a 7 ani de la trecerea în neființă a celei care a fost scumpa noastră fiică, soră și cumnată
ADINELA DUMULESCdin Covragi. Nu te vom uita niciodată.

Familia

• execut ieftin lucrări de zidărie, tencuieli, 
zugrăveli, modificări interioare și exterioare. Tel. 
0720/833621.

• societate comercială angajează rmmd- 
tori necalIflcațL In Deva, condMII avanta- 
joase. T«L 0254/232715,0254/220491

• porii, garduri, balustrade, scări Interioare 
orice model, dbi fier forjat Tel 0254/237533, 
orele 8-15. • societate comercială angajează șofer 

pentru distribuție, manlpulani Tel 0254/ 
223950,0744'40505.

• Traduceri autorizate, toate limbile, asis
tență apostilare. Informații la 0254/217920, 
0722/815576. Posibilitatea primirii actelor 
prin fax 0254/217920 sau e-mail 
onix_center@yahoo.com. Onix Center, 
Deva, Kogălniceanu, bl. 14, cam. 1.

• societate comerdală angajează tâmplari 
lambriuri - pvc șl căutăm pentni tocNriere 
spațiu comercial, zonă centrală, bi Hune
doara. Tel 0724/512906.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• societate comercială angajează vânză
toare cu experiență pentru magazin ali
mentar, In Deva. Relații la teL 217857, 
0721/450383.

• caut de lucru ca electrician, șofer cat. B, C, E, 
vopsitor textil, vârsta 28 de ani, vechime 10 ani 
lucrați. Tel. 0727/461086.

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Boema preot SRL Deva angajează 
agend vânzări CV-urle se trimit la fax nr. 
0254234349.

1

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

referent publicitateCerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, fax 218061.Persoană de contact: Laura Contra,tel. 0721/513875,E-mail: laura.contra@informmedia.ro
AMGAJ£A2A.pentru 01 Vfl

DIRECTOR PUNCT DE IUCRU
Cod:OPLO

Companie de distibuție națională materiale pentru decorațiuni interioare

Cerințe:
• studii superioare
• experiență de minim 1 an în coordonarea unei echipe de vânzări
• experiența în domeniul vânzării materialelor de construcții constituie avantaj
• cunoștințe operare PG MS Office, posesor permis de conducere cat. B
• calități deosebite de comunicare și de determinare a clientului să cumpere
• capacitate de a lua decizii rapide și corecte dinamism, putere de muncă.

Se oferă:
• mediu dinamic • pachet salariat atractiv

Cet interesați suni rugați să trimită CVtil până la data de 10.10,2005 
însoțit de o scrisoare de intenție prin fax sau email la 

Fax: 0259 470096, email: lumsj^matrosMro
• nwd&rw nun'#. (? V-'/h/p cu sppt'ificarfta postului șt a codului 

Numai cau&daui s» <••')/ti contact rit;.

S.C. KOPY DACT SERV SRL —

- Confecționăm ștampile de orice tip
- Executăm copii xerox color și alb-negru
până la FORMAT A O+

Str. Piața Libertății, nr. 20. tel./fax: 0254/712231; 
0722.380.643.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• 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 congelator 5 sertare, preț avantajos, 
Hațeg. Tel. 770735,770367,0722/876141.

Producător și 
distribuitor produse 
alimentare angajează 

gestionar. Cerințe: 
domiciliul stabil în Deva, 

seriozitate, stagiul 
militar satisfăcut.
CV la telefoanele:

0254/230498, 
0741/249030.

COLECȚIONAR GERMAN CUMPĂR 

MAȘINI DE CUSUT ZZINGER, 
SINGER, KAISER, MAUMANNN, 

PWF, DURKOOP.OFER 
35.000 -45.800 EURO. |

TEL 0744.933.884 5

PUTĂ PE LOC ROG SERIOZITATE

Prestări servicii (72)

• confecționez poți, garduri, mobilier din fier 
forjat, terase, diverse confecții metalice. Tel. 
0722/698445,0788/620791.

• aspect fizic plăcut, cunoștințe minime de 
limba franceză experiență ca barman sau 
ospătar cbnstituie avantaj, pentru un mic 
restaurant în Elveția, rog seriozitate. Tel. 212242, 
seara.

• todefefe comercială specializau In 
vânzarea mMeriafelor de comtnicțl Mga- 
Joazâ ponoanâ dnamicâ penbv vânzare h 
magazin. CV-urf la fax 0254020313,

ROMPETROL

ROMPETROL DOWNSTREAM este o companie membră a GRUPULUI ROMPETROL, principalul 
grup petrolier privat din România și operează peste 90 de stafii de distribuție carburanți proprii 
și 150 puncte de distribuție închiriate pe întreg teritoriul României.
ROMPETROL DOWNSTREAM deschide un snack bar în cadrulstațiai 4in Dara și recrutează

BUCĂTARI Șl OSPĂTARI SNACK BAR
Responsabilități:
• Pregătesc produse de bucătărie rece și caldă (sandwich, salate, preparate la grătar) și
cafea.

