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Aseară, Cetate Deva a Învins cu 34 la 
17 pe CSM Sibiu, meci disputat In Liga 
Națională de Handbal.

Frigul
■ Stocul de com
bustibil pentru iarnă 
ajunge numai pentru 
30 de zile.

Brad (M.S.) - Autoritățile 
locale din Brad se confruntă 
cu o situație deosebită, gene
rată de lipsa stocurilor de

amenință Bradul
păcură necesare producerii 
agentului termic în această 
iarnă. Directorul Acvacalor 
Brad, Gheorghe Dărău, de
clara că în depozitele de car
buranți există doar 1000 de 
tone de păcură, în condițiile 
în care cantitatea optimă ar 
trebui să fie de 6000 de tone, 
în plus, prețul de achiziție al

3
păcurii s-a dublat, în ultimul 
an. S-au făcut demersuri pen
tru contractarea unui credit, 
în valoare de 2 milioane 
dolari, cu garanție guverna
mentală, pentru a se reuși 
achiziționarea întregului ne
cesar de păcură. Acvacalor 
are de recuperat de la dator
nici peste 40 de miliarde de

lei vechi. De aceea, primarul 
Bradului, Florin Cazacu, atră
gea atenția asupra impor
tanței recuperării acestor de
bite. „Insist ca populația și 
agenții economici să-și achite 
restanțele. Altfel, există posi
bilitatea să nu avem agent 
termic pentru întreaga iar
nă”, a conchis primarul.

(Fșto: Trata Mu4

• Amânare. întâlnirea dintre d’isponibilizații 
Rempes și firma care trebuia să le acorde
salariile compensatorii s-a amânat pentru 6 
octombrie. „Lichidatorii insistă pe Legea fa
limentului. Dacă nu rezolvăm ceva, mergem 
la București. Până la soluționarea proble
mei, continuăm protestul", afirmă reprezen
tanta disponibilizaților, Elena Căinanț. (IJ.)

■ Aproximativ șapte miliarde de J 

lei au fost alocate de Consiliul 1 
t Județean Hunedoara pentru reface- | 
fi rea secției de recuperare Baia Sărată 1 
I a Spitalului Județean Deva. Au fost j 
& refăcute saloane care găzduiesc 65 i 
fc. de paturi, un bazin pentru trata-1 

mente și o saună pentru recuperarea 1 
afecțiuni reuma- j 

(Foto: Ina Jurcone) ■

bolnavilor cu
JBfctismale. Zp.3

Fii expert în transport!
Vrei să-ți cumperi o mașină, ai nevoie de 

transport? Soluția ta este “Cuvântul Liber”!
DE CE? Pentru că noi am lansat campa

nia “Fii expert in transport!” Suntem ghidul 
tău în domeniul TRANSPORT și îți oferim 
soluția pentru problemele tale legate de 
deplasare! în fiecare miercuri alege TRANS
PORT din pagina 9!

O
Wt

CUVÂNTUL LIBER
t8 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
® (0254) 211275

03 03 03

Produsul intern brut pe categorii de resurse

Realizări în sem. 12005 - mSioane lei (RON) prețuri curente

■ Dascălii pichetează 
azi prefectura și 
primăriile orașelor din 
județul Hunedoara.

Deva (R.I.) - De câțiva ani, 
Ziua Mondială a Educației 
este „serbată” de reprezen
tanții dăscălimii prin diferite 
acțiuni de protest. în acest 
an, acțiunile sindicaliștilor

din învățământ se 
mult un semnal de alarmă,' c 
formă de atenționare 'iț li
niei publice asupra si^Spei 
din școli. „Așa-zisele dezba
teri lansate în această vară de 
minister nu au fost, de fapt, 
discutate niciunde, așa cum 
ar fi fost normal”, spune li
derul sindicatului din învă
țământ, Paul Rusu. „Nu ne 
opunem descentralizării, ea

i
-ni. trebuie să aibă loc, dar cre- 

o dem că momentul nu-i potri
vit. Nu există nici personal de 
specialitate, nici nivelul opi
niei publice nu este suficient 
dezvoltat pentru a apela la ea 
în conducerea unei școli”, 
consideră acesta.

începând cu ora 10, pichete 
formate din 50 de persoane 
vor discuta cu primarii do
cumentul în cauză.

Ciobănaș, pierdut în munți
■ Salvamontiștiî caută 
de peste patru zile un 
ciobănaș dispărut în 
Munții Vîlcan.

Lupeni (I.J.) - Dispariția 
ciobanului a fost semnalată de 
proprietarul stânei care și-a 
găsit oile singure, nepăzite. De 
patru zile, trei echipe formate 
din salvamontiștii Centrului 
Salvamont Lupeni îl caută în 
Munții Vîlcan pe ajutorul de 
cioban care nu s-a mai întors 
la stână. Tânărul este din 
Novaci, Gorj, are 18 ani și a

fost angajat ca ajutor de 
cioban. „Salvamontiștii ati fost 
alertați de proprietarul stânei, 
după ce a constatat absența 
ajutorului său toată noaptea. 
Verificările efectuate de Po
liția și Jandarmeria Gorj au 
arătat că tânărul nu a ajuns 
nici la domiciliul părinților 
săi. Nu avem nici un indiciu 
dacă s-a întâmplat o tragedie. 
Cercetările continuă, iar în 
caz de nevoie vor fi alertate 
și alte echipe de salvamon- 
tiști”, precizează Florin To- 
muș, șeful Serviciului Salva
mont Hunedoara.

Abandon SOS!
Deva (I.J.) - Numărul 

copiilor abandonați a 
rămas constant, cu toate 
alternativele găsite după 
1989. DGPG Hunedoara 
are instituționalizați pes
te 1100 de copii în 29 de 
centre, sumele necesare 
pentru îngrijirea lor 
costă CJ cca 22 mid. lei 
lunar, /p.5

MCI AklĂ

BANCA
<^SILVA^> Astayi
Hm se deschide a șasea agenție

(unitatea cu «r. 179 înfurii)
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a Băncii Transilvania 

în iudetul Hunedoara:
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Orăștie, B-dul Eroilor, bl. E g
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• Tribunalul Special Irakian, care se ocu
pă de judecarea fostului președinte Saddam 
Hussein, a publicat, luni, pe Internet, lista 
celorlalți acuzați din procesul care va începe 
la 19 octombrie. Lista cuprinde doar șapte 
nume, printre care cel al fostului dictator.

• Organizația al-Qaida din Irak a afirmat, 
luni, că i-a executat pe cei doi militari ame
ricani pe care a anunțat că i-a răpit în ajun, 
se arată într-un comunicat de pe Internet. 
Armata SUA a dezmințit, luni, informațiile 
potrivit cărora cei doi ar fi fost luați ostatici.

Acordul cu FMI 
se-ndieie in 2006

Inculpat din nou
Washington (MF) - 

Congressmenul republi
can Tom DeLay, colabo
rator apropiat al preșe
dintelui George W.Bush, 
a fost inculpat pentru a 
doua oară în decurs de 
mai puțin de o săptămâ
nă în legătură cu un caz 
de finanțare politică. O 
instanță din Texas l-a 
inculpat, luni, pe DeLay 
pentru spălare de bani, 
au anunțat publicațiile 
americane, fără a face 
alte precizări. O altă in
stanță de punere sub a- 
cuzare din același stat îl 
inculpase, miercurea 
trecută, pentru complici
tate la finanțare legală. 
DeLay a renunțat tem
porar la conducerea gru
pului parlamentar repu
blican din Camera Re
prezentanților, dar și-a 
păstrat locul de repre
zentant al statului Texas.

Tom DeLay (Foto: epa) I

Gerhard Schroed
er (Foto: EPA)

Susținut 
de partid
Berlin (MF) - Partidul 
Social-Democrat din 
Germania (SPD) a 
anunțat că susține în 
continuare candida
tura lui Gerhard 
Schroeder la funcția 
de cancelar, a anun
țat președintele par
tidului, Franz Munte- 
fering. SPD susține în 
continuare candida
tura lui Gerhard 
Schroeder, aflat în 
competiție cu liderul 
Uniunilor Creștine 
(CDU-CSU), Angela 
Merkel, pentru con
ducerea unui Guvern 
al unei coaliții largi a 
celor două formați
uni, a afirmat Munte- 
fering. „Obiectivul 
SPD este ca Gerhard 
Schroeder să rămână 
cancelar al Republicii 
Federale a Germani
ei", a declarat Franz 
Muntefering.

IO delegație de experți 
ai FMI va venjla Bucu
rești pentru a discuta 
revizuirile la acwd.

București (MT1) - Programul 
cu Fondul Monetar Interna
țional (FMI) va continua până 
la mijlocul anului viitor, când 
România va ieși din această 
formă de colaborare cu insti
tuția internațională, iar rela
ția va continua prin consul
tări anuale, a declarat minis
trul Finanțelor Publice, Se
bastian Vlădescu.

„îhcepând cu 20 octombrie, 
o delegație de experți ai FMI 
va veni la București pentru 
a discuta revizuirile la acord 
și sperăm să ajungem la o 
concluzie comună”, a spus, 
ieri, ministrul Finanțelor.
Consultări anuale

Autoritățile române au mai 
afirmat, anterior, că actualul 
program cu FMI va fi ultimul 
de tip stand-by și că va fi ur
mat de o relație bazată pe 
consultări anuale, conform 
articolului IV din statutul 
FMI, la fel ca în cazul statelor 
mai dezvoltate.

încheiat în luna iulie a a- 
nului trecut, actualul acord 
stand-by oferă României posi

bilitatea să acceseze fonduri 
de circa 400 de milioane de 
dolari. Autoritățile de la Bu
curești au decis însă să consi
dere acordul ca fiind unul de 
tip preventiv, în care trageri
le de fonduri de la FMI că nu 
fie efectuate decât în cazuri 
de evenimente neprevăzute.

Negocierile pe tema acordu
lui au fost întrerupte în pri
măvara acestui an, în princi
pal din cauza temerilor exper- 
ților internaționali privind 
capacitatea redusă de com
pensare a scăderii veniturilor 
la bugetul de stat ca urmare 
a introducerii cotei unice de 
impozitare de 16%.

La finele lunii iunie, autori
tățile române au stabilit cu 
reprezentanții instituției fi
nanciare o primă formă a 
scrisorii suplimentare, ur
mând să fie adoptate unele 
măsuri pentru ca documentul 
să intre în board-ul FMI la 
sfârșitul lunii august.

Pe parcursul discuțiilor, FMI 
a păstrat solicitările privind 
adoptarea unor măsuri care să 
ducă la creșterea încasărilor la 
buget. în același timp, experții 
FMI s-au arătat îngrijorați de 
evoluția deficitului de cont 
curent, rezultat din continua
rea creșterii consumului într- 
un ritm accelerat.

' c Si î K.» K.

S-au deschis negocierile cu Turcia
■ UE a deschis negocie
rile de aderare și cu 
Croația, în cursul nopții
de luni spre marți.

Summit ruso-european
Londra (MF) - Președintele rus, Vladimir 

Putin, a participat, ieri, la Londra, alături 
de premierul britanic Tony Blair, care deți
ne președinția Uniunii Europene, la sum- 
mitul ruso-european.

Au mai asistat președintele Comisiei Eu
ropene, Jose Manuel Durao Barroso, comi
sarul european pentru Relații externe, Be
nita Ferrero-Waldner, și cel pentru Comerț, 
Peter Mandelson.

Cu toate că încă persistă dezacorduri 
majore între ruși și europeni, în special 
în ceea ce privește programul nuclear ira
nian, cererea europeană din domeniul ener
getic și semnificativa ofertă rusă în materie 
de resurse favorizează o mai mare coopera
re între Rusia și UE.

Jumătate din cantitatea de gaz și aproape 
o treime din petrolul consumat în statele 
din UE provin din Rusia sau tranzitează 
această țară, iar cererea europeană în do
meniul gazelor naturale ar putea crește cu 
50 la sută în următorii 15 ani.

Luxemburg (MF) - Uniunea 
Europeană și Turcia au lan
sat oficial negocierile în vede
rea aderării acestei țări, îh 
noaptea de luni spre marți, la 
Luxemburg.

Ceremonia simbolică orga
nizată pentru a marca aceste 
eveniment istoric a început 
marți, puțin după ora 1.00 
(2.00, ora României), la o ju
mătate de oră după sosirea 
ministrului de Afaceri Ex
terne turc, Abdullah Gul, și 
a durat foarte puțin.

în fața omologilor săi din 
cele 25 de țări membre ale 
UE, „Gul a făcut o declarație

înconjurat de delegația turcă, Abdullah Gul este fericit după 
anunțul începerii negocierilor (Foto: epa)

Operațiune în vestul Irakului

Președintele Putin față-n față cu premierul
Blair (Foto: EPA)

Bagdad (MF) - Armata ame
ricană ă anunțat, ieri, lansa
rea unei noi operațiuni împo
triva celulei irakiene a al-Qai- 
da, în vestul Irakului, cu par
ticiparea a circa 2.500 de mili
tari, după o ofensivă similară 
lansată sâmbătă.

Operațiunea River Gate a 
fost lansată în trei localități - 
Haditha, Haqlaniyah și Bar- 
wana, situate la circa 200 kilo
metri vest de Bagdad, de-a 
lungul Eufratului, precizează 
un comunicat al armatei.

Asistate de forțele irakiene, 
trupele americane au drept 
principal obiectiv să împiedi

ce acțiunile celulei al-Qaida 
în localitățile din Valea Eu
fratului.

O operațiune americană de
numită Iron Fist a fost de
clanșată sâmbătă în apropie
rea frontierei cu Siria, cu par
ticiparea a circa o mie de mi
litari americani, în special 
pușcași marini. Haditha este 
un centru important pentru 
acțiunile de infiltrare ale al- 
Qaida în Irak, pe la frontiera 
siriană, afirmă comunicatul, 
precizând că membrii celulei 
teroriste se pot deplasa de la 
Haditha spre Mosul sau Ra
madi, Fallujah și Bagdad.

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
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foarte constructivă, salutată 
cu aplauze”, a declarat un 
diplomat. Negocierile de ade
rare cu Turcia sunt prevăzute 
să dureze cel puțin zece ani.
Una după alta

Uniunea Europeană și Croa
ția au deschis oficial nego
cierile de aderare, în cursul 
nopții de luni spre marți, la 
Luxemburg, la câteva minute 
după o ceremonie istorică si
milară cu Turcia.

Inițial, discuțiile cu Zagre
bul urmau să înceapă în mar
tie, dar au fost amânate sine 
die la acea dată, din cauza lip
sei de colaborare a autorități
lor croate cu Tribunalul Pe
nal Internațional pentru fos
ta Iugoslavie (TPI).

Procurorul TPI, Caria Del 
Ponte, a declarat însă, luni, la 
Luxemburg, că de câteva săp
tămâni Zagrebul cooperează 
„deplin” cu această instanță.

Del Ponte, care vineri încă 
se declara „decepționată” de 
atitudinea Croației, afirmă că 
nu a fost supusă nici unor 
presiuni din partea europeni
lor.

Frattini ne 
încurajează

Sofia (MF) - România 
și Bulgaria au timpul 
necesar pentru a pregăti 
aderarea la UE în ianu
arie 2007, a declarat vi
cepreședintele Comisiei 
Europene, Franco Frat
tini, într-un interviu 
acordat secției bulgare a 
postului de radio BBC.

El a adăugat că ra
poartele de țară din no
iembrie vor include și 
critici referitoare la une
le subiecte, afirmând că 
încă mai există întârzi
eri în unele domenii sau 
reforme care nu aii fost 
aplicate la timp.

Frattini a subliniat în
să că rapoartele nu își 
propun să critice, ci să 
ajute Bulgaria și Româ
nia să își rezolve proble
mele. Cele două țări spe
ră să adere la UE la 1 ia
nuarie 2007, însă în ca
zul nerespectării unor 
termene-limită UE poate 
activa clauza de salvgar
dare.

Insula Bali, avertizată
Canberra (MF) - Austra

lia a avertizat, ieri, eâ exis
tă posibilitatea comiterii u- 
nor noi atacuri pe insula 
indoneziană Bali, după a- 
tentatele sinucigașe de 
sâmbătă, soldate cu 22 de 
morți. în condițiile în care 
sute de turiști australieni 
părăsesc Insula Bali, Can
berra și-a repetat îndem
nurile la prudență în ceea 
ce privește călătoriile în 
Indonezia și a avertizat că 
pot avea avea loc noi 
atacuri, îndeosebi la Semi-
_____________________

nyak, district învecinat cu 
stațiunea balneară Kuta.

între 5.000 și 7.000 de a- 
ustraiieni se aflau în Bali 
în momentul producerii a- 
ientatelor- sinucigașe de 
sâmbătă seară, care s-au 
soldat cu 22 de morți, potri
vit celor mai recente bilan
țuri. Cel puțin două dintre 
victime sunt cetățeni aus
tralieni. Ministrul de Ex
terne, Alexander Downer, a 
declarat că arestarea res- % 
ponsabililor acestor atacuri - ' 
nu va fi o sarcină ușoară.
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• 'd’e zootehnie. Direcția pentru Agri
cultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara orga
nizează, joi, 13.10.2005, o întâlnire între 
specialiști zootehnici care oferă facilități pen
tru înființarea unei ferme de vaci cu lapte 
(25 de capete) și persoanele fizice sau 
juridice interesate. (L.L.)

• Mfcfe ta Bruxelles. Primarul Devei, Mir- 
cia Muntean, va participa în calitate de

i1 observator, în 12-13 octombrie a.c., la cea 
p de a 61-a Sesiune plenară a Comitetului

Regiunilor de la Bruxelles. El a fost desemnat 
în această calitate de către Guvernul 
României. (D.l.)

Statul ia banii

Adrian SAlAgean
adrian.saiageinftlnforfflmtdla.ro

Privatizarea 
ne costă

ice din România au de- 
spațiu economic cosmopolit. 

Petrolul la austrieci. Telefonia fixă la greci. 
Electrica împărțită de germani și italieni. 
Gazul în portofoliul nemților și francezilor. 
Capitalul străin aduce garanția înlăturării 
corupției de „partid și de stat". Toți investi
torii au promis randament și servicii 
ireproșabile. Credibil! Azi dai un apel la 
Romtelecom și a doua zi ai telefonul instalat. 

Există însă ceva care ne irită în toată 
această poveste. Din încrengătura de ciolane 
roase până acum, un oscior cu eticheta pro
tecție socială era aruncat și „celor mulți". 
Tarifele la gaz, la curent, la telefon, la ben
zină erau ținute, cât de cât, sub capac, de 
interesul electoral al Guvernanților. Până la 
un punct era aberant, dar ne convenea.

