
Probleme cu sediul 
Bibliotecii

/p. 5

J" --------------
Scrie literatură 
pentru copii

Penultimul hop 
pentru Jiul

/p. 7

I

FONDAT 1989
APARI LA DEVA
Tel.0254/211275

Anul 16, nr. 3984

Sâmbătă
4 iunie 2005

12 pagini

5000 lei (0.50 lei noi)

seara

Minerii, datori vânduți!
■ zînnn rla minori din mineri. Cozile la băncile pri- 10-12 milioane cât câștigă un precis, cu ele lfTa cumidimineața la prânz

a fost vedetă, ieri, la poalele Cetății Devei. 
Proprietarul acesteia spune că oricât ar pri
mi pentru ea nu o va vinde niciodată. Mica 
bijuterie a fost un cadou primit de gim
nasta româncă de la un președinte de stat 
din America de Sud. (Foto: Tralan Mânu)

I • Bancomate nefuncționale. întreaga 
rețea de ATM-uri și POS-uri (bancomate și 
respectiv terminale electronice de plată) a 
BancPost nu va funcționa începând de 
astăzi, 4 iunie, de la ora 21.30, până 
duminică, 5 iunie, la ora 9.30. (C.P.)

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-«KW pede cu putință. Ai vreo între
bare pentru primarul localității 

în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 
și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe 
adresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro . Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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24.624 de elevi vor primi câte 200 euro 
pentru calculator
la adresa www euro200.edu.ro, Ministerul Educației și Cer
cetării a afișat lista finală a beneficiarilor ajutorului financiar în 
valoare de 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator.

■ 4000 de mineri din 
(ei 5500 câți sunt în 
Valea Jiului sunt datori 
vânduți băncilor.

Petroșani (I.J.) - întrece
rea în oferte ale firmelor care 
comercializează electronice și 
electrocasnice i-a zăpăcit pe

Cozile la băncile pri- 
formează încă de la

mineri, 
vate se 
primele ore ale dimineții. Cei 
care nu-și cumpără nimic a- 
plică „suveica”: iau un credit 
pentru a-1 acoperi pe altul fă
cut mai demult. Așa că „bă
ieții” și-au arvunit salariile în 
avans pe câțiva ani pe credi
te de consum. Din salariile de

Ieri, în deschiderea 
„Serbărilor Cetății”, telecabi- 
na de pe Dealul Cetății a 
pornit. Oarecum inaugural, 
evenimentul a fost foarte 
așteptat de deveni. Conform 
primarului Mircia Muntean, 
telecabina a fost construită 
în scopul promovării turis
mului. /p.3 (Foto: Tralan Mânu)

precis, cu ele li s-a cumpărat 
tăcerea. Muncesc necondițio
nat pentru plata lor”, spune 
un fost director CNH.

Minerii s-au îndatorat peste 
măsură și la chioșcul minei. 
O dată ce ai intrat In sistemul 
de credite, practic e foarte

10-12 milioane cât câștigă un 
miner, ortacilor abia le mâi 
rămân bani de mâncare. Afir
mația aparține vicepreședin
telui LSMVJ, Arpad Sipos 
„De vreme ce peste 80%^dln- 
tre mineri sunt dator: rafllci-

Ia- 
greu să mai ieși”, adaugă 

mineri cu botul pe labe Mai Sipos.

lor, nu poți spune că &ț 
rii mari. Creditele i-au’i

Aurul dacic - în punga PSD? '
■ Audiat de procurori, 
Ceia a făcut o declara
ție șoc despre benefici
arii comorilor dacice.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.itroliffllnformmedli.rc

Deva ■ Potrivit unor surse 
judiciare, Iulian Ceia, unul 
dintre interlopii arestați, a de

clarat că a vândut brățările 
dacice unor oameni influenți 
din PSD. Contactat de CL, Au
gustin Lazăr, procurorul care 
anchetează cazul, nu a putut 
confirma aceste informații. 
Surse neoficiale din SRI au 
declarat pentru CUVÂNTUL 
LIBER, cu o lună înaintea a- 
restărilor, că Iulian Ceia este 
o persoană „sprijinită” puter
nic de la centru.

în ceea ce-i privește fie fra
ții Nedelcu, există pereoane 
din Deva care au fost victime 
ale agresiunilor acestora. „Mu
gurel (Nedelcu n.r) m-a bătut 
cu sălbăticie în spatele baru
lui „Supreme” pentru că nu || 
am plătit dobânda la timp W 
a pus să aleg între un maxi 
lar rupt sau nas rupt. Mi-a 
rupt nasul fără să clipeaâcă”, 
declară A.C din Deva.

Sărbătoare
Deva (S.B.) - „Serbă

rile Cetății” vor continua 
astăzi de la ora 17.30 pâ
nă la miezul nopții. Pro
gramul manifestărilor 
cuprinde lansarea volu
mului „Cetatea Devei In
tre legendă și istorie”, 
recitaluri ale formațiilor 
și soliștilor locali și con
certul „Cream” /p.3

Poliția metropolitană
■ Cei mai mulți dintre 
polițiștii municipali se 
vor numi, din toamnă, 
polițiști metropolitani.

vor mai rămâne doar servici
ile de cercetare juridică și de 
circulație. Serviciile de pază și 
ordine, economicul, evidența 
populației etc. vor fi trecute în 
subordinea CL. în acest sens,

Deva (I.J.) - Consiliul Local 
Deva a votat ieri, în unani
mitate, condițiile de organi
zare și desfășurare a concur
sului pentru 12 fimcții publice 
în cadrul Direcției „Poliția Co
munitară”. „Ministrul Blaga a 
declarat că de la 1 noiembrie 
se va forma în municipiile re
ședință de județ așa-numita 
poliție metropolitană. Practic, 
din fosta poliție municipală

mai avem nevoie de 12 posturi 
pentru care se va organiza 
concurs”, a precizat Mircia 
Muntean, primarul Devei.

Până la organizarea și des
fășurarea concursului, a fost 
numit să coordoneze noul ser
viciu Cristian Cioflică. Aceas
ta pentru că, potrivit primaru
lui Devei, Cioflică este cel mai 
vechi și cel mai in măsură să 
organizeze o nouă direcție.

Un teribil accident-ăp circulație a avut loc ieri 
dimineață pe DN7, în dreptul localității Aurel Vlaicu. 
O persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost grav rănită. 
/p.3 (Foto: Tralan Mânu)
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• Alexandru Mironov, fost ministru al Ti
neretului și Sportului în Guvernul Văcăroiu, 
cunoscut ca un apropiat al lui Ion Iliescu, 
și-a dat demisia din PSD. El a arătat că 
motivul pentru care a luat această decizie e 
faptul că PSD s-a depărtat de stânga politică.

• Șeicul Mohammad Hussein Bațfafch, o 
autoritate a islamului șiit, a cerut eliberarea 
ziaristei franceze Florence Aubenas și a ghi
dului său, Hussein Hanoun, luați ostatici în 
Irak în 5 ianuarie. Autoritățile franceze au a- 
nunțat că au informații privind soarta lor.

Votul lor nu ne afectează

Despre 
Constituție

Berlin (MF) - Preșe
dintele francez Jacques 
Chirac se va întâlni azi, 
la Berlin, cu cancelarul 
german Gerhard Schro
der, pentru a discuta de
spre Constituția euro
peană, respinsă recent 
de Franța și Olanda.

Sarkozy, 
confirmat

Paris (MF) - Nicolas 
Sarkozy, liderul Uniunii 
pentru o Mișcare Popu
lară din Franța (UMP), 
a fost numit în funcția 
de ministru de Interne 
și vicepremier în Guver
nul condus de Domini
que de Villepin, a cărui 
componență a fost anun
țată oficial joi seara. 
Philippe Douste-Blazy 
este noul ministru de 
Externe, iar Thierry 
Breton este titularul 
portofoliului Economiei 
și Finanțelor. Michele 
Alliot-Marie a fost con
firmată în funcția de mi
nistru al Apărării, iar 
Jean-Louis Borloo rămâ

Coeziunii 
Sociale și 
Locu
ințe
lor.

ne la Ministerul Muncii,

C.V. Tudor
(Foto: arhivă)

Așteptat 
în una
nimitate

■ Tăriceanu la Berlin: 
Referendumul din Franța 
și Olanda nu denotă 
respingerea extinderii UE.

Berlin (MF) - Votul nega
tiv la referendumul din Fran
ța și Olanda privind Consti
tuția europeană reflectă ne
mulțumirea populației din 
statele respective față de poli
ticile interne, și nu denotă o 
respingere a proiectului de 
extindere europeană, a afir
mat, joi seara, premierul Că
lin Popescu Tăriceanu.

El s-a întâlnit, la Berlin, cu 
reprezentanți ai mediilor poli
tic, economic, cultural și so
cial din Germania, cărora le-a 
prezentat măsurile aplicate 
până în prezent de autorități
le române în procesul de inte
grare europeană și le-a răs
puns la întrebările legate de 
politica externă a României.

Tăriceanu le-a explicat că 
Executivul de la București 
este hotărât să aplice, con
form calendarului, măsurile 
convenite în negocierile cu 
Uniunea Europeană, bazându-

Călin Popescu Tăriceanu și cancelarul Gerhard Schroeder (Foto: epa)

se și pe voința liderilor euro
peni de extindere a UE prin 
includerea României și Bulga
riei. Uniunea Creștin-Demo- 
crată din Germania va propu
ne ca Tratatul de aderare a 
României la UE să fie ratifi
cat de Parlamentul de la Ber
lin după publicarea raportu
lui de monitorizare al Comi
siei Europene și numai dacă 
acest raport va releva faptul

că sunt respectate criteriile 
de aderare.
Schroeder ne susține

Cancelarul german Ger
hard Schroeder s-a pronunțat 
ferm împotriva unei eventua
le redeschideri a negocierilor 
pentru integrarea României 
în UE, amintind că, prin Tra
tatul de aderare din luna a- 
prilie, atât autoritățile româ

ne, dar și Uniunea Europeană 
s-au obligat să finalizeze acest 
proces.

Cancelarul german l-a pri
mit, ieri, pe premierul Călin 
Popescu Tăriceanu la reședin
ța sa privată din Berlin, pen
tru o discuție al cărei princi
pal subiect a fost integrarea 
europeană a României.

Cei doi au discutat despre 
problemele apărute în urma 
votului negativ înregistrat la 
referendumul din Franța și 
Olanda asupra Constituției 
europene, cu implicații la ni
velul întregii Uniuni.

Schroeder a arătat că refe
rendumul din Franța și Olan
da a creat o situație destul de 
dificilă, care generează dezba
teri legate de o eventuală a- 
mânare a procesului de extin
dere a UE și reluarea negocie
rilor cu România și Bulgaria.

El a precizat că este un ad
versar deschis al acestor idei, 
amintind că, prin Tratatul de 
aderare a României și Bulga
riei, semnat de statele mem
bre UE în luna aprilie, ambe
le părți implicate și-au asu
mat anumite obligații.

București (MF) - Biro
ul Permanent al 
PPRM, care s-a în
trunit joi în ședință 
extraordinară, s-a 
pronunțat, în unani
mitate, pentru reve
nirea lui Corneliu Va
dim Tudor în funcția 
de președinte al par
tidului. Din cei 30 de 
membri ai biroului 
care au participat la 
ședința extraordinară, 
27 s-au pronunțat 
pentru excluderea lui 
Corneliu Ciontu și 28 
pentru excluderea lui 
Anghel Stanciu din 
partid. Membrii Bi
roului Permanent au 
decis să supună la 
vot, la Consiliul Na
țional al PRM de azi, 
anularea modificărilor 
aduse Statutului 
PRM, în ședința Con
siliului Național din 
12 martie 2005.

