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U*c
Vremea se menține frumoasă. Cerul va 
fi variabil. "M-a trimis la moarte!"
dimineața

■ O hunedoreancă 
susține că a petrecut o 
noapte de coșmar în 
secția de Urgență.

Hunedoara (T.S.) - în seara 
de 24 august a acestui an, 
Lidia Florintar din Hunedoara 
este cuprinsă de dureri abdo

minale foarte puternice. Chea
mă Ambulanta care o duce la 
serviciul de Urgentă din ca
drul Spitalului Alexandru Si- 
mionescu din Hunedoara. Și 
de aici începe calvarul.... „Am 
fost consultată de medicul Bi
ro care era de gardă. Asta du
pă ce am stat, în incinta spi
talului, de la ora 21:00 până

la 24:00, fără ca cineva să mă 
bage în seamă”, povestește Li
dia. Pentru că acuza dureri 
puternice în zona abdominală, 
medicii se sinchisesc să-i facă 
niște analize. într-un final, 
medicul de gardă o trimite pe 
femeie acasă. Fără a-i da mă
car o pastilă! „Am refuzat să 
plec. Susțineam că prefer să

mor în spital decât acasă. Doc
torul Biro m-a invitat să ies 
afară. Până la urmă am fost 
preluată de niște asistente de 
la Cardiologie care mi au dat 
un pat în salon, în ciuda pro
testelor medicului. A doua zi 
am aflat că am fost la un pas 
de moarte”, povestește Lidia. 
/p.3

Comisia Europeană se va pronunța 
astăzi oficial în fata Parlamentului Euro
pean asupra datei aderării României la 
Uniunea Europeană. /pJ (Foto: epa)

4
Autobuz în flăcări

Deva (M.T.) - Un autobuz a fost cuprins 
de flăcări, duminică spre luni noaptea, in 
timp ce era parcat pe o stradă din Deva. 
Surse din cadrul pompierilor, declară că, în 
urma incendiului a ars instalația electrică 
și de alimentare, tapițeria și 15 scaune, iar 
valoarea pagubelor materiale este de apro
ximativ 6.000 lei noi. Din primele cercetări 
s-a stabilit că focul a fost pus în interiorul 
autobuzului de „o mână criminală”.

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie 
aduse la cunoștința autorităților locale pen- 

„ tru a fi rezolvate cât mai re-
cuvw pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 
și 11.00 la 211275, scrie-ne pe adresa re
dacției sau trimite-ne un mail la adresa 
adrian.salagean@informmedia.ro . Vom cere 
pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Peste 300 de speologi din 
tară și de peste hotare au par
ticipat la Congresul Național 
de Speologie desfășurat anul 
acesta la Băile Herculane. Din 
Valea Jiului au participat opt 
speologi. /p.6

(Foto: Ina Jurcone)

Protest în robe la judecătorii
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■ Judecătorii și perso
nalul auxiliar din judecă
torii și Tribunalul Hune
doara au protestat ieri.

Deva (I.J.) - Magistrații au 
protestat ieri, între orele 10 și 
10,30, prin suspendarea ori
cărei activități judiciare, față 
de legislația neclară, instabilă 
și lipsită de coerentă. Magis
trate cer să se abroge textele

legale ce contravin normelor 
europene și încalcă dispoziții 
ale Constituției tării, și să 
modifice prevederile care 
impun constrângeri asupra 
procurorilor și judecătorilor 
în instrumentarea și jude
carea dosarelor. „în tot ju
dețul, între orele 10 și 10,30 a 
fost suspendată orice ședință 
de judecată. Pe fiecare sală de 
judecată au fost aplicate afișe 
cu motivele protestului. El va

continua în acest mod până la 
soluționare”, declară Daniel 
Tiliciu, președintele Tri
bunalului Deva. Protestul 
început și suspendat săptă
mâna trecută de către per
sonalul auxiliar din jude
cătorii a continuat și astăzi în 
sistem japonez. Ministrul 
Justiției, Monica Macovei le 
promite o indexare salarială 
de 15%, solicitarea lor este de 
40%. /p.3

Vânzări de 
case la Bursă

Deva (I.J.) - Tranzac
ționarea proprietăților 
imobiliare într-un cadru 
reglementat specific bur
sei de valori va fi posibilă 
din octombrie. Vânzarea 
sau cumpărarea locuin
țelor pe această bursă se 
va face exclusiv de a- 
genții imobiliari, la cere
rea clienților. /p.5

Vârsta: 25-34 de ani.

Vârst cnnsumatorilor de droguri
Potrivit statisticilor, numărul persoanelor consumatoare 
de substanțe halucinogene a ajuns în prezent, în 
România, la 35,000, cifra în creștere față de anii trecjti Pâinea se va

■ Pâinea și produsele 
de panificație vor fi 
mai scumpe de la 
finele lunii viitoare.

Deva (C.P.) - Potrivit esti
mărilor Rompan, prețul pâi
nii va crește cu cel puțin 5 
bani. Președintele patronatu
lui Rompan, Aurel Popescu, 
explică majorarea prin creș
terea prețului grâului. Dacă 
în iunie costa 2600 de lei kg, 
a continuat să se scumpească 
în iulie, august și în septem-

scumpi
brie și probabil, estimează 
Liga Asociațiilor Producă
torilor Agricoli, prețul se va 
stabiliza în noiembrie la 
aproximativ 4500 de lei kilo
gramul.

Producătorii hunedoreni de 
pâine au declarat că în 
perioada următoare nu vor 
scumpi pâinea, având încă 
stocuri de făină. Dacă prețul 
grâului va crește vor analiza 
în ce măsură le afectează cos
turile de producție și vor 
efectua majorări ale pre
turilor produselor.

Fii chiar tu 
reporter la 
Cuvântul liber! 
Fotografiile 
trimise vor 
apărea în ziar. 
Acestea pot fi 
trimise și pe 
mail, /p.6

(Foto: CL)
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•Arestat. Trupele irakiene l-au arestat pe 
liderul unei grupări insurgente irakiene, a 
anunțat televiziunea de stat Iraqiya, tare nu 
a oferit alte detalii.

■" Aderăm cu unele condiții

<r A,

în parcare O bombă plasată într-o par
care din cartierul Karada, Bagdad, a explo
dat ieri. Nu s-au înregistrat victime.

(Foto: KPA)

■ Copia raportului: CE va 
recomanda aderarea Ro
mâniei în 2007, cu po
sibilitatea unor sancțiuni.

Bruxelles (MF) - Comisia 
Europeană va recomanda ade
rarea României și Bulgariei 
la Uniunea Europeană la 1 ia
nuarie 2007, insă Bucureștiul 
și Sofia ar putea pierde im
portante fonduri comunitare 
dacă nu vor respecta termene
le pentru aplicarea reforme
lor.

Potrivit unei copii a rapor
tului final realizat de CE pe 
tema progreselor înregistrate

de România și Bulgaria, cele 
două țări vor primi permisiu
nea de a se integra în 2007, în
să Executivul comunitar va 
formula unele condiții.

Mesajul liderilor europeni 
reflectă îngrijorarea opiniei 
publice față de noul val al ex
tinderii. Menționarea unor e- 
ventuale sancțiuni este meni
tă să îi asigure pe criticii ex
tinderii, care argumentează 
că cele două state sunt prea 
sărace, corupte și ineficiente 
din punct de vedere adminis
trativ pentru a face față inte
grării.

Dubiile privind pregătirea 
celor două țări au apărut și

pe fondul situațiilor din unele 
state care au aderat în 2004, 
mai precis incidentele violen
te din Ungaria și destrămarea 
coaliției guvernamentale din 
Polonia.
Fără bani

Dacă România și Bulgaria 
nu vor îndeplini termenele- 
limită stabilite în raportul 
Comisiei Europene, liderii UE 
vor propune inițial exclude
rea lor de la unele politici co
mune și blocarea unora din
tre subvențiile destinate agri
culturii și dezvoltării regiona
le.

Președintele Comisiei Euro

pene, Jose Manuel Barroso, și 
comisarul pentru Extindere, 
Olli Rehn, vor vizita Bulgaria 
și România marți și miercuri 
(astăzi și mâine - n.r.), pentru 
a le explica recomandările li
derilor celor două state. „

România, cu o populație
22 de milioane de oameni, va 
deveni a șaptea țară din spa
țiul comunitar din punctul de 
vedere al numărului de locui
tori.

Bulgaria (opt milioane de 
locuitori) va fi cea mai săracă 
țară membră a Uniunii Euro
pene, venitul pe cap de locui
tor reprezentând o treime din . 
media comunitară.

Propusă procuror general
Respinge 
ofticile

Washington (MF) - 
Fostul președinte al 
SUA, Bill Clinton, a res
pins criticile potrivit că
rora nu l-a neutralizat 
pe Osama ben Laden 
înainte de 11 septem
brie, acuzând adminis
trația Bush de inactivi
tate după 11 septembrie. 
„Am depus eforturi pen
tru a-1 captura. Am ce
rut CIA să îl asasineze”, 
a declarat Clinton. „De 
ce nu ați făcut mai mul
te pentru neutralizarea 
lui cât ați fost președin
te?”, l-a întrebat un jur
nalist. „Aveam planuri 
de a intra în Afganistan, 
de a înlătura de la pute
re regimul taliban și de 
a lansa un atac de an
vergură pentru a-1 căuta 
pe ben Laden după aten
tatul sinucigaș împotri
va USS Cole, din 2000. 
Nu am putut obține însă 
garanții de la CIA și FBI 
că ben Laden este res
ponsabil de atentat”, a 
spus el.

Bill Clinton (Foto: EPA) I

Saddam Hussein 
(Foto: ERA)

Audiere 
cu bucluc
Bagdad (MF) - Sad
dam Hussein a com
părut din nou, ieri, în 
fața instanței de la 
Bagdad pentru ulti
mele audieri din pro
cesul în care este a- 
cuzat de genocid îm
potriva etnicilor kurzi, 
la sfârșitul anilor '80. 
La un moment dat, 
fostul președinte ira
kian a fost dat afară 
din sala de audieri a 
înaltului Tribunal Pe
nal irakian, în condi
țiile în care judecăto
rul a refuzat solicita
rea fostului președin
te de a ieși din boxa 
acuzaților, informea
ză Reuters. „Solicit să 
nu mai stau în aceas
tă cușcă", a afirmat 
fostul lider irakian. 
Replica judecătorului 
a fost vehementă: 
„Dați-I afară din sala 
de judecată!".

■ Ministrul Justiției a pro
pus-o pe Laura Codruța 
Kovesi pentru funcția de 
procuror general.

București (MF) - Ministrul 
Justiției, Monica Macovei, a 
propus-o pe Laura Codruța 
Kovesi pentru funcția de ‘pro
curor general al Parchetului 
de pe lângă înalta Curte de 
Casație și Justiție.

Propunerea ministrului 
Justiției a fost făcută în con
formitate cu prevederile Legii 
303/2004 privind statutul jude
cătorilor și procurorilor, re
publicată.
Tânără și promițătoare

Laura Codruța Kovesi și-a 
început activitatea în anul

Atac revendicat

1995, la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sibiu, promovând 
în 1999 la Parchetul de pe lân
gă Tribunalul Sibiu. Din no
iembrie 2000 până în septem
brie 2004, ea a ocupat funcția 
de procuror șef al structurii 
teritoriale Sibiu de combatere 
a criminalității organizate, 
iar ulterior, timp de trei luni, 
a condus Secția de Urmărire 
Penală și Criminalistică din 
cadrul Parchetului de pe lân
gă Tribunalul Sibiu. Din ia
nuarie 2006, Laura Codruța 
Kovesi conduce Biroul Teri
torial Sibiu al DIICOT.

Potrivit unui comunicat al 
Ministerului Justiției, Moni
ca Macovei consideră că expe
riența de până acum îi va fi 
utilă Larurei Kovesi în activi
tatea sa viitoare, permițân-

du-i să adopte decizii infor
mate pentru continuarea pro
cesului de reformă a Minis
terului Public.

Propunerea de numire a 
procurorului Laura Codruța 
Kovesi în funcția de procuror 
general al României a fost 
transmisă Consiliului Supe
rior al Magistraturii spre avi
zare.

Consiliul Superior al Ma
gistraturii (CSM) a primit, 
ieri, propunerea ministrului 
Justiției, Monica Macovei, 
pentru numirea ca procuror 
general al României a Laurei 
Codruța Kovesi, Secția pentru 
pfocurori urmând să avizeze, 
peste trei zile, această prop
unere.

Avizul CSM este consulta
tiv.

Suplimentare 
de trupe

Washington (MF) - Ar
mata americană are în 
vedere suplimentarea 
forțelor din Irak în ca
drul planului de rotație 
a trupelor pentru a res
pecta decizia comanda
mentului de a menține 
peste 140.000 de militari 
până cel puțin la jumă
tatea anului 2007, a a- 
nunțat ieri Washington 
Post. Armata ia în consi
derare, de asemenea, ac
celerarea dislocării unor 
noi brigăzi în încercarea 
de a pune capăt violen
țelor interconfesionale 
între șiiții și suniții din 
Bagdad, potrivit cotidia
nului american.

Ankara (MF) - Rebelii sepa
ratiști kurzi din Partidul 
Muncitorilor din Kurdistan 
(PKK) au revendicat, luni, a- 
tentatul cu bombă care a ră
nit 17 persoane sâmbătă sea
ră, în estul Turciei.

„Atacul cu bombă din seara 
zilei de 23 septembrie care a 
vizat clădirea poliției a fost 
organizat de unitățile noastre 
de gherilă”, afirmă un comu
nicat publicat pe site-ul PKK.

Un număr de 17 de persoa
ne au fost rănite, dintre care 
două în mod grav, în atenta
tul cu bombă care a avut loc 
sâmbătă seară în provincia 
turcă Igdir, de la granița cu 
Armenia.
Lângă secția de poliție

ETA nu va renunța la arme
Bilbao (MF) - Organizația separatistă 

ETA a anunțat că nu va renunța la arme 
până nu va obține independența Țării Bas
cilor, intr-un comunicat difuzat duminică 
la Bilbao. într-un comunicat citit de trei 
persoane mascate, în noapte de sâmbătă 
spre duminică, într-o pădure din provin
cia Guipuzcoa, ETA „își confirmă angaja
mentul de a continua să lupte hotărât, cu 
armele în mâini, până la obținerea inde
pendenței și socialismului în Țarș Basci
lor”, au declarat surse de încredere.

„Suntem gata să ne dăm sângele pentru 
asta. Vom reuși”, a precizat organizația în 
comunicatul citit în fața a mai mult de o 
mie de participant la un omagiu adus mili
tărilor basci „căzuți la datorie în toate con
fruntările din trecut și din prezent”.

ETA anunțase, în urmă cu șase luni, o 
încetare a focului permanentă. Potrivit 
unor participant la această manifestație, 
„în pofida deciziei de a păstra armele, ETA 
nu va renunța la armistițiul permanent”.

Explozia s-a produs în inte
riorul unui camion staționat 
în fața unei secții de poliție.

Igdir nu este o provincie 
majoritar populată de kurzi, 
nici o zonă unde operează în 
mod tradițional rebelii sepa
ratiști kurzi din PKK, activi 
în special în sud, în special în 
zonele de graniță cu Iranul, 
Irakul și Siria.

EXplOZiC O mașină-capcană a explodat ieri in apropierea unei oiserici romano- 
lice din Bagdad, țintind o patrulă de poliție. Doi oameni au fost uciși și 17 răniți.

(Foto: EPA)

Francofonia se opune hegemoniei SUA
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PKK a mai revendicat și de
raierea, sâmbătă, a unui tren 
de marfă la Palu, în estul Tur
ciei, ca urmare a exploziei u- 
nei mine plasate sub calea 
ferată.

Organizația, care luptă pen
tru independența sud-estului 
Turciei și este considerată o 
grupare teroristă de către An
kara, UE și SUA, și-a multi
plicat operațiunile armate în 
2006.

Conflictul kurd din Turcia 
a provocat moartea a peste 
37.000 de persoane de la de
clanșarea lui, în 1984.

Paris (MF) - Francofonia va 
reafirma, cu ocazia sommet- 
ului de la București, din 28-29 
septembrie, atașamentul față 
de diversitatea culturală, care 
se opune „hegemoniei, o con
cepție unică despre lume”, 
susținută de SUA, explică se
cretarul general al organiza
ției, Abdou Diouf.

Lansată în 2002 și promo
vată de Franța, Canada și 
Francofonie, această conven
ție a fost adoptată cu o ma
joritate covârșitoare de U- 
NESCO, la 20 octombrie 2005.

Numai Israelul și Statele

Unite, dintr-un total de 150 de 
țări, au votat împotrivă. Alți 
patru membri s-au abținut.

„în opinia noastră cultura 
nu este o marfă. Am impresia 
că din punctul de vedere al 
Statelor Unite, noțiunea de 
cultură este înțeleasă mai 
mult în sensul divertismen
tului, decât în cel al exprimă
rii sufletului popoarelor și al 
identității lor”, explică Diouf.

Washingtonul se teme că a- 
plicarea convenției privind 
diversitatea culturală ar pu
tea îngrădi vânzările de filme 
și de muzică.

La un an de la adoptarea 
sa, convenția nu a intrat încă 
în vigoare, deoarece trebuie 
ratificată de cel puțin 30 de 
țări în decurs de doi ani.

Statele Unite, care s-au de
clarat dezamăgite după votul 
zdrobitor din UNESCO în fa
voarea textului, au anunțat că 
încearcă să acționeze pe lânjfr 
țările care au semnat docu
mentul, pentru a Împiedica 
ratificarea și folosirea lui în 
mod abuziv.

în prezent, numai România, 
Franța și Finlanda au ratifi
cat textul.
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-•Medicamente. Antidiabeticele orale dis
tribuite, în premieră, de la 1 octombrie prin 
farmaciile cu circuit deschis aflate în contract 
cu casele de asigurări de sănătate, vor fi 
eliberate pentru trei luni către medicul spe
cialist, după care această acțiune va fi prelu
ată de către doctorii de familie. (C.P.)

Spectacol. Casa de Cultură „Drăgan
Muntean" din Deva va găzdui, sâmbătă, 28 

-septembrie 2006, ora 18.00, Un spectacol 
folcloric susținut de Ansamblul „Silvana" și 
interpreți renumiți de muzică populară. (S.B.)

Proiecte
comune

Petroșani (I.J.) - Sala
Galbenă a Primăriei Pe
troșani a găzduit la sfâr
șitul săptămânii a doua 
ediție a forumului „Ana
liză și acțiune”. Ordinea 
de zi a forumului a cu
prins puncte referitoare 
la rezultatele obținute de 
către cele două grupuri 
care s-au întâlnit - apă
rarea drepturilor omu
lui. Discuțiile au dus la 
inițierea unui proiect 
comun între Asociația 
PetroAqua și ACSCVJ, 
proiect ce va fi înaintat 
spre finanțare în 29 sep
tembrie, dar și despre 
crearea a încă două gru
puri de educație și pen
tru servicii sociale. La 
'capitolul „proiecte 
comune” s-a pus proble
ma editării unei broșuri 
informative despre ONG- 
urile din Valea Jiului, 
ținându-se cont de faptul 
că unele dintre acestea 
nu sunt foarte cunos- 
icute. Următoarea întâl
nire a forumului s-a sta
bilit în 14 octombrie.