■ Primarii sunt ne
mulțumiți că statul 
vrea să ia impozitele 
pe terenuri extravilane.

Tiberiu Stroia________________
ttberlu.stroiaftlnformmedla.ra

Deva - Un proiect de lege 
prin care se dorește co
lectarea la bugetul statului a 
impozitelor pe terenurile ex
travilane a creat nemulțu
mire printre primarii hune- 
doreni. Mai ales, în condițiile 
în care bugetele primăriilor 
sunt destul de mici raportate 
la problemele existente.
Pentru renta viageră

Statul își motivează in
tenția prin faptul că acești 
bani sunt necesari pentru pla
ta rentelor viagere. Cu toate 
acestea, primarii contactați 
de ziarul Cuvântul Liber se 
declară împotriva acestui 
demers fiscal.

Aberant e și acum, dar nu ne mai con
vine. De grija recuperării unor investiții 
în ritm accelerat, proprietarii străini ai utilită

ților publice românești ne taxează mai mult 
decât face. De exemplu, Petrom. Folosește în 
proporție de 80% rezerva națională de petrol. 
Extrage țiței la un preț de 100 de dolari tona 
și plătește redevențe de 20 de ori mai mici 
statului român decât altor state pentru asta. 
Cu toate acestea a mărit de trei ori într-o 
lună prețul combustibilului la pompă. Nici 
gazul nu va fi un chilipir. Deși au fost con
vinși pe moment să renunțe, noii proprietari 
de la gaz au în plan relansarea abonamentu
lui prin care vor să-și acopere cheltuielile 
legate de dezvoltare. Reprezentanții grupului 
german E. ON, proprietarul societății Electrica 
Moldova, au anunțat o salbă de „majorări" la 
tarifele de electricitate. Mergem, așadar, pe 
linia: „Dau un ban, dar știu că face!" Cât 
face nu ne poate spune nimeni. Statul român 
a devenit un simplu spectator la el acasă.

Romos și Orăștie, fermele nimănui
■ Lichidatorii fermelor 
amână vânzarea 
activelor, aplicând 
legea bunului plac.

Loredana Leah_______________
loredina.lMhftlnformmedla.ro

Deva - Complexele zooteh
nice din Romos și Orăștie 
sunt în lichidare, însă 
lichidatorii amână clarifi
carea si-tuației și procesul 
este oprit la lichidatorul judi
ciar. Nimeni nu vrea să taie 
răul din rădăcină.

„Nu știu al cui este intere
sul pentru ca sute de mp de 
spațiu zootehnic să nu pro
ducă. în timp ce spațiile zoo

Greva de la SEWS a încetat
■ După trei zile cât s- 
au aflat în grevă, anga
jații SEWS au început, 
ieri, munca.

Deva (T.S.) - Potrivit uno
ra dintre angajați, reîn
ceperea lucrului s-a datorat, 
în principal, presiunilor fă
cute de către reprezentații 
firmei. „Ne-au amenințat că 
vom fi puși să plătim pierde
rile suferite de companie în 
aceste zile de grevă. Apoi au 
mizat foarte mult pe angajații 
care au acasă copii de cres
cut și care s-au văzut în

Caricatură de Liviu Stămlâ

Subsoluri cu bucluc
■ Imobilele dintr-un 
cartier devean sunt 
afectate de apa care se 
adună în subsol.

Clara Păs___________________
clara.pasftinformmedla.ro

Deva - Locatarii complexu
lui de blocuri, denumit gene
ric „E”, de pe Aleea Construc
torilor, din cartierul Gojdu, se 
confruntă de mai bine de un 
an Cu problemele cauzate de 
infiltrarea apei din canalizare 
în subsolul imobilului. „Avem

Subsol inundat Pereți cu igrasie Locatari nemulțumiți

primăriilor

Marius Omotă Emil Rișteiu

„Consider această intenție 
a guvernului ca fiind o 
greșeală, susține Marius 
Omotă, primarul comunei 
Ilia. Avem un buget destul de 
sărac, la nivelul comunei. 
Impozitele pe terenurile ex
travilane îmi aduceau apro
ximativ jumătate de miliard 
de lei vechi. Cu banii aceștia 
renovam o școală”, susține 
primarul Iliei.

tehnice sunt lăsate în para
gină și nu produc nimic, noi 
importăm carne și produse 
din came”, spune Ion Simion, 
directorul DADR.
Investitorii de carton

O comisie din cadrul Pre
fecturii s-a deplasat zilele tre
cute la ferma din Romos. Au 
venit, au constatat și au ple
cat. Rezultat zero. Gradul de 
degradare a spațiilor zoo
tehnice se agravează și, dacă 
nu vor fi redate unor investi
tori serioși în cel mai scurt 
timp, nu se va mai putea 
recupera nimic. Dar poate că 
așa se și vrea!

Firmele care au în admi
nistrare acest patrimoniu, 

situația de a rămâne fără nici 
o sursă de venit. Până la 
urmă, am acceptat o mărire 
salarială de 8,5 la sută și o 
creștere a primei de vacanță 
de la 600.000 de lei la 900.000 
de lei vechi”, declară unul 
dintre angajații SEWS apar
ținând fabricii de la Deva. Și 
la Orăștie a început, ieri, 
lucrul. Interesant este faptul 
că aici angajații susțin că li 
s-a aprobat o creștere salari
ală de 10,2 la sută. Cu toate 
acestea, surse din cadrul con
ducerii fabricii susțin că 
majorarea salarială este de 
8,5 la sută.

igrasie, pereții și tavanul s-au 
fisurat din cauza apei. Ușile 
s-au umflat și nici nu le mai 
putem închide. Tot ce avem 
în casă se distruge, iar miro
sul care se emană din subsol 
este groaznic. Murdăriile ce 
vin din canalizare acoperă 
conductele de apă caldă și 
rece, deci sunt un focar de 
infecție”, spune Margareta 
Nicolae, locatar din E4.
Cine e de vină?

„Anul acesta au venit de 
șase ori și au scos apa din 
subsol. De fiecare dată am

Primarul comunei Băcia, 
Emil Rișteiu, este, în pro
porție de 60 la sută, împotri
va acestei legi. „în ideea în 
care acești bani sunt folosiți 
pentru plata rentelor viagere 
sunt de acord cu cedarea 
acestor impozite către buge
tul de stat. Pe de altă parte 
însă, e bine ca banii să fie 
folosiți în interesul locuito
rilor comunei. Valoarea aces-

S.C. CIRRUS COMEXIM 
S.R.L. Hunedoara, respectiv 
S.C.GEMINI TRANS S.R.L. 
Geoagiu-Băi nu și-au respec
tat clauzele contractuale.

„De ce să nu aducem 
investitori adevărați? Este 
nevoie de bani pentru 
achiziționarea de tehnologie 
și pentru reaparații. Dacă 
spațiile ar fi folosite cores
punzător și investițiile s-ar 
realiza, ar putea fi produse 
200 kg carne/an/mp. Dar atâ
ta timp cât lichidatorii amână 
vânzarea activelor totul se 
transformă în ruină. Nimic 
nu se mai poate realiza”, 
spune Ion Simion, directorul 
Direcției pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală.

După 26 de ani
Deva (I.J.) - Pentru pri

ma dată, după 26 de ani, 
secția de recuperare post- 
traumatică și de tratare a 
afecțiunilor reumatice și 
neurologice, din cadrul Spi
talului Județean Deva, a 
fost renovată. Lucrările au 
durat nouă luni și au costat 
aproximativ 7 mid. lei. Re
construcția a început în 
toamna anului trecut. „Sec
ția a fost construită în 1979, 
iar de atunci nu s-au mai 
alocat fonduri pentru între
ținerea ei. Consilierii au 
considerat refacerea aces

Canalizarea colmatată necesită intervenția cu vidanja

plătit 6-7 milioane de lei 
firmei care a prestat servi
ciul. De vină cred că sunt cei 
care vin cu vidanja să des
funde canalizarea, pentru că 
nu au făcut treaba bine. Des
fundă puțin canalul colector 
mare, dar niciodată nu vin să 
verifice canalele de la fiecare 
bloc. Așa canalizarea funcțio
nează câteva zile, apoi iar se 
colmatează și toată mizeria se 
adună din nou în subsoluri”, 

Laurențiu Nistor

tor impozite se ridică la 
aproximativ 250 de milioane 
de lei vechi”, declară Emil 
Rișteiu. Problema „văduvirii” 
bugetelor primăriilor a fost 
pusă, de către primarul co
munei Șoimuș, Laurențiu 
Nistor, ministrului Agricul
turii, Gheorghe Flutur. Și în 
opinia primarului, preluarea 
acestor impozite la bugetul de 
stat este o greșeală.

Profesorii 
câștigă procesul

Deva (R.I.) - Dintre cele 
200 de procese intentate 
de dascălii hunedoreni 
ministerului învățămân
tului, au fost câștigate 154 
până acum. „Ministerul a 
pierdut procesul privind 
macheta de calcul a sa
lariilor dascălilor. De 8 
ani ne certăm și acum 
instanțele ne-au dat drep
tate”, spune Paul Rusu, 
liderul SIP Hunedoara. 
„Am atacat în justiție și 
regulamentul școlar. Sen
tința va veni spre finalul 
anului”.

teia o prioritate județeană”, 
a declarat Mircea Moloț, 
președintele CJ Hunedoara. 
Recepția lucrărilor a fost 
făcută în prezența autori
tăților județene și locale. 
„Pacienții care au trecut 
pragul secției noastre su
feră de afecțiuni reuma
tismale degenerative, infla
matorii, post-traumatice, 
ortopedice și neurologice. 
Un tratament standard în 
cadrul secției durează circa 
două săptămâni”, pre
cizează Narcisa Bucșa, șefa 
secției.

susține Nicolae Tudor, alt 
locatar. „Am avut numeroase 
intervenții în zonă. De fiecare 
dată când am desfundat 
canalizarea am găsit resturi 
menajere și grăsime care blo
ca aceste conducte. Oamenii 
fac economie la apă. Așa că 
debitul redus de apă nu poate 
să ducă mizeria și este nor
mal să se colmateze”, declară 
Ioan David, directorul Apa- 
prod - Sucursala Deva.

adrian.saiageinftlnforfflmtdla.ro
loredina.lMhftlnformmedla.ro
clara.pasftinformmedla.ro
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- Ziua Internațională a Prota>tta 
(UNESCO)
1713 - S-a născut Beds Diderot (foto), 
filosof francez, unul din autorii “Enci- 
dopediei".
1830 - A încetat din »iap cărturarul 
și memorialistul Dinicu (Constantin)

Golescu (n. 1777).
188O - A încetat din viață Jacques Offenbadv compozi

tor francez de origine germană, întemeietor al operetei 
clasice franceze (n. 1819).

Calendar religios
5 octombrie - Pomenirea Sfintelor 

Mucenițe Haritina, Metodia din Kimolo și 
Mamelhta.

Deva (S.B.) - Sfânta Muceniță Haritina a 
fost, pe vremea împăratului Diocletian, sluj
nica unui oarecare Claudie. S-a aflat că este 
creștină și i s-a cerut stăpânului ei să fie 
trimisă spre a fi cercetată pentru credința 
ei la care îi întoarce pe multi. Stăpânul său 
întristându-se s-a îmbrăcat cu un sac și o 
plângea, dar ea îl mângâia. A fost supusă la 
chinuri după ce și-a mărturisit credința: 
au ras-o în cap, i-au turnat pe cap jăratic 
de cărbuni aprinși și cu sulițe de fier 
înroșite i-au împuns sânii și coastele, apoi 
i-au legat o piatră grea și au aruncat-o în 
mare. A ieșit vie și a fost chinuită și mai 
mult, smulgându-i-se unghiile de la mâini 
și de la picioare și dinții, după care și-a 
dat duhul.

Energie electrică___________ ,
Nu sunt programate întreruperi fa furnizarea energiei 
electrice.

Ga2 metan___________________ ___________ _
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-1S.00 Str. M. Averescu, bl. 20, sc. B

Al. Neptun, bl. 37, sc. C 
Str. A. Endre, Dorobanți
Str. 22 Decembrie, bl. 11, sc. C 
Al. Florilor, bl. 6
Str. Bejan, bl. 67, sc. VI

Apă_______________________  ____________
Nu sunt planificate întreruperi în fi uzarea apei în Deva.

cm» COTIDIAN /4

7X0 Jurnalul
TVR

8:00 Euro-dispecer
8:05 Fiumuse]e 

furată
9:00 Televiziunea - 0 lume 

nebună
9:30 Teleshopping 

10:(X) Generația 
contra (r) 

11:00 Cu Irina 
la cafea (r) 

1225 Euro-dispecer 
1230 Travelling 

circular (r) 
13:30 Desene animate: Chip și

Dale
14:00 Jurnal.

Sport. Meteo
14:30 Teleshopping 
15:00 Oameni

ca noi
15:30 Tribuna partidelor parla

mentare
1530 Conviețuiri
16:55 George Bush și al 

Doilea Război Mondial 
1830 Ora de cultură. Cu Dra

go; Bucurencr
1930 Jurnalul TVR Sport 

Meteo

7:00 ț ProTv. Ce se 
întâmplă, doctore ?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit Cu: 

Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 

gj Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 
(reluare)

10:15 0 nouă viață 
11:15 Walker, 

polițist texan
12:15 La Bloc (r) 
1330 Știrile ProTv 
13:45 Zâmbete îhtr-o pastilă 
14:15 Citadela puterii

(dramă, SUA 2004) Cu: 
Leslie Bibb, Kyle Chan
dler, Jeffrey D. Sams, 
Brian Goodman

16:00 Tânăr și neliniștit. Cu: 
Eric Braeden, Joshua 
Morrow, Laureen Bell, 
Doug Davidson, Peter 
Bergman, Heather Tom, 
Melody Thomas Scott 

1730 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Teo
1930 Știrile PRO TV Sport 

Vremea

20:15 Știrea zilei
2E13OQ Ochiul 

magic
WHO CSI- Crime și investigații 
2300 Jurnalul TVR Sport 

Meteo
2330 Recons’”"" ..la 

sea*' A Cu Adrian 
Fuiea

030 Spionii. Cu: Matthew 
Macfadyen, Keeley

• Hawes, Jenny Agutter, 
Peter Firth. Regia Jane 
Featherstone

125 Ora de 
cultură (r)

2:15 Euro-dfcpecer
220 Jurnalul TVR (r)
330 Televiziunea - 0 lume 

nebună (r)
430 CSI- Crime și 

investigații (r)
430 Reconstituire ...la 

secundă (r)
550 Destine 

secrete
640 Teleshopping

20:15 Juassk Park 3 (sf, 
SUA 2001) Cu: Sam 
Neill, William H. Macy, 
Tea Leoni, Alessandro 
Nivola, Michael Jeter, 
Trevor Morgan, Laura 
Dem. Saga monștrilor 
preistorici continuă, 
căci, firește bestiile 
uriașe au supraviețuit 
pe insula interzisă. Și 
pentru a supraviețui și 
interesul spectatorilor 
pentru al treilea film pe 
aceeași temă, Spielberg 
& Co, au făcut de 
această dată saurienii
mai mari, mai fioroși, 
mai agresivi și mai pre
lucrați pe computer 

22:15 La Bloc 
2100 Știrile ProTV Sport Vre

mea
23145 Fastiane, cursa vieții șl 

amorții 
050 Omul care aduce 

cartea (reluare)

XJ

cai

NMgri

1 Innegrețta înnegrit 
la mijloci

Cafaa-.
Negre te 
supărare
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21 mart.-20 apr.

Vă gândiți la persoane și situații acoperite de negura tim
pului. Vă sustragetl cu greutate pentru a ariota chestiu
nile curente. 1

- apF.'"«tv iiiai------- .----------------------- _-------- ---------------- ...

Starea dv psihică nu e dintre cele mal bune. Deaicați-vă 
atenția doar activităților de rutină, care nu vă consumă 
nervos.

Poate asistațiîa discuții aprinse, daftju r calul slliter- 
veniți. Atenție, micile iricorectiffibim din relațiile afective 
vă costă.
21 iun.-20 ini.

Primiți o veste ce vă poate li de mare ajutor dacă știți s- 
o folosiți. Nu acționați rapid. Așteptați momentul prielnic.

21 iții.-20 ai

Sunteți prea autoritar in casă, creați tensiuni psIHIea celor
lalți. La serviciu faceți multe lucruri, aparent fără uloate, 
Iar obositoare.

Tt

21 aug.-20sept.
Intuiția și imaginația se mjlfaBsc ieBdt. Reușiți să îuați 
deciziile cele mai nimerite fa problemele care vă frământă.

21 sept.-20 oct._______________ . ______
tăceți atâtea că nu mai aveți limp să respirați. Activităț 
extraprofesionale vă pot faitaiKțl situația financiară.

Pierdeți subit o sursă importantă de venit. Nu-s excluse 
conflictele și reacțiile agresive, accentuate de încăpățânarea 
zodiei.

21 nov.-20 dec.
Proiectele dv sunt fa faza de concepție. Nu e cazul să vă 
grăbiți, căci puteți face greșeli. Chlbzuiți folosirea energiei 
dv''

21 dec.-20 ian.

Soluția integrantei din numărul 

precedent: P - M - I - M - PINOC

CHIO - ROȘU - ORB - NARI - 

FIOR - Ml - NO - SA - FI - TANC

- Z - DAR - FAN - TAC - CIRAC

- I - VAI - NIL - CRIC - CEVA - 

ULTIM - AR - USI - N - ÎNOT - 

AN - DU - ALAI

telefoaiiutile
Dispecerat apă rece 227087 

Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz________ 227091

Informații CFR 212725
Urgențe 112

Pompieri .___________________ 981

Jandarmerie  956
Poliție______________ 955

O.J.P.C. HD____________ 214971
Deranjamente lift 235090

ANTENA 1
630 In gura presei
730 Obervator 
8:00 Canalul de știri 

10:00 în gura presei (r) 
1030 Concurs interactiv 
12:15 Dădaca
13:00 Observator Cu: Simona 

Gherghe
13:45 Din dragoste. Emisiune 

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

1630 Observator Sport 
Meteo

16j45
17:45 9595-Te învață ce să 

fad
18:55 Știrile sportive 
1930 Observator Sport

Meteo

!

iȘi

20:15 Ziua judecății. Emisiune 

de divertisment cu Dan 
Negre

2230 Secretul 
Măriei

2330 Observator cu Letiția 
Cai . i

330 Alias. Primul episod. 
Cu: Jennifer Gamer, Ron 
Rifkin, Michael Vartan, 
Victor Garber, Lena 
Olin, Amy Irving Spi- 

. onaj. Furt. Crimă. Tu 
crezi că familia ta are 
probleme ? Nu e doar 
un agent secret, ci o 
armă secretă. Așa 
mamă, așa fiică... Două 
afurisite I Ea poate fi 
oricine I

«Spitalul 
bântuit Primul 
spisod. Cu: Andrew 
McCarthy, Bruce Davi- 
lon, Diane Ladd, Bran
tion Bauer

KM Concurs Interactiv

începeți □ limate grea, ce vâ poate aduce câștiguri 
serioase. @rganiza|l-vâ astfel ca să nu neglijați nici pro
blemele de familie.
21 ian.-20 febr.