Vasile Ion face dezvăluiri
S Tatăl jurnalistei Marie 
Jeanne Ion a declarat că 
răpitorii celor trei au 
ucis a Iți ostatici.

Buzău (MF) - Senatorul 
PSD de Buzău, Ion Vasile, 
tatăl jurnalistei Marie Jeanne 
Ion, a declarat ieri, într-o con
ferință de presă, că fiica sa. 
și cei doi colegi ai ei, Sorin 
Mișcoci și Ovidiu Ohanesian, 
au fost răpiți în Irak de o gru
pare teroristă care a ucis 
ostatici.

Cu aceeași ocazie, tatăl lui 
Marie Jeanne Ion a adăugat 
că cei care cred că răpirea

jurnaliștilor a fost o însce
nare au probleme psihice.

Totodată, senatorul de Bu
zău, Ion Vasile, a dezvăluit 
mesajul primit, la un moment 
dat, de la răpitori pe robotul 
telefonic de acasă.

„în 28 aprilie eram la Co- 
troceni și am venit acasă. Am 
căutat pe robot, pentru că sim
țeam că e ceva în neregulă. 
Am găsit mesajul, care era u- 
nul dramatic, de amenințare, 
prin care mi se transmitea că 
Marie Jeanne a dorit să trans
mită un ultim mesaj înainte 
de a muri, mesaj pe care eu 
îl voi primi peste patru ore, în 
aceeași zi. Nu am mai primit

nici un mesaj. Era în engleză, 
însă pe fond era arabă. Cred 
că cineva traducea. Era un 
mobil din Bagdad, același 
după care s-a vorbit la Prima 
TV”, a declarat Vasile Ion.

Cu o zi înainte, în 27 apri
lie, expirase cel de-al doilea 
ultimatum de 24 de ore dat de 
răpitori, iar autoritățile româ
ne au anunțat că au cerut 
grupării care îi deținea pe cei 
trei ziariști români prelungi
rea termenului-limită.

în aceeași zi, autoritățile au 
mai solicitat să fie eliberată 
necondiționat Marie Jeanne 
Ion, pentru continuarea dis
cuțiilor.

Morți în 
atentate

Bagdad (MF) - Zece . 
persoane au fost ucise și f, 
alte 12 rănite, joi seară, 
într-un atentat sinucigaș 
cu mașină-capcană, co
mis în apropiere de Bal- 
ad, la 70 de kilometri 
nord de Bagdad. Victi
mele au fost transporta
te la spitalul din Balad.

Pe de altă parte, cleri
cul șiit irakian Aii Ab
del Hussein a fost asasi
nat, în cursul nopții de 
joi spre vineri, în orașul 
Basra, de două persoane 
înarmate.

Violente interetnice
A

Duekoue (MF) - Cel puțin 70 de persoane 
au fost ucise, miercuri și joi, in violențele 
interetnice din regiunea Duekoue din Coas
ta de Fildeș, a anunțat ministrul pentru 
Reforma Administrativă, Eric Kahe, care 
nu a exclus posibilitatea agravării bilanțu
lui, Ministrul a precizat că în mod sigur 
nu au fost descoperite toate corpurile neîn
suflețite din acest sector împădurit, în care 
se află și plantații de cacao.

Joi seară, un calm aparent se înregistra 
în regiunea Duekoue, aflată sub controlul 
loialiștilor și unde a fost instaurată o 
restricție de circulație.

Atentat revendicat
Dubai (MF) - Gruparea ior

danianului Abu Mussab al- 
Zarqawi, liderul organizației 
din Irak a rețelei al-Qaida, a 
revendicat, joi, atentatul sin
ucigaș cu mașină-capcană sol
dat cu moartea unui oficial 
local din Baaquba și a gărzi
lor de corp ale acestuia.

Capitală administrativă a 
provinciei Diyala, orașul Baa
quba este situat la 60 de kilo
metri nord de Bagdad și este 
teatrul a numeroase atentate 
comise împotriva forțelor de 
ordine și a oficialilor locali.

Grupul condus de al-Zarqa- 
wi, pentru arestarea căruia 
SUA oferă o recompensă de 25 
de milioane de dolari, a re- 
vendiat numeroase atentate, 
răpiri și asasinate comise în 
Irak după înlăturarea regimu
lui lui Saddam Hussein.

protest jurnalistic Ziariștii libanezi au protestat ieri in centrul Beirutului pen
tru uciderea în urma exploziei unei mașlni-eapcană a euiegulul lor Stante Bbkmk, cu
noscut reporter al ziarului An-fchar. (Foto: epa)

Dosarele, pe internet
Timișoara (MF) - Secretarul de stat pen

tru problemele revoluționarilor, Petrișor 
Morar, a declarat, ieri, că din această lună 
vor fi publicate pe internet dosarele revo
luționarilor, astfel ca acestea să poată fi 
verificate și depuse eventuale contestații. 
Morar a rugat toate persoanele interesate 
să intre pe respectiva pagină de internet 
pentru a vedea cine solicită certificat de 
revoluționar și pentru a trimite contestații 
dacă este cazul. El a spus că aceste măsuri 
de verificare sunt luate pentru a fi evitate 
situații în care falși revoluționari să 
primească privilegii.

Berlusconi propune reconfigurarea UE
Roma (MF) - Uniunea Euro

peană trebuie să își regân- 
dească modul de funcționare, 
să reducă birocrația și să dez
volte economia, ca urmare a 
dublului vot negativ acordat 
de Franța și Olanda la refe- 
rendumurile privind Consti
tuția UE, a declarat premierul 
italian, Silvio Berlusconi.

Berlusconi a respins apelul 
lansat de unul dintre partide
le de dreapta care fac parte

din coaliția aflată la guver
nare, în vederea organizării 
unui referendum pe tema 
Constituției europene în Ita
lia, dar a criticat sistemul ex
cesiv de birocratic al Uniunii. 
Parlamentul italian a ratificat 
deja Constituția în aprilie.

UE trebuie să rezolve pro
blema generată de faptul că a- 
re „prea multe legi, prea mul
te regulamente și prea multă 
birocrație”, a declarat premie

rul italian. Comisia Europea
nă a anunțat că intenționează 
să inițieze o procedură prin 
care să oblige Roma să țină 
sub control deficitul bugetar. 
Comisia a criticat modul în 
care este gestionată economia 
Italiei, declarând că deficitul 
înregistrat în peninsulă nu 
poate fi pus pe seama „unui 
eveniment neobișnuit, imposi
bil de controlat de către auto
ritățile italiene”. Silvio Berlusconi
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• Amenzi. în ultimele 48 de ore polițiștii 
hunedoreni au aplicat 168 de amenzi la le
gea circulației, din care 22 pentru viteză 
excesivă și au ridicat șase permise de con
ducere, dintre care trei pentru acool. Va
loarea totală a amenzilor aplicate a fost de 
peste 190 de milioane lei. (M.T.)

Serbările 
Cetătii 2005

• Furt de „curent". Patru persoane din 
Petroșani au fost depistate, de polițiștii de la 
Serviciul de Ordine Publică și angajați ai 
Electrica, branșate ilegal la rețeaua de dis
tribuție a energiei electrice. Aceștia sunt 
cercetați în stare de libertate pentru furt de 
energie electrică și distrugere. (M.T.)

• Sărbătoare populară. în data de 9 iunie, 
la Aninoasa, va avea loc „Nedeia Tulipanu- 
lui" la care va participa Corala „Gavril Mu- 
zicescu" din Constanța. Sărbătoarea este 
precedată de o slujbă religioasă a hramului 
bisericii ortodoxe din localitate, „înălțarea 
Domnului". (S.B.)

• Recuzare. Iulian Ceia, unul dintre membrii 
grupului din Deva, învinuit de trafic cu 
comori dacice furate din Munții Orăștiei, a 
recuzat, ieri, întreaga Curte de Apel din Alba 
lulia, astfel că nu a putut fi judecat recursul 
făcut de aceștia față de măsura arestării pre
ventive. (M.F.)

Deva (S.B.) - De la „Tele- 
cabina de plan înclinat” a 
Devei care a început să facă 
trasee regulate pentru oricine 
dorește să ajungă între 
ruinele Cetății și până la vata 
din zahăr roz-bombon, de la 
scena amenajată pentru cei 
care s-au produs în spectacole 
„pentru toate gusturile” și 
până la cergi din lână de oaie 
sosite pentru vânzare tocmai 
din îndepărtatul Maramureș.

Acestea sunt repere după 
care își poate închipui oricine 
ce înseamnă serbările unei 
localități. Așa ceva se petrece 
timp de trei zile în munici
piu. Și este vorba despre 
serbări cu buget redus!...

Asta am uitat să speci

Dispăruta de 
trei luni

Serbările Cetății 2005 la Deva au însemnat distracție pentru devenii care au ieșit cu mic, cu mare în aer liber (Foto: Traian Mânu)

Deva (M.S.) - O tânără 
e 17 ani, din Deva, a 

dispărut de acasă în 
urmă cu 3 luni. Anto- 
nela Ana Maria Riedl 
suferă de un handicap 
manifestat printr-o în
târziere mintală și a ple
cat de acasă în după- 
amiaza zilei de 16 mar
tie 2005. „Știe că o 
cheamă Ana, pe mama 
- Soft, iar pe tata - Toni. 
Este un copil cu întâr
ziere mintală, dar care 
știe să mănânce singură 
și să se îngrijească”, a 
declarat mama fetei, So- 
fica Riedl. Ea a mențio
nat că fata a plecat de 
acasă de mai multe ori, 
dar, de fiecare dată, a 
fost găsită, în zona 

I irtierului Dacia.
1 De la dispariția 

copilei, părinții au cău
tat-o în cartierele Devei, 
dar și în căminele de 
copii din Vulcan și Pe
troșani, precum și în 
spitalul din Zam. Cazul 
a fost anunțat și poliției, 
care a început cerce
tările în această situ
ație.

luliu Winkler 
(Foto: Traian Mânu)

Alegeri la
UDMR
Deva (M.S.) - Minis
trul delegat pentru 
comerț, luliu Winkler, 
este singurul candi
dat pentru funcția de 
președinte al UDMR 
Hunedoara, confe
rința organizației 
județene fiind pro
gramată să aibă loc 
astăzi, la Deva. 
„Aș fi preferat să fie 
mai mulți candidați și 
să câștig funcția de 
președinte al UDMR 
Hunedoara, în fața 
lor. Pe de altă parte, 
s-ar putea ca absen
ța contracandidaților 
să se constituie ca o 
recunoaștere a 
muncii mele, depuse 
în ultimii 4 ani. în 
această perioadă 
organizația a progre
sat și a câștigat 
respectul partenerilor 
politici", a spus luliu 
Winkler, care con
duce, de două man
date, organizația.

Tineri cu chef 
de scandal

Deva (M.T.) - Remus S., de 
28 de ani, din Deva, fără ocu
pație, cu antecedente penale, 
împreună cu fratele său 
minor, Florin S., din Deva, 
aflat în abandon școlar, au 
intrat într-un ABC din Deva 
unde, în urma unei altercații 
verbale cu vânzătoarea și 
fratele acesteia, a spart gea
murile magazinului și a dis
trus bunuri în valoare de 
aproximativ 30.000.000 lei, 
după care a continuat scan
dalul pe stradă, unde cu o 
bâtă a lovit la întâmplare per
soanele din zonă. Remus 
urmează a fi prezentat in
stanței cu propunerea de 
arestare preventivă pentru 
ultraj contra bunelor mora
vuri și tulburarea liniștii pu
blice, iar fratele său va fi 
expertizat medico-legal.