Sânge 
pentru 
francofoni
Deva (IJ.) - Sommet- 
ul Francofoniei a 
redus rezervele de 
sânge ale județului, 
iar la București criza 
de sânge este mai 
acutâ ca oricând. 
Pentru că Bucureștiul 
a fost obligat să facă 
o minimă rezervă de 
protocol, pentru de
legații străini, Centrul 
de Hematologie 
Hunedoara a trimis 
22 de pungi de 
sânge. „Zilele Franco
foniei ne-au obligat 
oarecum să trimitem 
și noi 22 de pungi 
de sânge. Am trimis 
din rezerva noastră 
de la Petroșani gru
pele 0 și AII pozitiv. 
In județ stocul de 
sânge este la limită, 
greul va începe, cred, 
la 1 octombrie, când 
va intra în vigoare 
noua lege privind 
donatorii", declară 
dr. Victoria Hălmagi, 
șefa Centrului Hune
doara.

Schelet uman găsit în canal
Hunedoara (M.T.) - Scheletul unei per

soane, a cărei identitate nu a fost stabilită, 
a fost găsit ieri, în jurul orei 13:00, într-un 

I canal de termoficare, aflat în curtea Școlii 
I Generale numărul 1, din Hunedoara. în spa- 

j I tele terenului de sport din incinta școlii, 
j. oamenii legii au găsit un schelet în poziție 

i culcat pe partea dreaptă, singurele obiecte 
de îmbrăcăminte fiind o pereche de blugi și 

■ o geacă îmblănită. Canalul respectiv e folosit 
în mod frecvent de persoane fără adăpost, 
în special iarna. „S-a luat legătura cu medi
cul legist și urmează a fi stabilită cauza 
morții. Nu au fost identificate urme sau alte 
indicii care să conducă la o presupusă 

I moarte violentă”, declară subinspector Bog
dan Nițu, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara.

■ Oamenii legii continuă cercetările pentru 
identificarea persoanei și stabilirea împre- 

| jurărilor în care a survenit moartea acesteia.

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
0728/222779 (tarif normai). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

întrebarea săptămânii: Dacă 

ijiâine ar fi alegeri, l-ați vota pe 
Jigi Becali președinte?

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.
Votul prin SMS poate fi trimis până în data de 29 sep
tembrie, ora 24.

„Am scăpat ca prin minune!"
■ Cu toate că avea 
apendicită, medicul de . 
gardă Biro insista ca 
pacienta să plece!

Tiberiu Stroia
1iheriu.stroia@irformrTiedia.rc

Deva - Deși acuza dureri 
puternice de abdomen, hune- 
doreanca Lidia Florintar a 
fost „evacuată” din secția de 
Urgență a Spitalului din 
municipiul Hunedoara. Și 
asta deoarece, în concepția 
medicului Biro, femeia nu 
avea nimic. Cu toate acestea, 
femeia a insistat să rămână 
în spital. Mai mult, fiind o 
pacientă care suferea de mai 
multe boli cronice (a fost 
operată de opt ori), Lidia era 
un „client” fidel al spitalului. 
Tocmai de aceea a și fost 
dusă de asistente la secția de 
Cardiologie unde i s-a oferit 
un pat. „Veneau la mine din 
oră în oră ca să vadă dacă 
mai trăiesc. După o noapte de

Lidia Florintar nu înțelege de ce plătește taxe pentru asistență medicală (Foto: cu

chin, a venit doctorul Ceucă, 
cel care a constatat că apen
dicita mea a degenerat în 
peritonită. M-a trimis imedi
at pe masa de operație. Am 
fost la un pas de moarte și nu 
înțeleg de ce statul mi-a luat 
timp de 23 de ani bani din 
salariu pentru a beneficia de 
asistență medicală?”, se în

treabă femeia. Contactat de 
Cuvântul Liber, Barna Bende, 
directorul Spitalului „Alexan
dru Simionescu”, este de pă
rere că acuzațiile sunt nefon
date. „Nu pot să cred că în 
spitalul pe care îl conduc se 
poate întâmpla așa ceva. Din 
experiență vă pot spune că 
peste 80 la sută dintre aceste

plângeri sunt făcute de oa
meni cu boli cronice. Care 
sunt foarte ușor de nemul
țumit. Oricum, voi verifica 
informațiile și o aștept pe 
femeia în cauză să vină pen
tru a face o plângere. Indife
rent de cine se face vinovat 
va plăti”, a declarat doctorul 
Bende.

Grefierii au protestat 
în stil japonez
■ Sindicaliștii din mi
nisterele de Justiție și 
Finanțe au refuzat să 
continue negocierile.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infcrmmedia.ra

Deva - Noua rundă de 
negocieri între personalul 
auxiliar din instanțe și mi
nistere a eșuat vineri, motiv 
pentru care protestele în 
județ au început în cursul 
dimineții de ieri. Chiar dacă 
inițial s-a dorit blocarea acti
vității din instanțe, în județ 
lucrurile au fost calme, sindi
caliștii au protestat după 
modelul japonez.

Litigiul dintre Ministerul 
Justiției și sindicatele per
sonalului tehnic auxiliar este 
mai vechi și se leagă de 
revendicările salariaților din

în județ, personalul a-oxialiar nu 
este constituit într-un sindicat

Urmează ea ei să adopte 
reoflehil grevei japoneze.

Daniel Tiliciu, președintele Tri
bunalului Hunedoara

..............................................
sistem, care doresc o creștere 
a remunerației. Autoritățile 
nu s-au arătat însă, până în 
prezent, dispuse să acorde un

spor salarial mai mare de 
15%, față de 40% cât solicită 
aceștia.. Arhivarii, grefierii și 
aprozii vor protesta timp de 
trei săptămâni, câte două ore 
pe zi, pentru a obține creșteri 
salariale, cuprinse între 30 și 
50% și condiții mai bune de 
muncă. Ei contestă și pier
derea unor sporuri, precum 
cel de fidelitate, de vechime,

dar și dispariția asigurării 
medicale gratuite; Totuși, în 
cazul în care • -soluționarea 
unei cauze este urgentă, 
indiferent că este civilă sau 
penală, va fi asigurată pre
zența grefierilor în sala de 
judecată, prioritate având 
dosarele penale în care a fost 
emis mandat de arestare de 
24 de ore.

Patru milioane, ora de filmare
■ După filmul „Regii 
Blestemați" Castelul 
Huniazilor e folosit 
pentru un documentar.

Tiberiu Stroia 
tiheri(j.stroia@infarmmedia.ra

Hunedoara - Pentru patru 
milioane de lei pe oră, 
Castelul Corvineștilor s-a 
transformat timp de două zile 
în platou de filmare. Aici sunt 
realizate câteva scene pentru 
documentarul „Legenda Nibe- 
lungilor”. Filmările au înce
put luni și se desfășoară, 
inclusiv astăzi, în zona șan
țului de apărare al castelului, 
continuând în curtea inte
rioară și Sala Dietei. „Avan
tajele realizării unei producții 
cinematografice, într-o locație 
din România simt multiple și 
imediate. Pe de o parte, be
neficiile financiare obținute de

Castelul Corvineștilor (Foto: CL)

producători și asta deoarece 
prețurile la care noi punem 
castelul la dispoziție sunt mult 
inferioare celor din Occident. 
Apoi, pentru noi, există un 
mare avantaj mediatic. Este 
foarte important să se știe că 
în Hunedoara există un cas
tel medieval atât de bine con
servat. Cât despre banii

obținuți, ei sunt folosiți pen
tru restaurarea castelului care 
este foarte costisitoare. Taxa 
percepută pentru o oră de fil
mare în incinta castelului este 
de 400 lei noi, iar contractul 
încheiat cu casa de producție 
este pentru 18-20 de ore pe zi”, 
declară directorul muzeului, 
Nicolae Cerișer

Rechizite 
gratuite

Deva (C.B.) - Cererea 
pentru rechizitele gratu
ite promise de Ministerul 
Educației și Cercetării 
este mare. Deja peste 
11.000 de copii din județ 
și-au depus dosarele pen
tru a primi rechizite gra
tuite. La clasa I sunt 1290 
de cereri pentru rechi
zite, la clasele II-IV se 
înregistrează 4320 de ce
reri, la clasele V-VII sunt 
4480 cereri, iar la clasa 
a VUI-a 1520. Numărul 
total de copii care bene
ficiază de rechizite gra
tuite este 11.610, dar 
acest număr ar putea 
crește în funcție de câți 
copii își vor mai depune 
dosarele. Distribuirea 
materialelor se va face 
până pe 15 octombrie.

Accident mortal la Vulcan
Vulcan (M.T.) - Un bărbat 

a cărui identitate nu a fost 
stabilită și-a pierdut viața, în 
noaptea de duminică spre 
luni, pe DN 66A, pe raza 
municipiului Vulcan, în urma 
unui accident de circulație. 
Conducătorul unui autoturism 
Dacia 1310, a cărui identitate 
nu au putut fi stabilită 
întrucât nu avea documente 
asupra sa, autoturismul fiind 
proprietatea lui Ioan B., din 
Petroșani, a intrat pe con- 
trasens, tamponându-se fron

tal cu autoturismul Dacia 
Solenza, condus regulamentar 
de Gheorghe B., de 33 de ani, 
din Petroșani. în urma 
impactului conducătorul auto
turismului Dacia 1310 a dece
dat. Pentru a putea fi scos din
tre fiarele contorsionate ale 
mașinii a fost nevoie de aju
torul unui echipaj de 
descarcerare din cadrul ISU 
Hunedoara. Cercetările sunt 
continuate în vederea sta
bilirii identității bărbatului 
decedat.

din Deva au fost fermecați de motocicletele de- 
maghiare care a venit recent la Biserica Fran- 

CÎSCană. (Foto: Traian Mânu)

mailto:1iheriu.stroia@irformrTiedia.rc
mailto:ina.jurcone@infcrmmedia.ra
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W - S-a nâscut poetul amtrkan T,

extstențtc-

Mymyn Mt^n h il____
1898 - S-a nâscut compostorul *m«- 
fitc, q«3t.fiia?>^o..<^i?J2i___
1907 - SanăscutDan Bott», poet,

$ -»■ W Cattro roattiyâ

OW1123. 2LS !PMg..„
1961-S-a născut Franctsc Vațtag. multiplu campion mon- 

^6 - A murit, la &2 de ani, scriitorul italian Âibtrto 

uST-^Mineri din Valea Jlutai, vwriți In Bucurețtl, au luat 

cu asalt dKirea Guvernului. In urma evenimentelor, primul

britanic 
Robert Raimer (foto) (.Addicted to Love*).

Cer mai mult senin. Maxima va fi de 
24°C> iar minima de 11°C.

Prognoza pentru două iile
Miercuri. Cer senin. Maxima va fi de 

28°C, iar minima de 14°C.
Joi. Cer senin. Temperatura maximă 

23°C. Minima va fi de circa 12°C.

Calendar Crețtin-Ortodox_________________
Mutarea Sf.Ap. și Evanghelist loan; Sf. Mc. Hira.

Calendar Romano-Catolic_________________
Ss Cosma ți Damian, m.

Calendar Greco-Catolic___________________
Săvârșirea din viață a s. loan, ep. ți evanghelist.

energie etectnca
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, pen
tru executarea de lucrări programate. Intre orele: 
8.00-14.00 în localitățile Hunedoara feonele Colonie luba 
ți Complex Dunărea), Covrigi țl In Hațeg str. Aurel Vlaicu, 
bl. 20.

9.00-16.00 ta Iog «'•*'« "-intuhalm (zona central# spre 
Deva ți zona PETROM)

Gmmton___________________________ ,_______
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă ___________ ______
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Salata de caracatiță cu 
cartofi natur

Ingrediente: 1 caracatiță, 2 căni vin alb, 
1/2 lămâie, 3 cartofi, ulei de măsline, 
pătrunjel tocat, frunze de spanac tinere.

Mod de preparare: Se pune caracatița în 
vin și zeamă de lămâie, se acoperă cu apă, 
se pune la foc repede, iar când începe să 
fiarbă se reduce la mediu. Se lasă așa, să 
fiarbă până se pătrunde (se încearcă cu o 
furculiță). Când este fiartă, caracatița se 
curăță de piele și se taie frumos în bucățele 
de -mărime potrivită. Se poate servi alături 
de un vin alb.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

V 1 acri PenonaJ

***** povesti

V

■JȘS Mm

«niX ♦ ArfM
AiMaaaitaL

*talc*

«K
Identici "Si

T
TrMturl 
a voinței- 

i©* cHn 
pbvreta

♦ aS?!. ► !

► ► f
' Cataa UttMd*

VMM
T F=3►

Noroc Iu, cal 
«a la tari

t JnmJSL 
•uni» 

ta . «■mji EMM

V

►
!

Spune 
povești

strei 
tilfat

k
L’

sa
ta-

L
Soluția tatavwnol din numărul precedent-1 - M - NEG - feline - ea - PA - AVANT
- SUCIT - GEL - ROM - FI - E - MIM - BALET - U - ELAN - NI - TT - OMITE - ALBA
- ARS - SCAI - CUVA - AS - SARAC - AN - LA - INEL - ATENT - IATA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 1-26 saptembrla, Cuvlntul liber vrea 
si-l demonstrul din nou cit de ușor te poți Juca cu 
cuvintele. Dezleagi corect Integrame aplruti tn 
flecare ediție a ilarului șl trlmlte-o alături de talonul 
completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decem
brie, nr. 37A, sau la OPt, CP 3, Deva, sau depune-o 
te cutiile speciale Cuvlntul liber, pini In 30 septem
brie. Extreta<*e vd avea loc In 2 octombrie, ora 16.30, 
la sediul redacției, tn prannța unei comisii.
PUEMWL IȘTI tXMIMAT IN MNURI VALORICI. 
Informații suplimentara la nr. 02S4-211275, Int. B8O6 
Persoanl de contact Magdalena țerban.
La acest concura nu pot participa anujațll Inform 
Media sl nld rudele acestora de gradele 1 șl II.

Nume...........................................................Jr

Prenume................. ..............................

Adresa....................   j
...............    Tel..................................!

Localitatea ......................   |
Sunteți abonat la Cuvântul liber? ! 

DA .□ NU □

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
8:10 Antidotul (comedie, 

▼(j Franța, 2005). Cu: 
Christian Clavier 

1035 Spectacolul lumii... 
văzut de loan Gri- 
gorescu. Rădădnl 
adânci

11 «5 Nocturne (r) 
11:50 Integrame despre Inte

grare (2 episoade) 
12:00 Misterele din Sankt

0 Petersburg (r) (ep. 61, 
dramă, Rusia/SUA 
2006) 

13:00 Corry ți restul lumii
B(ep. 55, comedie, SUA) 

1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
15:00 Teleshopping 
1530 Oglinda retrovizoare 
16:00 Krpnika. Emisiune în 

limba maghiară 
17M Jurnalul TVR 
17:10 Impas. Moderator 

luliana Marciuc 
18:00 Misterele din Sankt

Petersburg (ep. 62) 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:15 Luihei
< Hfdramă/biografic, SUA 

2003). Cu: Joseph 
Fiennes, Jonathan Firth 

2230 Integrame despre inte
grare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2300 Prim plan 
2345 Dinastia (ep. 2)

020 Integrame despre 
integrare (2 episoade) 

030 Crime perfecte (ep. 9, 

0thriller, SUA, 1993)
1:10 Dincolo de viață

H (partea I) (dramă, 
Franța, 2002)

3:15 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

4:15 Garantat 100% (r)
5.05 Oglinda retrovizoare 

(reluare)
535 Crime perfecte (re-

0 luare) (ep. 9, thriller, 
SUA 1993)

7.00 Știrile ProTv.
Ce se ta tâmp lă 
doctore? 

9:10 Omul care aduce 

cartea 
9:15 Tânăr ți neliniștit
B(fllm serial, 

reluare) 
10:00 Icstrim tivi (r) 
1030 Stilul Oana Cuzlno (r) 
11:00 Parte de carte (r) 
12:00 Dispăruți ftră urmă

B(s, r)
1300 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (r) 
1400 Rivala misterioasă
* a (film artistic dramă,

SUA 1995).
Cu: Harry Hamlin, 
Annie Potts, 
Lisa Zane, 
Tommy Hinkley. 
Regia: 
James Hayman 

1600 Tânăr șl neliniștit 
▼0(film serial) 
1700 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (s) 
18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20:15 Vacanța Mare
(prima 
ediție) 

21:15 Liga Campionilor 
2145 UEFA Champions

League: Steaua - Lyon 
(transmisiune în 
direct).
Știrile ProTv

2400 Rezumat Champions
League

135 Omul care aduce
cartea
(reluare)

2:00 Știrile Pro Tv
2:30 Apropo Tv (reluare)
330 UEFA Champions 

League: Steaua - Lyon 
(reluare)

530 Rezumat Champions 
League (reluare)

. Uțfnffc

Leu

Berbec

Ar fi bine să acceptați ajutorul oferit de-prieteni', pentru 
că numai așa puteți rezolva tot ce v-ați propus pentru astăzi. 
Singur, nu aveți mari șanse de reușită.

Taur

Se pare că sunteți cam confuz și nu este recomandabil să 
luați decizii importante. De asemenea, vă sfătuim să amâ
nați activitățile care necesită un efort deosebit.

Gemeni

Sunteți hotărât să demarați o activitate nouă. Organizați- 
vă cât mai bine și nu vă pierdeți timpul cu activități care 
nu sunt strict necesare!

Rac

Aveți tendința să vă ocupați numai de problemele personale 
și să neglijați relațiile sentimentale. Riscați să aveți discuții 
cu partenerul de viață.

Aveți șanse mari să găsiți un nou loc de muncă, așa cum 
vă doriți. Farmecul personal vă ajută să rezolvați unele pro
bleme pe cale diplomatică.

Fecioară

Este posibil să aveți dificultăți pe plan sentimental, din cauza 
stării de emotivitate care vă împiedică să vă exprimați 
deschis și clar. Nu evitați comunicarea!

&

Balanță

în cursul dimineții s-ar putea să fiți indispus din cauza unor 
neplăceri pe plan sentimental. Totul se rezolvă în scurt timp, 
cu ajutorul unui prieten.

Scorpion

Starea de melancolie ce o resimțiți se datorează problemelor 
sentimentale. Astăzi ar fi bine să vă ocupați de activități 
casnice: reparații în locuință etc.

Săgetător

în prima parte a zilei sunteți foarte emotiv și este posibil 
să aveți dificultăți de comunicare. încercați să vă ordonați 
ideile și nu refuzați comunicarea!

Capricorn

Chiar dacă anturajul vă apreciază ideile originale, ar fi 
bine să țineți cont și de ideile lor.. Astăzi nu este reco
mandabil să vă implicați în activități importante.

Vărsător

în prima parte a zilei s-ar putea să întâmpinați mici difi
cultăți în relațiile sentimentale. Puteți rezolva totul foarte 
ușor, cu calm și<-aA.a.wbăU»ună(M«v Mm e-mn 

•ț n.*- «rVevre • .-Wr ei îrare*«
Pești

Dimineață veți fi cam confuz. Nu răspundeți la provocările 
partenerului de viață! Dacă reușiți să evitați o discuție 
aprinsă, îh scurt timp situația se va îmbunătăți.