Evitați deciziile in domeniul afectiv. Sentimentele neclare 
vă împiedică să vede® tawile cu obiectivitate. Wl caută 
o rudă.
21 febi 20
Sunteți nervoși, incisivi, cineva eh greu vă poate ține piept. 
Aveți șanse de succes în cazul unor litigii pentru bunuri 
revendicate.

r

t

6:00 Amor cu fiica șefului 
meu (comedie, SUA, 
2003)

730 Vedete la Hollywood: 
Winona Ryder

7:55 A doua lună de miere 
(romantic, SUA 2001).

(3I Cu: Roma Downey

925 Magnolii de oțel 
(dramă, SUA, 1989). Cu: 
Sally Field 

1120 Povestea lui John
. Lennon (dramă, SUA

,a 2000). Cu: Philip 

McQuiilian, Blair Brown 
12:50 Pe platourile de 

filmare. Episodul 40 
1325 încredere înșelată 

(dramă, Canada, 2003). 
1530 Dumnezeu pentru o zi 

(comedie, SUA 2003). 
16:40 Vedete la Hollywood: 

Nicholas Cage 
17:05 Amor cu fiica șefului 

meu (comedie, SUA 
2003)

1835 Regele Soare (romantic, 
Danemarca, 2005). Cu:

£3 Nikolaj Lie Kaas, Niels 

Olsen, Birthe Neumann

07:00 Maria Bonita (film serial, 
r) 0830 Euro-Dispecer 0835 
CeZar și Tipar 0930 Rebelii (film 
serial, r) 1030 Sinaia Forever 
1145 Pasiuni (s) 12:40 Stargate: 
SG -1 (film serial) 1330 Tele
shopping 1430 încurcăturile lui 
Zack (film serial) 1530 împreună 
în Europa 1630 Zona de con
flict 1635 Jurnalul TVR 2 1730 
Rebelii (s) 1830 Jurnalul Euro
news 1830 Minorități sub trei 
dictaturi 1930 Moștenitoarea 
(film serial) 2030 Trăsniții din 
Queens 2030 Misterele Bibliei 
2130 Omul între soft și moft 
2130 Jurnalul TVR 2230 Jurnalul 
Euronews 22:15 Jackie Bouvier 
Kennedy Onassis (biografic, SUA 
2000). Prima parte 0030 Amer
ican Gothic (film serial) 01:00 
Două roți (reluare) 0230 Ultima 
confruntare (acțiune. Statele 
Unite ale Americii, 1994)

0830 Sport cu Florentina 0835 
Teleshopping 0835 Dragoste și 
putere 09:30 Sunset Beach 
10:25 Oamenii vorbesc 11:15 
Tele Ron 12:20 Teleshopping 
12:50 Sunset Beach 13:50 Te
leshopping 1420 Garito 1525 
Dragoste și putere 1625 Gari
to 1725 Trăzniți In NAT01830 
Focus 18:45 Oamenii vorbesc 
19:30 Da sau nu 20:00 La răs
cruce între dragoste și moarte 
22:00 Trăsniți în NATO 2230 
Focus Plus 23:15 Da sau nu 
0030 Călătorii în lumi paralele 
0130 Focus 0230 La răscruce 
între dragoste și moarte

06:00 Micuțul Frijolito (s, r) 
08:00 Culoarea păcatului (s, r) 
09:15 De 3X femeie 1130 
Amazoana (s) 12:00 Valenti
na, grăs.ița mea frumoasă (s) 
14:00 Legături de familie (s) 
1530 Micuțul Frijolito (s) 1720 
Rețeta de Acasă 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
Acasă 1830 Inocență furată (s) 
2030 Lacrimi de iubire (s) 
21:30 Culoarea păcatului (s) 
2230 De 3X femeie 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (s, r) 0230 De 
3X femeie (r) 03:15 Legături de 
familie (s, r) 04:15 îndoiala (s)

B1TV

9
0630-0730 Observator -

Deva (r)
1630-1645 Știri locale

ONE TV DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi

unilor din ziua prece
dentă

1830-1845 Știrile ONE TV 
Deva

1845-20.00 Emisiuni infor
mative

2030 Jaf 1h stil Kalian 
'acțiune, SUA 2003). 
Cu: Mark Wahlberg, 
Chariize Theron, Donald 
Sutherland, Edward

I j Norton, Seth Green, 
Jason Statham. Regia: 
F. Gary Gray

2150 Viața la Londra (dramă, 
Marea Britanie, 2002).

q Cu: Audrey Tautou, Ser- 
gi Lopez

2330 Huff. Episodul 3: La 

petrecere
1 125 Huff. Episodul 4: Con

trolul
1 120 Drom Interzis (horror, 
* ■ .SUA 2003). Cu:
r ..Desmond Harrington
240 Academia de snow- 

board (comedie, SUA
' s W9Q05). Cu: Peter Jason, 
Kaci Lords

Adavrels (comedie, 
anda, 2003). Cu: Kelly 
>llfy, Sean McGinley, 

; ■ Andrew Scott

10:00 Teleshopping 10:15 Cristi 
Tabără pe ei (r) 11:30 
Amenințarea din junglă 1330 
Desene animate 14:45 Xena, 
prințesa războinică (s, r) 1730 
Bebeluși în serie 19:00 Suror
ile (s) 2030 Schimbul trei 2130 
Jack, agent secret 22:00 0
aniversare cu bucluc (comedie 
romantică, SUA, 1984) 00:00 
Cristi pe Tabără pe ei 01:15 0 
aniversare cu bucluc Cu: Mol- 

. ly Ringwald, Paul Dooley

07:00 Programul de știri N24 
1030 Teleshopping 1130 Na
ționala de bere - Batalionul dis- 
tracționer 1230 Teleshopping 
13:00 Ochi negri (s, r) 14:00 
Jurnalul de prânz 1430 Detec
tivi în Paradis (s) 15:30 Ruth 
Rendell (miniserie) 1630 Ochi 
negri (s) 17:30 Naționala de 
bere - Batalionul distracționar 
18:30 24 de Ore Național TV 
19:20 Sport la Național TV 
1945 Jara Iu' Papură Vouă 
2030 Asul așilor (aventuri, co- 
prod., 1982) 2230 Vară cu pe
ripeții (comedie, Franța, 1984) 
0030 Național la miezul nopții

07:00 Viața dimineața 0930 
Verissimo 1030 Lumea cărților 

’ 10:15 Euromaxx 11.15 Cuvio
sul Dimifriel 1:50 Calendar ecu
menic 12:00 Emisiune reli- 

i gioasă 13:05 Un nou început 
, (d) 13:35 Fan X. Videoclipuri 
i 1435 Euroblitz: Cinema 1530 
i Teleshopping 1535 Euroblitz: 
■ Arta 1630 Misiune imposibilă 
’ (r) 1630 Ne privește 1830 6!

Vine presai 20:00 Masca de 
i argint (aventuri. România, 
‘ 1985) Cu: Coca Andronescu,

Maiga Barbu, Ion Besoiu. 2230 
! Nașul 2345 Știri 0030 Revizie 

tehnică

»
*><

*

9

9

*

0845 Numai dragostea 
(dramă, Marea Bri
tanie, 1998)

1030 Febra măritișului 
(comedie, SUA 2004) 

12.15 Afacerea Nairobi 
(dragoste, SUA 1984)

14.00 Fiicele lui McLeod (s) 
14.45 Dragostea învinge 

totul (dramă, SUA 
2004, r)

1630 Numai dragostea 
(dramă, Marea Bri
tanie, 1998, r). Ultima

18.15 măritișului 
(comedie, SUA 
2004,r)

• 2030 Fiicele lui McLeod (s) 
ț . 2130 McBride

‘ 22.45 Brigada de poliție (s)

TV2 RElWkTEB DISCOVERY

■i-
< 10:00 Mai mult decât medic 
• 11:00 Mozaicul zilei 1330 Ora
> de știri 14:00 Srpski ekran 

14:30 Unser Bildschirm 1530
’ încântare 1630 Vară aventur-
> oasă 17:00 Știri 17:05 Cronică 
; catolică 17:35 Telesport 1830

Știri 1838 Știri regionale 18:50 
Discuții între generații 1935 
Povești 19:55 Vednll 2030 Știri 
2135 Imagini de viață 2140 
Selecțiuni de muzică din filme 

i 22:05 Dr. Șefu' mare 23:00 
Marți seara 23:30 Casa culturii 
0030 Știri, meteo, sport

0730 Sfatul casei 0725 Bună 
dimineața. Ungaria! 07:55 
Mokka 10:00 Sodă 11:05 
Teleshop 12:20 Salome (s) 

i 13:20 Joc 14:15 Inimi 
, zburătoare (f) 16:15 Cărările 
« iubirii (s) 1645 Anita (s) 1725 
’ Monk (s) 1825 Al șaptelea cer 
’ (s) 1930 Știri, meteo 2030 La 
s bine și la rău (s) 20:30 Activ 
Ș 21:05 Multimilionar 22:00 în 
i spatele frontului (acțiune, SUA 
’ 1996). Cu: Thomas lan Griffith,

Chris Mulkey, Mark Carlton, 
‘ Mushond Lee 2340 Fără urmă

(s) 0040 Bună seara, Ungariei 
’ 01:15 Propagandă 0145 Nori 
i deasupra Gangesului (f)

0630 Realitatea de la 06:00 
0730 Bună dimineața, Româ
nia! 1030 Realitatea de la 
10:00 1045 Bani
europenii 1:15 Deschide lumea 
1130 Realitatea bursieră 13:15 
Deschide lumea 1430 Reali
tatea de la 14:00 15:15 Audi
ență In direct 1100 Realitatea 
de la 16:00 17:15 Orașele 
Realității 1745 Editorii 

. Realității 1845 Realitatea zilei
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:15 100% 2130 Realitatea 
de la 21:00 2145 Filiere 2230 

' Zece fix 2245 Filiere 2330
Politica, fratel 2330 Știri 0030 

■ Realitatea de la 00:00

k *

1030 Supraviețuitori In con
diții extreme

1130 Evadare printre lacuri 
1230 Vânătorii da mituri 
1330 Cazul lui OJ. Simpson 
1430 l.uq* Lawless prezintă - 

războinici temei

1530 Superetructuri
1630 0 călătorie spre cen

trul Pământului
1730 Cursa
1830 0 pradă mortală 
1930 Mașini extreme 
2030 Vânătorii de mituri 
2130 Submarinul: Vânătorul 

ascuns
2230 Beslan 
0030 Motociclete americane
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I PBKBIT
• Reduceri de dobânzi. Banca Transilvania 
a redus cu până la două puncte procentuale 
dobânzile la creditele în lei destinate per
soanelor fizice. în funcție de creditul solici
tat, dobânda variază între 14 și 11 la sută. 
(C.P.)

• Celebrare. Intrarea de ieri în Ndul An 
evreiesc 5766 va culmina duminică, în Cimi- 

ju tirul Evreiesc din strada Călugăreni, cu'cele- 
brarea Holocaustului. Rosh Hashnah este

' ziua în care soarta fiecărui evreu se 
^hotărăște și are caracter de pocăință, cerere, 
iertare, amintire a suferințelor și de 
preamărire a creatorului. (IJ.)

>0

Lă negru
Petroșani (I.J.) - Po

trivit agențiilor de tu
rism din Valea Jiului, 
în prezent, oferta este 
net inferioară cererii. 
Există o excepție: Reve
lionul. Agențiile consi
deră că există o con
curență neloială repre
zentată de turismul la 
negru. în aceste con
diții, cabanele din zonă 
funcționează totuși la 
capacitate maximă. „în 
Parâng, Straja sau în 
Cheile Buții, cabanele 
sunt pline. Doar străinii 
vin și întreabă de oferte 
de cazare prin agenții”, 
susține reprezentantul 

~.unei agenții de turism 
din Petroșani. Turismul 
la negru este mult mai 

’bine organizat, ofertan- 
|ții scad prețurile în 
funcție de cerere și nici 
nu plătesc impozite că
tre stat. Condițiile pe 
care le oferă ei nu sunt 

â întotdeauna cele mai 
bune, însă omul preferă 
ceva mai ieftin. Dife
rențele dintre o ofertă la 

. negru și una prin agen
ție poate coborî până la 
jumătate de preț.

Cazările la negru falimen-
tează agențiile (Foto: arhivă) i

Gheorghe Pogea
(Foto: Traian Mânu)

Familii
■ împărțiți pe centre 
de tip familial, copiii 
abandonați nu mai au 
stigmatul de orfan.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcane0infarmmedia.ro

Deva - 202 asistenți mater- 
nali, 29 de centre, dintre care 
16 noi, pentru îngrijirea copi
ilor abandonați, 1258 de anga
jați și un buget de 271 mi
liarde de lei anual este super- 
oferta cu care vine DJPC 
Hunedoara pentru cei 1120 de 
copii părăsiți de părinți.
Costuri de întreținere

„Numărul copiilor aflați în 
instituții a rămas constant, 
însă oferta noastră actuală 
este de a le oferi condiții 
exact ca în familie prin 
crearea de servicii alterna
tive. Practic, tendința noastră

Salariile 
bugeta
rilor stag
nează

învățământ 
integrat în Europa

Deva (IJ.) - Salariile 
personalului bugetar 
nu vor crește. Moti
vul e reprezentat de 
constrângerile bu
getare și cheltuielile 
pentru refacerea 
infrastructurii distruse 
în urma inundațiilor 
din acest an. Proiec
tul de buget pentru 
2006 se află, deo
camdată, în stadiu 
de evaluare. în 2005 
au avut loc două 
majorări consistente 
a salariilor. Vicepre- 
mierul Gheorghe 
Pogea a avut și el o 
poziție reținută în 
ceea ce privește 
majorarea salariilor 
bugetarilor. „Proble
ma se află în analiza 
Executivului. Nu pot 
face un anunț în 
acest sens, premierul 
Tăriceanu va face 
aceasta", susține 
Gheorghe Pogea.

■ Liceenii de la „Matei 
Corvin" - în topul celor 
mai convingători 
„europeni".

Raluca Iovescu 
raluca.iovescualnformmedia.ro

Deva - Colegiul Tehnic 
„Matei Corvin” din Hune
doara găzduiește astăzi o 
întâlnire a partenerilor pro
iectului „Feel good school”. 
Este prima întâlnire pe care 
reprezentanții țărilor parte
nere (Germania, care este și 
coordonatoare, Spania, Fran
ța, Lituania și România) o au 
în acest an pentru proiectul 
de dezvoltare școlară, ajuns 
în cel de-al treilea an de deru
lare.

„Scopul principal al proiec
tului este să introducă 
Europa în școli”, a mențio
nat germanul Reinhold Popp. 
„Este încurajată comunicarea 
în alte limbi, pentru că avem 
șansa să reducem orice urmă

pentru copiii părăsiți

Pentru un copil aflat în plasament părintele de profesie primește peste minimul pe economie

este de a scădea numărul de 
copii aflați în centre și redis
tribuirea lor fie în familia 
biologică, căreia îi oferim 
suport financiar, fie în grija 
unor asistenți maternali. Cos
turile pentru întreținerea lor 

de ostilitate cu cât știm mai 
multe despre alte țări și ci
vilizații”. în momentul de 
față, în Europa sunt conectate 
în rețeaua acestor tipuri de 
proiecte peste 10.000 de școli.
Campioni la proiecte

Ga rezultat al acestor 
proiecte, școlile participante 
dezvoltă mai multe minipro- 
iecte, de cele mai multe ori în 
cadrul unor activități extra- 
școlăre. De exemplu, colegiul 
hunedorean a experimentat 
un model de lucru cu elevii 
problemă; sistemul tutorial, 
în care elevii mai mari îi 
îndrumă pe cei mici pentru a- 
și rezolva conflictele între ei 
etc.

Nu toți partenerii au 
același tip de aplicații, ideea 
e ca fiecare să preia din ideile 
dezbătute de grupurile de 
lucru exact ceea ce i se 
potrivește ca model de acti
vitate.

La sfârșitul fiecărui an de 
lucru se face un raport final 

nu au scăzut, însă copilul are 
avantajul unei familii de pro
fesie”, susține Viorica Popes
cu, directorul DJPC Hune
doara.

Costurile lunare suportate 
de Consiliul Județean pentru 

Colegiul "Matei Corvin" - locul III la accesarea programelor UE

care va primi pe mai departe 
finanțare în funcție de cât de 
„convingătoare” sunt acti
vitățile și planurile partener
ilor. Proiectul se adresează în 
primul rând profesorilor, dar 
concluziile acestor activități 
vor fi resimțite de elevii 
cărora aceștia le predau. De 
asemenea, informațiile vor fi 
diseminate și spre ceilalți 
profesori din județ.

Colegiul hunedorean, care 
găzduiește pe parcursul aces
tei săptămâni mai multe 

fiecare copil în parte se ridică 
la 5.790.000 lei pentru cei 
aflați la asistenții maternali, 
3.628.000 lei pentru cei aflați 
în centrele de zi, din care alo
cația zilnică de hrană este de 
70.000 lei/copil.

întâlniri între grupurile de 
lucru, se clasează printre 
primele trei licee din țară din 
punct de vedere al accesării 
programelor europene.

„Avem patru programe 
finanțate de Phare, în deru
lare, un program Youth, unul 
Leonardo da Vinci, un par- 
teneriat cu Ungaria și par
ticipăm pentru al treilea an la 
un festival european de 
teatru”, precizează Claudiu 
Voinea, director al C.T. 
„Matei Corvin”.

Pentru urgențe
Deva (V.R.) - Ca o noutate pentru deveni, 

în caz de urgențe, ei au la dispoziție tele
fonul 0727 228 429 pentru deranjamente 
instalații sanitare interioare și desfundări 
coloane scurgere de la bucătării și băi. La 
acest telefon răspunde sing. Ioan Cincan, 
responsabil cu urgențele, de lunea până 
vinerea, între orele 7.00-15.00. Sucursala 
Deva a SC Apa Prod SA păstrează la dis
poziția consumatorilor săi și numărul deja 
cunoscut al dispeceratului - 227087. Bine ar 
fi ca urgențele să nu apară în timpul 
nopțik ori în week-end. în aceste situații 

ni oamenii sunt nevoiți să se descurce pe cont 
propriu.