Participă cu supervizare la determinarea necesarului de comandat și la realizarea 
comenzilor de aprovizionare.

Preiau comenzile de la dienți și asigură servirea acestora. 
Debarasează și asigură curățenia zonei de servire și a bucătăriei.
Asigură implementarea și menținerea standardelor de păstrure și depozitare a 

produselor și preparatelor cu respectarea normelor igienico-sanitar--.
Cerințe:

Atitudine orientată către client, abilități bune de comunicare, persoană energică și 
amabilă.

Disponibilitate de a lucra în ture inclusiv de noapte.

Persoanele interesate de această oportunitate sunt rugate să trimită un Curriculum Vitae la 
numărul de fax 021/206.75.40 sau pe adresa e-mail resurseumane© rompetrol.com.

m te tren « ■■ ■ Daca vre’cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat,
FVII 1 r NT A 7 A-TF« încearcă variantele speciale contra cost, 
la V I IT k IV I I ■ ALEGE ș| COMPLETEAZĂ TALONUL!

’A ALEASĂ

• chioșcul de ziare de lângă 
Comthn:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont- Micro 16;
• chioșcul d' ilare de lângă
Galeriile <*.e Artă Forma;
• chin- ,ul de ziare da lângă 
Aii’ .entara Dacia;
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamfirescu - B-dul Decebal.

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

V

mailto:onix_center@yahoo.com
mailto:laura.contra@informmedia.ro
resurseumane%25c2%25a9_rompetrol.com
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• Amendament. Arnold Schwârzenegger a semnat un amendament la dispozițiile Codului Civil al statului California, referitor la paparazzi, care le îngreunează activitatea. Vinovați pot fi considerați și angajatorii fotografilor și li se poate chiar intenta proces sau cere despăgubiri.
• De vânzare. Câteva „scrisori de dragoste" scrise de prințul Charles, pe când era tânăr, unei prietene din Canada au fost scoase la vânzare pe site-ul specializat eBay, dar nu și- au găsit cumpărător.

ErupeSan Salvador - Vulcanul Santa Ana din El | Salvador a început să arunce pietre, gaze și i fum după explozia de i sâmbătă dimineața. Geo- | logii au afirmat că pietrele au fost aruncate de vul- i can până la o distanță j de 1,6 kilometri. Guver- i nul a declarat alertă roșie pentru satele din i împrejurimi, motiv pen- i tru care aproximativ i 7.000 de locuitori au fost i evacuați.

mpionacampionat Sâmbătă a început Ia Berlin Campionatul Mondial al Bărbilor. Organizatorii așteaptă participarea a 250 de bărboși uin întreaga lume. (Foto: era)
_

A rupt logodnaLos Angeles (MF) - Paris Hilton a anunțat că a rupt logodna cu Paris Latsis, deoarece nu este pregătită pentru căsătorie și nu ar vrea să sfârșească prin a divorța.Vedeta de 24 ani a anulat planurile de nuntă cu moștenitorul grec, în vârstă de 22 ani, pentru că nu vrea să forțeze lucrurile. Paris Hilton a spus că încă îl mai iubește pe Latsis și că vor continua să lucreze împreună la proiectele deja demarate.„Sunt încă tânără și am o carieră foarte activă, la care nu sunt pregătită să renunț. Am muncit mult ca să ajung unde sunt”, a declarat aceasta. „Paris este un tip grozav și vom rezolva această chestiune cu respect și demnitate”, a mai spus ea.

Zorro la BerlinBerlin - Actrița britanică Catherine Zeta- Jones și actorul spaniol Antonio Banderas au fost prezenți duminică la hotelul Ritz Carlton din Berlin la premiera celui mai nou film al lor, „The legend of Zorro”, în regia lui Martin Campbell.
încă o 
bere
Berlin (MF) - Ger
manii sunt renumiți 
pentru pasiunea pen
tru mâncare și pen
tru cantitățile impre
sionante de bere pe 
care le consumă, așa 
că nu e de mirare că 
au inventat un 
suport „deștept", 
care sesizează când 
halba este aproape 
goală și cere bar
manului să o 
reumple.
Suportul sub formă 
de disc poate fi 
atașat la un suport 
normal pentru halba 
de bere, astfel încât 
absoarbe lichidul 
vărsat din greșeală și 
poate fi folosit și 
pentru afișarea de 
reclame. Dispozitivul 
cântărește 110 
grame și costă 100 
de dolari.