6:00 In gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

700 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran ți Dan Capatos

9:00 în gura presei
i (reluare). 

Revista presei 
cu Mircea Badea.

! 1000 Concurs interactiv
! 11:00 Anastasia (film serial, 

Bdramă, Rusia, 2003).
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov

; 12:00 Secretul Măriei (serial) 
: 13:00 Observator cu Simona

Gherghe
1 13:45 Revanșa starurilor (r) 

(divertisment) 
1600 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial,

Bdramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu ți 
Lucian Mândruță. 
SportMeteo

800 Lecția de... știință (r) Ochi- 
, ui științei 930 Micuța Zorro (s, 
; r) 1030 Tonomatul DP2 11:30

Caracatița (s, r) 12:30 Tribul 
(doc, r) 1330 Zestrea românilor 
(doc., r) 13:30 Teleshopping 

î 1430 ABC... de ce? 1430 A- 
i venturi din Kytera (s) 1500 îm

preună în Europa 1630 Jurnalul 
TVR (r) 1630 Tribuna partidelor 
parlamentare 17:00 Micuța Zo
rro (s) 18:00 Lecția de... geo
grafie. La plimbare prin Europa 
(doc., Marea Britanie) 1830 Ca
racatița (s) 1930 Școala părin
ților (doc., Marea Britanie, 2004) 
20:00 Jobbing 20:30 Arta su
praviețuirii 21:00 Ora de știri 
2230 Sângele templierilor (p. 2) 

! (aventuri, Germania, 2004)
23:50 Campionatul de comedie 
(r). Concurs de improvizație 
actoricească de comedie

730 Rebelde (r) 830 Visuri fără 
preț (r) 9:00 Ciocolată cu pipei 
(s) 10:00 Al șaptelea cer (s) 
1130 Bărbatul visurilor mele (r) 
12:00 Cristina Show. Invitați: 
actorii din "Iubirea mea, păcat
ul" 13:00 Minciuna (s) 14:00 
Jurământul (s) 15:15 Rețeta de 
acasă 15:30 Visuri fără preț (s) 
1630 Poveștiri adevărate 1730 
De 3x femeie 1830 Rebelde (s) 
1930 SOS, viața mea! (s) 2030 
Iubire ca în filme (s, România, 
2006 21:30 Daria, iubirea mea 
(s) 22:30 Tărâmul pasiunii (ș) 
23:30 Bărbatul visurilor mele 
(s) 0:30 Poveștiri adevărate (r) 
1:30 Iubire ca în filme (s, r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

20:45 Din dragoste 
(emisiune de 
divertisment)

23:00 Observator 
cu Andreea 
Beredeanu 
ți Andrei Zaharescu. 
Sport

24:00 Alias
B(film serial) 

Sydney Bristow (Je
nnifer Garner) este 
ziua studentă, iar 
noaptea agent CIA. Și 
nu un agent obișnuit, 
ci unul care lucrează 
pentru SD-6, o divizie 
secretă a agenției.

2:00 Concurs interactiv 
3:00 întâmplări hazlii

B (serial)
4:00 Anastasia (r)
500 Vocea inimii

B (serial, dramă, 
România, 2006). 
Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă (reluare)

10:00 That '70s Show (s) 
10:30 Căsătoriți pe viață (s) 
11:30 That '70s Show (s) 
12:00 Quizzit 1330 Țara Iu1 
Papură Vouă (divertisment

■ 2004) 13:15 Look who is wi- 
] nning 14:30 Miezul problemei 
t (r) 16:00 Naționala de bere

17:00 Bărbatul din vis (s) 
18:00 Poză la minut (s, r) 

: 18:30 Știri 19:45 Țara Iu' Pa
pură Vouă (divertisment 2004) 
20:15 Trei ceasuri.. 22:00 
Poză la minut (s) 22:30 Miezul 
problemei 24:00 Știri Națion
al TV 0:30 Film artistic

10:20 Lumea PRO CINEMA (r) 
11:15 Echipa de elită (r) 12:15 
Lumea stafiilor (doc.) 13:15 
Krypto, câinele erou (s) 13:45 
Liga juniorilor - Looney Toons 
(s) 14:15 Doctorul de suflete (r) 
15:30 Echipa de elită (r) 16:30 
Bună dimineața, Miami! (r) 
17:00 Echipa de elită (s) 19:00 
Doctorul de suflete (s) 20:00 
Români de succes 20:20 Joan 
din Arcadia (s) 21:30 Bună di
mineața, Miami! (s) 22:00 Po 
runcile (comedie/dramă, SUA) 
24:00 Twin Peaks (s)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:35 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:35 Sunset Beach (s) 10:35 
Super recorduri (r) 11:00 Tele 
RON 12:50 Garito 14:30 Dra
goste și putere (s) 15:00 Ob
sesia perfecțiunii (dramă, SUA, 
2003) 17:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 19:00 
Super recorduri (ș) 19:30 Ca
mera de râs 20:00 Ciao TV 
20:30 Mondenii (serial paro
die) 21:00 Gogo Mania 2130 
Farsele lui Jugaru 22:00 Trăs
niți în N.A.T.O. 22:30 Focus 
Plus 23:30 Trădați în dragoste 
(r) 0:30 Focus (r)

; . ■ '.'.a

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu 9:00 Verissimo. Cu Gi
na Tănase 10:00 Euromaxx (r) 
(doc.) 10:30 Euroblitz (r) (doc.) 
11:00 Ne privește 12:00 Emi
siune religioasă (r) 13:05 Un 
nou început (r) 14:35 Lumea 
cărților 15:35 Euroblitz: Dame 
nii și politica (reluare) (docu
mentar) 16:00 Nașul. Talk
show cu Radu Morgru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 No 
Comment. Reality-show cu 
Irinel Columbeanu și Monica 
Gabor 22:00 Nașul. 24:00 Știri. 
Emisiune informativă 0:15 6! 
Vine presa!

12:00 Școala de rock (come
die, SUA, 2003). 13:50 
Adevărul ți alte minciuni 
(comedie, Spania, 2004) 1520 
Frizeria 2 (comedie, SUA,
2004) . 17:05 Oameni ți oa
meni (dramă, Franța, 2005). 
19:05 Hitch (comedie, SUA,
2005) . 21:00 Roma - Să furi de la 
Saturn (Ep. 4, dramă, Marea 
Britanie, 2005). 21:55 Anturaj 
- Seara întâlnirilor (Ep. 4, 
comedie, SUA, 2004). 22:20 
Calvarul (dramă, Belgia, 
2004). 23:50 Școala de rock 
(comedie, SUA, 2003).

10:00 Realitatea de la 10:00 
11:30 Realitatea bursieră 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 Deschide lumea! 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 
Deschide lumea! 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 
la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:15 
100% 22:00 Ediție specială 
23:00 Realitatea de la 23:00 
23:15 Realitatea all-inclusive 
24:00 Realitatea de la 24:00 
■n rj.etuwi m rFtiiWi

8:00 Megarăzboaie cu 
vechi 9:00 Ray Mears - refi1 
nici de supraviețuire 10:00 
Superstructuri 11:00 Motoci
clete americane 12:00 Curse 
asurzitoare 13:00 Mașinăriile 
de război ale secolului XXI 
14:00 Megarăzboaie 15:00 
Cum se fabrică 16:00 Curse 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 18:00 Super
structuri 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Motociclete 
americane 21:00 O pradă 
mortală 22:00 Adevăratul loc 
al crimei 23:00 CM al con
structorilor de motociclete 
24:00 Dosarele FBI
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97 de zile au mal rimas 
pini la Integrarea în UE Bursa imobiliară evită

www.speologie.ro
Deva (C.P.) - Primul portal de speologie românesc, por
tal orientat spre natură și protejarea naturii ți a zonelor 
carstice din România.

Prefectura Județului Hunedoara:

■ Avantajul bursei de 
valori imobiliare este 
evitarea răscumpărări
lor care cresc prețurile.

INA JURCONE______________________
lna.|UK«n*(lnfonnn»dla.ra

Deva - Bursa de Valori Imo
biliare va deveni operativă 
Începând cu 1 octombrie, 
bazele ei au fost puse la sfârșit

de săptămână la București. 
Platforma de tranzacționare 
precum șl software-ului vor fi 
stabile, revizuite și complete. 
Lansările ulterioare ale di
verselor versiuni ale software- 
ului vor aduce noi opțiuni și 
facilități in tranzacționarea 
imobilelor, precum și servicii 
in consultanța imobiliară. „Ca 
orice lucru realizat intr-un 
cadru organizat, prin bursă se 
va elimina posibilitatea ca unCristian Marlui Vlzdu, prefect începând cu ora 10.00

ConălilulJutiețean Hunedoara:______________
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean______________
Colonel Silan Mlorel, comandantul HJ 12.00-19.00

Primirii Municipiului Deva______________________
Florin Oancea, vlceprlmar 09.00-12.00
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1. Agențiile Imobiliare pot colabora Intr-un mod sigur, prin exclusivități, 

fără teama de a-țl pierde clienții.
2. Colaborarea agențiilor creează o plat! unici șl reprezentativi.
3. Pentru proprietari, piața unici oferi vizibilitate listărilor, iar pentru 
cumpărători garanția unei oferte reprezentative.
4. Agenții Imobiliari sunt mal eficienți ta listarea, clutarea șl executarea 
tranzacțiilor imobiliare prin Instrumente oferite de Bursa.
5. 'Vizibilitatea țl dedicarea oferi încredere proprietarilor ta a semna 
contract de exclusivitate pentru vlnzarea țpapileilțll.

imobil să poată fi vândut și 
răscumpărat prin mai multe 
mâini, ceea ce ar determina 
riscul ca el să aibă o cotă de 
piață mult mai ridicată decât 
este in realitate. Agentul are 
exclusivitate în tranzacțio
nare, nu mai există riscul de 
dispariție a clientului, iar a- 
chizlția se face la prima mână. 
Toate tranzacțiile se desfă
șoară pe un site care va putea 
fi vizitat de toți potențialii 
cumpărători”, declară Ovidiu 
Șerdean, director IFB Deva.

Platforma electronică
Agențiile imobiliare sunt 

cele cărora trebuie să se adre
seze clienții. Acestea dețin in
formații complexe asupra pro
prietăților listate prin inter
mediul unei platforme electro
nice la care au acces comun.

Ovidiu Șerdean

Controlul proprietarului asu
pra tranzacționării proprietă
ții sale imobiliare este carac
teristica cea mai importantă a 
acestei burse.

RUHIK Bsm-e

Dispecerat apă rece 227087
Dispecere apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz " 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 958
Rbliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

In județ__________________________ __________________________

• DN 66: Băcia - Câlan;
- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea șl Mihai 
Eminescu.
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1 euro 3,5487 lei
1 dolar american 2,7782 lei
1 gram aur 52.6481 lei

Depinde de fiecare 
ramură deservită.

Poate că se consideră 
nedreptățiți, mai ales 
față de salariile ma
gistralilor.
Geza Kajtar 
Deva

Eo grevă a profesiei.
Până la urmă e 

dreptul lor, ca și al 
medicilor și profeso
rilor.

Nu sunt de acord.
Să le mai dea ju

decătorii pentru care 
lucrează din salariile 
lor, că au de unde.

Tudor Ștefan
Deva

Dan Safta
Deva

Rămâne același cuantum

Nu era momentul 
de a face așa ceva, 

pentru că ne pregătim 
de aderarea la UE și 
ne afectează.

Ion Bozdoc
Deva

Este dreptul lor de a 
face grevă, însă ne 

afectează imaginea în 
cursa de aderare la 
Uniunea Europeană.

GicA Hauta 
Deva

De șapte zile în beznă

TRMI1CHI BORSmi
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Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP 0.5400 -0.92%
SIF1 2.4500 44.26%
TLV OPERARE- MAJORARE -CAPITAL SOCIAL
BRD 18.3000 +1.1%
BCC 0.5150 0
IMPACT 0.4950 -1.98%
BIOFARM 0.5650 +0.89%
ANTIBIOTICE 1.3800 +1.47%
AZOMUREȘ 0.1800 +2.86
ROMPETROL 0.0900 +1.69%
SIF3 2.3500 +3.52%

SIF5 2.8900 +2.48%
Rubrică realizată de SVM IFB FINWE:ST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 221277.

bilite dinainte. Acestea tre
buie completate cu cifrele 
lipsă, în ața fel încât fiecare 
număr să figureze o singură 
dată. De asemenea, cifrele de 
la 1 la 9 trebuie să figureze o 
singură dată atât pe rândurile 
orizontale cât ți pe coloanele 
verticale ale celor nouă 
blocuri luate împreună.

1 9 5 3 2 7 8 6 4
6 4 2 8 1 5 7 3 9
7 8 3 9 4 6 2 1 5
4 6 7 5 3 2 9 8 1
2 3 9 7 8 1 5 4 6
8 5 1 6 9 4 3 2 7
9 7 8 1 6 3 4 5 2
3 2 6 4 5 9 1 7 8
5 1 4 2 7 8 6 9 3

Deva (C.P.) - Viorica Malic 
din localitatea Ilia dorește să 
știe cum i-a fost recalculată 
pensia.

Răspunsul Casei Județene 
de Pensii Hunedoara: „în 
luna septembrie 2006 valoarea 
punctului de pensie s-a majo
rat de la 323,1 lei la 339,3 lei 
(acel 5%). Punctajul recalcu
lat al pensiei dvs. este de 
1,00048 puncte, iar pensia în 
plată este de 350 lei. Pensia 
rezultată prin înmulțirea 
punctajului mediu anual 
recalculat cu valoarea unui 
punct de pensie nu a depășit 
valoarea pensiei în plată, ast
fel că ați rămas cu același

cuantum”.
NOTĂ: CL vă răspunde. 

Scrisorile cititorilor noștri 
sunt binevenite, cu condiția 
să fie semnate și să aibă spe
cificate adresa și numărul de 
telefon ale semnatarului (a- 
cestea din urmă nu vor fi 
publicate, fiind necesare doar 
pentru redacție). Nu se iau în 
considerare scrisorile ano
nime! Adresa noastră este: 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 
37A (clădirea Cepromin), 
specificați pe plic: “Cuvântul 
cititorului”. Scrisorile pot fi 
trimise și prin e-mail, la 
adresa adrian.salagean@infor- 
mmedia.ro.

Deva (C.P.) - De mai bine 
de o săptămână iluminatul 
public în zona Ceangăi din 
municipiul Deva nu mai 
funcționează. Mai exact 
străzile aflate dincolo de 
intersecția Bulevardului 22 
Decembrie cu strada Nico- 
lae Bălcescu sunt în beznă. 
„Este groaznic ce se întâm
plă. Seara nu vezi pe unde 
calci. Orice răufăcător 
poate să îți dea una în cap 
și nici măcar să nu-ți dai 
seama ce ți se întâmplă sau 
cum arată persoana care te 
agresează”, spune indig
nată o femeie care locuiește 
în zonă. Reprezentanții

firmei Luxten Deva care se 
ocupă de întreținerea ilu
minatului stradal au de
clarat că o echipă a fost în 
zonă, dar problema nu ține 
de competența lor, deoarece 
au constatat că nu există 
tensiune pe rețea. „Vom 
face o sesizare la Enel Deva 
prin care vom solicita veri
ficarea rețelei. Pentru orice 
reclamație legată de func
ționarea sistemului public 
de iluminare din munici
piul Deva, numărul de tele
fon al dispeceratului nostru 
este 234446”, a declarat Cos- 
min Stoica, director Luxten 
Deva.

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajatii Inform Media S.R.L. și nici 
rudele acestora de gradele I și II.

CWA® îfi face viata și mai ușoară, în continuare!

Te-ai gândit cum ar fî să îți 
facem noi iar cumpărăturile?

Ce trebuie să faci?
în perioada 1-26 septembrie cumpără 

toate edițiile Cuvântul Liber, decupează 
talonul participant, completează-1 , și 
depune-1 la O.P.l C.P. 3 Deva, în cutiile 
speciale Cuvântul Liber, sau trimite-1 la 
sediul redacției din Deva, Strada 22 
Decembrie, nr. 37A, până în 30 septem
brie. Iar dacă vrei să economisești 4,1 lei 
față de cumpărarea zilnică a ziarului, ta
ți un abonament pe o lună cu numai 8,9 
lei.

Noi continuăm să îți dăm BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

Extragerea va avea loc la sediul re
dacției, în 2 octombrie, ora 16, în 
prezența unei comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 4 octombrie.

Informații suplimentare la tel. 0254- 
211275, interior 8806. Persoană de contact 
Magdalena Șerban.

Mult succes!

Talon pentru concurs • 26 septembrie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă________________________ _________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

JURNAL
■

A.

CONCURS

http://www.speologie.ro
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
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• Alcoolul la volan. Petre T., de 43 de ani, 
din Petroșani, a fost depistat ieri, de Poliția 
Rutieră Valea Jiului conducând, pe raza 
orașului Aninoasa, un autoturism marca VW, 
având o concentrație alcoolică în aerul expi
rat de 0,54 mg/l. (I.H.)

• Accident pe trecere. Conducătorul unui 
autoturism Dacia, Cucoana B., de 55 de ani, 
din Hunedoara, a surprins și accidentat ușor 
pe loan L., de 67 de ani, pe Bulevardul 
Dacia, din municipiul Hunedoara. Acesta se 
afla angajat în traversarea trecerii de pietoni 
semnalizată corespunzător. (I.H.)

Fără directori la cămine

înjunghiat de cumnat
Petrila (M.T.) - Un bărbat de 27 de ani, 

din Petrila, a ajuns în stare gravă la spital 
după ce a fost înjunghiat de cumnatul său. 
Poliția Orașului Petrila a fost sesizată de Ser
viciul de Urgență al Spitalului Petrila că a 
fost adus spre internare Marian L., care 
prezenta plăgi înjunghiate la nivelul 
toracelui stâng. Din verificările efectuate, oa
menii legii au stabilit că duminică dimi
neața, în jurul orei 06:30. Marian a plecat în 
vizită la cumnatul său Daniel M. din aceeași 
localitate. „între cei doi a izbucnit un con
flict spontan, Daniel M., lovindu-1 de mai 
multe ori pe Marian, cu un cuțit. în cauză 
se continuă cercetările pentru stabilirea îm
prejurărilor în care s-a petrecut incidentul 
și luarea măsurilor legale”, declară sub- 
inspector Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al 
Inspectoratului de Poliție al județului.