Bani pentru proiecte de export

Rubrică realizată de SVM IFB FINWE5T SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

TRANZACȚII BURSIERE
' " " " ----- - J T*‘>* W ■-■J -J -l v: J..

z>ocieiaiea rrej variație

1. SNPPETROM 0,4570 +1,33
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 1,6000 +0,63
3. TLV 1,0200 ■0,97
4. BRD 13,2000 0
5. IMPACT 0.4890 +2,18
6. AZOMUREȘ 0,3200 +0,31
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,8400 0

8. ROMPETRCl.
RAFINARE (RRC)

0,1170 +t,74

9. HABER 3400 0
10. BCCARPATICA 0,5600 0
11. DECEBAL 0,0116 +3,57

■ Programul național 
de susținerea exportu
rilor românești a primit 
fonduri suplimentare.

Clara Păs___________________
clara.pas@infarmmedia.ro

Deva - Patronii între
prinderilor mici și mijlocii 
mai au la dispoziție alți 
400.000 de lei noi pentru 
finanțarea proiectelor menite 
să ducă la creșterea expor
turilor. Banii sunt alocați de 
către Agenția Națională a 
întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și a Cooperației (ANI- 
MMC) pe bază de proiecte.

Obiectivul programului ur
mărește facilitarea accesului 

Cursul valutar BNR

1 dolar 2,9726 lei

1 euro 3,5477 lei
1 liră 5,2253 lei

IMM-urilor pe piețele externe 
prin promovarea produselor 
și serviciilor, stimularea 
comunicării și a parteneria- 
tului în afaceri, pregătirea 
întreprinzătorilor în dome
niul tehnicilor de promovare 
a exportului, precum și îm
bunătățirea accesului la ser
vicii de consultanță.
Condiții pentru IMM

Beneficiarii programului 
sunt firmele și cooperațiile 
care nu au datorii, au capi
tal social integral privat, au 
cel puțin un an de la data 
înființării, în momentul de
punerii cererii de acord de 
principiu pentru finanțare, au 
o cifră de afaceri anuală de 
până la echivalentul în lei a

CONSUMCOOP BRAD
Cil sediul in Brad sir. 

Avram laneu organizează 
in data de 20.10.2005. ora 
10.00. la sediul său. lici
tație pentru vanzarea 
activului Magazin din 
satul Valea Bradului.
Informații la telefon

0711 046.70:1.
.UuJ 

8 milioane de euro sau au un 
rezultat anual al bilanțului 
contabil care nu depășește 
echivalentul în lei a 5 mi
lioane de euro. Valoarea alo
cației financiare neram
bursabile oferită beneficia
rilor selectați reprezintă 
echivalentul a 60% din va
loarea fiecărei cheltuieli eli
gibile efectuate (exclusiv 
TVA), dar fără să depășească 
plafoanele maxime stabilite 
pentru fiecare activitate eli
gibilă și în limita sumei ma
xime de 120 milioane lei pen
tru un beneficiar.

Termenul limită stabilit 
pentru depunerea dosarelor 
cu documentația afarentă a 
fost stabilit la 15 octombrie 
2005.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ȘI 
PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL HUNEDOARA 

anunță scoaterea la concurs a postului de secretar dactilograf. 
Condiții de participare:
- studii medii;
- vechime minimum 2 ani;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
- abilități de comunicare;
- cunoștințe de operare PC, a aparaturii de birotică și de arhivare a 

documentelor.
Dosarele se vor depune la secretariatul instituției din Deva, Str. 1 Decem

brie, nr. 28, până la data de 14 octombrie 2005. Acestea trebuie să cuprindă: 
CV, copie diplomă de bacalaureat, copie după carnetul de muncă, cazier.

Concursul va avea loc In data de 20 octombrie 2006, ora 10.00. 
Informații suplimentare la telefon 0254-213966. (31739)

Prețul 
gîgacaloriei

Deva (C.P.) - Guvernul 
va decide în ședința de 
mâine prețul național de 
referință pentru gigaca- 
loria furnizată populației 
în această iarnă. în aces
te condiții este posibil să 
aflăm și dacă ANRE a 
acceptat propunerea Ter
mocentralei Mintia de 
diminuare a prețului la 
gigacalorie. Primarul 
Mircia Muntean declara 
că pentru Deva prețul 
corect ar fi de circa 
600.000 de lei/Gcal. La 
această dată prețul na
țional de referință este 
de 896.000 de lei/Gcal.

lna.jurcane0infarmmedia.ro
raluca.iovescualnformmedia.ro
mailto:clara.pas@infarmmedia.ro
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• Spânzurat. Poliția Municipiului Lupeni 
efectuează cercetări pentru luarea măsurilor 
legale în cauza privind pe numitul Petru L., 
de 48 de ani, din Lupeni, găsit spânzurat 
într-o anexă a gospodăriei. Nu sunt suspiciu
ni de comitere a vreunei fapte penale. (M.T.)

Bani pentru apă, la Ghelari

No, acum ne-am luminat ce-i cu tot 
puhoiul ăsta de apă de pe ulițele din 
New Orleans și de prin bălțile Bărăganului. 

Cică după „războiul rece", rușii au declanșat 
„războiul ud", și-au dat cu bombe cu apă-n 
capu' americanilor și - prin extensie NATO - 
și-al nostru. Unii zic că n-ar fi glumă, chiar 
dacă aduce a banc din ăla cu japonezi 
aruncând asupra chinezilor bomba de cauciuc 
ce face milioane de victime și continuă să 
mai sară... Fiindcă tot veni vorba de japonezi, 
ăștia chiar au experiență în domeniul bombe
lor trăsnite. Asta pentru că, prin anii '30 s-au 
apucat să zvârle deasupra Manciuriei bombe 
cu... purici. Nu orice fel de purici, ci din ăia 
îmbunătățiți calitativ cu ciumă bubonică. Și 
care-au făcut „curat" în doar 24 de ore. Iar 
pentru că japonezii sunt, precum îi știm, la fel 
ca românii, poeți din născare, au poreclit 
toată tărășenia cu numele de cod „Floare de 
cireș în noapte"...

■ Guvernul a alocat 
suma de 500.000 de lei 
noi pentru introducerea 
apei în comună.

Daniel I. Iancu_______________
danlei.lancuflnformmedla.ro

Ghelari - Primăria Comu
nei Ghelari a primit, săptă
mâna trecută, din partea Exe
cutivului, cinci miliarde de 
lei vechi pentru continuarea 
lucrărilor la investiția „Ali
mentarea gravitațională cu 
apă a Comunei Ghelari, 
județul Hunedoara”. Sprijinul 
financiar va permite finali
zarea lucrărilor de execuție, 
până în luna noiembrie a.c., 
conform graficului stabilit, 
până în prezent fiind cea de- 
a treia tranșă acordată. Lu
crările de execuție au început 
în toamna anului 2004 și au 
constat în captarea unor 
izvoare situate pe perimetrul 
comunei Bunila, astfel încât 
să fie asigurată alimentarea 
cu apă potabilă a comunei. în 
prezent, cei aproximativ 2.500 
de locuitori ai comunei Ghe

lari au apă potabilă doar câte 
3 - 4 ore, de trei ori pe 
săptămână, din cauza funcțio
nării defectuoase a sistemului 
de aducțiune, construit în 
anul 1910.
Nu sunt sufîcienți bani

Primarul loan Bulbucan 
spune însă că mai e nevoie de 
aproximativ 12 miliarde pen
tru finalizarea efectivă a 
lucrărilor. „Cu banii primiți 
săptămâna trecută ajungem 
să introducem apa până în 
Ghelari. Noi, la ora actuală, 
pompăm apa de la o adâncime 
de aproximativ 400 de metri, 
dintr-o vale, deci ceea ce se 
folosește în gospodării nu 
prea este apă potabilă. Pentru 
a aduce apa în Ghelari, cos
turile serviciului public de 
gospodărire se ridică la 30.000 
lei/mc, iar populația și agen
ții economici plătesc doar 
17.500 lei/mc”, a declarat pri
marul. El a mai spus că „pen
tru a termina investiția, mai 
e nevoie de 12 miliarde de lei 
vechi, pentru o stație de 
tratare a apei și o conductă 
de doi kilometri lungime. Uni-

La Ghelari va veni apa

tatea de tratare va veni din 
Franța atunci când se vor alo
ca banii. Din păcate s-a pier
dut finanțarea SAP ARD, pen
tru că documentația nu s-a 
depus la timp. Acum trebuie 
să așteptăm bahii de la

(Foto: Traian Mânu)

Guvern, care e proprietarul 
minei din cauza căreia nu 
mai există apă la Ghelari. 
Mai demult exista câte o fân
tână la două-trei case, însă 
acum toată apa s-a scurs în 
mină”.

Așadar, n-ar trebui să cădem în fund de 
mirare când vine vorba că rușii au 
inventat deja bomba meteorologică și asedi

ază Statele Unite și-ale lor aliați. Văzând 
efectele produse de vreo „Katrină" sau „Rită", 
putem dar spune, fără riscul de-a ne înșela, 
că bombele cu apă sunt mult mai precise și 
eficiente ca ălea clasice, și cam la fel cu cele 
ce merg pe bază de atomi. Și, bineînțeles, 
mult mai ieftine, că doar apă e destulă!

Moment aniversar
Deva (V.R.) - Casina Națională și Muzeul 

Civilizației Dacice și Romane Deva au rea
lizat ieri, la Cercul Militar, simpozionul „135 
de ani de la înființarea societății pentru 
fond de teatru român”. Adunarea cărtura
rilor ardeleni, în frunte cu Iosif Vulcan și 
loan Hodoș, care a avut loc în 4-5 octombrie 
1870, exact în aceeași sală, își propunea pro
movarea teatrului în limba română, îm
potriva tendinței de maghiarizare. Mani
festarea de ieri s-a deschis cu depunerea 
unei jerbe de flori la placa comemorativă 
de pe clădirea Casinei Naționale. Iar în 
final, în aceeași sală „4-5 octombrie 1870”, 
s-a lansat cartea „Amintiri din Țara 
Corvinilor”, de loan Popa Zlatna, în 
prezența fiului autorului, Mircea Popa Zlat
na, care s-a ocupat de editarea ei. Dintre 
cele cinci volume, unul cuprinde amintiri 
și legende despre minerii din Ghelar, Cin- 
ciș și Castelul din Hunedoara.

Moment din timpul dublului eveniment

Da. Orice proiect în 
turism nu are 

șanse de reușită fără 
infrastructură, iar 
județul nostru este 
deficitar la acest 
capitol. Drumurile 
sunt nu doar insufi
ciente, ci și foarte 
proaste și iniț^tiva 
Consiliului Județean 
este perfect 
justificată.
lONUT SlBIȘAN, 
Deva

Da, dar sunt foarte 
mulți oameni care 

nu au o locuință și nu 
au ce mânca. Nu cred 
că investițiile pentru 
revitalizarea turismu
lui vor crește nivelul 
de trai al populației 
județului, în ansam
blu. Va avea de 
câștigat doar o anu
mită categorie a 
populației.
Ioana, 
Deva

Inițiativa Consiliului 
Județean Hunedoara 

este foarte bună. Nu 
se poate să ai 
pretenția de a atrage 
turiști atâta timp cât 
drumurile județului 
sunt într-o stare 
deplorabilă. 
Trebuie să ai ce să 
oferi pentru a 
obține rezultatele 
scontate.
Iuliana, 
Deva

Da. Nimic nu se 
poate face fără o 

infrastructură bine 
pusă la punct. Avem 
un județ foarte fru
mos, dar care nu se 
bucură de atractivi- 
tate din punct de 
vedere turistic 
tocmai pentru că 
potențialilor turiști 
nu ai ce 
să le oferi.
Gheorghe, 
Deva

Este nevoie de 
infrastructură 

pentru că nici un 
posibil investitor nu 
vine într-o zonă care 
nu poate să-i ofere 
condiții minime de 
cdftfort și deplasare. 
Drumurile noastre 
lasă de dorit și din 
refacerea infrastruc
turii toți vom avea 
de câștigat.
Ionela, 
Deva

Finanțare contra crono 
metru pentru drumuri 
■ Se va deschide O pentru acest lucru e ..
nouă finanțare SAPARD, 
pentru construirea a 
1000 km de drumuri.

Deva (D.I.) - Prefectul 
județului Hunedoara, Cristian 
Vladu, a cerut primarilor din 
câteva localități să prezinte 
documentația necesară trans
ferării efective a unor dru
muri forestiere în propri
etatea Consiliului Județean. 
Acțiunea trebuie încheiată 
cât mai repede, deoarece 
există posibilitatea de finan
țare a modernizării acestor 
drumuri cu fonduri SAPARD, 
fonduri care sunt limitate.

e necesară 
trecerea drumurilor respec
tive de la Direcția Silvică în 
administrarea Consiliului 
Județean.

„Din păcate, deși din 2001 
au existat hotărâri de Guvern 
în acest sens, drumurile nu 
au fost preluate faptic de la 
DS, deoarece acest lucru e 
foarte dificil, iar sumele nece-

H..... ............
Dacă am reuși să 
atragem 
finanțare pentru 
150 Sonde dru
muri ar fi foarte

. bine.

100.000 de euro/km
„în perioada următoare se 

va deschide un alt program 
de finanțare, în valoare de o 
sută de milioane de euro, 
bani destinați reabilitării a 
1000 de kilometri de drumuri 
județene la nivelul întregii 
țări. Deci este vorba de 
100.000 de euro pe kilometru. 
Dacă am reuși să atragem 
finanțare pentru 150 de kilo
metri de drumuri din județ ar 
fi foarte bine”, ne-a spus pre
fectul. El a mai precizat că

Caută șl decupează cele 6 piese puzzle, apărute^ Cuvântul EMC îrt perioa

da 28 septembrie - 5 octombrie <
Lipește piesele puzzle pe o coală de hârtie, ' 

indicând numele, adresă, numărul de telefon și 

răspunsul la întrebarea: „Sunteți abonat la Cuvân- . BBHk
tul Liber?" Trimite plicul prin poștă la O.P. 1 C.P. .,ț*sS 
3 Deva, depune-l în cutiile speciale Cuvântul Liber HR 
sau la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decern- aMa w 
brie nr. 37 A, până în data de 14 octombrie (data : s

poștei). Participă și tul MHț
Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă 

acceptarea condițiilor de participare la concurs, SpJ 

Premiile nu sunt transmisibile. La acest concurs ’ 

nu pot participa angajații SC Inform Media SRL 
și nici rudele acestora de gradele I și II.

Extragerea va avea loc, la sediul redacției, în data ide 18 octombrie.
Numele câștigătorului va fi publicat, în paginile ziarului, în data 

de 19 octombrie.

Cristian Vladu

. .......  M 
sare sunt foarte mari. Mi
nistrul Flutur a promis că ne 
sprijină, dacă îi prezentăm 
punctual drumuri care au o 
mare utilitate, precum cele 
spre Bătrâna sau Cerbăl, care 
nici vara nu sunt practicate, 
iar iama e un dezastru. Tre
buie să ne grăbim, pentru că 
banii vor merge în județele 
care depun primele docu
mentațiile necesare”, a mai 
declarat Vladu.

CUVÂfB
CONCURS

danlei.lancuflnformmedla.ro
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■
• Medalii. Spottivii de la CS Heian Deva, 
participant la Clipa „Dacicus" Orăștie, au 
câștigat 9 medalii la categoriile de vârstă 
cuprinse între 7 și 18 ani, kata și kumite. 
Următoarea competiție la care vor participa 
este Open România, care va avea loc la 
Timișoara, la 15 octombrie a.c. (V.N.)

• Chirilă ovaționat. La finalul primului 
meci de pe teregpropriu în care Jiul n-a 
pieicțut, fanii gafelor l-au aplaudat pe

W antrenorul lonuțZfchirilă. „Acest lucru este o 

wire realizare, Sntrti mine, că am reușit să 
■-.< * eonving fanii călim venit să fac o treabă 

bună aici", a spis Chirilă. Tehnicianul a com
parat pe Poli Timișoara cu un imperiu. (V.N:)

Concurs interjudețean de 
aeromodele

Deva (V.N.) - începând de mâine, timp de 
patru zile, la Deva și Brad se vor desfășura 
Concursul Interjudețean de Aeromodele, 
Memorialul „Aurel Vlaicu” și finala Cupei 
României - Memorial „L. Berceanu” la 
aeromodelism. Ambele competiții sunt 
cuprinse în Calendarul activităților 
extrașcolare al Ministerului Educației și 
Cercetării.

performanță

Valentin Neagu
Valentln.neagu@informmedia.ro

C.L.: Totuși care sunt 
cauzele obținerii unor

■ In județ au dispărut 
secții și cluburi de 
handbal, baschet, volei 
box, lupte etc.

CUVÂNTUL LIBER: Care sunt 
cele mai importante domenii 
ale activității, actuale a 
Direcției pentru Sport a 
Județului?

Marius Simina: în prezent, pe 
termen mediu, adică 2005 - 
2008, ne desfășurăm activi
tatea în baza a trei programe 
prioritare. Mă refer la cele 
privind sportul de perfor
manță, sportul pentru toți, 
întreținerea și administrarea 
bazelor sportive. Sistemul de 
finanțare și asigurare a ve
niturilor.

M.S.: Putem spune că acest 
an a fost unul slab, dacă ne 
referim la performanțele 
obținute. Am pierdut-o pe 
Maria 
olimpic 
pierdut 
Deci nu 
lăuda. Mai ales dacă ne com
parăm cu 2004, care a fost an 
olimpic.

C.L.: La nivelul cluburilor 
școlare care este situația?

M.S.: Spre deosebire de alte 
cluburi, la acestea avem 
rezultate bune. Din cele patru 
existente în județ, cele mai 
mari succese s-au dobândit la 
CSS Petroșani. De fapt, este 
singurul care are și sporturi 
de iarnă. ă

Cioncan și lotul 
de gimnastică. Am 
Reminul și altele, 
prea avem cu ce ne

rezultate performante? Marius Simina crede în profesionalismul cadrelor de specialitate
M.S.: 2005 este un an 

fără campionate europene și 
mondiale la care să participe

și sportivii noștri. Dar prin
cipalele cauze țin de finan-

județene. Este nevoie de o 
schimbare a mentalității

Comemorare Aurel Vlaicu
; Scopul celoiwouă concursuri este edu- 
' carea copiilor sm spiritul valorilor științei 

și tehnicii conigmporane, stimularea cre
ativității știinwce și tehnice a copiilor și 

ISmemorarea fttului și aviatorului Aurel 
Vlaicu. Se urmărește, de asemenea, selec
ționarea elevii® talentați în lotul național 
în vederea paifBcipării la competiții inter
naționale. Oiwnizatpri sunt Consiliul 
Județean, JnSșctQgafail.v Scolar,..DJS, 
Primăria Brad, PalatiS Copiilor Deva, Palat
ul Copiilor Deva, Aeroclubul „Dacia” ș.a. 
Sunt așteptați sportivi de la 33 de cluburi 
din țară și două din Ungaria.

perioadă?