Negociere pe banul public
Deva (I.J.) - Probabil Primăria Deva dis

pune de niscaiva fonduri necunoscute nouă, 
muritorilor de rând. Aceasta pentru că, ieri, 
toți cei prezenți la ședința de Consiliu Local 
au votat pentru constituirea unei comisii de 
negociere. Obiectul negocierii nu va fi altce
va decât achiziționarea de terenuri pentru 
construirea de case sau blocuri pentru tine
rii sub 35 de ani. Adică pe teritoriul admi
nistrativ al orașului și al localităților com
ponente. Dacă ANL și-a sistat construirea 
de locuințe pentru tineri, iar cele care nu 
sunt ridicate decât în proporție de 5% se 
vor abandona, Primăria Deva scoate asul 
din mânecă. Și-l aduce devenilor care vor 
casă la oraș. Numai că negociatorii, fie vor 
fi niște duri, fie terenurile ce vor fi 
achiziționate și proprietarii lor se cunosc 
deja. Fiindcă omul, atunci când știe că a dat 
de mina de aur a banului public, negociază 
la cu totul alte sume decât spun scriptele 
agențiilor imobiliare...

Un nou accident mortal pe DN7
■ în localitatea Aurel 
Vlaicu s-a produs al 
treilea accident mortal, 
la interval de o lună.

Mihaela TSmaș_______________
rnlhacla.tamas0informmedla.ro

Deva - Un bărbat a decedat, 
iar altul a fost grav rănit într- 
un accident de circulație pro
dus ieri dimineață, pe DN7, în 
afara localității Aurel Vlaicu. 
Circulația rutieră a fost 
oprită aproximativ două ore, 
iar coloana de mașini s-a 
întins pe mai mult de cinci 
kilometri. în urmă cu o lună, 
în aceeași localitate, un alt 

După efectuarea măsurătorilor, echipa de descarcerare a scos corpul neînsuflețit al victimei

ficăm, pentru a descrie cât 
mai fidel ceea ce numim 
„Serbările Cetății” 2005, la 
Deva.
O zi de distracție

Deschiderea manifestării 
care și-a creat renume mai 
ales anul trecut, an care a 
fost unul electoral, a prevestit 
ieri că programul oferit deve
nilor este „după bugetul actu
al”.

Cu toate acestea, devenii s- 
au bucurat că au telecabină, 
că au avut timp frumos și 
unde să plece de acasă și că 
în programul serbărilor au 
găsit câte ceva pentru fiecare!

în Piața Cetății, în fața sta
dionului, în prima zi a dis-

„Trofeul micului cititor"
Deva (S.B.) - Biblioteca 

Județeană „Ovid Densu- 
sianu” i-a premiat ieri pe 
cei mai fideli cititori ai 
secției pentru copii în 
cadrul concursului „Tro
feul micului cititor”. Ajuns 
la a XXV-a ediție, concur
sul a fost organizat la Sala 
Melite (str. Lucian Blaga) 
și a cuprins premierea căr
ții celei mai apreciate de 
copii pe parcursul unui 
întreg an, a micilor cititori 
deveni și un program artis
tic susținut de copii de la 
Liceul de Arte, Șc. Gen. „A. 
Mure-șanu” și C.N. Sportiv. 
Premiul pentru cea mai 
bună carte a fost înmânat 
pentru „Ne pregătim de 
Paști”, apărută la Ed. 
„Aramis Print” - București, 
autorilor Mihaela Vasiliu

șofer a adormit la volan și a 
intrat în plin într-un 
microbuz, iar o persoană a 
murit.
Moartea pe șosele

Conducătorul unei autouti
litare ce transporta semințe 
de dovleac și floarea soarelui 
se deplasa dinspre Orăștie 
spre Alba. în apropiere de 
localitatea Aurel Vlaicu a 
pierdut controlul volanului și 
a intrat pe contrasens.

Din sens opus circula re
gulamentar un autotir, con
dus de Dumitru Șofană, de 20 
de ani, din Caraș-Severin.

în urma impactului frontal, 
conducătorul autoutilitarei,

Mirabela Dauer - vedeta primei seri (Foto: Traian Mânu)

fracției oferite de Primăria 
Devei cu 400 de milioane de 
lei, a concertat cu mult suc
ces formația timișoreană Old 
Dixiland Band și Mirabela 

și Alice Nichita, ilustra
torului Nicușor Petrescu și 
editurii, reprezentată de 
Irina Geambașu. Cei mai 
fideli cititori au fost desem
nați elevii Sofia Poșircă, 
Alexandra Marinescu, care 
a obținut premiul I și pen
tru obiectul executat, și 
Claudia Șimon.

Mihaela Vasiliu și prezidiul

Prima etapă a accidentului

Cea de-a ll-a etapă a accidentului |

Urmări f“' '

Microbuzul 1 este vinovat de producerea accidentului

Constantin Andrei, 23 de ani, 
din Timișoara, a murit pe loc, 
iar pasagerul a fost grav rănit 
și transportat de urgență la 

Dauer, dar au evoluat și 
artiști autohtoni, care au avut 
un prilej de a se face 
cunoscuți de concetățenii sau 
conjudețenii lor.

Drumul spre 
Herculane se face

Uricani (I.J.) - Controver
satul drum care va face 
legătura între Câmpu lui 
Neag și Herculane se va face 
în cele din urmă, a declarat 
prefectul de Hunedoara, Cris
tian Vladu. Pentru Uricani, 
afirmă primarul acestuia, 
Dănuț Buhăescu, drumul va fi 
o adevărată mană cerească. 
Nu numai că se vor folosi cei 
150 de miliarde de lei de la 
Banca Mondială, dar vor avea 
de lucru cel puțin 200 de 
locuitori ai orașului. în plus, 
lucrarea a fost mereu catalo
gată drept cel mai important 
pas spre dezvoltarea și 
deschiderea Văii Jiului spre 
țară. în 2004, la drumul Câm
pu lui Neag-Herculane s-au 
construit doar 2 km, iar 
lucrările au fost sistate din 
lipsă de fonduri.

Traiectoria de mers 
a microbuzului 1

Tra^ctoria de mers 
a microbuzului 2

Traiectoria de mers 
a camionului

spitalul din Deva. Acesta a 
suferit multiple traumatisme 
și fractură de braț.

Primele cercetări
Din primele cercetări efec

tuate la fața locului se pare 
că șoferul autoutilitarei a 
adormit și a pierdut controlul 
volanului. La scoaterea vic
timelor dintre fiarele contor
sionate ale autoutilitarei a 
fost nevoie de intervenția 
unei echipe de la serviciul de 
descarcerare.

rnlhacla.tamas0informmedla.ro
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7:00 Ceasul deșteptător. 
Emisiune interactivă de 
divertisment și 
informații

8:20 Teleshopping 
8:30 Desene animate: 
□ Clubul Disney 

9:30 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

9:45 Portativul 
piticilor 

10:45 Gala Festivalului TI 
AMO, ediția a X-a 
Onești. Prima parte. 
Prezintă Horia Gumeni. 
Festival Internațional de 
Muzică Ușoară pentru 
Copii

11:30 Săptămâna modei 
românești, lași 2005 

12:00 Marcă 
înregistrată

12:50 Orizont 2007 
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
14:15 Lumea în care trăim 
15:00 Travelling circular 
16:00 Cu Irina la cafea 
1730 Garantat 100% 
19:00 Jurnalul TVR. Meteo.

Sport

20:00 Gala Festivalului Inter
national de film Transil
vania 2005, ediția a IV 
-a. Partea a ll-a. Invi
tați speciali

21:00 Fotbal Studio 
2130 Fotbal: Olanda-

România, în preliminari
ile Cupei Mondiale 
2006 Germania (live) 

0:00 Jurnalul TVR. Meteo.
Sport

0:15 Dureri de
ț>|3 spate (thriller, Statele 

Unite ale Americii, 
2001). Cu: Denis Leary, 
Elizabeth Hurley, Mau
rice G. Smith. Regia 
Tom DiCillo. Ray Pluto e 
un polițist care a ajuns 
de râsul colegilor. 
Din cauza durerilor de 
spate, nu a putut inter
veni într-o acțiune, 
în care un criminal a 
ucis o mulțime de 
oameni. Din întâmplare, 
un copil a apăsat pe 
trăgaci...

6:30 Zâmbete îritr-o pastilă
(reluare)

730 O nouă viață (reluare) 
830 Un detectiv intrat la 

apă, episodul 3
9:00 Desene animate: Poke- 

13 mon, episoadele 35, 36 
10:00 Uriașul Harry, episodul 

018. Cu: Bruce Davison, 
Molly Cheek, Carol-Ann 
Plante, Zachary 
Bostrom, Noah Blake, 
Kevin Peter Hall 

1030 Jack, agent secret 

0 episodul 3. Cu: Bruce
Campbell, Angela Marie 
Dotchin

Î 11:00 0 familie trăsnită 
11:30 Icstrim tivi (reluare) 
12:00 Promotor 
12:50 Știrile ProTv

i 13:00 îngerii nopții, episodul 
04. Cu: Ashley Scott 

14:00 Dinotopia II (aventuri, 

n SUA, 2002)
16:00 Gala de Box profesion

ist Regii Europei, Ger
mania

18:20 Te vezi la Știrile ProTv 
18:55 Știrile Sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

20:30 Pământ înfometat
«(acțiune, SUA, 2004).

Cu: Vincent Spano, 
Alexandra Paul, Luke 
Eberl, Robert Pine, Amy 
Van Nostrand. Deși spe
cialiștii au avertizat un 
important trust de con
strucții că este periculos 
să-și desfășoare 
proiectele într-o zonă 
montană, nimic nu i-a 
împiedicat pe aceștia să 
ridice un impresionant 
grup de construcții în 
zona primejdioasă. însă 

dezastrul prevăzut n-a 
întârziat să apară 

22:30 Mai presus
de frică (thriller, Statele 
Unite ale Americii, 
1999). Cu: Mackenzie 
Astin, Todd Field, Dina 
Meyer, Natasha Greg
son Wagner, Michael 
Flynn

030 Gala de Box profesion
ist Regii Europei, Ger
mania (reluare)

530 Seaquest
7:30 Gillette Worid Sport 
8:00 Jetix. Gadget și gad-
0 getinii. Copiii Lunii. Jim 

Button. Prințesa Sissi 
10:00 Casa de piatră 
10:30 Roate de rezervă 
11:00 Vreau și eu 
12:00 Explorări 
12:30 Familia mea mare și

g grecească. Cu: Nia 
Vardalos, Steven Eck- 
holdt, Michael Constan
tine, Lainie Kazan, 
Andrea Martin

13:00 Știri
13:15 Divertisment: Benny Hill 

(reluare)
14:00 Un robot îndrăgostit

O (SF, SUA, 1999). Cu: 
Robin Williams, Embeth 
Davidz, Sam Neill, Oliv
er Platt. în prima 
decadă a noului mile
niu, când tehnologia 
detronează sufletul 

16:30 Viață dublă (dramă,
O SUA, 1994)

18:40 Săptămâna financiară 
19:00 Observator cu Gabriela 

Vrânceanu Firea

20:30 Pirații din Caraibe
|J(aventuri, 

Germania/ltalia, 1998). 
Cu: Mario Adori, 
Paolo Seganti, Nicolas

- ' Rogers, Jennifer Nitsch, 
Remo Girone, Anna 
Falchi. Regie: Lamberto 
Java.