■ Majoritatea căminelor 
culturale din localitățile 
hunedorene func
ționează în afara legii.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Din 2003, căminele 
culturale au o lege prin care 
devin instituții publice în 
subordinea consiliilor locale, 
cu directori, organigramă, 
ștampilă și cont bancar. Nu
mirea în posturile de direc
tori trebuie avizată de Minis
terul Culturii și Cultelor. în 
județ, însă, nici un director 
de cămin cultural nu are avi
zare. Potrivit Legii nr. 292/ 
2003, privind organizarea și 
funcționarea așezămintelor de

Colecționari hunedoreni în top

Amenință cu greva foamei
Brad (M.S.) - Primarul municipiului Brad, 

Florin Cazacu, este nemulțumit de sumele 
primite de la Consiliul Județean Hunedoara 
la ultima rectificare bugetară și afirmă că 
este dispus să protesteze, chiar și prin gre
va foamei, pentru suplimentarea fondurilor 
destinate localității. Potrivit acestuia, Con
siliul Local Brad a primit 110.000 de lei noi 
pentru echilibrarea bugetului local, în con
dițiile în care autoritățile au solicitat fonduri 
în valoare de trei milioane de lei noi. „Avem 
probleme foarte mari legate de plata sub
venției pentru energia termică livrată pop
ulației, plata indemnizației pentru persoanele 
cu handicap și alte cheltuieli necesare pen
tru drumuri, iluminat public și salarii”, a 
declarat Cazacu. Reprezentantul autorităților 
locale a apreciat că repartizarea sumelor de 
către Consiliul Județean Hunedoara s-a făcut 
fără să fie respectate toate criteriile legale, 
afirmând că are „suspiciuni” în ceea ce 
privește alocarea banilor. Pe de altă parte, 
vicepreședintele CJ Hunedoara, Petru 
Mărginean, a menționat că repartizarea 
sumelor destinate Consiliului Local Brad a 
respectat condițiile prevăzute de lege.

■ Colecționari de in
signe din România s-au 
întrecut, într-un concurs, 
la Petrila.

■)
Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciu@informmedia,ro

Petrila (S.B.) - Cu ocazia 
„Zilelor Petrilene”, manifes
tare care s-a derulat pe par
cursul a trei zile în week-end- 
ul trecut, s-a consumat și cea 
de-a XXXII - a Reuniune a Co
lecționarilor de Insigne din 
România”. Participanții au 
concurat în cadrul unei ex- 
poziții-concurs de insigne, 
tematizată pe 13 secțiuni. 
Printre câștigătorii concursu
lui se regăsesc numeroși hu
nedoreni, care au dovedit ast

Pozele trimise de cititorii noștri, făcute fie cu aparatul foto digital, fie cu mobilul, vor apărea în Cuvântul liber (Foto Feher Jozsef)

Fii chiar tu reporter la Cuvântul Liber!
Congres de speologie

Băile Herculane (I.J.) - Ediția a XXXIV-a 
a Congresului Național de Speologie a reunit 
asociațiile din Valea Jiului. Anul acesta, Con
gresul a avut loc la Băile Herculane și a 
reunit peste 300 de speologi români și din 
alte țări. Din Valea Jiului au participat opt 
speologi de la Secțiunea de Speologie Rhino- 
lophus Lupeni. Ștefan Militaru, șeful Sec
țiunii de Speologie Rhinolophus, a declarat 
că «Speologii din Lupeni au pus în discuție 
pericolul în care se află peșterile din bazinul 
superior al Jiului de Vest, menționându-se 
cea mai importantă acțiune a anului, Tabăra 
Națională de Speologie Jiul de Vest 2006. 
Acțiunea cea mai importantă a asociației 
noastre a fost luată în discuție și a fost con
siderată un succes pe plan național», a 
declarat Ștefan Militaru, președintele Aso
ciației Rhinolophus Lupeni. Pentru tabără, 
speologii lupeneni au primit premiul spe
cial pentru cea mai bună organizare a unei 
tabere naționale din acest an.

Coborârea pe coardă spre peșteră (Foto: cl)

■ Fotografiile și știrile 
trimise de cititorii 
noștri vor apărea în 
Cuvântul liber.

Ai asistat la un accident și 
ai făcut poze cu aparatul di
gital sau cu telefonul mobil? 
Ai acum șansa ca pozele tale 
să apară în ziarul nostru! Poți 
deveni reporter Cuvântul li
ber trimițându-ne prin e-mail 
pozele, împreună cu o scurtă 
explicație despre evenimentul 
la care ai fost prezent.

Fotografia făcută de tine va 
apărea, alături de numele tău, 
în paginile ziarului nostru, 
după ce noi vom verifica 
știrea dată de tine. Ai, astfel, 
ocazia să devii reporter Cu
vântul liber, în adevăratul 
înțeles al cuvântului.
Reporter la Cuvântul

Cele mai interesante poze 
sunt, desigur, cele de la acci
dente sau incendii, însă ne 
interesează fotografii și de la 
alte evenimente, mai ales 
dacă sunt ieșite din comun, 
însă, atenție! Fotografiile tre
buie realizate exclusiv în 
locuri publice, respectând 
dreptul la viață privată al 
cetățenilor. Imaginile vor fi

cultură, căminele culturale au 
devenit „instituții publice cu 
personalitate juridică, fără 
scop luerativ, care funcționea
ză în toate centrele de comu
nă, sub autoritatea consiliilor 
locale”. „în județul Hune
doara, din numărul total de 
cămine culturale, doar 25% 
au directori și majoritatea nu 
sunt numiți printr-un concurs 
organizat de Direcția Județea
nă pentru Cultură, Culte și 
Patrimoniu Cultural Național 
(DJCCPCN), deși legea este în 
vigoare de trei ani”, susține 
Ciprian Roman - Centrul Ju
dețean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii-Tradi
ționale Hunedoara. Faptul că 
în lege nu se dă un termen 
până la care trebuie să se 
organizeze aceste concursuri 

fel că se numără printre cei 
mai pasionați colecționari din 
țară. Printre aceștia, ocupanții 
Locului I la: secțiunea „Cul
tură”: loan Lung din Deva; 
secțiunea „Diverse”: Dorel 
Huh din Vălișoara; secțiunea 
„Pace”: Emanuel Pușcașu din 
Petroșani; Secțiunea „Ramuri 
sportive”: Lucian Bornemisa 
din Deva și secțiunea „Spor
turi de iarnă”: Ileana Pardos, 
sunt doar o parte a colecționa
rilor hunedoreni premiați. 
Clasamentul general a clasat 
Secția de Numismatică Petro
șani pe Locul I. Locul II a fost 
ocupat de Secția Cercului Mi
litar Național București, iar al 
IlI-lea de Hobby-Clubul Casei 
de Cultură „Drăgan Muntean” 
Deva. Ocupantul Locului I la 
secțiunea „Cultură”, loan

Fotografiile realizate de cititorii noștri pot fi trimise prin e-mail, sau aduse direct la redacție
(Foîo: Feher Jozsef)

trimise pe adresa de e-mail 
cuvantulfujnformmedia.ro , de 
preferință în format JPEG, 
alături de câteva rânduri care 
să cuprindă informații pri
vind ce s-a întâmplat, locul 
(localitatea, strada), precum și

Doar un sfert din căminele culturale din județ au directori

pentru directori de cămine 
culturale a dus la amânarea 
finalizării situației acestor 
instituții de cultură. Cămi
nele vor intra în vizorul au

loan Lung și colecția sa

Lung, își amintește că „înain
te de 1989 piesele valoroase 
trebuiau declarate, iar colec
ționarii le ascundeau să nu le 
vadă nici măcar vecinii.

data (ziua, ora). Pozele pot 
fi trimise și prin MMS la 
numărul 0728-222.779.

De asemenea, trece la 
subiectul e mailului: „Repor
ter Cuvântul”, pentru ca in
formațiile trimise de tine să 

torităților județene în mo
mentul în care vor avea per
sonalitate juridică. Atunci vor 
putea participa și la anumite 
proiecte pentru finanțări etc.

Fără fraude în 
diabet

Deva (I.J.) - Noul pro
gram de diabet, care va 
intra în vigoare la 1 oc
tombrie, nu va mai per
mite fraudarea, întrucât 
va fi asigurată o evidență 
reală a bolnavilor, iar ve
chea conducere a progra
mului a fost schimbată. 
„Pacienții stăteau la cozi 
infernale, la centrele de 
diabet, pentru a-și procu
ra medicamentele. Nu se 
puteau face teste când 
aveau nevoie, ci doar pro
gramați”', declară dr. Dan 
Magheru, director Direc
ția de Sănătate Publică 
Hunedoara.

fie tratate cu prioritate.
Atenție! Atât în cazul fo

tografiilor, cât și al informa
țiilor, anonimele nu vor fi 
luate în considerare. Nu poți 
deveni reporter Cuvântul 
liber dacă nu-ți dai numele!

mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
cuvantulfujnformmedia.ro


19 medalii pentru CSS Cetate
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• Mitrea golghetera. Cu 28 de goluri mar
cate în primele patru etape, extrema dreapta

-Ă\a echipei Cetate Deva, Adina Mitrea ocupă 
■’''locul patru în clasamentul golgheterelor Ligii 

Naționale. Pe primele trei poziții se află: Lo- 
redana Mateescu (Tomis) - 39 goluri. Elena 
Moise (Dunărea Brăila) - 38 goluri și Miha- 
ela Senocico (U. Jolidon ) - 32 goluri. (C.M.)

• Studente de la Cetate. Noile achiziții ale 
echipei Cetate Deva, Stancu, Enescu, Hamza, 
Trană, Ghilea și Hățiș, s-au înscris, ieri, la 
facultate, la finanțe - bănci, în cadrul unei 
universități particulare din Deva. "Taxa este 
suportată de club, conform contractului exis
tent între noi și jucătoare", afirma Marian 
Muntean, finanțatorul echipei Cetate. (C.M.)

FaM/Ucal

Clasament

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 9-a: Jiul - Ceahlăul 0- 
0; Pandurii - FC Național 2-1; UTA - CFR Cluj 1-0; Poli 
Timișoara - Unirea Urziceni 1-0; U Craiova - Oțelul 0-2; 
Steaua - Gloria Bistrița 2-1; FC Vaslui - Poli lași 1-1; FC 
Argeș- Dinamo 2-3; Rapid - Farul 3-2.

1. Dinamo 9 9 0 0 19-5 27
2. Steaua 9 6 2 1 16-4 20
3. CFR Cluj 9 6 1 2 21-9 19
4. Oțelul 9 6 0 3 15-10 18
5. Rapid 9 4 4 1 11-7 16
6. Poli Tim. 9 4 3 2 8-5 15
7. Poli lași 9 4 3 2 12-10 15
8. Gloria 9 4 1. 4 11-6 13
9. UTA 9 4 1 4 9-10 13
10. Ceahlăul 9 4 1 4 7-10 13
11. U. Urziceni 9 4 0 5 8-10 12
12. Farul 9 3 2 4 11-12 11
13. Pandurii 9 3 1 5 7-11 10
14. FC Național 9 2 1 6 8-14 7
15. Jiul 9 1 3 5 5-10 6
16. U. Craiova 9 1 3 5 9-23 6
17. FC Vaslui 9 T 2 6 7-19 5
18. FC Argeș 9 1 0 8 5-14 3
Programul etapei a 10-a:________________________________

“ vineri, 29.09: Oțelul - UTA; Farul - Pandurii; Ceahlăul ■ 
Poli Tim. (Național Tv, 20.00); sâmbătă, 30.09: Gloria - 
FC Argeș; CFR Cluj - FC Vaslui (TVR2, 17.00); FC Națion
al - Jiul (Antena 1, 21.00); duminică, 1.10: U.Urziceni - 
U Craiova ; Poli lași - Steaua (Național Tv, 17.00); Dinamo 
- Rapid (TVR1, 20.30).

I,

■ Gimnastele de la 
clubul devean au domi
nat Campionatele 
Naționale de Maestre.
ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprlan.marinut@iniarmmedla.ro

Deva - Școala de gimnastică 
de la Deva a demonstrat că 
rămâne cea mai valoroasă din 
România, obținând nu mai pu
țin de 19 medalii la maestre 
și speranțe la Campionatele 
Naționale, desfășurate în 
week-end la Ploiești. Cu o 
singură senioară, respectiv 
Loredana Șucar, în lotul care 
va reprezenta România la CM 
din Danemarca de peste trei 
săptămâni și cu multe junioa
re care ar fi avut valoare de 
lot dar nu au vârsta, CSS Ce
tate a dominat autoritar între
cerea. Clubul devean a fost 

Penalizări
■ Eșecul din partida cu 
Rapid va arde buzuna
rele antrenorilor și ju
cătoarelor de la Cetate.

Deva - Supărat din cauza 
înfrângerii neașteptate (18-23) 
suferite de Cetate în partida 
din deplasare cu Rapid, Ma
rian Muntean, finanțatorul 
grupării devene, a decis să ia 
măsuri drastice împotriva 
antrenorilor și jucătoarelor. 
Duminică seară, la întoarce
rea de la București, Muntean 
a băgat echipa într-o ședință 
de analiză a partidei care a 
durat până aproape de miezul 
nopții.
Haos pe teren

„Le-am reproșat antreno
rilor Șerban și Mătăsaru că

FmttL / LMA A4IK AI*A
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a Vlll-a: Inter Blaj - Avân
tul Reghin 2-0; Transil Tg. Mureș - Dacia Orăștie 1-1; Soda 
O.M. - Atletic Sibiu 2-1; Mureșul Deva - Oltchim 4-0; 
Sănătatea Cluj - Gloria II 1-0; CSM Sebeș - Mobila Sova- 
ta 5-1; Someș Gaz Beclean - U. 1919 Cluj 0-1; Arieșul Tur
da - Sparta Mediaș 4-1; FC Sibiu - Maris Tg. Mureș 0-3. 
Clasamentul

Handbal / Liga Națională
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei 
a IV-a: HCM Baia Mare - Oțelul 
Galați 21-20; HCM Roman - HC 
Zalău 26-23; Rapid CFR București 
- Cetate Deva 23-18: Univ. 
Timișoara - Astral Poșta Câlnău 
14-40; Mureșul Tg. Mureș - 
Tomis Constanța 19-26; U Joli
don Cluj - Dunărea Brăila 26-23: 
Partida Oltchim Rm. Vâlcea - Rul
mentul Brașov se va disputa în 
28.09. ora 19.00 și va transmisă 
de TV Sport.
Clasamentul

2. OltchimV 3j 102- 75 6p
3. Rulmentul 3j 74 - 54 6p
4. Tomis 4j 107- 103 6p
5. HCM B Mare 4j 88- 92 6p
6. HCM Roman 4j 91-95 6p
7. Dunărea 4j 121- 108 5p
8. Astral 4| 118- 96 4p
9 Rapid CFR 4j 100 105 2p
10. Cetate 4j 97- 104 2p
11. HC Zalău 4| 84- 97 2p
12. Univ. Tim. 4j 93 -133 1p
13. Oțelul 4j 75- 89 Op
14. Mureșul 4j 94- 125 Op

1 4 if

imn / LISA A -1V-A, SENIOR]

1. Arieșul Turda 8 5 3 0 19-6 18
2. Atletic Sibiu 8 5 2 1 15-8 17
3. Mureșul Deva 7 5 1 1 11-3 16
4. Soda Ocna Mureș 8 5 0 3 10-7 15
5. „U" 1919 Cluj 8 4 3 1 8-5 15
6. Oltchim 8 5 0 3 11-10 15
7. Avântul Reghin 8 4 2 2 1.0-7 14
8. Dacia Orăștie 8 4 1 3 14-10 13
9. Gloria II Bistrița 8 3 . 2... 3 8-7 11
10 Sparta Mediaș 8 2 4 2 6-3 10
1i Inter Blaj 8 3 T 4 9-5 10
T2 Măris Tg. Mureș 7 2 4 1 9-9 10
13. Trans Sil Tg. M. 8 2 2 4 8-12 8
14 CSM Sebeș 8 2 1 5 11-13 7
15. Mobila Sovâta 8 2 1 5 .12-23 7
16. Sănătatea Cluj 8 2 0 6 6-14 6
17. FC Sibiu 8 2 1 5 7-12 2
18. Someșul Beclean 8 0 □ 8 3-20 0

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a lll-a, din 24 septembrie 
ax.: Inter Petrila - CFR Marmosim Simeria 1-6; Construc
torul Hunedoara - Colegiul Matei Corvin 7-1; Gloria Geoa- 
giu - Aurul Brad 1-0; Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa 
0-0; Agrocompany Băcia - Victoria Călan 3-2; Universi
tatea Petroșani - Retezatul Hațeg 1-2.
Clasamentul

Spălare de bani 
la Steaua?

Minerul Aninoasa-Agrocompany Băcia;

1.CFR Marmosim 3 3 0 0 11 2 9
«s.2 Minerul Aninoasa 3 2 1 0 5 0 7
|J. Agrocompany 3 2 1 0 6 2 7
4.Constructorul HD 3 2 0 1 10 3 6
5.Victoria Călan 3 1 1 1 4 4 4
6. Retezatul Hațeg 3 1 1 1 2 2 4
7.Gloria Geoagiu 3 1 1 1 2 4 4
8.Universitatea 3 1 0 2 5 6 3
9.Aurul Brad 3 1 0 2 3 4 3
10.Colegiul M.C. 3 1 0 2 3 11 3
11 .Metalul Crișcior 3 0 1 2 0 4 1
12.Inter Petrila 3 0
Programul etapei viitoare, 1

0 3 1
I octombrie:

10 0

Aurul Brad - Metalul Crișcior; Colegiul Matei Corvin - Glo
ria Geoagiu; CFR Marmosim Simeria - Constructorul Hune
doara; Universitatea Petroșani - Inter Petrila; Retezatul 
Hațeg - Victoria Călan.

București (MF) - Oficiul 
Național pentru Prevenirea și 
Combaterea Spălării Banilor 
a făcut o sesizare la Parche
tul General, prin care le cere 
procurorilor de la Crimă 
Organizată să verifice modul 
în care, în perioada 2003-2005, 
clubul de fotbal Steaua a fost 
finanțat, au declarat surse 
judiciare. Potrivit acestor 
surse, o monitorizare extrem 
de minuțioasă a avut loc în 
ultima perioadă de timp, 
ocazie cu care s-ar fi stabilit 
că unele sume de bani, de 
ordinul miliardelor de lei 
vechi, provenite de la firme 
off-shore din paradisuri fis
cale, ar fi intrat în conturile 
clubului Steaua și ale unor

Izbașa, cea mai medaliată 

singurul din țară care a în
scris în competiție două 
echipe și... nu doar că le-a 
înscris, dar a și câștigat cu ele 
medaliile de aur și argint. 
Echipa CSS Cetate Deva I, for
mată din Loredana Șucar, 
Aluissa Lăcusteanu, Cerasela 
Pătrașcu, Alexandra Ghita și 
Andreea Acatrinei, a ocupat 
locul I cu 231,400 puncte. CSS 

pentru înfrângere
nu au reușit să contracareze 
jocul adversarelor, că nu au 
reușit să țină în mână echipa 
și să o trezească în momen
tele de criză. I-am criticat că 
echipa nu a jucat nimic și s- 
a făcut de râs, pierzând în 
fața unei echipe pe care o vor 
învinge toate celelalte for
mații din Liga I. Le-am spus 
că aștept să-mi aducă azi (ieri 
n.r.) lista cu sumele cu care 
vor fi penalizate jucătoarele, 
la fel cum după victoria cu 
Oțelul au venit cu un tabel 
pentru acordarea primelor. 
Am decis ca nivelul pena
lizărilor să fie egal cu cel al 
primelor de victorie, așa cum 
prevede regulamentul de 
ordine interioară al clubului, 
respectiv antrenorii să aibă 
sancțiuni de două ori mai 
mari decât jucătoarele”, afir-

Ai visat ca vechile tale ferestre să fie 
înlocuite cu unele noi, din termopan? Nu- 
ți permiți această schimbare?
Nu e nimic, ne-am gândit noi la toate! 
Toamna aceasta, Cuvântul Liber îți pune 
termopane pentru numai 8,9 lei!