C.L.: Cum apreciați rezul
tatele obținute de sportivii 
hunedoreni în ultima

Marius Simina

Bata nașterii: 19 august 1965, Deva

Studii: absolvent al Facultății de Edu
cație Fizică și Sport, Universitatea 
Babeș Bolyai Cluj Napoca și al jț®». 
București.

Funcții: De 10 ani consilier la Direcția 
pentru Sport a Județului Hunedoara, 
în prezent director executiv interimar 
ai acestei instituții.

/«A-;-. .

țâre, de selecția sportivilor, 
de mentalitatea celor care îi 
instruiesc.

C.L.: Și atunci ce trebuie 
făcut pentru redresare?

M.S.: în opinia mea, dacă nu 
se pune accent pe sportul 
școlar și pe dezvoltarea infra
structurii - nu se va putea 
face sport de performanță. 
Apoi, trebuie să eliminăm 
accesul restrictiv al copiilor 
în sălile de sport. Trebuie să 
existe, de asemenea, o fi
nanțare mai serioasă a auto
rităților publice locale și

agenților economici vizavi de 
sprijinirea și sponsorizarea 
sportului. Nu în ultimul rând, 
trebuie să crească profesio
nalismul cadrelor de specia
litate.

C.L.: De o vreme se aude tot 
mai puțin sau deloc de 
unele sporturi. De ce?

M.S.: Pentru că pur și sim
plu au dispărut secții și 
cluburi de baschet, volei, 
handbal, box, lupte, judo. 
Sunt orașe precum Orăștie 
sau Hațeg în care sportul este 
pe cale de dispariție.

■r

Victorie, dar neconcludentă
■ Cetate Deva a 
obținut ieri prima vic
torie din acest sezon 
competițional.

Valentin Neagu_______________
valehtin.neagu@informniedia.ro

Deva - Handbalistele de- 
vene au obținut, ieri, o vic
torie clară, scor 34-17, în par
tida cu CSM Sibiu. Victoria 
nu a stat nici un moment sub 
semnul întrebării, chiar dacă 
în primele 15 minute scorul a 
fost destul de strâns. După 
prima jumătate a primei 
reprize însă, diferența a fost 
tot mai mare: 11-3, în minu
tul 16, 14-4, în minutul 24, 
pentru ca la pauză scorul să 
ajungă 18 - 4. Și partea a doua 
a partidei s-a desfășurat în 
aceeași tentă, scorul ajungând 
în minutul 47 la 28-12. De-

53% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

Preț/ziar pentru abonament anual

(2.688 lei vechi)

22 bani

<S“

<r

(2.240 lei vechi)

’ GRATOrt, irf fiecare vineri primești 
mai complet supliment 

UU de televiziune.
JURNAL

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

încă un gol în poarta sibiencelor (Foto: Traian Mânu)

vencele s-au dovedit mai inci
sive în atac și cu o mai mare 
forță în apărare.

Meciul se va încheia cu o 
diferență de 17 goluri în 
favoarea fetelor de la Cetate, 
spre satisfacția spectatorilor, 
chiar dacă echipa din Sibiu 
este pe ultimul loc în clasa
ment. La sfârșitul partidei 1- 
am întrebat pe patronul echi

pei cum apreciază această 
primă victorie.

„Scorul este bun, jocul însă 
nu m-a mulțumit. Echipa din 
Sibiu este foarte modestă, așa 
că victoria era firească. Deși 
jocul în ansamblu s-a îm
bunătățit, nu este încă ceea 
ce trebuie să fie. Avem ju
cătoare valoroase care trebuie 
să și arate acest lucru”.

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. 
Vei fi contactat în cel mult 5 zile.
Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 
(tarif local).

Abonamente
1 lună
3 luni
6 luni
12 luni

6,9 lei (69.000 Iei 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 vechi)
37.9 lei (379.000 lei vechi) preț/ziar ab. 24 bani (2.429 lei vechi)
69.9 lei (699.000 lei vechi) preț/ziar ab. 22 bani (2.240 lei vechi)

Sancțiuni
Deva (V.N.) - S-au des

fășurat abia câteva etape 
în Divizia D de Fotbal și 
sancțiunile au început să 
curgă. Atât pentru fot
baliști cât și pentru unii 
antrenori. Sever Bogdan, 
vicepreședinte al AJF 
Hunedoara, ne-a precizat 
că printre cele mai aspre 
sancțiuni au primit Ma
rian Nauiu - două etape 
suspendare și amendă de 
200.000 de lei și Alin 
Tristian, o etapă suspen
dare și aceeași amendă. 
Pentru indisciplină în 
teren și lovirea adversa
rului. Ambii jucători 
sunt de la Minerul Ani- 
noasa. Lucian Albu, an
trenorul ehipei Streiul 
Simeria Veche, a fost 
suspendat 4 etape și a- 
mendat cu 300.000 de lei.

Adresa la care doresc să primesc abonamentul:

Bl.

Localitatea

«WllTelefon (opțional) i 
i 
i 
i

Numele

Prenumele

Strada

mailto:Valentln.neagu@informmedia.ro
mailto:valehtin.neagu@informniedia.ro
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GRUPELE CUPEI UEFA
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Nyon (MF) - Componența celor opt grupe ale Cupei UEFA, 
stabilită ieri in urma tragerii la sorți, este următoarea: 
Grupa A:
AS Monaco (Franța)
Slavia Praga (Cehia)
SV Hamburg (Germania)
ȚSKA Sofia (Bulgaria)
Viking Stavanger (Norvegia)
Grupa B:
Lokomotiv Moscova (Rusia)
Espanyol Barcelona (Spania)
Palermo (Italia)
Brondby (Danemarca) 
Maccabi Petah-Tikva (Israel)
Grupa C:
Hertha Berlin (Germania)
Lens (Franța)
Sampdoria Genova (Italia)
Steaua București (România)
Halmstad (Suedia)
Grupa D:
AZ '67 Alkmaar (Olanda) 
Middlesbrough (Anglia) 
Dnepr Dnepropetrovsk (Ucraina) 
Grasshoppers Zurich (Elveția) 
Litex Loved (Bulgaria)
Grupa E:
AS Roma (Italia) 
FC Basel (Elveția)
Steaua Roșie Belgrad (Serbia-Muntenegru)
Racing Strasbourg (Franța)
Tromso (Norvegia)
Grupa F:
ȚSKA Moscova (Rusia)
Olympique Marseille (Franța) 
Heerenveen (Olanda) 
Levski Sofia (Bulgaria) 
Dinamo București (România) 
Grupa G:
VfB Stuttgart (Germania) 
PAOK Salonic (Grecia) 
Șahtior Donețk (Ucraina) 
Rennes (Franța)
Rapid București (România)
Grupa H:
Beșiktaș (Turcia)
FC Sevi’lă (Spania)
Bolton Wanderers (Anglia) 
Zenit Sankt Petersburg (Rusia) 
Vitoria Guimaraes (Portugalia)
Fiecare echipă va disputa două meduri pe teren propriu șl 
două partide în deplasare, prima etapă a grupelor Cupei 
UEFA urmând a se desfășura la 20 octombrie. Celelalte date 
de disputare sunt: 3 noiembrie (etapa a Ha). 24 noiembrie 
(etapa a lll-a), 30 noiembrie / 1 decembrie (etapa a IV-a) și 
14/15 decembrie (etapa a V-a). Programul meciurilor nu a 
fost stabilit până în acest moment. După disputarea celor 
cinci etape, primele trei clasate din fiecare grupă se vor cal
ifica în șaisprezecimile Cupei UEFA.
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în
reușii să'furnizeze una din 
marile surprize ale primu
lui tur, eliminând pe mult 
mai titrata Feyenoord Rot
terdam, Rapidul va avea 
parte de o viață la fel de 
grea și în grupele Cupei 
UEFA. Mafiei (în foto) et 
comp vor înfrunta echipe 
la fel de redutabile în Gru
pa G, urmând să dea piept 
cu Șahtior Donețk, VfB
Stuttgart, Rennes și PAOK"“ 
Salonic. Interesant este fap-'** 
tul că trei dintre formațiile».,: 
grupei sunt pregătite de 
antrenori români: Mfrces *? 
Lucescu (Șahtior),Ladialau >b< 
Boloni (Rennes) și Răzvan * 
Lucescu (Rapid). (G.N.)

(Foto: EPA)

Mitică Dragomir este optimist
Donețk - Rapid, din Grupa G a■ Președintele Ligii crede 

că Steaua, Dinamo și 
Rapid vor reuși să treacă 
de faza grupelor.

București (MF) - Președintele 
Ligii Profesioniste de Fotbal 
(LPF), Dumitru Dragomir, a dec
larat ieri că echipele Steaua, Di
namo și Rapid vorvtrece de gru
pele Cupei UEFA. „Toate grupele

sunt bune și cred că echipele 
noastre vor merge mai departe. 
Steaua a picat într-una mai grea, 
dar și ea este o echipă puternică, 
așa că are toate șansele să freacă 
de faza grupelor, așa cum a mai 
făcut-o de altfel și la ediția de 
anul trecut”, a spus Dragomir.

Președintele LPF este de părere 
că toate echipele conduse de 
antrenori români din Grupa G se 
vor califica în faza următoare a

competiției. „Din grupa Rapidu
lui vor merge mai departe Șahtior 
Donețk, Rapid și echipa lui 
Boloni, Rennes. Dar sunt sigur 
că și Dinamo va merge mai 
departe, formația lui Andone 
având capacitatea de a se dasa pe 
unul din primele trei locuri în gru
pa în care se află”, a menționat ofi
cialul LPF. întrebat dacă Mircea 
Lucescu îl va învinge pe fiul său, 
Răzvan, în meciul direct Șahtior

Cupei UEFA, Dumitru Dragomir 
a răspuns:, ,Nu vreau să stârnesc 
eu polemici acum. Se va juca pe 
teren, nu știu cine va câștiga. Dar 
repet, sper ca ambele echipe 
pregătite de cei doi Lucescu să 
acceadă dincolo de faza grupelor”.

.■» www.bihon.ro
Citește textul integral la adresa:1^ I

'jttin.hjhon.rg V-J

Buget-record
Madrid (MF) - Gruparea Real Madrid a 

anunțat că va avea, pentru sezonul 
2005/2006, un buget în valoare de 346,18 mili
oane de euro, cu 13,25 la sută mai mare 
decât în anul competitional 2004/2005. în 
sezonul trecut, încasările clubului Real 
Madrid au atins suma de 306 milioane de 
euro, iar profitul net înregistrat a fost de 
șase milioane de euro. Departamentul care 
a obținut cele mai mari venituri a fost cel 
de marketing, cu 117 milioane de euro, adică 
35 la sută din totalul acestora. Veniturile 
produse de Stadionul Santiago Bernabeu și 
din vânzarea de abonamente au însemnat 
aproximativ 71 de milioane de euro în 
sezonul trecut, în timp ce meciurile amicale 
și cele din competițiile internaționale au 
adus încă aproximativ 23 milioane de euro. 
Gruparea madrilenă a încasat din drepturile 
de televizare ale partidelor sale circa 65 
milioane de euro. Pentru sezonul 2005/2006, 
previziunile indică un profit brut de 78 mili
oane de euro, față de cele opt milioane 
obținute în sezonul precedent.

Veteranul dinumo-
viștîlor, Florentin Mko, 
jubileazădfi^olul mar
otei in poarta celor de la 
Everton. Bl va avea un 
cuvânt de spus și în me
ciurile pe care Dinamo le 
va susține în grupă, în 
fața echipelor ȚSKA Mos
cova, Olympique Mar
seille (G.N.) (Foto: EPA)

Celebrarea golurilor la Real, ridicolă i
■ Presa spaniolă 
sancționează modul în 
care jucătorii madrileni 
se bucură după goluri.

Madrid (MF) - Modul în 
care jucătorii brazilieni de la 
Real Madrid își manifestă 
bucuria împreună după 
goluri a suscitat polemici în 
Spania, presa menționând o 
posibilă divizare în cadrul 
grupării madrilene.

„Real Madrid înscrie goluri 
frumoase, dar le sărbătorește 
prost”, a scris cotidianul El 
Pais, luni, a doua zi după vic
toria înregistrată de Real 
Madrid la Mallorca, scor 4-0, 
în etapa a Vl-a din Primera 
Division, prin golurile brazilie
nilor Ronaldo, Roberto Carlos 
(de două ori) și Baptista.

„Brazilienii au descoperit 
aspectul festiv al zoologiei și 
au pus în scenă gândacul, 
cangurul și măgarul. Ceilalți 
privesc”, notează El Pais. 
Primul gol al lui Ronaldo a 
fost sărbătorit de brazilieni 
imitând cangurul. După al

„Vom ocupa primul loc"

(Foto: EPA),

doilea gol, Roberto Carlos l-a 
îndepărtat pe coechipierul 
său, uruguayanul Pablo Gar
da, pentru a se juca „de-a 
capra” cu compatrioții săi.

„Doar al patrulea gol, mar
cat de Baptista, a fost 
sărbătorit alături de restul 
echipei. Pe lângă faptul că 
este de prost-gust, acest gen 
de celebrare nu este pe placul - 
suporterilor. Pe lângă core-, 
grafie, există o problemă de

formă. Real Madrid pare o 
echipă divizată, cu clanuri 
foarte bine delimitate”, 
notează cotidianul Marca, 
favorabil madrilenilor. Cum- 
necum, Real Madrid pare să 
fi depășit startul ezitant din 
campionat și din Liga Cam
pionilor. 'Dovadă sunt cele 
patru victorii consecutive din 

«ultimele etape și ascensiunea 
pe locul fecund al clasamen
tului din jfrimera Division.

Crăciunescu versus Lucescu

LUptcI Fundașul George Ogtarai, aici în 
luptă cu norvegianul Serensen, este unul din 
pilonii defensivei steliste. El va fi unul din
tre titularii de bază ai Stelei și în meciurile 
din grupele Cupei UEFA. (G.N.) (M* epaj

IE Șeful arbitrilor români 
îl amenință pe antre
norul lui Șahtior Donețk, 
Mircea Lucescu.

București (MF) - Preșe
dintele CCA, Ion Crăciunescu, 
a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că se va 
adresa forurilor fotbalistice 
europene dacă antrenorul 
echipei Șahtior Donețk, 
Mircea Lucescu, va continua 
atacurile la adresa arbitra
jelor din Divizia A. „Dacă va 
continua cu atacurile, vom 
avea o reacție pe măsură și 
pentru dânsul. O să cer voie 
președintelui FRF pentru a ne 
adresa forurilor europene și 
în cazul acuzelor domnului 
Lucescu, care sunt extrem de 
grave și de nocive pentru 
activitatea noastră”, a spus 
Crăciunescu. Președintele 
CCA s-a arătat surprins de 
criticile aduse de Mircea

Ion Crăciunescu (Foto: fan)

Lucescu la adresa arbitraju
lui din Divizia A. „M-a mirat 
atacul dânsului, pentru că 
dumnealui stă în Ucraina. S- 
ar putea ca din cauza curen
tului de pe Don informațiile 
să ajungă deformate la dânsul. 
Nu este un atac la adresa mea, 
ci la adresa mass-media din 
România, pentru că toată pre
sa a scris că arbitrajul a fost 
foarte bun. Dacă nici noi nu 
vedem, dacă nici iubitorii fot
balului și nici presa nu vede, 
vede dânsul de dincolo de 
Don”, a menționat Crăciunescu.

■ Patronul Stelei, Gigi 
Becali, susține că echi
pa sa va câștiga fără 
probleme Grupa C.

București (MF) - Gigi 
Becali, finanțatorul cam
pioanei României, Steaua, 
a declarat ieri, după 
tragerea la sorți a grupelor 
Cupei UEFA, că echipa roș- 
albastră va termina pe 
primul loc în Grupa C. 
„Nici un adversar nu este 
greu. Steaua este cea mai 
puternică formație din 
grupă și nu o să aibă nici 
o problemă. Este o grupă 
accesibilă. Steaua poate 
termina pe primul loc, cu 
indulgență pe poziția a 
doua. Nu cred că grupa de 
anul trecut - cu Parma, 
Beșiktaș, Athletic Bilbao și 
Standard Liege - era mai 
ușoară. Așa cum ne-am

Gigi Becali (Foto: arhiva)

calificat anul trecut, vom 
reuși și de această dată, 
chiar dacă adversarele 
sunt din Șermania, Italia, 
Franța șf^Suedia”, a mai 
spus Becali.

Steaua va întâlni în Gru
pa C a Gupei UEFA for
mațiile Hertha BSC Berlin, 
RC Lens, Sampdoria Geno
va și Halmstad BK.

http://www.bihon.ro
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Felicitări (67)
• Cu pifiaM aniversării „Nunții de argint”, fiul 
Alin Nasta dorește părinților Doina și Cornel 
multă sănătate, fericire alături de cei dragi și 
tradiționalul „La mulți ani!"

Vând ap. 1 cameră (01)

• văndcamerăde cămin, zona Dacia, Deva, preț 
19500 ron, negociabil. Tel. 0722/8192% după ora 
17.
• lugent, cameră cămin sau schimb cu 
garsonieră plus diferență, în Simeria. Caut chirie 
în Simeria, ofer 25 milioane lei/lunar. Tel. 
0722/601892,0729/015089.

, • ugș<camericămin,înSimeria,gaz,parchet, 
Jjianță, convertor, accept plata în 2 rate, preț 

<_30 milioane lei, negociabil. Tel. 0722/601892

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, balcon închis, termopan, 
centrală termică, mobilat, utilat complet, Bdul 22 
Decembrie, preț 146.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/888619,227661.
• decomandate, modem, Deva, Bdul Decebal, 
preț 1300 mid. lei. Tel. 0724/848493,219764..
• decomandate,zonă liniștită, lângă piață, etaj 1, 
balcon, contorizări, ne/mobilat, preț 120.000 ron. 
Tel. 0745/367893.
• 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, KojăMceanu, bl. F, etaj 3, circuit, 
cărămidă, cămară, 2 holuri, parchet stejar, ușă 
stejar, contorizări și alte îmbunătățiri. Tel. 
0254/215526.
• Deva, zona Dacia, contorizări, îmbunătățiri. 
Relații la tel. 0740/247192.