2230 Observator 
23:15 Law & Order. Special

g Victims Unit 
Cu: Christopher 
Meloni, Mariska 
Hargitay, Richard 
Belzer, Diane Neal, 
Dean Winters, Ice-T, 
B.D. Wong

0:15 Benzi desenate (horror, 
Si Statele Unite ale

Americii, 2001)
2:00 Cocurs 

interactiv
3:00 Observator
430 Incredibil, dar 

adevăratl 
(reluare)

5:00 Desene 
animate

6:00 S.WA.T. (acțiune, SUA, 
•4 2003). Cu: Colin Farrell, 

Samuel L. Jackson, 
Olivier Martinez, 
Michelle Rodriguez, L.L. 
Cool J. Regia: Clark 
Johnson

7:55 Dragoste, familie și 
13 alte inconveniente (co

medie, Olanda, 2001). 
Cu: Monic Hendrickx 

9:40 Eloise la Piaza (aven- 
*7 turi, SUA, 2003)

11:10 Călătoria fantastică
13 (comedie, SUA, 1987).

13:10 Gloria Estefan - Live
Q from Las Vegas. Con

cert, SUA 2003 
14:10 Casa bântuită (come- 

12 die, SUA, 2003). Cu: 
Eddie Murphy 

15:40 Departe de paradis
[•I (dramă, SUA, 2002). Cu: 

Julianne Moore, Dennis 
Quaid

17:25 Clockstoppers (come
ts die, SUA, 2002). Cu: 

Jesse Bradford
19:00 Zâna Măseluță (aven- 

S turi, Marea Britanie, 
2004)

2030 Joey Episodul 16 - Joey 

El și The Tonight Show
21:00 S.WA.T. (acțiune,

H Statele Unite ale Ame
ricii, 2003). Cu: Colin 
Farrell, Samuel L. Jack- 
son, Olivier Martinez, 
Michelle Rodriguez, L.L. 
Cool J. Regia: Clark 
Johnson. Farrell, care a 
devenit un maestru în a 
juca outsideri tenebroși, 
hu dezamăgește.

23:00 Torrente 2:
, H Misiune în Marbella 

(comedie, Spania, 
2001). Cu: Santiago 
Segura, Gabino Diego, 
Tony Leblanc, Jose Luis 
Moreno, Ines Sastre. 
Regia: Santiago Segura 

035 Dicționarul 
din alcov (romantic. 
Statele Unite ale 
Americii, 2003). Cu: Jes
sica Alba, Brenda 
Blethyn, Bob Hoskins, 
riugh Dancy, Emily Mor
timer. Regia: Guy Jenkin

7:00 Pescar hoinar
7:30 Top sport Culturism și 

Fitness
8:00 Teleshopping 
8:30 Universul cunoașterii 
9:00 Buburuze și alte gâze 
9:30 Steluțe pentru Europa 

10:00 Natură și aventură 
1030 Oala sub presiune.

Conflictul între generații 
mereu în actualitate

12:00 Televiziunea, dragostea 

mea
13:00 Agenția de plasare. 

Finala unui concurs de 
angajare între doi com
petitori.

14:00 Gimnastică: Campi
onatele Europene, indi
vidual feminin. Transmi
siune directă de la 
Debrecen

, 16:00 Tenis: Roland Garros, 
finala feminină. Trans
misiune directă, alterna
tiv cu gimnastică

17:00 Gimnastică: Campi
onatele Europene, indi
vidual masculin

19:00 Europa pur și 
simplu

20:00 Dragul de Raymond 
g(SUA, 1996). Episodul 

139. Cu: Ray Romano 
(Ray Barone), Patricia 
Heaton (Debra Barone), 
Brad Garrett (Robert 
Barone), Doris Roberts 
(Marie Barone), Peter 
Boyle (Frank Barone) 

2030 Amy (SUA
01999). Cu: Amy Brenne

man (Amy Madison 
Mcray), Brent Sexton 
(Oscar Ray Pant Jr.), 
Richard T. Jone

2130 Jurnalul TVR 2 
22S0 Kennedy 
23:00 Negru de fum (dramă, 

. Statele Unite ale
Americii, 1998) Cu: 
Angelina Jolie, Mekhi 
Phifer, Rosanna 
Arquette, William 
Forsythe. Regia: Tony 
Cinciripini. Patru puștani 
dintr-un cartier rău 
famat al New York-ului 
pun la cale o spargere.

0:45 Nemuritoarea

4:00 Clubul 
de noapte

7:00 Tradițiile 
românilor 
(reluare)

7:30 Teleshopping 
8:00 Adventure Inc. 
9:00 Ora nouă a 

României
9:55 ANDOgrafia zilei 

10:00 Desene animate 
10:30 Sport, dietă 

și o vedetă 
11:00 Motor 
1130 Viteză 

maximă 
12:00 în tren 
12:30 Filmul &

Televiziunea. Prezintă 
Eliza Călin

13:00 The Flavours 3 bucătari 
13:30 Serginio (reluare) 
14:30 Vino mamă 

să mă vezi!
15:30 Ce vor fetele? Cu 

Andreea Raicu (reluare) 
16:30 Schimb de mame (relu

are)
18:00 Focus 
19:00 Viața la extrem. Spe

cial, documentar

20)00 Guinness - Lumea 
recordurilor

21:00 Poliția 1h acțiune.
Poliția (intră) în acțiune, 
iar prezentatorul emisiu- s 
nii Real Tv vă va face 
martorii unor urmăriri 
spectaculoase, unor 
întâmplări neobișnuite, 
unele fiind însă de 
multe ori hazlii.

22:00 Prima întâlnire (come- 
B die romantică, Statele 

Unite ale Americii, 
1997). Cu: Jamie Foxx, 
Tommy Davidson, Amy 
Waddell, Wiley Moore. 
Regia: Jeff Pollack. Bunz 
și Rushon sunt prieteni r 
la cataramă și așteaptă 
cu nerăbdare să se 
’ntâlnească cu cele 
două doamne care le-au 
cucerit inimile, Lysterine 
și Nikki

0.00 Omul din 
umbră

1:00 Trădați în dragoste 
(reluare)

4:00 Muzica de acasă 
4:45 Rețeta de acasă 

(reluare)
5:00 Poveștiri adevărate 

(reluare)
5:30 Jesus (Argentina serial, 
02004) (reluare)

7:00 Culoarea păcatului

0 (Brazilia, 2004)
8:15 Te voi învăța să iubești 
0(Columbia-SUA, 2004) 

(reluare)
9:15 Minciuna (Mexic, 1998) 

11:15 Totul despre Camila 
0(Peru serial, 2002) 

13:15 îngerul nopții (Mexic, 

02003)
14:15 Răzbunarea (Colum-

0bia, 2002). Cu: Gabriela 
Spanie (Valentina Diaz), 
Jose Angel Llamas (Luis 

Miguel Ariza)
15:30 Jesus (Argentina, 

02004).
17:25 Vremea de acasă 
1730 Poveștiri adevărate 
18:00 Rețeta de acasă 
18:10 Luna (Columbia, 2004).

0Cu: Gaby Espino 
19:15 Te voi învăța să iubești

g(Co!umbia-SUA, 2004)

20:15 Telenovela
I (românească: Numai 

iubirea (România, 

2004). Cu: Corina 
Dănilă, Oana Zavoranu, 
Banca Neagu, 
Alexandru Papadopol, 
lurie Darie, Anca Pan- 
drea, Vlad Rădescu, 
Tora Vasilescu, Dan Bor- 
deianu, Carmen lones- 
cu, Ioana Ginghină 

21:30 Ciocolată cu piper 
0(Brazilia, 2003). Murilo 

Benicio (Danilo), Mari
ana Ximenes 

2330 Culoarea păcatului

g (Brazilia, 2004). Cu: Tais 
Araujo (Preta de Souza), 
Reynaldo Gianecchini 
(Paco Lambertini/Apolo 
Sardinha)

030 Dorința (Argentina, 
g2004). Cu: Natalia Orei- 

ro (Carmen), Soledad 
Silveyra (Mercedes de 
Bemal), Daniel Fanego 
(Dalmiro Bernal), Daniel 
Kuzniecka

10:00 Batman 11:00 Mapa
mondul pas cu pas 11:30 
Descoperă România 11:55 
Apropo de... muzică 12:00 
Odiseea lui Cousteau 12:55 
Apropo de... cinema 13:00 
Teleshopping 13:15 O lume 
dispărută (r) 14:00 Aventurile 
Baronului Munchausen (r) 
16:00 Cheers (comedie, 1982) 
17:00 Jandarmul și jandarme- 
rițele (Franța, comedie, 1982) 
Cu: Louis de Funes, Michel 
Galabru, Jean Lefebvre, Gene
vieve Grad 19:00 Savoarea 
bucătăriilor europene 20:00 
Cireșarii (aventuri, România, 
1984). Cu: Ion Marinescu, Pe
tre Gheorghiu, Ernest Maftei, 
Gheorghe Dinică 22:00 Pro
filer: psihologia crimei 23:00 
între Rai și Iad 00:00 Clanul 
Soprano (r) 01:00 Mulholland 
Drive: Calea misterelor (State
le Unite ale Americii, 2001)

EUROSPORT
930 Sporturi extreme: 

Magazinul YOZ (r) 
10:00 Raliuri: Campionatul 

Mondial - Raliul Tur
dei. Ziua întâi (reluare) 

10:30 Fotbal: Drumul către 
Cupa Mondială din 
Germania 2006. Pre
liminarii (reluare) 

12:00 Omnisport Permis VIP 
(reluare) 

12:15 Tenis: Openul Franței, 
la Roland Garros, Pa
ris. Turneul masculin, 
semifinale (reluare) 

13:15 Fotbal: Top 24 (r) 
13:45 Motocidism: Câmpie 

natul Mondial - Marele 
Premiu al Italiei, la 
Mugello. Avancronica 

16:00 Tenis: Openul Franței, 
la Roland Garros, 
Paris.

19:00 Fotbal: Turneul inter
național de tineret Por
tugalia - Anglia (live) 

21:00 Fotbal: Top 24.
2130 Omnisport: Permis VIP 

(reluare)
21:45 Fotbal: Cupa Franței, 

la Paris. Finala (live) 
0:00 Fotbal: Drumul către 

Cupa Mondială

7:00 Universul credinței 
8:30 Desene animate Clubul
□ Disney 

9:30 Jurnalul TVR Sport 
Meteo

9:45 Debut 50 plus 
10:45 Ulița către Europa 
11:00 O rază de speranță 
11:50 Viața satului Din pro

gram: Jurnalul satului. 
Agricultura și presa de 
specialitate. Invitați: 
George Ostroveanu, Ion 
Banu. Programul “Fer
mierul".

13:00 Agenda politică 
Comentator politic losif 
Boda

14:00 Jurnal TVR Sport Meteo 
14:15 Dănutz SRL Supermar

ket de divertisment 
Transmisiune directă

16:00 Săptămâna modei 
românești, lași 2005

16:30 Making of Eurovision 
2005

17:00 Tezaur folcloric 
18:45 Leul nou 
18:50 Tragerile loto 6-49 și 

Noroc
19:00 Jurnalul TVR Sport

2(h00 Festivalul Mar Tăna- 
Se, editița a XVIII-a. 
Partea a doua. Prezintă 
luliana Tudor. Recitaluri 
vedete ale cântecului 
popular românesc.

23:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Garantat 100% 
0:15 Scarface
H (thriller, Statele Unite 

ale Americii, 1983) Cu: 
Al Pacino, Michelle 
Pfeiffer, Mary Elizabeth. 
Miami, anii 80. Tony 
Montana, un tânăr refu
giat cubanez, se 
impune în lumea trafi- 
canților de droguri prin 
acțiuni foarte violente. 
Alături de prietenul său 
Manny Ray, ajunge un 
om de temut într-o 
lume dominată de o 
morală stranie: cel mai 
puternic e cel care trage 
primul.

3:05 Jurnalul TVR (R) Sport 
Meteo

6:00 Parte de carte (reluare) 
7:00 Dinotopia (reluare) 
8:30 Desene animate: Un 
0 detectiv intrat la apă 

9:00 Desene animate: Poke- 
l>] mon

10:00 Provest Cu Bogdan 
Chirieac

11:00 Parte de carte Realiza
tor Cristian Tabără

12:00 Profeții despre trecut 
Cu Silviu Burcan 

12:50 Știrile PRO TV 
13:00 Bucătăria lui

Radu Emisune pentru 
pasionații de gas
tronomie, dar și de 
descoperi turistice 

14:00 Apropo TV 
15:00 Dinotopia III (aventuri, 

H SUA, 2002) Cu: Tyron 
Leitso, Wentworth 
Miller, Katie Carr, David 
Thewlis, Jim Carter. 
Frații Karl și David 
pleacă împreună cu 
tatăl lor într-o plimbare 
cu avionul lor personal. 

17:00 Miss Universe 2005 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTV Vremea

20:15 Teroare în serie
-©(acțiune, Statele Unite 

ale Americii, 1998) Cu: 
Chuck Norris, Brynn 
Thayer, Steve James, 
lack O, Halloran, Jeffrey 
Kramer. O'Brien (Chuck 
Norris) este un detectiv 
bun, însă nu de foarte 
multe ori s-ă remarcat 
prin reușitele acțiunilor 
sale.

22. Băieți buni. Cu: Dragoș 

0 Bucur, Cabrai, Florin
Călinescu, Ștefan Bănică 
Jr., Anne-Marie 
Paraschivescu, Cosmina 
Păsărin, Răzvan Vasiles
cu, George Alexandru, 
Ramona Rusu, Tudor 
Aaron Istodor 

23:15 Fete cu lipid Primul 

0 episod
0:00 Batman forever (SF, 
sS. Statele Unite ale 

■ .Americii, 1995) 
t30 Băieți buni (reluare) 
3:30 Promotor 
4:00 Provest

7:00 Concurs interactiv 
8:00 Animax, Cyborg 009, 

Astro Boy Desene ani
mate

9:00 Desene animate Disney 
10:00 Pirații din Caraibe

H (aventură, coprod., 
1998) (reluare) 

12:30 Benny Hill 
13:00 Știri 
13:15 Misiunea casa 
14:00 Dispariții

g Cu: Charlton Heston, 
Richard Boone, Rose
mary Forsyth, Maurice 
Evans, Guy Stockwell, 
James Farentino 

15:00 Duminica în 
familie Cu: Mihaela 
Radulescu. Cele mai 
interesante evenimente 
ale săptămânii care se 
încheie, vor fi prezen
tate publicului în funcție 
de gradul de interes 
general sau de conexiu
nile acestora cu invitații 
de duminică.

18:40 7 zile Cu: Vald Petre- 

anu
19:00 Observator

20:15 Foldoiul contraatacă
Emisiune de divertis
ment 

2130 Divertis Emisiune de 
divertismnet 

2230 Observator 
23:15 Ultima șansă (thriller, 

O Statele Unite ale
Americii, 1996) Cu: Rus
sell Crowe, Helen Slater, 
Michael Lerner, Etsushi 
îoyokawa, Ian Ziering, 
Kelly Hu. în timpul unei 
operațiunii a FBI-ului 
partenerul lui Zack 
Grant este ucis. Zack 
este decis să-i răzbune 
moartea. Mafiotul Frank 
Serlano crede că Zack 
este vinovat pentru 
moartea fiului său, care 
a pierit în aceeași 

s© • perațiune

T:1b Din culise (f, Statele
13 Unite ale Americii, 

■■ 1997) Cu: Arye Gross,
Joe Pantoliano

3300 Duminica 1h familie
(reluare)

6:00 încredere înșelată
H (Dramă, Canada, 2003) 

Cu: Janet Wright, 
Michael Hogan, David 
Geiss, B.J. Harris, Raoul 
Trujillo

7:35 Hollywood: Necenzurat 

0 Ep. 12 - Anna Nicole
Smith

8:05 Eroul orașului (Dramp, 
13 SUA, 2002) Cu: Nick

Cornish, Lacey Charbet, 
Terry O'Quinn, Ian 
Bohen, Greg Bond 

9:50 Joey Ep. 16 - Joey și 
0The Tonight Show 

10:15 Ai vrea tu I (Aventuri, 
0SUA 2003) Cu: Spencer

Breslin, Tim Reid 
11:45 Cursă sub soare 

13 (Dramă, SUA, 1996) Cu:
Jim Belushi, Halle Berry, 
Casey Affleck

13:30 Siguranță națională
O (Acțiune, SUA 2003) 

15:00 Casa întoarsă pe dos
13 (Comedie, SUA 2003) 

16:45 Eu sunt Emma (Come- 
die, Italia, 2002) 

18:20 Agentul Cody Banks
H (Aventuri, SUA 2003)

20:00 Sub soarele
îs Toscanei (Romantic, 

Statele Unite ale 
Americii, 2003) Cu: 
Diane Lane, Sandra Oh, 
Lindsay Duncan, Vincent 

, Riotta, Raoul Bova 
21:55 Patru băieți și

tio geantă (Comedie,
Statele Unite ale 
Americii, 2001) Cu: Bar
ry Pepper, Vin Diesel, 
Seth Green, Andrew 
Davoli, John Malkovich 

2330 Carnivale Ep. 15: 

0 Ingram, Texas 
0:25 Carmen (Dramă, 
jj Spania, 2003) Cu: Paz 

vega, Leonardo Spare- 
glia, Antonio Dechent, 
Joan Crosas, Julio Velez 

2:25 Admiratoarele... din 
it '60 (Comedie - Statele

Unite ale Americii) Cu: 
Goldie Hawn, Susan 
Sarandon

4:00 Blestemul Iubirii (Aven- 
13turi, Africa de Sud,

2003)

7:00 Amy (reluare) 
8:00 Teleshopping 
830 Medalion folcloric 
9:00 Ferma

10.00 Pescar hoinar Din pro- s 
gram:

10:30 Arca lui Noe Din pro
gram: Cum sărbătorim 
Ziua Mediului? Și ani
malele sărbătoresc Ziua 
Mediului. Momente 
vesele in zi de 
sărbătoare. Sfaturi prac
tice pentru proprietarii 
de animale. Gradina 
Zoologica de la A-Z.

11:00 H... ora 
prichindel lor 

12:00 Gimnastică:
Campionatele Europene 
Finalele pe aparate 
(live)

14:30 Poftă bunăl 
15:00 Piersic Show

Invitat: Paul Everac
16:00 Tenis Roland Garros 

Finala Masculină (live) 
16:30 Gimnastică. Finalele pe 

aparate. Partea a doua ( 
19:00 Dosarele secrete ale

□ KGB

2(h00Atias
2030 COOLmea distracției 
2130 Jurnalul TVR Sport

Meteo
22.-00 Lege și ordine 
22:50 Poveste din Bronx

. 13 (dramă, Statele Unite 
ale Americii, 1993) Cu: 
Robert De Niro, Chazz 
Palminteri, Lillo Branca- 
to, Francis Capra Regia: 
Robert De Niro. Nu este 
altă poveste cu mafîoți, 
ci povestea devenirii 
unui puști, crescut în 
cartier de mafioți. 
Puștiul primește două 
sfaturi de viață : „Nimic 

. hu e mai tragic decât 
irosirea talentului* și 
„Nimănui nu-i pasă cu 
adevărat". Aceste două 
sfaturi, deși par contra
dictorii, sunt împletite 
de către puștiul nostro 
într-o frumoasă 
potrivire.

1!00 Agenția de plasare 
2100 Remix

7:00 Ministar 
7:30 Teleshopping 
8:00 Adventure Inc.
9:00 Tradițiile 

românilor 
9:30 Tibanu pescuiește și 

vânează
10:00 www.primatv 
10:30 Puzzel

T Cu Theea
11:00 Casa noastră /ANDO

grafia zilei
11:30 Teleshopping 
12:00 în tren
12:30 Orizonturi europene 
13:00 Essenze 
1330 Academia 

mămicilor
14:00 Pet Show 
14:30 Levintza 

prezintă
15:00 Copiii spun luciuri 

trăsnite Cu: Virgil lanțu 
16:00 Cronica cârcotașilor 

(reluare)
18:00 Focus Primele știri ale 

serii I
18:30 Capital TV 
19:00 Eurotombola Cu:

Romică Jociu, Cornel 
Palade și Cristina Rus

2130 Schimb de mame 
23:00 Verdict sub amenințare 
' .Hfthriller, Statele Unite 

ale Americii, 1994) Cu: 
Joanne Whalley, 
Armand Assante, 
Gabriel Byrne, William 
Hurt, Kathleen Quinlan, 
Margaret Whitton. 
Valerie Alston este o 
femeie de afaceri 
divorțată care are un 
băiețel de 7 ani pe care 
îl crește singură. Deși 
afacerile îi ocupă 
aproape tot timpul, 
odată ce este invitată 
să facă parte dintr-un 
juriu de judecată, 
Valerie acceptă invitația 
pentru că nutrește un 
respect deosebit față de 
lege șl actul juridic.

■ Cazul care urmează să 
fie judecat de juriul din 
care face parte Valerie 
este cel al unui faimos 
mafiot

130 Focus (reluare)

7:30 Club 700
8:15 Te voi învăța să iubești 
0 (reluare)

9:15 Minciuna. Cu: Kate del 
’ 0 Castillo, Guy Ecker, Eric

del Castillo, Karla 
Alvarez, Rosa Maria 
Bianchi, Sergio Basanez 

11:00 Numai iubirea. Cu: 

g Corina Dănilă, Alexan
dru Papadopol, Oana 
Zăvoranu, Bianca 
Neagu, lurie Darie, 
Anca Pandrea, Vlad 
Rădescu, Tora Vasilescu, 
Dan Bordeianu, Carmen 
lonescu, Ioana Gingh
ină, Adela Popescu, 
Oliver Toderiță

12:00 Acasă îh bucătărie cu 
Cristina Cioran

13:00 Lori 
£ 14:00 Corazon latino Show 

de divertismet cu Oana 
Zăvoranu

17:25 Vremea de 
Acasă

17:30 Poveștiri adevărate. 
18:00 Vremea de Acasă 
18:10 Luna
19:15 Te voi învăța să iubești.

e 
!20:15 Telenovela

0 românească: Numai 
iubirea. Cu: Corina 
Dănilă, Alexandru s 
Papadopol, Oana 

, Zăvoranu, Bianca 
Neagu, lurie Darie 

1 o;3S Joey (f, Australia, 1997) J 
Cu: Jamie Croft, Alex 
McKenna, Rebecca Gib- 
ney, Harold Hopkins, 
fony Briggs. Aventura 
in iepe la ferma Queens
land unde tânărul Billy 

, (Jamie Croft) își petrece 
toi timpul liber jucându- 
se cu cangurii, în special 
cu un pui de cangur pe 
nume Joey. Vecinul lui 
Billy, un bărbat foarte 
aspru, angajează pe 

! cineva pentru a muta 

toți cangurii de acolo In 
orașul Sidney.