Te întrebi de ce îti oferim aceasta șansa?
I Pentru ca ești sau cu siguranță vei dori să

1 devii unul dintre abonații noștri.
Un nou concurs iți va răsplăti fidelitatea!

Cum_poțj participa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen 

• tru minim O LUNĂ, cu numai 8,9 lei (da, 

Cetate II, alcătuită din Ralu- 
ca Haidu, Amelia Racea, Dia
na Trenca, Loredana Sabău și 
Mălina Savoaia, s-a situat pe 
poziția secundă cu 214,225 
puncte, fiind urmată de LPS 
Nadia Comăneci Onești cu 
209.100 puncte și CSS Bârlad 
cu 178.000 puncte. “Gimnastele 
din aceste echipe fac parte din 
lotul olimpic antrenat de Nico- 
lae Forminte și din lotul de 
junioare, antrenat de Gheor- 
ghe Orban”, preciza Adrian 
Liga, directorul CNS Cetate 
Deva. Competiția la indivi
dual compus și pe aparate a 
fost dominată de Sandra 
Izbașa, lidera lotului României 
și de Steliana Nistor.

Izbașa, legitimată la Steaua, 
a reușit să obțină patru 
medalii de aur la individual 
compus, sărituri, bârnă și sol. 
O concurență imporantă le-a 
făcut Aluissa Lăcusteanu, ju

ma Marian Muntean. Preșe
dintele clubului devean a pre
cizat că jocul formației antre
nate de Marcel Șerban și loan 
Mătăsaru a fost haotic, iar 
Șerban a admis că echipa a 
jucat slab. „Echipa a intrat în 
jocul confuz al gazdelor și a 
tratat cu lejeritate și lipsă de 
angajament majoritatea faze
lor. Laudele primite după pri
mele etape li s-au cam urcat 
la cap jucătoarelor și ele au 
crezut că e suficient să intre 
pe teren și vor câștiga, dar nu 
a fost atât de ușor. Jocul nos
tru a suferit o defecțiune în 
atac, fiind surprinși de apăra
rea avansată a adversarelor”, 
comenta Marcel Șerban.

în ciuda înfrângerii, Mun
tean speră că echipa sa va 
prinde un loc în cupele eu
ropene. „Chiar și cu această

ai citit bine), sau prelungește-ți actualul 
abonament cu încă cel puțin o lună, pana 
in 28 octombrie 2006! Trimite-ne o copie 
după chitanță, la O.P. 1, C.P. 3, Deva, 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toate chi
tanțele vor participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îți aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde te_Doți_abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;

la poștă;

nioara de la CSS Cetate I, ca
re a ocupat locul III la indi
vidual compus, locul doi la să
rituri, bârnă și paralele și lo
cul IV la sol.

Alte medalii la senioare 
pentru CSS Cetate au obținut 
Cerasela Pătrașcu - bronz la 
sărituri, Andreea Acatrinei - 
argint la sol și Loredana 
Șucar - bronz la sol, în total 
obținându-se nouă medalii la 
maestre. în concursul de spe
ranțe, CSS Cetate a obținut 10 
medalii, după cum urmează: 
Diana Trenca și Amelia Racea
- aur la individual compus; 
Mălina Savoaia - bronz la 
sărituri, Loredana Sabău - 
argint la paralele, Arrțelia 
Racea, bronz la paralele, 
Amelia Racea și Octavia Man
- argint la bârnă, Diana Tren
ca - aur la sol, Amelia Racea
- argint la sol și Claudia 
Voicu - bronz la sol.

Șerban, antrenor Cetate

sincopă avem șanse la 
primele cinci locuri. în afară 
de Oltchim și Rulmentul care 
au asigurate primele două 
locuri, celelalte echipe sunt 
apropiate valoric, iar Cetate 
poate prinde locurile 3-5”, 
afirma președintele clubului 
Cetate Deva.

sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 
presă să vina chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și ii.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
in data de 30 octombrie
Numele câștigătorului va fi publicat in 
paginile ziarului din data de 31 octombrie 
informații suplimentare, ia teiefcm.. 
0254/211275, interior 8806 Persoană Je 
contact: Magda lena Semsr. Succes!

mailto:ciprlan.marinut@iniarmmedla.ro


PE IEOHI
• Arbitri din Rusia. Partida Dinamo 
București - Xanthi Skoda, din manșa secundă 
a turului întâi al Cupei UEFA, va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din Rusia, avându-l la 
centru pe Igor Egorov, a anunțat site-ul ofi
cial al forului european. (MF)

• Tenis. Turneul internațional de tenis de la 
Bangkok va începe așa cum a fost prevăzut, 
marți, nici un jucător neanunțându-și re
nunțarea la participare, în pofida faptului că 
în capitala Thailandei a avut loc o lovitură de 
stat militară, au anunțat organizatorii. (MF)

Nu suntem mașină de fotbal
■ Gerard Houliier, an
trenorul francezilor, s-a 
arătat impresionat de 
victoria Stelei de la Kiev.

Doi la centru
Paris (MF) - Raymond 

Domenech, selecționerul 
Franței, dorește ca par
tidele din prima divizie 
a campionatului de fot
bal din Hexagon să fie 
conduse de câte doi 
arbitri de centru. „Sunt 
de acord ca pe teren să 
fie prezenți doi arbitri, 
iar între aceștia și tu- 
șieri să existe mai mul
tă coordonare”, a de
clarat Domenech. An
trenorul naționalei „co
coșului galic” a reac
ționat astfel după mai 
multe decizii controver
sate ale arbitrilor, luate 
in meciurile de cam
pionat de la începutul 
acestui sezon. Cavalerii 
fluierului din Franța 
sunt acuzați că acordă 
prea ușor loviturile de 
la 11 m, iar rezultatul a 
fost o adevărată „ploa
ie” de penaltyuri în ac
tuala ediție din Ligue 1.

R.Domenech (Foto: EPA)

H. Gebreselassie
(Foto: EPA)

Recorduri•
București (MF) - Atle
tul etiopian Haile 
Gebreselassie, care a 
câștigat duminică 
maratonul de la Ber
lin cu cea mai bună 
performanță mondi
ală a sezonului 
(2h05min.56sec) a 
declarat luni că o- 
biectivele sale sunt 
doborârea recordului 
mondial și câștigarea 
aurului olimpic pe 
distanța de 42,195 
km în anul 2008, la 
Beijing. „Am drept 
obiectiv doborârea 
recordului mondial și 
sper că voi realiza

București (MF) - Antre
norul echipei Olympique 
Lyon Gerard Houliier a 
declarat, luni, în cadrul con
ferinței de presă organizată 
înaintea meciului cu Steaua, 
din Grupa E a Ligii Campi
onilor, că formația pe care o 
antrenează nu este „o mașină 
de fotbal", lucru dovedit de 
faptul că se mai întâmplă să 
primească și goluri.

„Faptul că mai primim și 
goluri dovedește că suntem 
oameni, nu suntem o mașină, 
avem sectoare care pot fi 
ameliorate, suntem conștienți 
de acest lucru. Nu este o 
fixație pentru mine să joc ca 
să nu pierd. Atacul implică 
asumarea unor riscuri. Există 
momente în fiecare meci în 
care trebuie să te și aperi”, a 
declarat Houliier.

Antrenorul echipei Steaua, 
Cosmin Olăroiu, a caracteri
zat formația Olympique Lyon 
ca fiind „o mașină de fotbal” 
care nu are adversar în cam

Goian este unul dintre oamenii de bază ai Stelei (Foto: EPA)

pionatul Franței, competiție 
pe care a câștigat-o în 
ultimele cinci sezoane. Tehni
cianul francez a precizat că 
Steaua este mai puternică 
decât formația Rosenborg, pe 
care Olympique Lyon a întâl
nit-o anul trecut, în grupele 
Ligii Campionilor. „Steaua

este lidera grupei. Am fost 
impresionat de rezultatul de 
la Kiev. Nu a fost o victorie 
smulsă, ci una construită. 
Steaua a jucat foarte bine la 
Kiev, având în vedere că era 
la primul meci în Liga Cam
pionilor după multă vreme de 
absență. Am urmărit Steaua

după tragerea la sorți și este 
o echipă bună. Suntem foarte 
conștienți de forța Stelei, este 
o echipă cu puține puncte 
slabe, este un bloc colectiv. 
Meciul se joacă în România și» 
va fi foarte dificil pentru 
noi”, a spus antrenorul 
francez.

Mutu a fost aproape de gol

acest lucru aici, la 
Berlin, deoarece par
cursul este foarte 

^^pid", a predat
„Gebre", 33 de ani, 
care a fost foarte 
aproape de îmbu
nătățirea recordului 
deținut de kenyanul 
Paul Tergat 
(2h04min.55sec, 
reușit în 2003, tot la 
Berlin), însă a capitu
lat pe ultimii km ai
cursei.

■ Atacantul român a 
fost considerat cel mai 
bun jucător al Floren
tinei.

București (MF) - Atacantul 
Adrian Mutu a fost considerat 
de cotidianul Corriere 
Canadese și de site-ul cal- 
ciotoscano.it cel mai bun 
jucător al echipei AC Fiorenti
na în meciul pierdut, 
duminică, în deplasare, cu 
scorul de 0-1, în fața formației 
Udinese, în etapa a IV-a a 
campionatului Italiei. Inter
naționalul român a primit 
nota 6,5, la fel ca și coechi

pierii săi Reginaldo și Don- 
adel. „A fost omul care a 
orchestrat ofensiva Floren
tinei, dar nu a putut înscrie 
din cauza portarului De Sanc
tis aflat în zi de grație”, a 
scris calciotoscano.it. Agenția 
Datasport i-a acordat nota 6,5 
lui Mutu, dar a considerat că 
cel mai bun jucător al Fioren- 
tinei a fost Liverani, care a 
primit 7. „A fost foarte aproa
pe de gol și numai interven
țiile extraordinare ale lui De 
Sanctis l-au privat de această 
bucurie”, a scris Datasport. în 
schimb, site-ul viola news.com 
i-a dat nota 6 românului, con
siderând că: „Este vinovat de

Adrian Mutu (stânga)
golul primit, deoarece a pier
dut prea ușor un balon la 
mijlocul terenului.

Arbitri din 
Ungaria f

București (MF) - Parti
da Nacional Madeira - 
Rapid București, din 
manșa secundă a primu
lui tur al Cupei UEFA, va 
fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Ungaria, a- 
vându-1 la centru pe Zsolt w 
Szabo, a anunțat site-pi 
oficial al forului euro
pean. Szabo va fi ajutat 
de asistenții Robert Kis- 
pal și Peter Hegyi, în 
timp ce Mihaly Fabian a 
fost desemnat arbitru de 
rezervă.

Arbitrii din Liga Campionilor
A 1» > a S:.t ‘j j 4■> * V •» j

București (MF) - Arbitri» partidelor care se vor disputa, 
miercuri, de la ora 21.45, în etapa a doua a fazei gru
pelor Ligii Campionilor;

Grupa A ■ ______ .
Levski Sofia (Bulgaria) - Chelsea Londra (Anglia)

Arbhro: Laurent Duhamel (Franța)
Werder Bremen (Germania) - KJ Barcelona Spania), trans
mis în direct de Pro TV

Arbitru: Roberto Rosetti (Italia)
Grupa B_______________  ________________ ___
Spartak Moscova (Rusia) - Sporting Lisabona (Portugalia), 
ora 19.30
Arbitru: Martin Hansson (Suedia) 
internazionale Milano (Italia) - Bayern Munchen (Germa
nia)

Arbitru: Steve Bennett (Anglia)
Grupa C __________ ____________;_
Liverpool (Anglia) - Galatasaray Istanbul (Turda) 

Arbitru: Luis Medina Cantalejo (Spania)
Girondini Bordeaux (Franța) - PSV Eindhoven (Olanda) 

Arbitru: Olegario Benquerenca (Portugalia)
Grupa O ___
ȘahMor Donețk (Ucraina) - Olympiakos Pireu (Grecia) 

Arbitru: Erik Braamhaar (Olanda)
FC Valencia (Spania) - AS Roma (Italia) 

Arbitru: Herbert Fandai (Germania).

Sfințire
București (MF) - Un so

bor de trei preoți condus 
de înaltpreasfințitul Pi
men Suceveanul a sfințit 
terenul, vestiarele, cele 
două porți și tribunele 
stadionului Steaua, cu o 
zi înainte de partida pe 
care echipa antrenată de 
Cosmin Olăroiu o va dis
puta în compania for
mației Olympique Lyon, 
în grupa E a Ligii Cam
pionilor. Președintele CA 
al FC Steaua, Gigi Becali, 
spune că a decis ca tere
nul să fie sfințit pentru 
ca Steaua să aibă noroc. 
El a precizat că s-a rugat 
pentru liniște între supor
teri, exprimându-și con
vingerea că marți va în
vinge Steaua.

Vor fi mari dificultăți la Real?
■ Se crede că madrilenii 
vor avea nevoie de timp 
pentru a se obișnui cu 
lipsa lui Zidane.

Madrid (MF) - Argentinia
nul Juan Roman Riquelme, 
mijlocaș la echipa spaniolă 
Villarreal, este de părere că 
Real Madrid „va avea difi
cultăți să se adapteze pierderii 
lui Zinedine Zidane”. El a 
declarat următoarele: „Nu știu 
dacă Real Madrid va avea 
probleme să se adapteze 
antrenorului Fabio Capello, 
sau la sistemul pe care acesta 
vrea să-l pună în teren, dar un 
lucru este sigur: Real va avea 
mari dificultăți să asimileze 
pierderea lui Zidane. Nu 
există un alt jucător ca el și 
este sigur că madrilenii vor

ia-,;

Zinedine Zidane

avea nevoie de timp pentru a 
se obișnui cu noua situație”. 
Fotbalistul francez, care s-a 
retras după finala Campi
onatului mondial de fotbal din 
Germania, nu a fost înlocuit, 
practic, în echipa madrilenă, 
care a transferat 3 jucători

defensivi și 2 atacanți (Can- 
navaro, Emerson și Diarra, 
respectiv Van Nistelrooy și 
Reyes), dar nici un conducător 
de joc, în ciuda eforturilor 
președintelui Ramon Calderon 
de a-1 aduce pe brazilianul 
Kaka, de la AC Milan.

FOȘti com- 
ponenți ai 
loturilor de 
gimnastică 
artistică și 
aerobică ale 
României, 
vor susține, 
miercuri, la 
Sala Palatu
lui un spec
tacol cu oca
zia sommet- 
ului Franco- 
foniei.

(Foto: EPA)

Campion mondial de șah
Roma (MF) - Campionatul 

mondial de șah al ve
teranilor, desfășurat la Aos
ta (Italia), s-a încheiat cu vic
toria lui Viktor Korcinoi 
(Elveția), cu 9 puncte din 11 
posibile, urmat de cehul 
Vlasimil Jansa, cu 8.5 
puncte, și bulgarul Luben 
Spasov, cu 8 p. La 77 de ani, 
Korcinoi, un exemplu de 
longevitate în șah, continuă 
să participe la turnee inter- 
năționale reprezentând Elve
ția, după ce a deținut de trei 
ori titlul de campion al fos
tei URSS și a câștigat nu
meroase turnee interna

ționale, dintre care și unul la 
București. Din anul 1974, 
Korcinoi s-a stabilit în El
veția, țară pentru care a 
jucat și la olimpiade. în com
petiția feminină, pe primul 
loc s-a clasat Ludmila Sau- 
nina, Rusia, cu 8.5 puncte, 
urmată de Tamara Miadaș- 
vili /Georgia/ și Tatiana 
Fomina /Estonia/, fiecare cu 
7.5 puncte. Pentru câștigă
torul turneului masculin 
premiul a fost de 3000 de 
euro și o medalie de aur, în 
timp ce invingătoarea com
petiției feminine a primit 700 
de euro și o medalie de aur.

Jucătoarea franceză de tenis Amelie Mauresmo con- | 
tinuă să conducă în clasamentul WTA, dat publicității 
luni, fiind urmată de belgianca Justine Henin-Hardenne 
și de rusoaica Maria Șarapova.

(Foto: EPA) 
......... ................................................. ......................... ■ >
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 -1 mobfranc
A4 - Fiesta Nora
AS - Casa Betania
A6 - Rocan 3000 SRL
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elite

Vând ap. 1 cameră (01)

• apartament cu o cameră, mobilat complet și 
utilat, Deva, Bdul Decebal, si garsonieră confort 
redus, Gojdu. Tel. 0723/926855. (T)

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, etaj intermediar, Al. Streiului, 
superamenajat centrală termică, gresie, faianță, 
termopane, ușă metaifcă, preț negociabil. Tel. 
217286,0723/779477, după ora 16. (T)
• mobilat, contorizări, zona Liceului Auto Deva, 
preț 690 milioane lei, negociabil. Tel. 
0743/204069,0720/045687. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, fără interme
diari, preț 1,250 mid. lei. Tel. 223336. (T)
• urgent si convenabil, decomandate, parter, 
vedere în 2 părți, centrală termică îmbunătățiri, 
bun și pentru birouri, Deva, zona Mc Donald's. 
Tel. 217888,220211. CT)
• Deva, Zamfirescu, etaj 3. în circuit, parchet, 52 
mp, balcon închis, contorizări, preț 29.500 euro. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, semidecomandate, centrală termică 
parchet, gresie, faianță, 54 mp, zona 
Kogălniceanu, preț 980 milioane lei, negociabil. 
Tel. 0742/019418. (Al)
• zona Astoria, contorizări, etaj 2, ocupabil 
imediat, preț 97.000 ran, negociabil. Tel. 
0745/639022. (Al) .
• zona Băicescu, decomandate, centrală 
termică balcon închis, etaj 3, preț 98.000 ran, 
negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• b-duL Decebal, decomandate, modificat, 
centrală termică balcon închis, gresie, faianță, 
instalații sanitare noi, preț 135.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona AL Streiului, et. 6 dec., contorizări, preț 
50.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Minerului, et. 3, semidec, balcon închis, 
instalații sanitare noi, parchet, gresie, faianță, 
contorizări, preț 84.000 RON, neg., tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, el 3, decomandate, balcon, 40 mp, 
neamenajat, contorizări, preț 84.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• AL Crișului, et. 3. contorizări, balcon închis, 
gresie, fainanță, parchet, preț 72.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Zamfirescu, circuit, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică balcon închis, preț 110.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona AL Saturn, dec., gresie, faianță parchet, 
termopan, CT, etaj 1, amenajat complet, preț 
'40.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
.dec, CT, termopan,living, faianță, gresie, uȘâ 
metalică balcon închis, st=70 mp, preț 140.000 
RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona M. Viteazul, bucătărie modifcată 
parchet, gresie, faianță ușă metalică apometre, 
gaz 2 focuri, zonă liniștita, preț 98000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• intrări separate, zona Băicescu, etaj interme
diar, centrală termică termopan pe ramă de 
lemn, parchet, gresie, faianță balcon închis, preț 
95000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• intrări separate, termopan, parchet, gresie, 
faianță balcon mare, apometre, gaz 2 focuri, 
zona Zamfirescu,preț 112000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• zona Decebal vedere la stradă etaj 3, centrală 
termică parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
preț 130000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• etaj 1, zona Gojdu, bucătărie modificată, 
termopan, ușa metalică parchet, gresie, faianță 
stare foare bună contorizări totale, preț 110000 
ron negociabil, tel. 0723/251498, 0788/165702. 
(A4)
• decomandate, suprafață mare, super 
amenajat, zona BCR, centrala termică bucătărie 
modificată, termopan, parchet nou, gresie și 
faianță bloc de 4 nivele, preț 145000 ron nego
ciabil, tel. 0788/165703; 232808. (A4)
■ etaj 1, bloc de cărămidă 2 holuri, parchet de 
stejar, gresie și faianță bine întreținut, ocupabil 
pe loc, zona Dacia, preț 69000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• etaj 1, intrări separate, balcon închis, zona 
Decebal - Kogălniceanu, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță ocupabil azi, preț 125000 
ron negociabil, tel. 0788/165702, 0723/251498. 
(A4)
• zona Gojdu, decomandate, parchet, gresie 
faianță vedere în față balcon, bloc de cărămidă 
preț 82000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona Trident - ANL, ocupabil azi. contorizări, 
fără modificări, preț 64000 ron negociabil, tel. 
0788/165702,232808. (A4)
• decomandate zona Decebal - piață etaj inter
mediar, superamenajat, termopan, centrală 
termică, se dă mobilat și utilat la cheie, preț 
160000 ron negociabil, tel. 0788/165703,232808. 
(A4)
• etaj 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță ușă metalică Băicescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, gresie, 
faianță parchet, balcon, Eminescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• circuit, parchet, bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-dul Dacia, preț 98.000 RON, 
td 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
ț t, centrală termică proprie, parchet balcon 
ihc„6, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, uși schimbate, contorizări, parchet, 
zona gării, preț 120.000 lei, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• decomandate, baie, superamenajată CT, et. 2, 
zonă ultracentrală ocupabil imediat, preț 
135.000 Ron, neg., tel. 235208 0729/018866. (A6)
• superamenajat, CT, termopane, complet 
mobilat și utilat, ideal pentru închiriere, parter, 
preț 25.000 euro, neg., tel. 235208,0729/018866. 
(A6)
• st 70 mp, superamenajat și dotat, CT, la cheie, 
ocupabil imediat, et. 2, zonă bună, preț neg., tel. 
235208,0724/620358 (A6)
• In arcuit, pe Băicescu, parchet, gresie, faianță 
termopane peste tot, balcon închis cu 
termopane, complet contorizat, exclus credit, 
preț 98000 RON, tel. 0745/640725. (A7)