• Deva, zona Eminescu, etaj 2, contorizări, 
gresie, faianță, parchet lamelar, balcon închis, 
preț 600 milioane lei. Tel. 211075,0747/779751.
• 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, centrate termică, posibilități extindere, 
parter, lângă farmacia Nora, mobilat Tel. 770735, 
770367,0722/876141.
• semidecomandate,48 mp, balcon, contorizări, 
etaj 1, Deva, Kogălniceanu, ocupabil imediat, 
preț 94.000 ron, negociabil. Tel. 0745/888619, 
227661.
• semidecomandate, zonă centrală Deva, bloc 
cărămidă preț 750 milioane lei. Tel. 0721/744514.

• Skneria,deasupra băncii, preț30.000euro.Tel. 
0724/763736.
• Simeria, ultracentral, multiple îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1,2 mid. lei, negociabil, și 
teren 1200 mp, zonă foarte bună 25.000 euro, 
negociabil. Tel. 0729/015069,0722/601892.
• legeni, Deva, zona Miorița, bl. M3, etaj 1, ap. 8, 
confort 1, preț 1,150 mid. lei. Tel. 0254/223336.
• legeni, sdec, Al. Armatei, liber, curat lavabil, 
izolat apometre, contorizări, preț neg., tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• zona MlneruluL 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 uscatorie, 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 mil„ neg. Teii 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)

__ just
K Advertising;

Una pentru trei!

De astăzi suntem mult mai generoși cu dienții noștri! Pentru 
3 luni contractate, primești încă UNA...gratuit!
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•zonăcentrațăîmpăratul 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 Micro 15, etaj intermediar, parchet baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., neg. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000)
•zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet, contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0721/985258 (Rocan 
3000)
•zonă centrate, I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț neg. 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, 
tel. 0723/660160,211587. (Evrika)
• decomandate; cărămidă gresie, faianță par
chet lavabil, balcon mare, vedere în 2 părți, preț 
870 mii. lei, neg., telefoane 211587,0745/253662. 
(Evrika)
•zona IxU Decebal, et 3, vedere spre bulevard, 
60 mp, amenajat ocupabil imediat, preț nego
ciabil, tel. 0723/660160. (Evrika)
•Ocaziei ZOna Al. Straiului, dec., et intermediar, 
superamenajat centrală termică modificări 
interioara, 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 8 amenajat contorizări, 
preț 1,1 mid. neg., tel. 0726/523833. (Eurobusi- 
ness)
• zona Ik. Auto, et 2, dec, 2 balcoane, 60 mp, 
contorizări, preț 1,250 mid., neg., tel. 0726/523833. 
(Eurobusiness)
• zona txL 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, centrală termică proprie, 
parchet balcon, beci, Decebal, preț 125.000 ron., 
tel. 223400, 0742/005228 0724/169303. (Casa 
Betania)
• dec, suprafață mare, centrală termică proprie,
pod acoperit cu țiglă zona Pietroasa, preț 
100.000 ron., neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0740/914688 (Casa Betania) )
• et 3, dec., balcon închis, st 64 mp„ contorizări, 
Al. Neptun, ultracentral, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896.  (Casa Betania)
• et 1, circuit parchet balcon, contorizări, bine 
întreținut Zamfirescu, preț 100.000 lei neg., tel. 
223400,0724/169303,0740/914688 (Casa Betania)
• et 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, centrate termică proprie, gresie, faianță 
modernă parchet Liliacului, preț 105.000 lei neg., 
tel. 223400, 0742/005228, 0724/169303. (Casa 
Betania)
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• 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 Gojdu, sdec., contorizări, gresie, faianță 
parchet lavabil, inst. sanitare noi, preț 94.000 
RON, tel. 224.296, 0788/361.782. (Garant 
Consulting)
• zona L Creangă dec., contorizări, fără 
îmbunătățiri, preț 94.000 RON, 0745/367.893. 
(Garant Consulting).
• 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, zate 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 1,2 
mid., neg., tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
• urgent contorizări, zonă bună balcon, preț 880 
mii., tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• ultracentral, dec, et intermediar, 55 mp, 
parchet, balcon mare, contorizări, interfon, preț 
1,2 mid., neg., tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• ama 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 Lie 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)
• urgent 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 
mil„ neg., tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• dec,, zonă ultracentrală balcon închis, preț 1,2 
mld„ 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 Dorobanțt dec., 60 mp, et intermediar, 
preț 28500 euro, tel. 0721/815781. (Prima-lnvest) 
Deva, Str. 22 Decembrie, et 6, dec., preț 
1.100.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746/225726, 
0254/213050. (Casa Majestic) t
• Deva; ultracentral, semidecomandate, etaj 3, 
termopan, 2 focuri de gaz, contorizări, preț 
950.000.000 ROL, negociabil, tel. 0746/225726, 
0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, zona gării, hol central, centrală termică 
amenajat bun pentru privatizare, preț 
1.230.000.000, lei vechi, sau 123.000 Ron, 
0476/225726. (Casa Majestic)
• Deva, str. M. Viteazul, decomandate, amenajat 
ușă de stejar la intrare, balcon închis, 
contorizări, instalație de gaz separată balcon 
închis S.T. 69 mp, preț 40.000 euro, negociabil, 
tel. 0746/225726. (Casa Majestic)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

• Deva, Al. Crișului, etaj intermediar. Tel. 
0745/367893,
• urgent în Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212. (Prima Invest)
• zonă bute, în Deva, de preferință etaj interme
diar, plata imediat 0745/253662,211587. (Evrika) 
urgent, în Deva, zonă bună plata imediat, tel. 
215212. (Prima invest)

Vând ap. 3 camere (05)

• deosebit contorizat integral, zonă centrală, 
vedere în 2 părți, etaj intermediar, preț 130.000 
ron. Tel. 0726/593019.
• urgent semidecomandate, balcon, 
contorizări,îmbunătățiri, etaj intermediar, Deva, 
zona Bălcescu, preț 109.000 ron. Tel. 0745/888619, 
227661.
•zona Dorobarțl et 2, centrală termică fără îm
bunătățiri majore, bucătărie modificată preț 
1,45 mid. lei, neg. 0723/660160,211587. (Evrika)

• 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 Progresul et 2, cărămidă decomandate, 
hol mare central, amenajări, 85 mp, preț 13 mid. 
lei, negociabil, telefoane 211587, 0745/253662. 
(Evrika)

• zona G. Enescu, decomandate, et 1,98 mp, 2 
balcoane, hol mare central, sau schimb cu 2 
camere, Gojdu, et. 1-2, + diferență preț 135 mid. 
lei, negociabil, telefoane 0745/253662. (Evrika)
• zona Progresul dec., ușă metalică apometre, 
gaz contorizat repartitoare, balcon, 1 baie, bloc 
de cărămidă et 2, preț 1550 mid. Tel. 235208; 
0721-985256. (Rocan 3000)
• zona G. Enescu, bloc de cărămidă 2 balcoane, 
parchet, 1 baie, apometre, gaz contorizat 
suportă multe modificări, et. 1, preț 1350 mid. 
Tel. 235208; 0721-985256. (Rocan 3000)
• zona Decebal decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată vedere deosebită în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță preț 130.000 RON, tel. 
0788-165703,232808 0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Minerului 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 in 3 părți, 
boxă debara, 2 balcoane mari, 2 băi, parchet 
faianță preț 160.000 RON, tel. 0723/251498, 
232808 0788/165702. (Fiesta Nora)
• zonă centrală L Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)
• zona L Creangă 2 băi, 1 balcon, bucătărie, 
camere parchetate, interfon, preț 45000 euro, tel 
224.296,0788-361.782. (Garant Consulting)
• zonă centrală amenajat cu centrală termică 
dec., parchet, tel. 0726/269713. (Eurobusiness)

Cu SC ALICE GREM SRL 
despre Suzuki

»
Emblema SUZUKI este universal recunoscută ca un simbol al calității, fiabilității și 

inovației, garanția autoturismelor fiind de 3 ani sau 100.000 km, iar pentru caroserie 
6 ani.

Prima generație SUZUKI IGNIS a introdus într-o clasă cu specific strict economic o 
tușă de dinamism și spirit tineresc. Noua generație SUZUKI IGNIS, apărută în 2003, a 
transformat respectiva notă de dinamism în esența noului concept. Totul, de la design 
și până la caracteristicile tehnice aparte, arată că Ignis a fost proiectat pentru o mare 
diversitate de utilizări în condiții de confort, cum rareori se pot întâlni în clasa mică. 
Spre deosebire de alte modele ale mărcii nipone, Suzuki Ignis este scutit de taxe 
vamale în țara noastră. Explicația ține de faptul că maș.ina este fabricată lă uzina 
Suzuki din Esztergom, în Ungaria.

în această toamnă, la salonul de la Frankfurt, va fi prezentat noul Suzuki Grand 
Vitara. Este vorba de a 3-a generație, care a fost deja prezentată în Japonia, în luna mai 
a acestui an. Prin urmare, premiera europeană de la Frankfurt va marca demararea 
exportului pentru noul model, care are dimensiuni mai mari decât vechea generație.

Persoanele care doresc mai multe amănunte sunt așteptate la sediul nostru din 
Calea Zarandului, nr. 81 sau ne pot contacta la tel. 0254/235.253, 220701.
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■ ia, L creangă dec., contorizări, 2 băi, gresie, 
faianță, camere parchetate, buc. mare, 1 balcon, 
preț 45.000 6uro, 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)
• idee, buc, baie, contorizări, et intermediar, 
zona, Gojdu, preț 115.000 RON, neg. Tel. 
0741/154.401,227542, seara. (Garant Consulting)
• urgent, zad liniștită, et. 2, balcon închis, 
centrală termică, instalații sanitare noi, preț 810 
mil., 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 38.000 euro, tel. 
0742/019418. (Prima-lnvest)
• zona Dmărea, sdec., et. intermediar, 
termopan, gresie și faianță modeme, parchet 
nou, modificări interioare, uși interioare noi, apă 
și gaz contorizate, preț 1,05 mid, neg, tel. 
0721/815781. (Prima-lnvest)
• 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 38.000 
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 uftracentnfa, 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 35.000 euro, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, zona I. Maniu, et. 3, parchet balcon 
închis, apometre, gaz 2 focuri, 75 mp, preț 38.000 
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)
• legeni, dec, vedere bulevard, 2 băi, 2 
balcoane, contorizări, ocupabil imediat preț 
38000 euro, neg, tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• Deva, sir. D. Zamfirescu, modificat balcon 
închis, termopan, uși, instalații, obiecte sanitare, 
C.T, parchet laminat și din stejar, mochetă, 
mobilier de bucătărie și living, ventilatoare de 
evacuare mirosuri la baie și living, et. 1,65 mp, 
preț 1300.000000 ROL, tel. 0746/225726, 
0254/213050. (Casa Majestic)
• Deva, Dada, Aleea Romanilor, et4, amenajat
preț 820.000000 ROL negociabil, tel. 0746/225726, 
0254/213050. (Casa Majestic) ____________

• casăShneria, 4 camere, curte, grădină beci, 
garaj, zonă bună preț 2,200 mid. lei, negociabil 
sau schimb cu apartament 2 camere, Simeria, 
etaj 1, 2, exclus parter. Tel. 0723/693685, 
0720/505771.
• Deva, ziri centrală casă curte și grădină 500 
mp, ideală și ca spațiu comercial, preț nego
ciabil. Tel. 0721/978548

• Deva, nri centrală preț 38000 euro, nego
ciabil. Tel. 0721/744514
• agent, nefir ia, 8 camere, living, concepute 
2 băi, intrare din 2 părți, sc 400 mp, curte, 
grădină 800 mp, ideală pentru sediu firmă Deva 
Tel. 0743/099297.
•sir. Horea, 3 camere, bucătărie, baie, st 600 mp, 
sau schimb cu ap. 2 camere+diferență preț 1,2 
mid. lei, neg., tel. 211587,0745/253662 (Evrika)
• zona Horia, 2 camere, bucătărie, baie, parchet 
în camere, acces în pod (mansardabil), gaz, 
curent, canalizare, telefon, st-110 mp, preț 800 
mii., telefoane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• 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, bale, bua, CT nouă suprafață 750 mp, 
curte, posibilitate, garaj, terasa, zoana 
Călugăreni, preț neg 230.000 RON. Tel. 
0745/367393. (Garant Consulting)

• 2 cam. mari, bua, baie, CT, construcție 2002, 
curte mică 180,000 RON, tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• zona peste linie, cu etaj, garaj, beci, 3 băi, 3 
balcoane, centrală termică termopane, curte, 
grădină 770 mp, preț 135.000 euro, tel. 
0745/159573,206003. (Mimason)
• idtracenbal, 2 camere, bucătărie, baie, curte, 
grădină, ideală și pt sediufirmă preț 8000 euro, 
tel. 0745/159573,206003. (Mimason)

Cumpăr casă (14)

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

• zona Zamfirescu, parter, dec., pretabil priva
tizare, contorizări, 70 mp, preț 1,4 mid, neg., tel. 
206003,0740/173103. (Mimason)

• urgent, Bălcescu, et. 3/4, sdec., balcon închis, 
termopan, rolete exterioare, contorizări, preț 
1,250 mid., neg., tel. 0745/159573. (Mimason)
• urgent, Deva sau Simeria, cu grădină plata 
imediat, tel. 215212 (Prima Invest)

Vând case la țară (17)

Vând ap. 4 camere (07)

• Brad,ari centrală, decomandate, contorizări, 
parchet etaj 2,2 balcoane, 2 băi, 72 mp, preț 1 
mid. lei. Tel. 0727/212282.
• zona Ion Creangă, decomandate, cu garaj, 
centrală termică, modificat, ușă metal, 
termopan, parchet gresie, faianță, baie 3/4 mp, 
amenajat stil occidental, preț 220.000 RON, tele
foane 0723-251498 232808 0788-165702. (Fiesta 
Nora)
• za idtraci, 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)
• zona LBaadu, dea, modificat living, 2 băi, 2 
balcoane, termopan, totul contorizat, ușă 
metalică, gresie, faianță, bine întreținut, et 2, 
preț 52000 euro, tel. 235208 0721-744514. (Rocan 
3000)
• zona Gojdu, dea, 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 MĂ 2 balcoane închise, 2 boxe, contorizări, 
modificat parchet loc rezervat pt mașină preț 
1.400 mid, neg., tel. 221001,0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ■■gri centrală et. 2,2 băi, 2 balcoane, 
amenajări moderne (centrală termică ter
mopan, eta), preț 46300 euro. Tel. 0741/154.401, 
227542, seara. (Garant Consulting)

• et 2, dea, parchet apometre, balcon, gaz 2 
focuri, preț 650 mii., neg., tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• agent, zona Poliția Județeană et 1, dea, 112 
mp, contorizări, stare bună preț 1,7 mid., tel. 
0745/640725. (Mimason)

• dac, 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)
• tt 2, dea, parchet corrtoriza.,1 h/coane, 100 
mp, zona Udo, preț 1,6 mid., neg., tel: 
0726/710803. (Prima-lnvest)
• Den, 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 2.200.000.000 lei, neg, 
tel. 0476/225726. (Casa Majestic)

• 2 camere și anexe în Rapoltu Mare plus 
grădină 2500 mp. Tel. 0721/294849,261162.

• avantajos, 22 km de Deva, Nădăstia de Jos, 
Călan, locuibilă P+l,4 camere, grajd, șură 3 ari 

teren, fântână preț negociabil. Tel. 0726/064489.
• casă cu anexe. Costești deal, curent apă 
grădinăfănețe 10 ha, drum greu accesibil, posi
bilități creștere animale. Tel. 219013, 
0721/552289.
• casă nori Boholt nr. 74 B, tâmplărie aluminiu, 
geam termopan, bucătărie, baie, faianță gresie, 
dușumea de brad în camere, încălzire centrală 
canalizare fosă septică pivniță, mansardă 
garaj, etc.,tel. 226352,229256,0720/677035.
• la 22 km de Deva, 3 camere, hol, pod, beci, 
încălzire pe lemne, anexe, fântână curte ■ 1000 
mp, grădină • 10800 mp, curent teren arabil 
minim - 50000 mp, ideal pentru agricultură sau 
schimb cu apartament 2-3 camere, în Deva, tele
foane 235208; 0724-620358 (Rocan 3000)
• kt Boholt, construcție nouă living de 34 mp, 
dormitor mare, baie, bucătărie, amenajări, 
termopan, mobilată modem, st 7.000 mp, poziție 
bună preț 155 mid. lei, negociabil, telefoane 
211587,0745/253662. (Evrika)

• zona 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)
• salul Bretelln, comuna Vețel, formată din 2 
corpuri a câte 3 cam. + anexe gospodărești, ST 
3.200 mp, preț 800.000.000, ROL negociabil, 
0746/225726,0254/213050. (Casa Majestic)
• satul Boz, 4 cam., mansardă garaj, sobă 
teracotă, amenajată baie, drum asfaltat, ST 
2800 mp, preț: 1.100.000.000 ROL negociabil, tel. 
0746/225/26,0254/213050. (Casa Majestic)

•zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 miLIei. 235208.0721/985256. (Rocan 3000) 
•zona M. Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
•zona Dada, bloc cărămidă et 1, dec., contori
zări, preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
•zona Măririi, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208,0724/620358 (Rocan 
3000)
•zona Măririi, dea, mobilată balcon închis, et 1, 
700 mii. lei. 235208 0721/744514. (Rocan 3000)

• ot 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 
tfaianță bloc de cărămidă totul contorizat, 
zona Gojdu, etaj 2, preț 720 mii., tel. 235208; 0721 • 
985256. (Rocan 3000)
• zona Dorobanți, dec., modificată (cameră 
•Hiving), repartitoare, parchet gresie, faianță 
contorizări, etaj 1, preț 850 miL 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 
miL tel. 235208; 0724-620358. (Rocan 3000)
• stare bună în Deva, preț 450.000 mii., tel. 
221001,0742/375994. (Casa Blanca)
•et 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,dea, proaspăt zugrăvită baie amenajată 
contorizări, Bălcescu Nou, preț68000 lei neg., tel. 
223400,0720/387898 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)

• agent zona Mărăști, dea, 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)
• confort t peste 35 mp, ocupabilă imediat Bdu-
I Decebal. Tel. 0741/154.401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• agent nedoara, et 1, preț 199 mii., neg., tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• dec, contorizări, et intermediar, neamenajată 
preț negociabil, tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)
• 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)
• dddă contorizări, parchet gresie, faianță et 2, 
ocupabilă imediat, preț 570 mii., neg, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, Went 15, str. M. Eminescu, parter, 27 mp, 
preț 430.000 000 ROL neg, tel. 0746/225726, 
0254/213050. (Casa Majestic)

• intravilan, st 20000 mp, fs 100 mp, zonă bună 
apă curent canalizare, ideal pentru construcție 
hale industriale, producție, preț 20 euro/mp, 
telefon 0724-620358 (Rocan 3000)
• intravilan 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)
• int la DN 7 st. 5700 mp, front stradal 35 
metri, situat între Sîrrtandrei 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-dul 22 Decembrie, zona Dacia Service, ST 
3300 mp, fc 52 m, bun pt. orice activitate, toate 
facilitățile, preț 25 euro/mp, tel. 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)

• intra 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, 3 500 mp, intravilan, zona M. Sado
veanu, 70x50, gaz, curent, apă pretabil motel 
etc, preț 30 euro, tel. 0740/173103. (Mimason)
• zona Cbiciț, 2400 mp, ts 10 m de la apă preț 
9.900 euro sau 4,5 euro/mp, tel. 718833, 
0720/542223,0745/695473, (Partener-Hunedoara)
• krtravian ki 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. 
0742/019418 (Prima-lnvest)

• urgent, zona Sala Sporturilor, amenajat 
convector, ieșire la stradă liber, pretabil birouri, 
cablu net frizerie, coafor, 30 mp, preț 640 mii, 
neg, tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona Miorița, 60 mp, gresie, termepan, 
contorizări, sistem alarmă 2,1 mid, neg, tel. 
0745/640725. (Mimason)

Vând alte imobile (27)

• 2 camere (uscătorii) la parter în zona Maga
zinului Tineretului. Tel. 0723/514133,235570, după 
ora 19.
• urgent ateier auto, hală de producție, birou, 
vestiar, anexe, magazie, teren aferent 2200 mp, 
împrejmuit Devă zonă bună Tel. 0742/290024.