23:30 Culoarea 
păcatului 

0:30 Dorința. Cu: Natalia 

0 Oreiro, Soledad Silveyra, 
Daniel Fanego

06:00 Apropo TV 08:00 Bat
man (s) 09:00 Teleshoppir - 
09:15 Batman (s) OS 
Teleshopping 09:55 Apropo 
de... vedete 10:00 Jandarmul 
și jandarmerițele (reluare) 
11:55 Apropo de... muzică 
12:00 Savoarea bucătăriilor 
europene (d) 12:55 Apropo 
de... cinema 13:00 Teleshop
ping 13:15 Lumea Pro Cine
ma CineProfil: Brendan Fraser 
14:00 Cireșarii (f, reluare) 
16:00 Verdict: Crimă (s) 17:00 
Complot de familie (thriller, 
SUA, 1976) 19:00 Savoarea 
bucătăriilor europene (d) 
20:00 Secrete bine ascunse 
(thriller, SUA, 1993) 22:00 
Profiler: psihologia crimei (s) 
23:00 între Raid și Iad (s) 
00:00 Clanul Soprano (s) 
01:00 Secrete bine ascunse 
(thriller, SUA, 1993) Cu: Joan
na Kerns, Tim Matheson

EUROSPORT
9:30 Fotbal (reluare) 

10:45 Motoclcllsm.
Campionatul Mondial - 
Marele Premiu al Italiei 

16:00 Tenis 
19:00 Fotbal. Campionatul

European de fotbal 
feminin, în Anglia 

21:00 Fotbal.
Campionatul European 
de fotbal feminin, în 
Anglia. Meci în faza 
grupelor, Anglia - Fin
landa (live) 

23:00 Sporturi cu motor.
Weekendul sporturilor 
cu motor 

23:30 Raliuri. Campionatul
Mondial - Raliul Tur
ciei. Ziua a treia 

0:00 Curse de mașini. For
mula Renault, la 
Valencia

0:15 Champ Car. Cursa de 
la Milwaukee, Wiscon
sin, SUA

1:15 Știri 
1:30 Fotbal.

Turneul internațional 
de tineret de la 
Toulon, Franța. Meci 
din faza grupelor, 
Africa de Sud - Japonia

http://www.primatv
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• Carburanți mai scumpi. La stațiile 
Petrom aceștia sunt de azi mai scumpi. Un 
litru de benzină EuroPremium și Premium 
fără plumb costă 32.200 lei, motorina Super 
EuroDiesel - 30.300 lei și EuroDiesel -
29.600 lei. Prețul pentru AutoGas este
17.600 lei/litru. (C.P.)

• Preț. Potrivit directorului general al CNH 
Petroșani, Daniel Surulescu, prețul plătit pen
tru transportul huilei din Valea Jiului către 
Electrocentrale Mintia este de 2,02 USD/t. 
Comparativ, prețul de transport al aceleiași 
cantități din Constanța pentru cărbunele de 
import este de 7,5 USD/1. (I J.)

Capacul, poluant fonic
Deva (I.J.) - Un „cămin” telefonic aflat în 

mijlocul străzii M. Eminescu, în dreptul 
casei cu nr. 58, poluează fonic de câteva zile. 
Aceasta pentru că acel capac a sărit din 
lăcașul său, creându-se o diferență de ni
vel de 20 de cm. „Acum toate mașinile care 
trec peste acest capac îl mai mișcă puțin de 
la locul său și se face un zgomot infernal. 
Am tot reclamat la Romtelecom să vină să 
remedieze situația, însă nu se face nimic”, 
spunea Cornel Chirilă, care locuiește în 
apropiere. Contactată telefonic, compania 
de telefonie fixă a promis că în cursul zilei 
de astăzi situația se va rezolva. Să vedem!

MI/VIERE
Jiuițjii I

fpRlMÂRl
f PETROȘANI

Internațională a 
Copilului a fost 
sărbătorită cu 
mare fast în Pe
troșani. Inițiativa 
a aparținut Casei 
de Cultură a 
Sindicatelor cu 
sprijinul 
Primăriei. Pe pla
toul din fața 
Casei de Cultură 
au evoluat copiii 
care de-a lungul 
anilor au câștigat 
premii la festi
valurile locale și 
naționale, inclu
siv „Mamaia 
Copiilor”. Invi
tată de onoare a

= W ■
- J* L W

I - 1 fost interpreta de
î muzică dance
| Andra.

(Foto: Loredana Leali)

__ _ t

Probleme cu sediul bibliotecii

Carnavalul organizat la Deva pentru j 
copii a fost cel mai gustat atât de parti- |

■ CJ speră ca instituția 
să poată fi mutată în 
noul imobil încă din 
toamna acestui an.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@informmedia.ro

Deva - Consiliul Județean 
Hunedoara a achiziționat, nu 
cu mult timp în urmă, un 
sediu în care se dorea 
mutarea Bibliotecii Județene 
„Ovid Densusianu”.

Câștigătorul licitației pen
tru întocmirea proiectului 
este Institutul de Proiectări

Hunedoara, care a înaintat 
însă unele obiecții legate de 
mutarea respectivei instituții 
de cultură, obiecții legate în 
special de cerințele Uniunii 
Europene în domeniu.
Sediu necorespunzător?

„Sediul e necorespunzător 
doar dacă dorim să mutăm 
rafturile acelea imense de 
câte cinci metri înălțime, 
unde nu mai ajungea ni
meni”, a precizat Mircea Mo- 
loț, președintele CJ Hune
doara. „Dar ne aflăm în se
colul XXI și dorim să rea
lizăm un sediu modern pen

tru biblioteca județeană. în 
afară de cele 6,3 miliarde de 
lei, la care se adaugă TVA- 
ul, cât a costat noul sediu, 
Consiliul Județean a mai 
prevăzut în bugetul pentru 
acest an încă patru miliarde, 
necesare modernizării și ame
najării imobilului și achizi
ționării mobilierului necesar. 
Noi sperăm ca lucrările să 
înceapă imediat ce va fi 
întocmit proiectul, astfel 
încât până în toamnă Bi
blioteca Județeană să se poa
tă muta în noul sediu”, a mai 
spus Mircea Moloț. Condu
cerea IPH nu a comentat în

nici un fel obiecțiile aduse, 
precizând că se vor da amă
nunte în momentul în care 
vor fi stabilite cu precizie 
toate detaliile proiectului.

Mircea Moloț

cipanți cât și de părinți. (Foto: t. Mânu) j

Tunele pentru Vale
Petroșani (I.J.) - Dacă Defileul Jiului va 

fi închis într-un viitor apropiat, liderii 
politici din opoziție care reprezintă muni- 
ci-piul Petroșani în Parlament au înaintat 
un proiect Guvernului pentru realizarea 
unor tunele destinate circulației rutiere. „E 
nevoie de un nou drum de acces pe traseul 
Petroșani - Sadu și Petroșani - Voineasa 
pentru că în curând defileul va fi imprac- 
ti-cabil. în acest sens, ar putea fi folosită 
la lucru populația disponibilizată de la 
minele din Vale”, spun aceștia.

Cine e răspunzător de pod?
S Un pod rupt de ape
rămâne motiv de dis
cordie între localnici și 
primarul din Stoeneasa.
Ina Jurcone_________________
lna.jurcone@informmedia.ro

Vălișoara - Podul, rupt de 
apele umflate care au inundat 
satul Stoeneasa, aflat în fața 
casei familiei Todea, este 
motivul pentru cate câțiva 
localnici îl acuză pe primarul 
comunei, Ioan Huh, de negli
jență și de interes pentru 
săteni doar în campania elec
torală. „Tot satul am insistat 
să se refacă podul. Ar fi sufi
cient să se aducă măcar câte
va basculante cu piatră care, 
aruncate pe locul fostului 
pod, ne-ar ajuta să trecem cu 
vitele la pășune”, spune

Andronic Anca, sătean. 
Potrivit acestuia, ploile din 
ultima vreme au „luat tot 
drumul” care face legătura 
între satele Lunca și Stoe
neasa, iar sătenii sunt nevoiți 
să ocolească foarte mult pen
tru a ajunge la oraș.

„Nu știu de ce nu-1 lasă pe 
viceprimar să semneze hârti
ile, că el a spus că ne ajută. 
Nu i-a dat nici măcar drept 
de semnătură”, mai adaugă 
Andronic.

Primarul Ioan Huh este

însă de altă părere: „Acolo 
există un stâlp de curent și 
nu se poate lărgi podul. Am 
trimis viceprimarul și tehni
cianul cu urbanismul să 
rezolve problema. în prezent 
sunt ceva probleme la 
Chișcădaga și nu se poate 
transporta piatra. Andronic 
face reclamația pentru că este 
interesul său personal, pentru 
că acolo unde reclamă el nu 
este un drum comunal, ci 
ulița din fața casei sale”, 
spune Huh.

Anca Andronic loan Huh
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Monedele 
metalice

Deva (C.P.) - Alegerea 
dimensiunilor și culo
rilor în cazul monedelor 
metalice a avut în 
vedere realizarea unei 
emisiuni monetare uni
tare. în acest fel se asi
gură o diferențiere clară 
între monede. Dimensiu
nile sunt apropiate (dar 
nu identice) de cele ale 
monedelor euro, pentru 
a se evita utilizarea lor 
la automatele furnizoare 
de produse și servicii 
din UE. Aliajele utilizate 
sunt identice cu cele ale 
monedelor euro, al căror 
avantaj îl reprezintă re
zistența ridicată la 
uzură.

1 dolar 29.421 lei
1 euro 36.135 lei
1 liră 53.474 lei
1 forint 144 lei

Tâ &GNTE&O: Ce credeți despre telecabină?
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Societatea Preț Variație
închidere (lei/acț)(%)

1. SNP PETROM 3650 44,29
2. SIF1 BANAT-CRIȘANA 12800 44,92
3. TLV 7200 4-2,13
4. BRD oprit
5. IMPACT 4840 +0,83
6. AZOMUREȘ 2760 44,55
7. ANTIBIOTICE IAȘI 6700 -0,74
8. ROMPETROL (RRC) 790 +5,9
9. HABER 4100 -8,89
10. BCCARPAT1CA 4840 0
11. DECEBAl
Rubrică realizată de SVM

110
IFB FINMI

-17,29
ÎT SA DEVA, ‘

tHdul Deeebal, bl. R, parter Mngl QMA5AR), tel.: I2U9OI.

Sunt încântată de 
faptul că la noi în 

oraș există telecabină. 
De sus de pe Cetate 
panorama orașului 
este foarte frumoasă, 
dar o călătorie cu 
telecabina cred că 
este mult mai intere
santă decât urcatul pe 
jos.
Anca Dineș,
Deva

Din punct de vedere 
turistic, telecabina 

este realizarea cea 
mai importantă a 
ultimilor ani. Nu cred 
că este periculos și 
nepoții mei sunt 
nerăbdători să 
ajungă pe Cetate 
cu ajutorul teleca- 
binei.
Minodora Alba, 
Deva

Peisajul din jurul
dealului Cetății s-a 

deteriorat de când s-a 
construit această tele
cabină. Vizitatorii 
nu se vor înghesui 
să vină în Deva pen
tru telecabină și 
investiția nu va fi 
amortizată prea 
curând.
Constantin Moraru, 
Deva

Dacă mediatizarea 
telecabinei se va 

face în mod cores
punzător, aproape toți 
turiștii care vor trece 
în viitorul apropiat 
prin Deva vor dori să 
urce pe Cetate cu 
telecabina. Cred că 
totul arată 
minunat.
Andreea, 
Deva

Telecabina este 
foarte frumoasă.