• zona Dada, cu balcon, etaj 4, izolat, liber, preț 
70.000 RON, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Gojdu, parter, semidec., stare bună, 
contorizări, s=46 mp, preț 88.000 RON, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• zona pieței, semidec., parchet, balcon, 
contorizări, neamenajat, etaj 4, izolație italiană 
preț 97.500 RON, tel. 0745/640725. (A7)
■ zona Banca Transilvania, dec., 2 balcoane, etaj 
4, acoperit cu tablă s=50 mp, neamenajat, preț 
36.000 euro, tel. 0745/640725. (A7)
• ta circuit, bloc de cărămidă CT, balcon închis, 
zona Băicescu, preț 98.000 RON, neg. Tel.231800; 
0745/511776. (A9)
o zona Kogălniceanu, dec., camere cu parchet, 
balcon închis, contorizări, etaj 1. preț 125.000 
«ON. tel.231800; 0745/511776. (A9)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• uraent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Avram lancu, bl. HI, 3 camere, etaj 
4, toate dotările, și un apartament cu 2 
camere, zona 1 Decembrie, bl. 5, moder
nizat recent, prețuri negociabile. Tel. 
0741/556314. (8/20.09)

• zona L Maniu, decomandate, garaj, boxă 
balcon, centrală termică parchet, 90 mp, etaj 3, 
preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 0742/019418. 
(Al)
• zona Eminescu, decomandate, preț 113.000 
ron, negociabil. Tel. 0745/639022. (Al)
• urgent, zona Gojdu, et. intermediar, balcon, 
amenajări moderne, preț 130.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st=95 mp, amenajări 
moderne, centrală termică, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 140.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, amenajări moderne, preț 
70.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Liliacului, etaj intermediar, 
centrală, tremică preț 153.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală 2 balcoane, 2 băi, 
amenajări, centrală termică preț 160.000 RON, 
tel. 0740/013971. (A2)
• zona L Creangă, dec., CT, AC, gresie, faianță 2 
băi, balcon, st=85 mp, preț 44.000 euro, neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• zona AL Neptun, dec., CT, gresie, .faianță, 
parchet laminat, balcon închis, 2 băi, beci, preț 
145.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Eminescu, bloc de cărămidă decoman
date, 2 balcoane, modificări, contorizări totale, 
ocupabil repede, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
o etaj 1, cu balcon, centrală termică, gresie, 
faianță accept credit ipotecar, zona Astoria, 
preț 95000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
0788/165703. (A4)
• zona piață decomandate, 2 balcoane, 
bucătărie modificată centrală termică- 
termopan, gresie, faianță parchet, super 
amenajat, boxă acces uscătorie, preț 140000 
RON negociabil, tel. 232808 (A4)
• zona bnpăratd Traian, bloc nou, etaj 1, deco
mandate, fără modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, faianță boxă bine 
întreținut, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0723/251498 0788/165702. (A4).
■ zona Kogăkiiceanii, bloc de cărămidă deco
mandate, modificări, balcon mare închis, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
termopan, bine întreținut, ocupabil repede, preț 
37000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165702. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, 
modificări la bucătărie, balcon mare, parchet, 
gresie, faianță, termopan, bine întreținut, 
ocupabil pe loc, preț 42000 euro negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165702. (A4)
• dec, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
preț 200.000 iei, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică, 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpați, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, balcon, parchet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688. 
(A5)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg, merită văzut, tel. 235208 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
235208,0729/018866. *(A6)
• zona Piață parter, ideal spațiu comercial, 
birouri, cabinet, cu toate aprobările la zi, merită 
văzut, preț neg, tel. 235208, 0724/620358, 
0729/018866. (A6)
• semidec, aranjat, gresie, faianță, parchet 
lamelar, zona Dacia, etaj intermediar, preț 750 
mii, neg, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, etaj intermediar, cu balcon, 
contorizări, zona Micro 15, Deva, preț 71.000 
RON, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• semidec, contorizări, gresie, faianță CT, 
balcon închis, zona Astoria, preț 95.000 RON, tel. 
0749/268830,206003. (A7)
• dec, camere cu parchet, contorizări, 2 băi, 
balcon, etaj 1, preț 160.000 RON, neg, tel. 231.800, 
0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

■ decomandate, 3 balcoane, 2 băi, centrală 
proprie, modernizat, etaj 4 din 8, zonă ultra
centrală, preț 190.00C on, negociabil; 
exclus intermediari. Tel. 0745/628364. 
(7/20.09)

• dec, st 100 mp. contorizări. Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400. 0720/3878986, 
0740/914688 (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Deva, Gojdu, etaj 1,100 mp, amenajat occi
dental, centrală termică, termopane, ușă 
metalică totul nou. Tel. 215212. (Al)
• Deva, ultracentral decomandate, etaj 3,2 băi,
2 balcoane, centrală termică bine întreținut, 97 
mp, preț 56.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• zona Banca Românească urgent, 2 bă, balcon 
mare, centrăă termică parchet, gresie, faianță 
etaj 3, bloc de cărămidă 90 mp, preț 45.000 euro, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• zona M. Eminescu, dec., 2 băcoane, 2 băi, et. 1, 
neamenajat, preț 160.000 RON, tel. 0742/290024. 
(A3)
• zonă L Traian, dec., gresie, faianță, parchet, 
CT, garaj, boxă, et. intermediar, preț 70.000 euro, 
neg., tel. 0742/290024. (A3)
• zona L Traian, dec., gresie, faianță parchet, 
CT. termopane, garaj, boxă super-amenajat, 
preț 85.000 euro, tel. 0742/290024. (A3)

CADOURI IN CULORI
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• bloc cărămidă zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg., tel. 235208,0729/018866. (A6)
• zona LKaculu, dec., Deva, etaj 1,2 băi, (gresie, 
faianță), 2 balcoane închise cu termopan, CT, 
camere cu parchet, preț 52.000 euro, neg., tel 
231300,0740/317313. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, centrală termică, 
scară interioară, 130 mo. preț 240.000 ron. Tel. 
0722/564004. (All

Vând case, vile (13)

• casă, curte și grădină, in Deva, str. Horea, 
1600 mp, fs 20 m. Tel. 0726/586386. (1/25.09)

• casă nouă, Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică, 400 mp teren, preț 99.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• central Deva, totul nou, 2 intrări, 3 camere, 2 
bucătării, 2 băi, pivniță, centrală termică, 
canalizare, apă, gaz, 600 mp teren plus livadă, 
preț 350.000 ron. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă la Tâmpa, teren 4400 mp, preț negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• 5 camere, garaj, CT, gresie, faianță, parchet, 
grădină, zona Sântuhalm, preț 370.000 RON, neg, 
tel. 0742/290024. (A3)
• construcție nouă, 7 camere, nefinisată, curte 
și grădină 1200 mp, ideală pentru sediu firmă 
sau locuit, Deva, preț 120.000 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• Deva, str. Horea, 2 camere, baie, bucătărie, 
preț 95.000 Ron, neg, tel. 235208, 0729/018866. 
(A6)
• Deva, zonă ultracentrală suprafață construită 
150 mp, grădină suprafață 850 mp, ieșire la două 
străzi, preț 110.000 euro, neg, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• zona Pietroasa, P+l, construcție 2000, parter:
2 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, la etaj: 3 
camere, hol, baie, bucătărie, pretabil 2 familii, 
curte, st-290 mp, preț 110.000 euro, neg, tel. 
0745/640725. (A7)
• Dobra, 3 camere, bucătărie, anexe, teren 2000 
mp, preț 70000 lei, tel. 0745/786578. (A8)
• în Deva, constr. 2006, P+M, living, bucătărie, 2
băi, 3 dormitoare, teren 606 mp, preț 105.0001 
euro, tel. 0745/786578. (A8) : ,
• zona A. Vlaicu, 5 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, centrală termică, teren drept 1000 mp. 
preț 150000 euro negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• zona Ceangăi 3 camere, bucătărie, teren 600 
mp, preț 250000 lei, negociabil, tel. 0745/786578. 
(A8)
• la 25 km de Deva, 2 dormitoare, living, 
bucătărie, baie, hol, termopane, anexe, grădina, 
centrală termică ocupabilă imediat, preț 57.000 
euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 40 km de Deva, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 650 mp + 3700 mp, preț 9000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, zona M. Eminescu, 4 camere, bucătărie,
2 băi, centrală termică, termopane, teren 600 
mp, preț 360000 lei, tel. 0746/779288. (A8)
• zona 22 Decembrie, living, bucătărie, 2 băi, 4 
dormitoare, garaj, centrală termică, preț 135000 
euro negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, zona Liceul Pedagogic, P+l+M, 6 
camere, 2 băi, garaj, terase, centrală termică, 
teren 1300 mp, preț 150000 euro negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Ecee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, P+l, zonă centrală 4 camere, bucătărie,
2 băi, centrală termică, living, balcon, garaj, 
teren 1000 mp, piscină, preț 150000 euro nego
ciabil, tel. 0746/779288. (A8)
• la 15 km de Deva, P+l, 3 camere, bucătărie, 2 
băi, 2 balcoane, teren 600 mp, gaz, apă curent, 
preț 55000 euro negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• Deva, P+l+M, zona 22 Decembrie, 5 camere, 
bucătărie mare, 2 băi, centrală termică, 
termopane, beci, constr. 1993, preț 150000 euro 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• 22 km de Deva, P+E, living, bucătărie, baie, 3 
dormitoare, centrală termică, ideal casă de 
vacantă, teren 3000 mp, preț 85000 dolari, tel. 
0746/779288. (A8)
• urgent, in Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST=580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină în Deva sau Simeria, 
olata imediat Tel. 215212.-(Al)

Vând case la țară (17)

• in Roșcani, lângă apă curgătoare, 2 case, șură 
și grajd, garaj, anexe, grădină pomi, vie, teren 
arabil, preț 43.000 euro, negociabil. Tel. 
0746/150789. (T)
• sau schimb casă 2 camere, grădină 800 mp și 
teren 2700 mp, în Sarmizegetusa, cu garsonieră 
în Deva. Tel. 0722/461536. (T)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Mărăști, parter, multiple 
îmbunătățiri, obiecte sanitare noi, mobilată, 
contorizări, ocupabilă imediat, preț 670 milioane 
lei, negociabil. Tel. 222313,0747/692330. CD
• confort 1, dec., suprafață mare, etaj interme
diar, zona Ulpia, preț 24.500 euro, tel. 
0741/154401,227542, seară (A2)

• decomandate, bucătărie, baie, balcon, et. 
intermediar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• 2 camere, etaj intermediar, zona Dacia, preț 
62.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2) 
zona Dorobanți, zugrăvită parter, preț 68.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• decomandate, bucătărie, faianță + gresie, 
contorizări, Dacia preț 60.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)

• zona Mărăști, semidec., etaj intermediar, preț 
65.000 RON, tel. 0742/290024. (A3)
• zona Dorobanți oeu, gresie, faianță parchet, 
CT, bucătărie modificată st=40 mp, tel. 
0742/290024. (A3)
• zona Decebal -1. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată 40 mp, parchet, contorizări, stare 
bună preț 88000 ron negociabil, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona Progresul, vedere la stradă, parchet, 
faianță, apometre, gaz 2 focuri, stare foarte 
bună accept credit ipotecar, preț 67000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• zona Gojdu, decomandată contorizări. 
parchet, gresie, faianță ocupabilă pe loc, preț, 
74000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 232809. 
(A4)
• etaj 1, dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/00522! (A5)
• etaj 3, dec., contorizări, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dea, neamenajată st=40 mp, contorizări, 
balcon, Dorbanti, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228. (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progresul, bloc cărămidă parchet, 
vedere la stradă, contorizări, preț 6&000 RON, 
neg., tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• zona Mioriță balcon mare, contorizări, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizări, balcon, parchet, 
preț 235208,0724/620358 (A6)
• Deva, zona gării, etaj 1; balcon închis, 
temiopa jșă metalică parchet, gresie, faianță 
contorizări complete, preț 80.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• AL Saturn, decomandate, balcon închis, etaj 4, 
preț 75.000 ron, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, suprafață mare (41,5 mp), 
cameră cu parchet, contorizări, balcon, 
amenajată (gresie, faianță), boxă, preț 95.000 
RON, neg., tel. 231800; 0740/317314. (A9)
• decomandate, cameră cu parchet, contorizări 
integrale, etaj intermediar, zona Ulpia, Devă preț 
80.000 RON, negociabil, tel. 231.800. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• rfrect de la proprietar, etaj intermediar, exclus 
Dacia, Micro 15, ofer 85.000 ron. Tel. 0723/288282.
(T)

Vând terenuri (21)

• 3500 mp, intravilan, livadă și grădină, cu 
cabană 2 camere, în Deva, zona Căprioara, 
facilități apă curent, drum asfaltat, preț 25 euro 
mp, negociabil. Tel. 214866, 0740/984602, 
0729/902794. (T)
• don' terenuri extravilan, de 6000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0729/732560. (T)
• intravilan 500 mp, în Mărtinești, nr. 1. Tel. 
0254/246318, după ora 17. (0446072/25.09)
• intravilan 5700 mp, Prelungirea Vulcan, preț 28 
euro mp. Tel. 0746/150789. (T)
• livadă de 2,5 ha, in Roșcani, potrivită pentru 
parcelare, preț 1,5 euro mp, negociabil, împrej
muită natural de un pârâu adânc, situată în sat. 
Tel. 0746/150789. (T)
• loc de casă în suprafață de 1260 mp, în Deva, 
Str. Merilor, preț 30 euro mp, negociabil. Nu sunt 
agent imobiliar. Tel. 0721/451575. (T)
• teren intravilan 1,5 ha, în Roșcani: arabil 20 ari, 
livadă 65 ari, pădure 65 ari, preț 15 euro mp; în 
Cârjiți 10 -20 ari grădină cu pruni, 1 euro mp. Tel. 
0746/150789. (T)
• intravilan, la DN 7, între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, fiecare, utilități în 
zonă, preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă, 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,07243/169303, 
0740/914688. (A5)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Modele pentru ședințe foto 
& hostess (publicitate) 

pentru punctul de lucru din Deva

Vrei să apari în ziarul numărul 1 al județului 
Hunedoara?
Vrei să fii admirată și să câștigi și bani? 
Cuvântul Liber îți oferă această șansă.

Cerințe:
• aspect fizic plăcut
• seriozitate
• abilități de comunicare

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, sunați la 
0720/400455, persoană de contact Magda Șerban 
sau căutați-ne la sediul redacției din Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, parter (Clădirea Cepromin).
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Cele mai noi știri

din județ ți din lume, 24 de ore pe zi. șapte zile pe săptămână !
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei în 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Simeria

ANUNȚ5

WMSALOI
-ANGAJEAZĂ In regim de colaborare maseur, maseuză șl cosmeticeană 

calificați, cu experiența In masajul anticelulltic, de relaxare și de între
ținere.

-SE OFERĂ: ■ posibilități de câștig atractive
- program flexibil —
- mediu de lucru plăcut §

Progr»nw««-le ta 0LM/220.8I9 pentru programul tiu perso- Tel: °26* 2200,9 ®
nalizal ți beneficiezi de lS*i reducere. IULIU ftW&U bl. 13 RASTER

E
[&TRET1NERIEJ

vânzători ambulanți
Vrei să câștigi în 4 ore cât ai câștiga în 8 ore?

Cerințe:

program de lucru între orele 6,00 ■ 10,00; 
seriozitate;
dinamism;
abilități de comunicare.

S.C. APA PROD S.A. Deva anunță 
populația ți agenții economici care 

beneficiază de apă potabilă din sursa Sântămărie Orlea 
prin conducta DN 1000 mm că, în perioada 03.10.2006, 

ora 7.00 - 04.10.2006, ora 7.00, întrerupe furnizarea apei 
potabile în orașele Hațeg, Călan, Simeria, Deva și în 

comunele Sântămărie Orlea, Bretea Română și Băcia, 
pentru efectuarea unor lucrări de reparații la conducta DN 

1000 mm, mai sus-menționată.
Rugăm populația și agenții economici care beneficiază de 

apa potabilă din sursa Sântămărie Orlea să ia toate
- măsurile care se impun în această situație.

(6A329)

Oferim:

SC. DEPOALM SRL. Deva
Situat pe DN 7 la intrarea dinspre Arad ,
Vinde materiale de construcții i

Ofertă specială
Parchet laminat începând de la 18,99 ron / mp 

TVA inclus ,

• salariu fix + comision;
• atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv 
tânăr;
• un loc de muncă modern și sigur;
• echipament.