• vând agent hală pentru prelucrare marmură 
sc 305 mp, preț 1,200 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/505771,0723/686162.
• fermă la Hărău, sc 300 mp, st 200 mp, preț 
25.000 euro neg, tel. 0740/828342. (Eurobusiness)

Imobile chirii (29)

Vând case, vile (13)

■ a, la casă hol, baie cu cabină de duș, 
bucătărie, superamenajată gresie, faianța, 
termopan, zonă centrală Deva, tel. 0726/972966.
• 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

COLECȚIONAI GERMAN COMPAR 
MAȘINI DE CUSUT KINGER, 

SINGER, KAISER, NAUMANNN, 
PFAFF, DURKOOP.OFER 
35.000 - 45.000 EURO. I 

TEL 0744.933.884 s 

PLATA PE LOC ROG SERIOZITATE

SIMAL EXIM 
SRL DEVA 
Complex Co
mercial Central

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

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

tineret
(30990)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• foarte agent spațiu comercial ultracen
tral, P+l, super amenajat utilat bar, 110 mp, 
fs 7,5 m, preț 180.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/567206.

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

• Închiriez apartament 2 camere, mobilat zona 
Liceului Auto, Deva, preț negociabil. Tel. 
0766/330533,230533.
• Indwiez vU P+l, 4 camere, scară interioară 
living 45 mp, 2 băi, bucătărie, pivniță garaj 
încălzit, curte, grădină bucătărie vară zona 
cetate, ideal locuință sediu firmă Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer spre închiriere apartament 3 camere, 
decomandate. 2 băi, mobilă nouă centrală 
termică termopan, amenajări, preț 300 
euro/iună plus garanție. Tel. 0745/367893.

• ofer spre închiriere cameră la bloc, Deva, zona 
Gojdu, preț 40 euro plus cheltuieli. Tel. 226813.

• primesc In gazdă o elevă Deva, str. A. Vlalcu, 
nr. 48 lângă Liceul Pedagogia Tel. 0254/212865.
• central, 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 garaorieri sau ap. 2 camere, (ne)mobilat 
de preferință pe termen lung, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ofer ap. 2 camere, dea, contorizări, preț 120 
euro/iună 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 dea, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, mobilă noua, tel. Preț 120 
euro/lună+avans pe o lună tel. 221001, 
0723/892060. (Casa Blanca)
• ofer vlă mobilată garaj, piscină preț 1000 
euro/lună tel. 221001, 0742/375994. (Casa 
Blanca)
• ofer garsonieră mobilată zonă centrală 
complet mobilată zona Opera, preț 100 
euro/lună + avans pe o lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)
• ofer garsonieră mobilată și utilată zonă 
centrală preț 90 euro/lună tel. 221001, 
0723/829060. (Casa Blanca)

• ofer cameră în zonă bună Deva, preț 100 
euro/lună + avans+ cheltuieli, tel. 221001, 
0742/375994. (Casa Blanca)

• 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)
• ofer p închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu, preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer peni închiriere spațiu comercial, ame
najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, neg., 
telefoane 235208 0721/385256. (Rocan 3000)
• garsonieră dec, proaspăt renovată modem, 
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)
• ganonteră dec, mobilată utilată cu arain 
frigider, contorizări, Bălcescu Nou, preț ro) 
euro/lună Tel. 223400,0720/387896,0724/169303. 
(Casa Betania)
• 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 om., nemobilat, parter, amenajat 
deosebit, bun pentru birouri, centrală termică 
1000 RON/lună tel. 0745/367.893. (Garant 
Consulting)
• ap. 2 cam., Aleea Transilvaniei, et. 2, mobilat, 
dotat, CT, 200 euro/lună tel. 0745/367393. 
(Garant Consulting)
• ap, 3 cam., mobilat deosebit, ct, zona Lido, 450 
euro/lună tel. 0745/367393. (Garant Consulting)
• g soi ră zona Gojdu, mobilată și utilată 
contorizări, preț90 euro/lună Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• ofer pi Iu comerciai în Deva, 70 mp, parter, 
preț 22 mil/lună țel. 718833, 0720/542223, 
0745/695473. (Partener-Hunedoara)
• caut agent 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. 
(Partener-Hunedoara)
• ofer ipfelu comercial în Orășție, 100 mp (2 
compartimente+blrou), preț 22 mii. lei/lună tel. 
718833, 0720/542223, 0745/695473. (Partener- 
Hunedoara)
• ofer hliB ifepoTH, 80 mp, Orăștie, preț 13 
mil/lună tel- 718833,0720/542223,0745/69M73. 
(Partener-Hunedoara)
• se oferi 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) .
• ier 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.2camere, circuit zona Jiului, mobilat 
preț 60 euro, 3 luni avans+garanție, tel. 
0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer «path: comercial, 100- 800 mp. Deva, preț
8 euro+tva, tel. 0740/173103,206003. (Mimason)
• ofer spețlu comercial, 105 mp, ultracentral, 
toate condițiile, preț 12 euro/mp, tel. 
0740/173103,0745/164633. (Mimason)

Vând garsoniere (19)

• 2 camere, etaj 1, Dacia, jaluzele exterioare, 
parchet, lavabil, gresie, faianță instalații și 
obiecte sanitare noi, repartitoare, contorizări 
totale, preț negociabil. Tel. 228109.

• urgent, 27 mp, balcon, contorizări, etaj inter
mediar, Deva, Mărăști, preț 55.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619, 227661.

• urgent, con decomandate, balcon, 
vedere la stradă Zamfirescu, bl. Q2, sa 2, etaj 2, 
fără intermediari, preț 74.000 ron. Tel. 
0729/175965.

• zona Progresul, dea, et 2, balcon, bloc cără
midă bine întreținută mobilată tel. 0723/660160, 
211587. (Evrika)

• zona Dada, 2 garsoniere, frumos amenajate, 
et 1 și 2, ocupabile imediat preț negociabil, tel. 
0745/253662,211587. (Evrika)

• zona MărMM Nou, zonă liniștită etaj 2, deco
mandate, 30 mp, balcon, fără modificări, 
contorizări, preț 65.000 RON, tel. 0723/251498, 
232809,0788/165702. (Fiesta Nora)
• zona Dorobanți, dea, etaj 2, balcon, ușă metal 
nouă parchet laminat gresie, faianță apometre, 
liberă preț 74.000 RON, tel. 0723/251498 232808, 
0788/165/02 (Fiesta Nora)
• zona Eminescu, Poliția județeană 40 mp, dea, 
et 2 bucătărie modificată balcon mare, gresie, 
faianță parchet, apometre, gaz conzorizat 
vedere la stradă preț 85.000 RON, tel. 
0745/302200,232808 0788/165703. (Fiesta Nora)
• zonă centrală etaj Intermediar, balcon, 
parchet apometre, ocupabilă repede, preț 630 
mii. Iei/63.000 RON, neg., tel. 0723/251498 232809, 
0788/165702. (Fiesta Nora)

• zona Miorița, 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)

Cumpâr garsoniere (20)

•to Deva, zonă bună cu sau fără îmbunătățiri, 
ofer prețul pieței, 211587,0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

• 1 na pădure, în Hărău, acces auto, preț nego
ciabil. Tel. 0727/666237.
• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
211124.
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242.
• 24.700 mp teren pentru agricultură și 6.000 mp
teren pentru construcții agricultură ambele 
localitatea Totești ■ Hațeg, lă" anton, acte în 
regi'ă, titlu și CF T-' .'.„0/23/732560.

• centrai, ia urum asfaltat, zonă de agrement 
sat Săcărâmb, preț negociabil. Tel. 0722/942182.

• Deva, zona Horea. 375 mp, fs 15 m, toate 
facilitățile, preț 220 milioane lei. Tel. 0726/130557.
• int ida cu toate facilitățile: apă gaz, 
curent, 3600 mp, preț 4 euro mp, fără interme
diari. Tel. 0724/388452.
• int In Simeria, str. Cuza Vodă 1400 mp, 
acces la toate utilitățile, fs 12 m, preț 10 euro mp. 
Tel. 0745/343093.
• Intravian, 1080 mp, apă gaz, curent zona 
Boholt ideal pentru casă preț 220 milioane lei. 
Tel. 0742/290024.
• intravilan, 22 Decembrie, 3300 mp, fs 60 m, 
toate facilitățile, acces la două drumuri, preț 24 
euro mp. Tel. 0745/666447.
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m. apă gaz, curent 
loc drept zonă liniștită Hunedoara, preț 10 euro 
mp. Tel. 0723/005657.
• to 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)
• htraritan, zona Zăvoi, st 1200 mp, fs 30 mp, 
facilitățile sunt pe teren, drum asfaltat, preț 
45000 euro, telefon 0724-620358. (Rocan 3000)

• htravi 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)
• Hr lan, zona De , 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)

S.C. ECO INVEST 
SRL DEVA

TV7- - » .. fi
DULGHERI 
-ZIDARI
ARI BETONIȘT1 

MUNCITORI NECALI
FICAȚI

Relații te tel: 0254/230305, 
0745^317101

sau ta sediul firmei din Deva, 
str. Horea, nr. 68. ai715)
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GEBO®
Pentru îmbinări perfecte!

.• ' ■ • ' v --. , :?■ ■ > v„ <;■, - c • / ț,., v

Fitingurile cu îmbinare rapidă GEBO* sunt concepute pentru repararea conductelor deteriorate, 
ușurarea reparațiilor și efectuarea noilor branșărt în sisteme existente.
Fitingurile GEBO pot fi folosite pe conducte din materiale diferite (țevi din oțel,țevi din plumb, cupru 
și plastice), cu sau fără filet, respectiv cu dimensiuni diferite după standardele uzuale, 
Argumenteîn favoarea folosirii fttingurilor GEBO*:

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

cauza dilatatieî.
3. Reparația simplă a conductelor îngropate în pereți
4. Fără sudură, fărăfiletare H»

Prețul fitingurilor GEBO' nu se poate și nu trebuie luate în comparație cu fitingurile obișnuite, pentru 
că prețul produsele GEBO* inel ud nu numai fitingul ci și o tehnologie de instalație!
Se găsesc pe piață mai mult de 65 de ani, sunt produse binecunoscute și adesea folosite în lucrări j 
de instalații contemporane. (■

Vă așteptăm la depozitul nostru:

TIMIȘOARA
Str. Ion Ionesco de la Brad nr. 29„ Tel: 0256-400774, Fax: 0256-400777, e-maiî: '.nstaltm@melmda.ro 
ORADEA
Șos Borșului nr. 14/A. Tel: 0259-407690, Fax: 0259-407691,
E mail: mstalbWnidinda.ro (31567)

RECLAME

slmalOsmart.ro
mailto:nstaltm@melmda.ro
mstalbWnidinda.ro
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• ofer garaj șuti bloc, 20 mp, apă cuiWtă, pentru 
depozit, preț 70 euro/lună, tel. 0745/640725. 
(Mimason)
• oier spațiu comercial, 130 mp, zona Dacia, preț 
7 euro/mp, tel. 0745/164633. (Mimason)
• ofer ap. 2 camere, sdec., utilat; iontorizări, 

pentru o familie serioasă, preț 120 euro/lună, tel. 
0745/159608. (Mimason)
• ofer urgent garsonieră, mobilată modest, pe 
Eminescu, zona Bejan, preț 70 euro/lună, tel. 
206003. (Mimason)
•oier ptr.închiriat ap. 2 cam, zonă bun, mobilat, 
utilat complet, frigider, aragaz, 2 tv„ mobilier 
dormitor, colțar, totul nou, preț 16d’euro, neg, 
tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)
• ofer ap.2camere,mobilat complet,aragaz, fri
gider, mașină de spălat, contorizări, Zamfirescu, 
SO euro/lună, tel. 0742/019418. (Pi ■ma-'vest)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 berlină, culoare neagră, af 
1986, toate taxele la zi, preț 750 euro. Tel. 
0254/264652 sau 0721/663001.

Auto străine (37)

• vând Audi 100, af 1980. VT și asigurare 2006,
ioxe la zi, 1600 cmc, benzină, 4 uși, numere noi, 
CI, preț 1700 euro, negociabil și Golf II, 2 uși, 
benzina, 1600'cmc, neînmatriculat, 500 euro, 
negociabil. Tel. 0727/192981,0726/826624.  /

• vând Citroen BX14, af 1984, RAR 2006, roșu, 
alarmă, stare foarte bună, persoană fizică, preț 
1150 euro, negociabil. Tel; 711063,0723/455092.

• vând Gdf 41,9 TDI. abs, airbag, alarmă viper 
cu senzor de perimetru, climă jante 17 inch, 
muzică schimbătăr mono, închidere centra
lizată 11.100 euro, negociabil. Tel.K24/2272U.
• vând Opel Omega, BMW 524 D. Tel. 
0720/464065.
• vând Opel Record din anul 1983, înmatriculat, 
în județul Hunedoara, preț 6500 rob, negociabil. 
Tel. 0721/124516.
• vândRenadtTwingo 1,2 i, af 2001, RAR, recent 
adus, geam electrice, închidereeentra ită 
casetofon Philips, preț 5100 euro, negociabil. Tel. 
711063,0723/455092.

Camioane, remorci (39)

• vând autobascdantă Raba, 16 tone. Informații 
tel. 610327,0744/619315.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând, căruță pe cauciucuri, nouă pentru 1 ■ 2 
•pai, pe lemn cu ladă preț negociabil Simeria, str. 

Jy. Kogălniceanu, nr. 26, tel. 263136.

'} * vând motor pentru pompă de apă mare, elec- 
Tric, preț negociabil. Tel. 216753.
• vând motor trifazic nou, în garanție, 2,2 kw și 

' ‘3000 rot/min. Tel. 0724/370645,217682, după ora
21.
• vând pompă apă motor Câmpulung, nouă 3 
cilindri; frână Aro și 2 butuci axa spate Aro.Tel. 
218650.
• vând ptțeâ struguri, nouă și mașină de cusut 

marca Union, mecanică stare foarte bună de
,l£funcționare, preț convenabil. Tel. 233084.
• vând utfiaje pentru agricultură: tractoare U 

650, DT1010, L 445, pluguri, remora* pentru trans
port produse agricole, discuri de prelucrare a 
solului, vagoane de transport persoane. Tel. 
0254/226309,0722/953009.

Moto-veio (41)

• vând Ndderi rehno Bike, 18 viteze, mărime 
medie, pentru copii de 6 ■ 11 ani, stare foarte 

I bună preț 1,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
• 227300,0722/546864.

Mobilier și interioare (47)

• vând birou pentru elevi, dimensiuni 110x60 și 
două apometre.Tel.218650,218093.
• vând canapea extensibilă 2 persoane, cu 

. comodă pentru lenjerie, preț 5 milioane lei. Tel. 
" 212535.

• vând colțar bucătărie cu fotoliu, canapea 2 
persoane, bibliotecă mică cu birou, 4 scaune 
tapițate, mobilă bucătărie, mască chiuvetă 
covoare persane 33/2,5 m, 3/25 m, negociabil. 
Tel. 224891.

• vând geam cu roletă ușă dublă covoare, 
fotolii. Tel. 228905.
• vând mobiă second hand, canapea exten
sibilă mese sufragerie cu și fără scaune 
tapițate, servantă mochete diferite dimensiuni, 
dulap, mobilă hol, birou elevi, mobilă bucătărie, 
prețuri negociabile. Tel. 218084, 0743/211074, 
0724/643045.

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

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

• vând stație amplificare Sony, stație auto 
Magnat și fax. Tel. 0723/455092,711063.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând Nokia 3410, stare foarte bună preț 1,5 
milioane lei. Tel. 0722/161644

Calculatoare si accesorii 
(51)

• schimb Pentium IV cu Oltcit sau Dacia, stare 
bună la înțelegere. Tel. 0727/750455, 612479, 
după ora 16.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând palton lung, bărbați, din piei caprine, nr. 
54 - 56, confecționat de fabrică stare excelentă 
și o fustă piele, nouă nr. 38 ■ 40, preț negociabil. 
Tel. 212272, 13/7381

Arta, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând centra* 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.
• vând Mgider Arctic, stare foarte bună preț 220 
ron, negociabil. Tel. 211441.
• vând frigider mărime medie, stare perfectă de 
funcționare, preț 3,3 milioane lei, negociabil. Tel. 
221C6&

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând fân și otavă de grădină Hunedoara. Tel. 
073/005657.
• vând vacă Bălțata românească vârsta 3 ani, 
gestantâ6luni,AlmașuSec.TeL222272. .
• vând v>« oe 7 luni și vacă de 8 ani, preț nego
ciabil. Tel.'0254/264682,

Instrumente muzicale (60)

• vând orț* 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.