Edilii orașului nu tre 
buie să uite că sunt 
multe persoane care 
preferă să urce 
Cetatea la pas și pen
tru aceștia trebuie 
îngrijite și amenajate 
și aleile de pe dealul 
Cetății.
Victoria, 
Deva

1

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:lna.jurcone@informmedia.ro
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AGENȚIA 
IMOBILIARĂ

• GAHSIlNIEItE
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• TKKKNHKI fc
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"* VÂNZĂRI
“ CUMPĂRĂRI
'■ IN( IIIRIKRI
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(21857)

'Agenția

PENTRU
CASA TA

S.C IMOB INVESTMENTS S.R.L.
DEVA, CLĂDIREA IPH ■ PARTER, CAMERA 5 

tel. 229977; 0722329977.
Numărul face totul! r»nr

Garant Consulting
'MHF' 11 ani de experiență

www țaraîit.COTMjItifttyțte

LIDER IMOBILIAR

ATESTAT Șl LICENȚIAT

Deva, bd. lullu Msnlu, bl.CI, parter

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004. (24536)

CUMPĂRĂ VINDE ÎNCHIRIAZĂ

str. AVRAM IANCU nr. 5
iOie. terenuri

Casa Betania

Agenția Imobiliară
Deva, I.L. Caraglale, nr.20 (in «pate la U.M. Pompieri)

223400
<4 0723/020207 
4| 0741/180414

www.casabetania.rdsllnk.ro
"... aproape de tine...”
e-mail: casabetania@rdslink.ro

ICASE SI TERENURI!

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610,0745/630316

vă așteaptă în Deva la 
adresele: Aleea 

Salcâmilor, bl. 31, ap. 
31, parter, tel. 230324 

și b-dul I. Maniu, bl.
L2, parter, tel. 206003.

intmnMtttaia vânzări - comision 3% 
OimpArainr 0%+ 20% din 
valoarea ««talar notarial», 
suportate de 
ae*ati»
Tel 
trn'nmm

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp! (24552)

Deva, b-dul Decebal, bl. 22, parter

,■ ,1

FIESTA NORA

ciale achiziționate prin 
agenția noastrâ.
• tratam cerințele clienților 
cu seriozitate și promptitu
dine.

................mau

Pune 'a dispoziție 
întreaga echipa de tehnicieni 

Un cu vechime în proiectare și 
LjJUZ tranzacți i i mobi I ia re;

• echipa noastrâ de profe
sioniști vâ oferă și servicii de 

consultanța, proiectare și execuție a amenajărilor 
interioare din locuințele, birourile și spațiile corner-

OF.VA. belul bec eu. ,1. bl. 22. parte,. 
Tel. 0720/396.072.

Zilnic: 9 20, sainhata: 9 13, duminica închis.

asia

1A1 f.t> 219470 21*430 0744 S2.1370

• AGENȚIE IMOBILIARĂ 
Intermediază

VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - 
SCHIMBURI - ÎNCHIRIERI

Program zilnic: 9 -19 • sâmbăta: 9 -13
■ ■■■I ■■■■■!..■ ■ ■ I I ,  ——

Rubiris bomevRL

A

■+MWEfW8W«Â 
țârtâ*\cwtițM'',an 

smiM'fen- b vbiie, terenu rt
•tCASĂ,» AMANEf 

fWna?TĂȚt-C0)®li;wr!E 

esm v Mlu'v 'J, -' m,-:-- 
{vw a- îfc/i h <•. 40 i

*®**^^* |S 
Deva, Cuza - VodO 
nr. 37, Cooperativi 
"Progresul**, etaj. l| Agenția

Intermediază:
• vânzări ■ comision minim
• cumpărări ■ comision 0
• închirieri

Agenția imobiliară

i. 
iir
Oil

AgtlltllMlirtTEMPORIS

Multi PRIMA-
7 Ik/J â.

r?7
in spatele Pieței Centrali?

Tel. 235208, vW 
0724/620358,0721/7445Ue^

CASA DE VIS

Vânzări, cumpărări, închirieri
- garsoniere
- apartamente
- cose
• apatii comerciale
■ terenuri

K ui m ’T 
01

sfl Sunați la â3801Ss»uOZB«/5T3471.
™ vwtețbne ia sediul din Deva, 
oertter Deola. Al. Romanilor, bf. 6/1

EE IMOBILIARĂ

Contada|i-ne la tel.: 0720/396.072, 0726/826.624, 0254/231.108, după ora 19.

DEVA. ■ Jniemi. tal. ■■■■■■. I8BBBB. mi BH081

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
PROFIT, EXPERT f . n *

Hunedoara, str. I. Creangă, nr. 8. ap. 2 1 

Tel: 712.999,0722/420.335,0741'130.438 !

INTERMEDIAZĂ: 1

Vânzarea - cumpărarea de ! 
apartamente, garsoniere, 
case, spatii comerciale, 1

hale, terenuri.

V 
si

„ ji

AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMAS0N

(24549)

http://www.casabetania.rdsllnk.ro
mailto:casabetania@rdslink.ro
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Ultima

• Șevcenko, erou național. Atacantul 
echipei AC Milan, Andrei Șevcenko, a fost 
numit în postul de consilier special al 
președintelui Ucrainei, Viktor luscenko. 
Șevcenko se alătură astfel campionului mon
dial la categoria grea, Vitali Kliciko. La 
începutul anului, atacantul lui Milan a primit 
cea mai înaltă distincție din țara sa, cea de 
„Erou al Ucrainei". (C.M.)

• Cerut în căsătorie. Mijlocașul formației 
AC Milan, Kaka, a refuzat o admiratoare 
care l-a cerut în căsătorie, ieri, la antrena
mentul Braziliei. „Nu pot. Sunt logodit", a 
răspuns fotbalistul, care i-a oferit Cristianei 
Sampaio, de 20 de ani, un tricou de antre
nament cu autograf. (C.M.)

Rezultate: Andora - România 1-5; România - Macedonia 
2-1; Finlanda - Andora 3-0; România - Finlanda 2-1; Mace
donia - Armenia 3-0; Macedonia - Andora 0-0; Armenia - 
România 1-1; Macedonia - Cehia 0-2; Andora - Olanda 0- 
3; Olanda - Finlanda 3-1; Armenia - Cehia 0-3; Andora - 
Macedonia 1-0; Macedonia - Olanda 2-2; Finlanda - Arme
nia 3-1; Cehia - România 1-0; Armenia - Finlanda 0-2; Olan
da - Cehia 2-0; România - Olanda 0-2; Armenia - Ando
ra 2-1; Cehia - Finlanda 4-3; 30 martie: Macedonia - 
România 1-2: Andora - Cehia 0-4; Olanda - Armenia 2-0.

Clasamentul _____________

■ Dacă pierd în Olan
da, tricolorii ies defini
tiv din cursa pentru 
CM 2006.
ClPRIAH MARINUț____________________

clprlan.marlniilglnformmadla.rc

Deva - Pentru că speranța 
moare ultima, suporterii 
naționalei visează că reve
nirea lui Mutu va transforma 
meciul cu Olanda dintr-o mi
siune imposibilă într-o mare 
victorie care să ne readucă în 
cărțile calificării la Mondialul 
din Germania. Dincolo de 
speranțe și vise, zilele pre
mergătoare dificilului joc de 
la Rotterdam nu au benefici
at de liniștea necesară înain
tea unei astfel de confruntări. 
S-au lansat acuzații la adresa 
selecției făcute de Pițurcă, a 
apărut accidentarea lui Rădoi, 
iar boșii FRF le-au ordonat 
jucătorilor să nu vorbească 
cu presa. Toate au rămas însă 
oarecum în plan secund dato
rită revenirii lui Mutu. De la

Leonard Doroftei și una dintre cele mai înfocate suportere ale naționalei visează la victorie.

„Briliantul” care a devenit 
campion al Italiei cu Juven
tus, după 7 luni de suspen
dare se așteaptă un miracol. 
Rămâne însă de văzut cât va 
conta în evoluția lui Mutu lip
sa meciurilor oficiale în ulti
ma perioadă și cât vor reuși 
ceilalți jucători să-l ajute la 
transpunerea în teren a tac
ticii lui Pițurcă. De partea 
cealaltă olandezii anunță că

nu vor doar victoria, ci și 
spectacol. Antrenorul Marco 
van Basten, calculat și opti
mist ca de obicei, a declarat 
că „rezultatul e important, 
dar vrem să oferim, și specta
torilor un joc frumos”.
Palmares nefavorabil

Pe aceeași lungime de undă 
s-au situat și declarațiile ata
cantului Van Nistelrooy care

a promis că va marca îm
potriva României. Cuvintele 
batavilor nu sunt de paradă, 
ci sunt susținute de palmares, 
din cele șapte confruntări 
anterioare olandezii câștigând 
cinci și obținând două remize. 
Fie ca tricolorii să spargă 
gheața și să învingă pentru 
prima dată în acest joc care 
va fi transmis de TVR1, 
sâmbătă, de la ora 21.30.

Programul Raliului Frumuseții

Programul următoarelor meciuri___________
4 iunie: Cehia - Andora; Armenia - Macedonia; Olanda 
- România; 8 iunie; Cehia - Macedonia; România - Arme
nia; Finlanda - Olanda; 17 august: România - Andora; 
Macedonia - Finlanda; 3 septembrie: Andora - Finlanda; 
Armenia - Olanda; România - Cehia; 7 septembrie: Fin
landa - Macedonia; Cehia - Armenia; Olanda - Andora 
octombrie: Finlanda - România; Cehia - Olanda; 12 
octombrie: Andora - Armenia; Olanda - Macedonia; Fin
landa - Cehia

1. Glanda 6 5 1 0 14-3 16
2. Cehia 6 5 o: 1 14-5 15
3. România ’ 7 a 1 2 12-8 13 S

4. Finlanda fi 3 0 3 13-10 9
5. Macedonia 7 1 2 4 7-9 5
6. Armenia 7 1 ■■>1?:?: 5 4-15 4
7. Andora 7 1 5 3-16 4

FOTBAL / Dirtxl» B - 8«ru Ill

Deva (C.M.) - Programul etapei a 29-a, sâmbătă, 4 iunie, ora 

11.00: ISC Turzii - Liberty Salonta; Armătura Zalău - ACU Arad: 

Oașul Negrești - Unirea Sânnicolau Mare; UTA Arad - Tricotaje Ineu; 

Jiul Petroșani - Olimpia Satu Mare; C.S. Deva - Unirea Dej; U. Cluj 

- Gaz Metan Mediaș; FC Oradea - stă.

Clasamentul

■ Singurul concurs 
automobilistic rezervat 
femeilor anunță un 
spectacol de zile mari.

Deva (C.M.) - Despre forța 
mașinilor și „calitatea” par
ticipantelor la ediția a IX-a a 
Raliului Frumuseții care se 
va disputa, azi, între Deva și 
Geoagiu-Băi, am scris cu lux 
de amănunte în ziarul nostru 
de ieri. Revenim cu detalii 
despre programul competiției 
și măsurile de securitate.

Primul start, cel al primei 
probe de îndemânare, se va 
da, la ora 9.30, în fața Casei 
de Cultură din Deva.

La 10.31 e programat star
tul pentru tronsonul Deva - 
Hunedoara, iar la 10.56 sejva

pleca în a doua probă de 
îndemânare în centrul 
municipiului Hunedoara.