Relații la tel. 0254 / 219.127 sau 0749 / 079.121

Vă oferă cazare, masă și 
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioada 
01.09 -38.11.2006
inf laid Z &s. 0254049 J 1 ig 

teit‘fetî,0254/24*).175 g

SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. Gl.ap 6 
tel/fax.0254/234.125

DISTRIBUITOR AUTORIZAT SKY ATC:
-PAPETÂRIF.
-ELECTROZI, SCULE, UNELTE, CUIE ELECTRICE 
-ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
-BETONIERE

LA PREȚURI AVANTAJOASE
(61825)

TEAM CONSULTING
Ul+w «P54 231ZV. MhbiL W72 3tB35?. frrwmh 

«nttSOWjSTWrt ro
0«a, Aleea Pot», MA7, »P 62 parter. C.UÂ 6MW3

Ttammg
Bvaluai»
Asist Mita
Management

’ Ești trainer, vrei să colaborezi cu o 
firmă de consultanță și instruire?

Trimite-ți CV-ul și o Scrisoare de 
motivație la e-mail:anazsok@smart.ro 
sau fax: 0254/230.717 «®

S.C. fWnEHEK LEGIS SRL DEVA
Tel. 0765*243768 0788.189.103

înființează societăți comerciale în numai zece zile 
asigurând toate serviciile necesare (inclusiv stampila), 

modifică prin acte adiționale societăți existente 

asigura asistența juridică la redactarea contractelor 

reprezintă în instanță interesele persoanelor juridice. 
(59807)

Ruutiuran:
Construcții civile al Industriale 
Distribuție materiele construcții 

Comerț eteceoCMniee

CONTABIL. ANGAJEAZĂ
CONTABILITATE PRIMARĂ
CERINȚE: 
-cunoștințe minime do

contabilitate;
- cunoștințe IT; 
-vârsta maximi 40 enl.
AVANTAJE: 

-salariu motivant.

CONTABIL- SEF
CERINȚE:
-experiență In domeniu min.S ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximi 45 ani.
AVANTAJE: 

-eelarlu motivant; 
-condiții de lucru Intr-o 

echlpâ dinamici
Rel. le Tel.: 0723/400 «36 MU 0254/772 221 (59656)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURII^șwtnMEO»
- CONTAIIUTATI INFORMATIZATA

■ AUTOCAD 2D ți 10

■ ADMINISTRATOR RIȚ1 LI

TEL; 0254 206.210 
MOB; 0723.130.463
E-mail: officafrlim.ro

Site:

(56970)

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie)

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS5

• tAmmArir pvc și aluminiu mofiu rimau
■ 08AM TIRMOPAN > JALUZIU VRRTKAU ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL- 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX

DEVA, str Ion Creanga, bl. 25, ap. 2 
HUNEDOARA B-dul Dacia, bl. E 3, parter (62582)

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa: .
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga,

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

s intravilan, st 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilităti în zonă. Zăvoi-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303.0742/005228. 
(A5)
s intravilan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, in apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată, preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
s st 5538 mp. front stradal 15 m, utilități în 
apropiere. între Sânthalm și Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
s Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
s intravilan 700 mp, fs 25 m, intersecția 
localităților Almaș si Cozia, preț 16 euro mp. 
negociabil. Tel. 0745/639022. (Al)
• intravilan, st= 4800 mp, fs=30 m, acces din 
drum. apă. curent, zona Bârsău, preț 2,5 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, st= 2750 mp, fs=20 m. facilități: apă, 
gaz, curent, zona Sântandrei, preț 15 euro/mo, 
tel. 0742/290024. (A3)

S.C. QUANTUM LICHIDĂRI S.R.L. DEVA, desemnată lichidator al SC REMPES S.A. DEVA, în dosarul 

1467/2005 al Tribunalului Hunedoara, anunță vânzarea unor utilaje de prelucrare prin așchiere și deformări 
plastice, utilaje de ridicat, mașină de rectificat arbori cotiți BKD 50. Lista acestora se poate obține direct la 

tel./fax 0254-231.680.
De asemenea, este anunțată vânzarea activului CĂMIN NEFAMILIȘTI RĂUȘOR, comuna Râu de Mori, jud. Hune

doara. Prețul de pornire a licitației este de 255.150 RON.

Vânzarea va avea loc prin licitație publică cu strigare, în data de 11.10.2006, ora 10, la sediul S.C. QUANTUM 
LICHIDĂRI S.R.L. din Deva, stri Mărăști, bl.D3, sc. 4, ap. 44.

Utilajele pot fi văzute la adresa S.C. REMPES S.A. Deva, str. Dr. Victor Șuiaga nr. 1, iar căminul de nefamiliști în 

localitatea Râușor (persoană de contact ing. Bușcă Mircea, tel. 0721 -261.442).

Garanția de participare la licitație este de 30% din valoarea utilajelor licitate, respectiv din valoarea Căminului 
(255.150 RON), și se va vira în contul RO76WBAN2511000022505057 deschis la San Paolo IMI Bank Deva, până 

în data de ținere a licitației, ora 9,00.

Ofertanții vor depune până în preziua ținerii licitației, ora 16, la sediul lichidatorului, documentele prevăzute în 
caietul de sarcini, care se achiziționează de la S.C. QUANTUM LICHIDĂRI S.R.L.

Licitația se va repeta în zilele de 18.10.2006 și 25.10.2006, în aceleași condiții

Informații la telefoanele: 0254r231.680, 0723-276.313, 0723-382.073. Persoane de contact: Alic Deli-Maria și 

Paralescu loan. 164408)

S.C. QUANTUM LICHIDĂRI S.R.L. DEVA, desemnată lichidator al SC ALMOCONSTRUCT SRL DEVA, 

în dosarul 1107/2006 al Tribunalului Hunedoara, anunță vânzarea unor utilaje terasiere (rulou concasoi, 
buldozere, încărcătoare), strung SN 560, mașină întins șl fasonat, autoutilitare AR©, autotractor Roman, Auto
basculante R 19215, microbuz Rocar etc.)

Lista acestora și prețurile de pornire se pot obține direct la tel./fax 0254-231.680.

Utilajele pot fi văzute în locațiile SC ALMOCONSTRUCT SRL din Deva și Lupeni. Persoană de contact: ing. Bușea 
Mircea, tel. 0721/261442.

De asemenea este anunțată vânzarea prin licitație a 4 (patru) parcele de teren arabil cu următoarele suprafețe:

1. PARCELA 1 = 11.836 mp

2. PARCELA 11 = 6.130 mp

3. PARCELA III = 6.723 mp

4. PARCELA IV = 11.060 mp

Parcelele de teren sunt comasate și constituie un teren în suprafață totală de 35.749 mp. Parcelele sunt 
situate în extravilanul comunei Vața de Jos, jud. Hunedoara, lângă Stațiunea balneară Vața. Accesul la e|e se 
poate face din drumul asfaltat, la cca 100 m. Utilitățile se află la cca 500 m.

Terenul poate fi vândut pe parcele sau în întregime.

Terenul ((parcelele) pot fi văzute în comuna Vața de Jos, doritorii fiind conduși la fața locului de un reprezen
tant al Ghidatorului.

Prețul de pornire a licitației pentru terenuri este de 5 EURO/mp.

Vânzările vor avea loc prin licitație publică cu strigare, în data de 11.10.2006, ora 10, la sediul S.C. QUANTUM 
LICHIDĂRI S.R.L. din Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44.

Garanția de participare la licitație este de 30% din valoarea utilajelor licitate, respectiv a terenului (parcelelor) 
și se va Vira fa contul RO55 CARP 0220 0005 2078 RO02 deschis la BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. • 

Sucursala Deva, până în data de ținere a licitației, ora 9,00.

Qfertanții vor.depune până în preziua ținerii licitației, ora 16, la sediul lichidatorului, documentele prevăzute 
îhriMetyi oe sarcini. care se achiziționează de la S.C. QUANTUM LICHIDĂRI S.R.L

• *, Licitația se va repeta în zilele de 18.10.2006 și 25.10.2006, în aceleași condiții

mto-lrțâji^lgâW suplimentare se pot obține la telefoanele: 0254-231.680, 0723-276.313, 0723-382.073. 
Persuade fe contact: Alic Delî-Maria și Paralescu loan. '644io>

SOCIETATE COMERCIALĂ iCI □
ANGAJEAZĂ URGENT PRODUCĂTOR ÎNCĂLȚĂMINTE

- Tineri absolvenți în vederea calificării la locul de muncă.

- Croitori, cusători, salariu foarte atractiv, tichete masă, 

schimb transport gratuit.

Tel. 0254/221.749 0722/519.009 1

Vis a vis de McDonald 's 
Tel, 0254/234717, 

0742/030201,0749/551299 
euro dus |

LO

euro dus-întors-15 zile 
euro dus-mton-90 zile

• intravilan, st= 5700 mp, fs= 30 m, facilități: 
apă, gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 20 
euro/mp, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• intravilan, la 8 km de Deva, la șosea, ST 2000 
mp, toate utilitățile, apă, energie electrică, gaz, 
preț 3 euro/mp, tel. 235208, 0729/018866, 
0724/620358. (A6)
• teren intravilan, s=1100 mp, F.S.= 26 m. 
deasupra la bazinele de apă Dealul 700, drum 
asfaltat, preț 20 euro/mp, tel. 0745/640725. (A7)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• DN 7, intravilan, st 3041 mp, fs 90 m, apă, gaz, 
curent, certificat urbanism, avize, preț 35 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, peste linii, st 22000 mp, fs 110 m, 
curent, apă, preț 15 euro/mp, tel. 0746/779288. 
(A8)
• lângă cadastru, st 1460, preț 60 euro/mp. tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Vulcan, st 5400 mp, fs 50 m, curent, apă, 
preț 20 euro/mp negociabil, tel. 0746/779288. 
(A8)
• DN 7, intravilan, st 37000 mp, fs 90 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0745/786578. (A8)
• zona licee, 30 parcele cu st 600 mp, facilități în 
zonă, preț 21000 euro/parcelă negociabil, tel. 
0745/786578. (A8)
• intravilan Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, utilităti 
în zonă, preț neg., tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, S 500-1000 mp, toate 
utilitățile in zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumoar teren (22)

s 5 ha teren intravilan, la șosea. Deva sau împre
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

vând spații comerciale (25)

o Deva, zona 1 Decembrie, amenajat 
pentru birouri, cca 40 mp, preț negociabil și 
6 ha pădure veche de peste 100 ani în 
Bulzești. Relații la tel. 0741/556314. (9/20.09)

o Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje,? 
centrală termică, canalizare, apă, gaz, preț, 
82.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

• ofer spre închiriere 200 mp teren, pentru 
garaje, depozit etc., Deva, Str. Cernei, nr. 10, 
Deva. Tel. 0723/288282. (T)
• primesc in gazdă o elevă, chirie lunară 700.000 
lei, lângă Liceul pedagogic. Tel. 212865. (T)
• primesc'm gazdă tânăr(ă) nefumători sau alte 
vicii; ofer condiții ireproșabile; ofer și pretind 
seriozitate. Tel. 0723/851439, după ora 16. (T)
• zona telecabină, P+l, 4 camere, living 45 mp, 
scară interioară, centrală termică, garaj încălzit 
sub clădire, bucătărie, pivniță, 2 băi, curte, 
grădină, ideal sediu firmă sau locuință. Tel. 
249047,0721/192684. (T)
• apartament 2 camere semidec., Aleea Patriei, 
parter. C.T., mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 
euro/lună și garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 9,3 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul,3camere,nemobilat,CT nouă, chel
tuieli mici iarna, et. 2, zugrăvit, pe termen lung, 
preț 130 euro/lună, avans pe 3 luni, tel. 
0745/367893. (A2)
• ultracentral, s=77 mp, chirie 20 euro/mp, tel. 
0745/367893. (A2)
• Progresul s=38 mp, neamenajat vânzare, preț 
10.000 euro. tel. 0745/367893. (A2)
• garsonieră mobilată, CT, termopane, aragaz, 
frigider, totul nou, zona Kogălniceanu, preț 150 
euro, neg., tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Zamfirescu, preț 150 euro, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 3 camere, mobilat complet, zona 
T. Maiorescu, preț 350 euro/lună, tel. 
0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere dec., mobilat complet 
aragaz, frigider, zona piață, preț 130 euro/lună, 
tel. 0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobilat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună, tel. 223400.0724/169303,0742/005228. 
(A5)

Corn S.R.L. Orăștie
Mehtire, industriale șl perils-:» ier l i, 
riilist,

«schlere, Instalații electrice, 
și ii)1 zj.iv, .ii‘r aiiiriiliiiis.ii. 

iutuitați ÎSCSL FTA1 șî PTt 9.
tneimre la

A41315 Fo. 0254 M&M

gfeî ji ceea.1 tc căriîaf I!
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Radio Color Orăștie
organizează concurs pentru ocuparea 

postului de redactor șef știri

Cerințe: studii supt 'ioane sau experiență în domeniul 
media

| Se oferă: !

*

- posibilități de afirmare
- liberate de gândire și exp.imar
- salariu mativant
- bonuri de masă

CV-urile se depun la sediul Radio Color din Orăștie, P-fa 
Victoriei, nr. 20, pana la data de 2â septembrie 2006. 
Informafii suplimentare la telefon: 241701.

(63980)

ANUNȚUL STANDARD DE PARTICIPARE PENTRU PROCE
DURA DE LICITAȚIE LOCALĂ DESCHISĂ 

Tipul proiectului: „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL DC 15 BUCUREȘCI-ROVINA-MERIȘOR; DC 16 
BUCUREȘCI-ȘESURI, DC ISA CURECHIU-NICULEȘTI, 

COMUNA BUCUREȘCI", 
JUD. HUNEDOARA

Referirea publicației: Licitația nr. 1/2006
Autoritatea Contractantă Consiliul Local al comunei Bucureșci scoate la licitație un 

contracl mixt de servicii proiectare și execuție de lucrări pentru modernizarea drumurilor 
de interes local DC 15 Bucureșci-Rovina-Merișor, DC 18 Bucureșci-Șesuri, DC 18A 
Curechiu-Niculești, cu asistență financiară prin programul SAPARD și cofinanțare din 
partea Comunității Europene.

Dosarul de licitație este disponibil pentru consultare la sediul Consiliului Local 
Bucureșci, nr. 25, jud. Hunedoara.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 29.11.2006 ora 16,00.
O vizită pe teren va fi organizată pe data de 06.10.2006, ora 10,00 sediul C.L. 

Bucureșci, jud. Hunedoara.

Garanția de participare la licitație va fi în sumă de 48.000 RON.
Informații suplimentare se pot obține de la Consiliul Local Bucureșci, localitatea 

Bucureșci, nr. 25, județul Hunedoara, responsabil legal de proiect: Macrodin Constantin, 
tel./fax 0254/684178, 0254/684010. (64398)

Decese (75)

ft

So{ia Silvia, fiul Flaviu Petru și fiica Flavia Maria 
anunță cu durere în suflete încetarea din viată a celui
care a fost un bun sot, tată, socru și bunic,

dr. ROȘU FLAVIU DĂNILĂ
în vârstă de 74 de ani, din Brad. înmormântarea are
loc astăzi 26 septembrie, ora 14.

Dumnezeu să-l odihnească în pace

(3/25.09)

S&J Turism și Artă S.R.L., cu sediul în 
Ghelari, str. Valea Caselor, nr. 19, titular al proiectului Plan 
Urbanistic Zonal - Amenajare Complex Turistic extravilan 
Ghelari, anunță publicul interesat asupra audierii publice a 
raportului de mediu care va avea loc în data de 08.10.2006. 
Prezentarea raportului de mediu se va face începând cu ora 14, 
la sediul societății din Ghelari, str. Valea Caselor, nr. 19.

Dezbaterea este deschisă publicului interesat. Autorități 
participante: Agenția de Mediu Hunedoara, Consiliul Județean, 
Direcția de Sănătate Publică, Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Deva, Inspectoratul Teritorial de Muncă, S.C. RENEL Banat S.A., 
Comisariatul Gărzii de Mediu.

(64077)

Auto străine (37)

• vând urgent Nubira-vagon, an fabricație 2000, 
full-options, gri-metalizat, preț foarte avantajos, 
tel. 0254/221749,0722/519009. (T)

• vând bazin pentru combustibil, 5000 litri, și 
parbriz lunetă de BMW 520. Tel. 0721/667087, 
0722/738488. (T)

Pierderi (62)

Firmă germană având ca

cautâ
domeniul CONSTRUCJ1I,

n ta life: zidar, dulgher, fierar-betonist, lâmplar, 
zugrav, electrician, instalator-sanitar, maistru, inginer 
constructor și arhitect, cu posibilități de lucru în țară și

în Germania, prin trimiterea unei autobiografii hi 
Inaba română !a <rdresa: G.M.A. Schnitzar/Postfach

330125/79Q49.Freiburg/Deutschland.
(64322)

S.C. ECO INVEST S.R.L. Deva

■wm muncitori necalificați 
Angajează zidari

"■■■■ dulgheri 
pentru lucrări de construcții în județ. Informații la 
sediul firmei de pe strada Horea, nr. 68, sau la * 
telefonul 230305.

(64325)

• cast mar», 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semicentrală, liniștită, preț 1000 
euro. tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• ofer spre închiriere garsonieră, în Deva, 
mobilată complet, preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• oier spre închiriere spațiu comercial, Deva, 
amenajat occidental, 36 mp, preț 300 euro/lună 
Tel. 0722/564004. (Al)
• casă, Deva, 2 camere, living, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, CT, grădină, st 500 mp, garai, 
mobilată sau nemobilată, preț 400 euro/lună, tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• garsonieră, zona D. Zamfirescu, et. 1, balcon, 
contorizărl, preț 100 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• caut de închiriat garsonieră sau ap. 2 camere 
(ne)mobilat, zona Gojdu, Decebal, Piață, 
Dorobanți, ofer prețul pieței în funcție de 
condițiile oferite, tel. 0729/018866. (A6)
• spațiu comettiai, st 33 mp, zonă foarte bună, 
cu via pietonii, la bulevard, preț 10 euro/mp, 
tel. 235208,0729/018866. (A6)
• garaL zona Maoazlnul Tineretului (Baroul de 
ivocițl), preț 50 euro/lună, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• ap. 3 camere dec., 2 băl, nemobilat, zona 
Creangă, Deva, preț 150 euro/lună, tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

/

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, af 199a, gri metalizat, preț 
negociabil. Tel. 0745/772663. (T)

• vând Dada 1310, af 1997, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 616531. 
(7/21.09)

• vând Dada 1310, an fabricație 1985, RAR 2007, 
rovinietă 2007, stare de funcționare, necesită 
unele reparații, preț convenabil, relații la tel. 
0254/748743, 0720/729463, 0729/911056, Hune
doara. (T)
• vând Dada break, 1998, 41.000 km, alarmă, 
cutie cu 5 trepte, muzică, unic proprietar. Tel. 
0724/561136(T)

Camioane, remorci (39)

• vând ramorcâ pentru tractor, fabricată la 
Autonova Satu Mare, capacitatea 3 tone, 
basculabllă ambele pârțl șl spate, preț 
negodabll, Tel 282881, Na. (2/2&M)

vi «șteepti In Deva pe Aleea Salcâmilor, 
bl. 31, parter (lingi Lie. Auto) 

Tel. 230324,206003.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând pluguri pentru tractoare de 15 ■ 65 CP. 
Tel. 731494. (T)
• vând tractor U 650 cu remorcă șl plug, preț 135 
milioane lei, negociabil. Tel. 0254/775243, 
0742/061565. (T)
• vând tractor U65O, plug nemțesc, stare foarte 
bună, tel. 0722/642648,0254/232380. (T)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Anuță Dumitru. Se declară nul. (0446070/25.09) 
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Hățăgan Maria Se declară nul. (2/25.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Horvath Nicolae. Se declară nul. (0446067/25.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Peter Valeria Se declară nul (0446066/25.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
P’rtoiu Alexandro. Se declară nul. (0446073/25.09)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popa Adriana Se declară nul. (0446068/25.09)

Din partea Colectivului didactic al Școlii Generale „Regina 
Maria” Deva un ultim omagiu celui care a fost un bun 
coleg,

prof. CORNEL CÂLĂRAȘU
Sincere condoleanțe familiei îndurerate

• vând urgent și negociabil 2 bucăți 
buldozer S 651, preț 3400 euro bucata. TeL 
0721/204781(3/254)9)

Solicitări servicii (71)

Familiile Mânu Traian și Cocan Alexandru deplâng 
trecerea în neființă a celui care a fost

PETRE SPÂ’ ARU PAMFIL
Odihnească-se în pace!