Altele (61)

• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 0,80 x o .80 mp, stare ireproșabilă preț 
negociabil. Tel. 212272,0123/732560.

• SC Artizanala SM, situată ta Deva, str. U.

• vând candetabni de cristal de Boemia, 
perfectă stare, cu 3 brațe, și un ceas de mână 
Doxa, perfectă funcționare, negociabil. Tel 
21372,073/732560.

• efectuez transport marfă local și 
interurban, cu camion acoperit de 321 util, 
36 mc, dimensiuni de încărcare 600 x 240 x 
240. Tel. 229611,0740/953297.

Decese (75)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Crăciun Mariana Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gușă Floarea Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Naina Delia Se declară nul.
• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Giurgiti Angelica Se declară nulă

• pierdut ștampilă rotundă cu inscripția SC 
Vasiu si W Transcom SNC Deva județul Hune
doara Romania Se declară nulă

Citații (63)

• ititelen Nlcotae este citat la Judecătoria Hune
doara în data de 10.10.2005, ora 8, având cali
tatea de pârât în dosarul nr. 3501/2005, nulitate 
absolută

• efectuez transport rutier de marfă urban și 
interurban, cu Microbuz Mercedes Benz 207 D, 
la prețuri excepționale, dimensiuni 535/1975/ h 
2175, 1,8 tone. Tel. 0726/864904, 0721/169191,

balustrade, scări Interioare 
fer forjat Tel 025VZ37S3J,

oreteâ-15.

• Test Rag SRL organizează onuri pentru 
(ECDQ, nivele diferite de pregMfrepertJu 

penswnan ți BaurțL mscnen ți 
Informați suplimentare la sediul nostru 
Deva, Mul U Decembrie, nr. 37 A (Clkfroe 
Cepromin). «tal 2, camera 23. Tri. 
02S4/212070ț fax 0254218111.

• Traduceri autorizate, toate limbile, 
asistență apostilare. Informații la 
0254/217920, 0722/815576. Posibilitatea 
primirii actelor prin fax 0254/217920 sau e- 
mailonix center®yahoo.com. Onix Center, 
Deva, găl nu bl. 14 cam. 1.

• profesor, mediez matematică la domiciliul 
elevului, în Deva, Simeria sau Orăștie. Tel. 
0722/211235.

ANUNȚ PUBLIC
spiMkii i'jiktcan Deva .-u soci'ui m 
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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

YouLiasksi
• Manage the subsidiary
• Acquire customers
• Find suppliers and subcontractors 

Our.Rgauirement.s:.
• University degree
• Professional experience in the 

freight forwarding field
• Good knowledge of the legislation 

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

plus
• Management and leadership skills

Office Assistant

Your Tasks;
• Support the Office Manager in his 

duties

QUȚ±gQyirernențși

• 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-mall or fax to

info@iberia-romania.com or +40-21-3019807
For more information about our company pisas? v!:!t our homepage 

www.lberia-iogistik-group.com
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• Societate comercială execută lucrări de 
hidroizolații pentru blocuri și hale la cele mai 
bune prețuri. Tel. 07^/000290

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• caut de lucru ca electrician, șofer cat B, C, E, 
vopsitor textil, vârsta 3 de ani, vechime 10 ani 
lucrați. Tel. 0727/461086.

• aspect fizic plăcut, cunoștințe minime de 
limba franceză experiență ca barman sau 
ospătar constituie avantaj, pentru un mic 
restaurant în Elveția, rog seriozitate. Tel. 212242, 
seara.
• SC Petrotam SA Deva, Str. Vânttoritor, nr. 27, 
angapaza awtoem, salariu atractiv. Teu 
074VM623S. 0254223320.

Soția Viorica, fiul Florin, nora Nuta, cuscra Ana, nepoții 
Bogdan și Florinei anunță cu adâncă durere trecerea în 
neființă, după o grea suferință a celui care a fost

IOSIF GREC
de 73 de ani, din Ilia. înmormântarea va avea loc joi, ora 13, 
la Cimitirul din Ilia. Odihnească-se în pace.

Colegii de serviciu de la Cariera Pojoga sunt alături de ing. 
Grec Florin la greaua încercarea pricinuită de trecerea în 
neființă a tatălui,

IOSIF GREC

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează 

„LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ" producția anului 2005
Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, în data de 12.10.2005, ora 

10.00, pentru masă lemnoasa fasonată șl prestări servicii de exploatare.
Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 3005 m.c. aparținând următoarelor grupe de specii: 
-Cireș 194 mc -Fag 299 mc -Gorun 177 mc
-Tei 42 mc -Molid 1894 mc - D.T. 369 mc

-Carpen 10mc -Pin 20 mc
TOTAL 3005 mc
Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier propri

etate publică, către agenții economici”, aprobat prin H.G. nr. 85/2004.
Pot participa la licitație agențl economici care sunt atestați pentru exploatarea, industrializarea și comercializarea lemnului, 

potrivit HG nr. 70/1999 și Ord. MAPPM nr. 71/1999.
Documentația care include caietul de sarcini, listele de partizi și listele de material fasonat, poate fi consultată la sediul 

Direcției Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice’ din subordine și pe internet la adresele: http://www.sifeahd.ro și 
http://www.roslfea.ro.

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici care au datorii față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din subordine sau 
sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA.

Preselecția agenților economici va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva în data de 07.10.2005, ora 10.00.
Taxa de participare va fl achitată numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contractuale vor fi achi

tate în avans în contul R046RNCB3000000000160001 deschis la BCR Deva sau ROI 7RZBR0000060001246149 deschis la Rai
ffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea 
licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0254/225199, 0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481 și la ocoalele silvice.

(31753)

Z ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ '
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorității contractante. 
Denumirea autorității contractante: Consiliul Județean Hunedoara
Cod fiscal: 4374474
Adresa: Jud. Hunedoara, Municipiul Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35
Număr de telefon: 0254/212.625, fax 0254/212.625.
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: licitație publică deschisă

b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte:
CONSOLIDARE - RESTAURARE CASTEL BETHLEN MAGNA CURIA DEVA
3. a) Amplasamentul lucrării:
Jud. Hunedoara, Municipiul Deva, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, st,. 1 Decembrie 1918, nr. 39.
b) Natura și cerințele de execuție, caracteristicile generale ale lucrării:
- consolidare - restaurare spații interioare, consolidare - restaurare planșeu și pereți subsol, consolidare - 

restaurare fațade, scări și amenajări exterioare, instalații electrice, instalații de hidranți interiori, Instalații sanitare, 
instalații de încălzire, instalații antiefracție șl instalații de incendiu

4. Termenul limită de execuție a lucrării: 30 septembrie 2006
5. a) Denumirea și adresa serviciului/compartimentului de la ^arc se poateobține un exemplar al documentației 

pentru elaborarea și prezentarea ofertei și modalitatea de obținere a exemplarului respectiv
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE LUCRĂRI CU FINANȚARE UE - CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA, cu 

sediul în Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, județul Hunedoara, prin cumpărare.
b) Costul și condițiile de plită pentru obținerea acestui exemplar: 300 RON - achitați la casieria Consiliului 

Județean Hunedoara
6. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.12.2005, ora 10
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Consiliul Județean Hunedoara, Deva, Str. 1 Decembrie 

1918, nr. 35, județul Hunedoara
7) Data, ora și locul deschiderii ofertelor:
05.12.2005, ora 12, la sediul Consiliului Județean Hunedoara situat în Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35
8. Garanțiile pentru participare solicitate:
Scrisoare de garanție bancară în favoarea autorității contractante - valoare de 45.000 RON
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări:
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnlco-economic £
10. Data transmiterii anunțului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial" 28.09.2005. z

€.reeWM CERERE DE OFERTE
“ 1. SC DFEE ELECTRICA BANAT, cod unic de înregistrare R14490379, str. Pestalozzi, nr.

3-5, Timișoara, telefon 0256-405.308, fax 0256-405.309, anunță organizarea procedurii 

publice de atribuire a contractului de execuție pentru lucrarea: „Modernizare spațiu punct de furnizare Simeria".
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de oferte.

3. Durata contractului: 60 zile calendaristice.

4. a) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei se poate obține de la SDFEE Electrica Deva, str. 
George Enescu, nr. 39, Deva - Serviciul Investiții, telefon 0254-205.332.

b) Prețul caietului de sarcini cu instrucțiunile de participare la licitație este de 63 RON.
5. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.10.2005 ora 12.30.

b) Adresa la care se depune oferta este SC DFEE Electrica Banat str. Pestalozzi 3-5, Timișoara-Serviciul 
Investiții, cam. 413.

6. a) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanții ofertanților pe bază de împuterni
cire.

b) Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 14.10.2005, ora 13.00, la sediul SC DFEE

Electrica Banat, str. Pestalozzi, nr. 3-5, Timișoara.

7. Garanția de participare la licitație: 960 lei RON, pentru IMM 480 lei RON.
8. Forma juridică a candidaților: Certificat de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie.

9. Condiții minime de eligibilitate: atestat emis de MLPAT pentru responsabilul tehnic însărcinat cu urmărirea 
execuției lucrării; certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și 
taxelor locale, și atestare fiscală valabile la data de 30.08.2005

10. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile.

11. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico- 
economlc.

(31719)

□ cri AMC

center%25c2%25aeyahoo.com
mailto:info@iberia-romania.com
http://www.lberia-iogistik-group.com
http://www.sifeahd.ro
http://www.roslfea.ro
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• Procedură. Părinții unui adolescent de 15 
ani au demarat o procedură judiciară inedită 
în provincia argentiniană Cordoba, pentru ca 
fiul lor să poată primi un tratament hormonal 
prealabil unei operații de schimbare de sex.

CVVÂtfflt

S-a dat Nobelul pentru fizică

• De unde vine cartoful. Un grup de 
cercetători americani a descoperit că toate 
varietățile de cartofi provin dintr-o singură 
sursă, din sudul statului Peru, de acum mai 
bine de 7.000 de ani.

Alunecări în Colon (El Salvador), cel 
puțin 24 de persoane au murit în alu

■ Doi americani și un 
german au primit premi
ul pentru lucrări în 
domeniul opticii.

Stockholm (MF) - Premiul 
Nobel pentru fizică 2005 a fost 
acordat germanului Theodor 
W. Hănsch și americanilor 
Roy J. Glauber și John L. 
Hali, pentru munca lor în 
domeniul opticii, a anunțat 
ieri Academia Regală a 
Suediei.Roy Glauber (80 ani) 
a fost recompensat pentru 
„descrierea teoretică a com
portamentului particulelor de 
lumină”, a declarat Acade- 
mia.John Hali (71 ani) și 
Theodor Hănsch (63 ani) au 
primit premiul pentru „dez

Jane Fonda internată în spital

necările de teren cauzate de ploile torențai- 
le asociate furtunii tropicale Stan. (Foto; epa) 

i ' *

Ajută victimele
Los Angeles (MF) - 

Britney Spears a scos la 
licitație câteva obiecte 
personale, printre care 
haine, mobilă și biju
terii, pentru a strânge 
bani pentru victimele 
uraganului Katrina.

Printre obiectele se 
află și un sutien alb pur
tat de Spears în unul 
dintre videoclipurile sale, 
o pereche de blugi și un 
tricou vișiniu care poar
tă semnătura vedetei. Pe 
site-ul său se precizează: 
„Aceasta este o oportu
nitate rară de a obține 
câteva lucruri rare și 
cool care au aparținut 
lui Britney, dar și de a 
contribui la o cauză 
foarte importantă!”

Licitația, care s-a 
deschis sâmbătă, va con
tinua în această săptă
mână, iar încasările vor 
merge la Fundația Brit
ney Spears pentru a aju
ta victimele uraganului.

Hărțuită
Santa Monica (MF) - 
Un britanic în vârstă 
de 29 de ani, William 
Peter Stansfield, a 
fost somat, luni, de 
un judecător ameri
can, să nu se mâi 
apropie timp de trei 
ani de Pamela 
Anderson, care a 
afirmat că tânărul o 
hărțuiește, au 
declarat surse judicia
re. „Mă hărțuiește de 
mai bine de o lună, 
pe mine, pe fiii mei și 
pe alți membri ai 
familie mele", a 
declarat actrița,

Atitudine
Los Angeles (MF) - 
Cântăreața Jennifer 
Lopez a declarat că 
nu exdude ideea 
operațiilor estetice, 
mai târziu, când 
semnele bătrâneții 
vor începe să devină 
vizibile.

■ Actrița nu a putut 
participa la premiera 
documentarului ei 
despre Roger Vadim.

Los Angeles (MF) - Actrița 
Jane Fonda a fost forțată să 
renunțe la planul de a fi 
prezentă la premiera docu
mentarului ei, „Vadim, This 
Billionaire Of Happiness”, din 
Franța, după ce s-a internat

Jane Fonda (Foto epa)

A început de ieri Ramadanul
■ Majoritatea țărilor 
arabe au intrat de ieri în

Junior De când a făcut ochi se bucură 
de flecare ieșire în curte și adulmecă tot 
în jUT. (Foto: FAN)

Ramadan, luna postului 
musulman.

Cairo (MF) - Luna Ramada- 
nului a început ieri în majori
tatea țărilor arabe din Orien
tul Mijlociu, cu excepția 
Omanului și a comunității 
șiite din Irak, pentru care 
postul ritual va debuta astăzi 
sau mâine.

în Egipt, anunțul privind 
începerea Ramadanului a fost 
făcut luni seara de către 
muftiul Republicii, șeicul Aii 
Gomaa, cu ocazia unei cere
monii oficiale tradiționale.

Prima zi a Ramadanului 
este fixată, în fiecare țară, de

Cage tată pentru a doua oară

A lovit un jurnalist
Roma (MF) ? Actorul francez Gerard 

Depârdieu a lovit, luni, un fotograf italian, 
dându-i un cap în figură, în timp ce se afla 
la Florența, în compania unei tinere femei, 
a declarat ieri ziaristul lovit.

„Toți oamenii l-au recunoscut în piața 
San Lorenzo și mulți l-au fotografiat. Eu 1- 
am urmărit de la distanță și am folosit un 
teleobiectiv pentru a-1 fotografia”, a declarat 
fotograful Dario Orlandi. „Ajuns în fața 
capelei Medici, mi-a făcut semn să merg la 
el. M-am dus în fața lui, el avea mâinile în 
buzunare și fără nici un avertisment mi-a 
dat un cap în figură”, a adăugat acesta.

Bărbatul a fost dus de urgență la spitalul 
din Santa Maria Nuova, unde i s-a descoper
it un edem și a fost declarat în incapaci
tate de a munci timp de patru zile.

■ Nicolas Cage și cea 
de-a treia soție a sa, 
Alice Kim, sunt părinții 
unui băiețel.

Los Angeles (MF) - Nicolas 
Cage și Alice Kim au un 
băiețel, al doilea fiu al actoru
lui american, a anunțat, luni, 
purtătoarea de cuvânt a aces
tuia, Annett Wolf. „Bebelușul 
s-a născut în această di

voltarea spectroscopiei bazate 
pe precizia laserului, adică 
determinarea culorii luminii 
atomilor și moleculelor cu o 
precizie extremă”.

Nobelul pentru chimie va fi 
atribuit astăzi. Premiile Nobel 
sunt răsplătite cu suma de 1,3 
miliarde de dolari.

Theodor W. Hănsch (Foto: epa)

în spital din cauza unor prob
leme la spate și șold. Zborul 
din America spre Franța i-a 
provocat dureri îngrozitoare 
actriței în vârstă de 67 de ani, 
potrivit lui Karine Lyons, 
purtătoare de cuvânt de la 
Saint Tropez, unde era pro
gramată o previzionare pen
tru luni seară. Cu toate că 
Fonda, care a suferit o 
operație la șold de curând, nu 
ă putut participa la pre- 
Vizionarea documentarului de 
90 de minute, organizatorii au 
declarat că evenimentul a 
decurs conform planului.

Documentarul este dedicat 
fostului soț al actriței, regi
zorul Rogfer Vadim. Vadim, 
care a fost căsătorit cu Jane 
Fonda din 1965 până în 1973, 
a regizat filmul „Barbarella” 
din anul 1968, în care Fonda 
a avut rolul principal. Regi
zorul a murit în anul 2000.

Femeile citesc din Coran

responsabili religioși cu rang 
înalt, după ce, potrivit tra
diției, afirmă că au observat 
pe cer, cu ochiul liber, Luna 
Nouă (sub forma semilunii 

mineață, (luni n.r.), la New 
York. Numele său este Kal-el 
Coppola Cage”, a declarat 
Annett Wolf.

„Ei sunt bine, sunt fericiți 
și bebelușul este adorabil”, a 
adăugat aceasta. Kim (21 ani) 
și Cage (41 ani) s-au căsătorit 
în iulie 2004, la cinci luni 
după ce s-au cunoscut într-un 
restaurant japonez din Los 
Angeles, unde femeia lucra ca 
și chelneriță, și la două luni

(Foto: EPA)

musulmane). începutul lunii 
de post musulman poate ast
fel să varieze de la o țară la 
alta. în Arabia Saudită, Su
dan, Liban, Iordania și în 

după ce actorul divorțase de 
fiica lui. Elvis Presley. Lisa 
Marie Presley. Pe numele 
său real Nicholas Coppola, 
actorul a adoptat pseudon
imul Cage pentru a evita să fie 
asociat cu celebrul său unchi, 
regizorul Francis Ford Cop
pola.

Nicholas Cage mai are un 
flu, Weston, născut în 1990, 
dintr-o relație anterioară cu 
manechinul Kristina Fulton. 

teritoriile palestiniene, Rama 
danul a început de ieri. In 
Golf, în afară de Arabia Sau
dită, auig anunțat ieri înce
perea R nadanului Kuwait, 
Qatar $ Emiratele Arab 
Unite. La Mascat, luna postu
lui mus»* man va începe mâi
ne. Clericii din Yemen au 
anunțat\și ei Că postul a 
început de ieri.

în timpul Ramadanului, cea 
de-a noua lună a calendarului 
islamic, de la răsăritul până la 
apusul soarelui, musulmanii 
practicanți nu trebuie să 
mănânce, să bea și să întrețină 
relații sexuale. Ei trebuie să 
se purifice, să își tempereze 
pasiunile și dorințele și să 
evite tot ceea ce ar putea să 
le dăuneze semenilor.

Sharon Stone a fostv
prezentă, marți, la con- 
ferița' de presă firmei 
Dlor, la Paris, unde s-a 
lansat o nouă linie de 
make-up având-o pe ac
triță ea model. (Foto: EPA)