Catherine și Antonio
(Foto: EPA)

A criticat premiile Cezar
■ Depardieu a criticat 
„premiile Cezar și alte 
prostii" la decernarea 
premiilor „NRJ Cine".Paris (MF) - Actorul Gerard Depardieu a criticat premiile Cezar în timpul ceremoniei de decernare a premiilor decise exclusiv de către public, „NRJ Cină”, ediția 2005, care a avut loc vineri, la Paris. „Este bine că decideți voi, publicul.Asta e altceva față de premiile Cezar și alte prostii”, a declarat Depardieu, care a fost recompensat de câteva ori la premiile Cezar.Invitatul de onoare, actorul și regizorul american Tommy Lee Jones, a primit un premiu onorific pentru contribuția sa la cea de-a șaptea artă.
La 37 de ani, închis pe viață
■ Un alb a fost con
damnat la închisoare pe 
viață pentru că a arun
cat la lei un negru.Phalaborwa (MF) - Un sud- african alb care a aruncat la lei un muncitor de culoare a fost condamnat, vineri, la închisoare pe viață, iar com- o deun
plicele său a primit pedeapsă de 12 ani detenție.Mark Scott-Crossley -alb de 37 de ani, administrator la o fermă unde se creșteau animale sălbatice - și angajatul său negru Simon . Mathebula (43 ani) au fost declarați vinovați de uciderea lui Nelson Chisale. Rămășițele însângerate ale acestuia au fost găsite la 31 ianuarie
Grevp la Scala din Milano
■ Dansatorț Operei 
intră în grevă, deranjați 
de dimensiunile mici ale 
cabinelor de schimb.Milano (MF) - Cu toate că Opera a fost renovată în ultimii ani, fiind redeschisă în decembrie anul trecut, dansatorii susțin că sunt

ATENȚIE! 
CÂINE 
răui

Căsătorie 
în HawaiiLos Angeles (MF) - Faimosul star pop Justin Timber- lake se pare că se va căsători în secret cu prietena lui, actrița Cameron Diaz, de Crăciun, relatează Female First Online.Cei doi au invitat 150 de prieteni de-ai lor la o petrecere în Hawaii pentru a „sărbători dragostea lor”. Invitații cred că este vorba despre o invitație ascunsă la nunta celor doi.Timberlake nu a făcut nici un secret din faptul că vrea să se căsătorească cu frumoasa actriță, dar a declarat întotdeauna că vrea ca ceremonia de nuntă să fie intimă.

Francezul Jean Dujardin a fost marele câștigător, cu patru premii NRJ Cine, printre care cel pentru cea mai bună replică, cel mai bun look, cea mai bună muzică, pentru filmul „Brice de Nice”.Premiul „Top of the box office” a fost câștigat de ultimul film din seria Harry Potter, „Harry Potter si Prizonierul din Azkaban”.Filmul de desen animat „Shrek 2” regizat de Mike Mayers a fost desemnat „cel mai bun film care te face să râzi”, în timp ce Nathalie Portman a fost aleasă „actrița cea mai strălucitoare”.Premiul pentru „cel mai bun personaj rău dintr-un film” i-a revenit președintelui George W. Bush pentru prezența în producția „Fahrenheit 9/11” realizat de Michael Moore.

Scott-Crossley va sta după gratii toată viața (Foto: EPA)2004, într-o rezervație de lei din apropierea rezervației Kruger. Procesul a început în ianuarie 2005. Scott-Crossley nu a avut nici o reacție la 
înghesuiți în cabine mici, pentru a se face mai mult loc membrilor orchestrei. Din cauza acestei greve ar putea fi anulate zece spectacole.Renovarea clădirii Operei, care a durat trei ani și a costat aproximativ 62 milioane de euro, a dus la îmbunătățirea scenei și a acusticii sălii. Platforma a

anunțarea verdictului, citit chiar după celebrarea căsătoriei sale civile cu o femeie care începuse să-l viziteze în îhchisoare. „Suntem dezolați 
fost reconstruită în întregime, făcând posibilă, din punct de vedere practic, punerea în scenă a trei spectacole în aceeași zi. Greva dansatorilor urmează unei perioade agitate la Scala din Milano. în aprilie, directorul muzical Riccardo Muți a demisionat din cauza „ostilității” colegilor din staff-ul Operei.

ANUNȚUL E RODUL 
IMAGINAȚIEI. ORICE 

ASEMĂNARE INTRE TEXT Șl 

mine e Întâmplătoare. 

că familia nu a acceptat propunerea noastră de a-i da compensații financiare. Nu era o tentativă de a-i face să tacă. Vom face apel”, a spus bărbatul.Nelson Chisale a fost legat de un copac și lovit cu bestialitate atunci când a venit la ferma Engedi, pentru a-și recupera lucrurile, la două luni după ce fusese concediat pentru că a absentat de la lucru din cauza unei probleme personale. Apoi, el a fost aruncat într-un loc îngrădit în care se aflau lei.Un alt muncitor de culoare, Robert Mnsi, inculpat în același timp cu Scott-Crossley și Mathebula înainte de a deveni martor, a declarat că l-a auzit pe Chisale urlând înainte de a fi devorat de lei.

Nuntă Fiica fostului/- premier ucrainean, ¥ev- henya Timoshenko (25 aniX s-a căsătorit ieri. Ia Kiev, cu britanicul Sean Carr (36 ani), solist al teugei Death Valley Screamers. (Foto: era)