Piese, accesorii (42)

• cumpăr tennocuple de temperaturi TeL 8740- 
963-904.
• vând un portbagaj pentru Dacia, stare 
ireproșabilă și un cântar-platformă deosebit, 
cântărește pană la 110 kg, fabricat de Balanța 
Sibiu, negociabil. Tel. 212272.0723/732560. CD

Mobilier și interioare (47)

• vând ferestre și uși tâmplărie PVC și aluminiu, 
uși metalice și uși de interior din lemn. Relații: 
Hunedoara, tel. 0740/252149. (T)
• vând mobââ suspendată bucătărie + mască 
chiuvetă lemn masiv, 350 ron, masă + 4 scaune 
bucătărie. 100 ron, servantă mahon, 250 ron, 
birou furnir cireș. 100 ron. mobilier hol, 250 ron, 
mochetă 1,20/3 m, 100 ron, tel. 218084. 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)

Televizoare (48)

• vând tv color Nordmende, diagonala 63 cm, 
stereo, teletext, meniu ecran, telecomandă, preț 
230 ron. Tel. 0254/225578, 0744/934462, 
0726/551701. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii pentru ocazii speciale, măsuri 40-
42-44, fiecare cu accesorii (nu închiriez). Tel. 
218084,0743/211074 sau 0722/586808. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând scânduri și stinghii cca 30 buc x 1,6 m, 
preț convenabil. Tel. 0728/051164. (T)
• vând un trunchi de cireș, uscat, 180 m 
lungime, 0,75 m grosime, și 3 trunchiuri de 1,50 m 
lungime și 0,35 m grosime, avantajos. Tel. 
212272,0723/732560. (T)

Electrocasnice (56)

• vând mașină automată fabricată în Franța, 
500 ron, combină frigorifică cu 4 sertare 
fabricată în Suedia, 500 ron, tel. 218084 sau 
0743/211074 sau 0724/643045. (T)

Altele (61)

• colecționar german cumpăr mașini da 
cusut Singer, Kaiser Naumann, Pfaff, trier 
16000 - «000 euro. Telefon 0751/987293. 
(6/154)94)6)

e închiriez popi metalici și vând Dacia 1310 în 
stare de funcționare. Tel. 0254/240773, după ora 
18. (0446071/25.09)

e caut urgent femeie pentru îngrijirea perma
nentă a unei femei bolnave, la domiciliu. Relații 
latei. 219934. (T)

Prestări servicii (72)

e fotograf profesionișt fotografiez și filmez 
nunți, pe sistem digital și DVD, telefon 
0726/715670. (T)
• transport mobHer cu auto de 1,2 tone, 14 mc 
volum; asigur demontare și manevrare profe
sională mobilier. Tel. 0254/225578,0744/934462, 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• coafor. Deva, 1 post, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16.
• coafor, Petroșani, 1 post, data limită 26.09. Tel.
213244.9- 16
• cofetar, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16
• cordzcțlonu articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 2 posturi, data limită31.10. Tel. 213244,9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Orăștie, 7 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244,9- 
16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori, 
Petrila, 1 post, data limită 5.10. Tel. 213244,9-16.
• confecțloneMsaniblor articole din textile,
Aninoasa, 20 posturi, data limită 26.09. Tel.
213244.9- 16.
• confectioner-asamblor articole din textile, 
Brad, 14 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244,9- 
16
• confecttoMr-asambtor articole din textile,
Călan, 30'posturi, data limită 1812. Tel. 213244, 
9-16
o contecHoner-aramblor articole din textile,
Călan, 8 posturi, data limită 30.10. Tel. 213244,9- 
16.
• confocționer-arainblor articole din textile,
Deva, 30 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244,9- 
16
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 20.10. Tel.
213244.9- 16
• confKțfonoresainbtor articole din textile.
Hunedoara, 11 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244,9-16
• confecțloner-aMniblor articole din textile, 
Hunedoara, 15 posturi, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16
• confecțtotHr-asunblor articole din textile,
Hunedoara, 4 posturi, data limită 31.10. Tel.
213244.9- 16.
• confecțtonot-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită Tel. 213244,9- 
16
• confecțloner-auinblor articole din textile, 
Hunedoara, 8 posturi, data limită 30.10. Tel. 
213244,9-16.
• contecționer-aiimblor articole din textile,
Lupeni, 27 posturi, data limită 30.09. Tei. 213244, 
9-16

(' SC FAtfipR VIDRA SA. QRĂȘTIE
societate în reorganizare juridică - organizează vânzarea prin 

LICITAȚIE PUBLICĂ, *n data de 02.10.2006, ora 12,00, la sediul 
din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara, 

a următoarelor bunuri mobile:

1. Articole de blană, textile și încălțăminte (42.714 buc.) în valoare 

totală de 2.394.384 lei RON, prețul de pornire pentru fiecare bun fiind 
prevăzut în caietul de sarcini.

2. Bunuri mobile reprezentând utilaje diverse:

- freză universală, 1 bucată = 2554 lei/buc.

- strung losif Ranghet = 2052 lei/buc.

- mașină de rabotat =1177 lei/buc.

- mașină de bordurat = 682 lei/buc.

- mașină de ascuțit scule = 2071 lei/buc.

- răcitor final = 1592 lei

Prețurile de pornire a licitației menționate mai sus nu conțin T.V.A. 

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. 
Hunedoara, și la telefonul 0724-256676.

(64354) 
k___________________________________________________________________________________7

Un ultim omagiu pentru cel care a fost
prof. CORNEL CÂLĂRAȘU

din partea familiei Istrate, din Deva.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate

• confecționer-asamblor articole din textile,
Petroșani, 4 posturi, data limită 25.09. Tel. 213244, 
9-16
• -reifectioner-a mb articole din textile, 
Vulcan, 45 posturi, data limită 30.09. Tel. 213244, 
9-16
• confectioner cablaje, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• confectioner cablaje, Deva, 100 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16.
• confecționer cablaje, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• confecționer cablaje, Orăștie, 30 posturi, data 
limită 20.10. Tel. 213244,9-16
• confecționer cablaje, Simeria, 30 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244,9-16
• confecționer tricotaje după comandă, Hune
doara, 8 posturi, data limită 20.10. Tel. 213244,9- 
16
• consilier economist, Deva, absolvent,lpost, 
data limită 30.09-, Tel. 213244,9-16
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Petrila, 1 post, data limită 2609. Tel. 213244, 
9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Petroșani, 1 post, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16
• consilier juridic, Orăștie,lpost, data limită 
25.10. Tel. 213244,9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 30.09. Tel.
213244.9- 16.
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.

• contabil Orăștie, 1 post data limită 19.10. Tel. 
213244,9-16
• contabi, Petroșani, 3 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• contabil Petroșani, 4 posturi, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• contabiFșef, Hațeg, 1 post, data limită 31.10. 
Tel. 213244,9-16.
• controlor calitate, Deva, 10 posturi, data limită
30.10. Tel. 213244.9-16
• coriianitor, Orăștie, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• cosmetician, Brad, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• cosmetician, Deva, 1 post, data limită 30.09. 
Tel. 213244,9-16.
• cosmetician, Hunedoara, calificare în 
domeniu, 1 post, data limită 30.09. Tel. 213244,9- 
16
• cosmetician, Petroșani, 1 post, data limită
10.10. Tel. 213244) 9-16.
• croitor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.10. 
Tel. 213244,9-16
• croitor, Hunedoara, 2 posturi, data limită30.10. 
Tel. 213244,9-16
• croitor, Lupeni, 10 posturi, data limită 15.10. 
Tel. 213244,9-16.
• croitor, Lupeni, 2 posturi; data limită 26.10. Tel. 
213244,9-16
• croitor-ștanțator, Brad, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244,9-16
• croitor-ștanțator, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 3611. Tel. 213244,9-16.

Oferte locuri de muncă (74)

• firmă distribuție angajează reprezentantă 
vânzări; cerințe: experiența distribuție, disponibili
tate deplasări, peritiis conducere cat. B. Tel. 
0788/357747.

(2/25.09)

• SC CORDUM SRL angajează personal - femei, 
pentru patiserie. Relații la tel. 0724/227208, 
0726/330659,0254/26188.

(4/25.09)

• societate comercială angajează șofer cu expe
riență în distribuție; cerințe: disponibilitate la 
program prelungit. Tel. 0788/357747.

(2/25.09)

• Societate comercială importatoare produse de 
tutun caută reprezentant zonal pentru județul Hune
doara cu domiciliul stabil în Deva. CV-urile la fax nr. 
0259/447152.

(1/30.08)

RECLAME
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• De vânzare. Primele exemplare aparți
nând primei rase de pisici antialergene din 
lume pot fi achiziționate deja în Statele 
Unite pentru suma de 3.950 de dolari.

Lupta cu drogurile
Londra (MF) - Cântăreața Courtney Love 

va realiza un documentar despre lupta ei 
cu drogurile și încercările de a scăpa de 
această dependență, precum și despre 
revenirea ei pe scena muzicii rock.

Fosta solistă a trupei Hole, în vârstă de 
42 de ani, s-a hotărât să ecranizeze lupta 
ei cu dependența de droguri, după o 
perioadă foarte lungă de timp petrecută în 
clinici de dezintoxicare, și este decisă să 
arate fanilor săi că începe să își revină. 
Proiectul său, care deocamdată nu are un 
titlu, este filmat pentru postul britanic 
Channel 4, și o va prezenta pe Love în timp 
ce înregistrează un nou album, se reîn
toarce la actorie și reînnoâdă relații 
sociale.

Revista Rolling Stone a numit-o pe Love 
„cea mai controversată femeie din istoria 
rockului”.

Bărbi Willi Chevalier 
își prezintă barba la 
Campionatul European al 
Bărbilor de la Amberg, 
în Germania, unde au 
participat 131 de per
soane din nouă țări.

(Foto: EPA)

Șapte milenii ascunse în lut

Vor colaborare
Beijing (MF) - Statele 

Unite ale Americii sunt 
pregătite să colaboreze 
cu China în domeniul 
spațial civil, a declarat, 
luni, directorul NASA 
Michael Griffin, în tim
pul primei vizite făcute 
vreodată de un șef al 
agenției spațiale ameri
cane în această țară asi
atică. „Pentru Statele 
Unite, această vizită re
prezintă primul pas în 
vederea stabilirii unor 
relații mai strânse cu 
programul spațial chi
nez”, a declarat Griffin 
presei, calificând vizita 
sa ca fiind „de explo
rare” și „luare de con
tact”. „NAȘA nu poate 
coopera cu programul 
militar, dar am avut o 
întrevedere agreabilă cu 
partea civilă a progra
mului spațial al Chinei”, 
a precizat acesta. Dia
logul între Administrația 
națională spațială chine
ză și NASA va continua 
cel puțin o dată pe an.

Connery (Foto: fan)

■ Arheologul italian 
Giusppe Orefici a des
coperit în Peru vestigii 
vechi de șapte milenii.

Cel mai 
bun Bond
Los Angeles (MF) - 
Sean Connery a 
obținut titlul de cel 
mai bun „James 
Bond", în urma unui 
sondaj realizat de 
revista SFX, care va fi 
publicat în ediția din 
27 septembrie, în 
așteptarea lansării pe 
marile ecrane a celui 
mai recent film din 
seria agentului secret 
007, „Casino Royal". 
Connery i-a surclasat 
pe ceilalți actori care 
au avut, pe rând, 
acest rol, fiind urmat 
în clasament de 
Pierce Brosnan, 
Roger Moore, Timo
thy Dalton și George 
Lazenby.

Cahuachi ■ Arhelogul ita
lian Giusppe Orefici a des
coperit în așezarea peruană 
de la Cahuachi, după 30 de 
ani de explorări, obiecte care 
au vârstă de șapte milenii. 
Acestea au fost găsite în inte
riorul unei piramide constru
ite din lut. Piramida înaltă de 
30 de metri domină sit-ul 
unde se găsesc numeroase 
locuințe săpate direct în sol, 
cu pereți consolidați cu ziduri 
din cărămizi de chirpici. Con
strucția este asemănătoare ca 
formă celor construite de 
azteci în Mexic. Orefici a avut

A început postul Ramadanului

Jackie se bucură de o plimbare tacticoasă 
pe spinarea mamei într-un parc de animale 
din Olanda. (Foto: fan)

■ De duminică, odată cu 
răsăritul soarelui, a înce
put Ramadanuî, a noua 
lună a calendarului islamic.

București - Perioada de 
post, Ramadanuî este pentru 
musulmani luna iertării, în 
care aceștia încearcă sa se 
purifice, renunțând la pasiuni 
și vicii, încercând să nu 
mintă sau să fure.

Luna sfântă Ramadan du
rează 29 de zile, timp în care 
musulmanii contemplă asu
pra păcii și a armoniei 
divine, cele patru săptămâni 
fiind petrecute în abstinență 
totală și rugăciuni. Credin
cioșii musulmani cred că, 
potrivit spuselor profetului 
Mahomed, luna Ramadan .este

Vaclav Havel premiat în Germania

Patrupezii din mașini
Los Angeles (MF) - Arnold Schwarzeneg

ger, celebrul actor devenit guvernator al 
statului California, a promulgat o lege care 
pedepsește persoanele care pun în pericol 
viața animalelor lor de companie lăsându- 
le pradă căldurii din mașină. „în fiecare 
an, numeroși câini mor pentru că au fost 
închiși în mașini, în timp ce proprietarii 
lor munceau, făceau cumpărături sau se 
plimbau.”, a declarat Schwarzenegger. Per
soanele care se fac vinovate de aceste 
lucruri vor plăti amendă de până la 100 
de dolari, iar recidiviștii sunt pasibili de 
pedeapsă cu până la șase luni de 
închisoare. Cruzimea față de animale se 
pedepsește în California cu amenzi de până 
la 20.000 de dolari și, în funcție, de caz, cu 
închisoarea.

■ Fostul președinte Va
clav Havel va fi premiat în 
Germania pentru anga
jamentul său european.

Ratisbonne (MF) - Fostul 
președinte ceh Vaclav Havel a 
primit la Ratisbonne premiul 
„Brucken” („Bruckenpreis”), 
decernat de acest oraș din 
sudul Germaniei în semn de 
recunoaștere a angajamentul

Mai vrea un copil
Los Angeles (MF) - Actrița 

Katie Holmes își dorește încă 
un copil și i-a promis logod
nicului ei, actorul Tom Cru
ise, că-1 va concepe imediat 
după nunta lor, programată 
în această toamnă. Starul din 
„Batman Revine”a adus pe 
lume primul copil al cuplului, 
Suri, în aprilie.

O sursă apropiată actriței a 
declarat publicației National 
Enquirer: „îi place rolul de 
mamă și abia așteaptă să mai 
aibă un copil. Dar, mai întâi, 
vrea să devină soția lui Tom. 
așa că au făcut un pact”. Nun
ta cuplului numit de presă 
TomKat va avea loc în urmă
toarele șase săptămâni, a 
indicat purtătorul de cuvânt 
al celor doi, în urmă cu o 
săptămână.

Katie este foarte emoțion
ată la gândul unui nou copil.

nevoie de mai multe, excava
toare pentru a scoate la 
suprafață vestigiile situate 
sub movilele de la Cahuachi.

„Este o situație nemaiîn
tâlnită: pe o suprafață de 24 
de kilometri se găsesc numai 
construcții de chirpici; este 
cea mai mare așezare de acest 
tip din lume. Nu găsești lo
cuințe, ci doar temple”, a 
spus Giuseppe Orefici.

Se pare că așezarea explo
rată de arheologul italian 
Orefici a fost un centru de 
pelerinaj al reprezentanților 
culturii Nazca, veche de câte
va milenii. Clima uscată a 
favorizat mumificarea cada
vrelor găsite în mormintele 
din sit, astfel încât țesuturile 
și veșminte acestora sunt 
aproape intacte.

în prima zi de Ramadan, se împarte pâine pentru credincioșii 
musulmani, în Peshawar (Foto: epa)

luna în care porțile Raiului se 
deschid și cele ale iadului 
sunt închise.

european și a eforturilor sale 
de reconciliere între germani 
și cehi. Vaclav Havel (69 ani) 
a împărtășit „mai ales cu un 
număr mare de tineri” viz
iunea sa despre o Europă uni
tă, a declarat primarul conser
vator al orașului Ratisbonne, 
Hans Schaidinger. Viața și 
opera lui Vaclav Havel, scriitor 
și dramaturg, merită „toată sti
ma”, a declarat președintele 
Camerei Deputaților din Ger

Allah le-a poruncit să 
postească timp de o lună, să 
se roage, iar apoi să se 

mania (Bundestag), Norbert 
Lammert, într-un discurs. 
Havel este al doilea om politic 
străin căruia i se decernează 
acest premiu, în valoare de 
15.000 de euro, după fostul min
istru polonez al afacerilor 
externe, Wladyslaw Barto- 
szewski. Fostul dizident ceh 
Vaclav Havel este erou al 
luptei împotriva comunismului 
și simbol al reînnoirii demo
crației în Europa de est. 

bucure timp de trei zile. IÎ cea 
de a 27-a nopate din timpul 
Ramadanului, Coranul a fost 
revelat profetului Mahomed 
de către Allah. La sfârșitul . - 
Ramadanului, musulmanii 
vor sărbători Ramadan Bay- 
ram, cu baclavale, sarailii, 
fructe glasate, suberek, gean- 
tak și alte specialități tra
diționale.

în timpul întâlnirii de luni 
cu reprezentanții comuni
tăților musulmane, Suveran
ul Pontif și-a exprimat „stima 
și respectul profund” pentru 
religia islamică. întâlnirea cu 
dipomați din 22 de state 
musulmane și cu liderii co
munității musulmane din 
Italia a avut loc la reședința 
pontificală de vară, de la 
Castelgandolfo.

îmbrăcate în gorile,
aproximativ 600 de per- [ 
soane au participat la 

j „Marea Cursă a Gori- !
lelor”, în centrul Lon
drei, pentru a atrage 

: atenția asupra speciei jj 
I aflate pe cale de dis- *

pariție. (Foto: EPA)