După această probă cele 
peste 30 de concurente vor 
„alerga" spre Geoagiu-Băi, 
unde sunt programate proba 
surpriză, concursul de miss și

festivitatea de premiere. „In 
trafic concurentele sunt obli
gate să respecte toate normele 
rutiere, dar asigurăm și 
măsuri speciale pentru evi
tarea evenimentelor nedo
rite”, precizau reprezentanții 
Poliției.

Probele de îndemânare vor fi elemente cheie ale raliului

Penultimul hop pentru Jiul

Etapa a 30-a (ultima), sâmbâtâ, 11 iunie: Liberty Salonta
- U. Cluj; FC Oradea - ISC Turzii; Unirea Sânnicolau Mare
- Armătura Zalău; Tricotaje Ineu - Oașul Negrești; Olimpia 
Satu Mare - UTA Arad; Unirea Dej - Jiul Petroșani; Gaz 
Metan Mediaș - C.S. Deva; ACU Arad - stă.

1. Jiul Petroșani 26 18 5 3 59-18 59
2. Gaz Metan 26 18 5 3 45-18 59
3. FC Bihor 27 14 6 7 38-24 48
4. Olimpia S.M. 26 14 4 8 34-21 46
5. U. Cluj 26 12 4 10 40-30 40
6. Liberty Salonta 26 10 9 7 34-31 39
7. Armătura Zalău 26 9 11 6 38-26 38
8. ISC Turzii 26 9 7 10 25-35 34
9. Tricotaje Ineu 26 9 5 12 37-50 32
10. CS Deva 26 8 6 12 29-35 30
11. UTA Arad 26 8 6 12 28-36 30
12. U. Sînnicolau 26 7 7 12 24-38 28
13. Unirea Dei 26 7 4 15 25-39 25
14. Oașul Negrești 26 7 1 18 23-51 22
15. ACU Arad 27 1 10 16 16-43 13
Corvinul Hunedoara a fost exclusă din campionat, din cauza 
datoriilor către jucători, iar rezultatele i-au fost anulate.

Petroșani (C.M.) - Bătălia 
de la distanță dintre Jiul 
Petroșani și Gaz Metan 
Mediaș își ya derula, azi, 
unul dintre episoadele cheie,

Hotoboc, portarul Jiului

întrucât ambele pretendente 
la promovare susțin examene 
dificile, adversarele lor din 
această penultimă etapă fiind 
formații din jumătatea supe
rioară a clasamentului. 
Minerii întâlnesc acasă pe 
Olimpia Satu Mare (locul 
patru) și par ușor avantajați, 
cel puțin prin prisma faptului 
că joacă pe teren propriu. 
Problema e că jocul trupei lui 
Marin Tudorache nu e foarte 
bine pus la punct, iar adver
sara pare capabilă de sur
prize. Cât despre întâlnirea U. 
Cluj - Gaz Metan au apărut 
inevitabilele speculații pe sea
ma unui aranjament, dar ce 
va fi vom vedea după deru
larea efectivă a partidelor.

45% Reducere
Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (0,22 lei noi)

Pret/ziar pentru abonament anual

1.920 lei (0,19 lei noi)i■
GRATUIT, în fiecare vineri primești 

cel mai complet supliment
t*J de televiziune.

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni

Ofertă record
Rio de Janeiro (C.M.) 

- Presa braziliană susține 
că Chelsea Londra ar fi 
făcut o ofertă record de 
100 de milioane de euro 
pentru achiziționarea 
jucătorului echipei Inter- 
nazionale Milano, Adri
ano. „Sunt fericit la 
Inter, iar contractul meu 
va expira peste câțiva 
ani. însă englezii au ve
nit cu o ofertă extraordi
nară. Ei au mers destul 
de departe”, a declarat 
Adriano, aflat în canto
nament alături de națio
nala Braziliei, pentru 
meciurile de calificare la 
CM-2006, în compania 
Paraguayului și Argen
tinei.

Cupa prieteniei la minifotbal
Călan (C.M.) - Șapte 

echipe reprezentând școlile 
generale din Petros - Baru, 
Râu Bărbat, Sânpetru, CPC 
Simeria Veche, Bre*eu 
Română, Sântămăria Ortea 
și Călan au participat, joi, 
2 iunie, la ediția a Y-a a 
„Cupei Prieteniei", la ndni- 
fotbal. Competiția organi
zată de profesorii 
Cornel Dumitriu și Tiberiu 
Mândrescu de la Gr. Șc. 
„Ovid Densusianu" GS&a. 
s-a desfășurat in sistem 
turneu, echipele jwcând 
meciuri preliminării pi 
cadrul a două grupe, iar 
câștigătoarele seriilor dis
putând finala. Cea mai

bună s-a dovedit formația 
Școlii Generale din Petros 
Baru, pregătită de profesor 
Noris Niculesc, care s-a 
impus în ultimul act al 
întrecerii cu scorul de 1-0 
în fața echipei din 
Sântămăria Orlea. Cel mai 
tehnic jucător al turneului 
a fost Tudor Șaucă de la 
echipa campioană. Cu spri
jinul unor persoane ge
neroase, respectiv Dorel 
Vltan, Gina Todosiu și 
Bobo Iovănesc, organiza
torii au oferit premii pen
tru cei mai buni, precum și 
dulciuri și gustări pentru 
toți cei 70 de elevi partici
pant la competiție.

Economisește cu abonamentul
A

Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

CUM TE ABONEZI?
Decupează și completează talonul. i
Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau 
trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 i
Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C P. 3. [
Vei fi contactat în cel mult 5 zile. i

o- Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03
(tarif local). i

Abonamente
•

1 lună 59.000 lei ( 5,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)

3 luni 169.000 lei (16,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei noi) (

6 luni 319.000 lei (31,9 lei noi) preț/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi) <

ia luni 599.000 lei (59.9 lei noi) nret/ziar ab. 1.920 lei (0.19 lei noi)

Numele______________________________________ i
. . .— ; I

Prenumele___________________________________
i
i

Adresa la care doresc să primesc abonamentul: i

Strada_________

Nr.________Bl._

Localitatea_____

Telefon (opțional)

._____________ Sc.________ Ap.______ A
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Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, contorizări. repartitoare, etaj 1, 
boxa, Deva, Minerului, preț 830 milioane lei, 
negociabil sau schimb cu garsonieră plus 
diferență Tel. 227742.

• Deva, Gojdu contorizări, parchet, balcon, etaj
1, liber, preț 850 milioane lei. Tel. 0721/985256.
• Deva, Str. Teilor, bl. 47,2 pivnițe, parter, cana
lizare separată Tel. 0720/743834, fără interme
diari.

• Hunedoara, zonă centrală etaj 1, îmbunătățiri, 
centrală termică în garanție, gresie, faianță 
parchet, instalații noi, ușă metalică balcon mare 
închis, ocupabil imediat. Tel. 0722/972981, 
0741/077821.
• semidecomandate. etaj 1, Zamfirescu, 
ocupabil imediat, contorizări, preț 890 milioane 
lei. Tel. 0720/061566,213604.
• Simeria, parter, bun pentru privatizare sau 
schimb cu dubă Tranzit plus diferență Tel. 
0723/686162.
• Simeria, zonă centrală parter sau schimb cu 
autoutilantă plus diferență și un apartament 4 
camere, etaj 4, bloc acoperit, preț 1,200 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0723/686162.
• vând sau schimb apartament 2 camere parter, 
Deva, pentru spațiu comercial, fără intermediari, 
preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 0723/335189.

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, zona Zamfirescu, bucătărie, 
hol cu parchet, lambriuri, baie cu gresie și 
faianță balcon închis, contorizări, vedere în 2 
părți, preț 36.000 euro, negociabil, ocupabil 
imediat, exclus intermediari. Tel. 221463, 
0723/255184,0721/413042.
■ semidecomandate, etaj intermediar, ușă 
metalică, termopan, rolete exterioare, parchet, 
gresie, faianță în baie, hol. bucătărie, Deva, preț 
850 milioane lei, negociabil. Tel. 0721/744514.
• Simeria, central, acoperit, interfon, etaj 3 din 
4, st 80 mp, decomandate, balcon închis, 2 băi, 
CT, contorizări, garaj. Tel. 0726/737953.

Vând ap. 4 camere (07)
• decomandate, centrală termică 3 balcoane, 2 
băi, parchet, gresie și faianță moderne, preț 1,55 
mid. lei, negociabil. Tel. 0721/815781.
• decomandate, centrală termică termopane, 2 
băi, 2 balcoane, vedere la bulevard, zonă 
centrală preț 46.000 euro, negociabil. Tel. 
0746/609615,215113.
• decomandate, suprafață mare, deosebit, 
centralătermică, zonă centrală Deva, preț 1,580 
mid. lei. Tel. 0743/384022.
• Deva, zona Lido, 100 mp, 3 balcoane, 2 băi, 
centrală termică totul nou, occidental, preț 
43.000 euro. Tel. 215212,
• zona împăratul Traian, blocurile noi, etaj 4, 
preț 1,8 mid lei negociabil. Tel. 0723/562744.

Vând case, vile (13)
• 2 camere, bucătărie, baie, cămară hol, 2 curți, 
grădină 3,5 ari, cu acareturi, str. Grivița, nr. 31, 
preț 1,2 mid. lei. Tel. 236510.
• 2 camere, zona Cetate, 300 mp, preț 1,4 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0723/786370.
• casă, curte, garaj, grădină în Alba lulia, Str. 
Bucovinei, nr. 11, zonă centrală (lângă Poșta din 
noul sediu, lângă piața de jos). Tel. 212397,
• vând casă nouă din bârne lemn, termoizolantâ 
cu vată minerală, rigips, P+M, st 120 mp util, 
terasă, balcoane, asigur transport și manoperă 
oreț 13.500 euro, neg. Tel. 234474,0743/690600.

Vând case de vacanță (15)
• 2 camere, hol, bucătărie, livadă 1000 mp, zona 
Băîța, preț 350 mii. lei, neg. Tel. 0745/888619.

Vând case la țară (17)
• 4 camere, bucătărie, cămară pivniță coridor, 
curte, grădină, 1500 mp, cu pomi fructiferi, în 
Dobra, Str. Gării, nr. 6, preț 900 milioane lei. 
Relații tel. 212406,283132.
• casă (vilă) P+M Șoimuș, apă gaze, 4 camere, 2 
băi, 2 beciuri, living, terasă scară interioară 
garaj, grădină preț neg. Tel. 225046,0727/934959.
• Cristur, nr. 146, preț 690 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 224182,0723/499284
• Nâdâțtia de Jos, lângă Călan, 4 camere, 
bucătărie, baie, grajd, fântână curte, preț nego
ciabil. Tel. 0726/064489,730468.

Vând garsoniere (19)
• confort 1, amenajată occidental, mobilată 
Deva, Dorobanți, preț 720 mii. lei. 0743/384022.

• confort 1, dec., contorizări, repartitoare, bal
con mare, debara, cămară, etaj intermediar, 
bdul Decebal, bl. 15, preț 875 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 233025,0742/075944.
• cartier Dada, bl. 4, etaj 1, contorizări, 
ocupabilă imediat Nu sunt agent imobiliar. Tel. 
230592,0723/807419.
• etaj intermediar, hol baie, cameră bucătărie, 
balcon, bine întreținută, preț 520 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0721/744514.
• vând sau schimb garsonieră mobilată și uti
lată centralătermică, gresie, parchet, lambriuri, 
în Simeria. zonă centrală cu ap. 2 camere plus 
diferență Tel. 0746/940626.0745/343093.

Vând terenuri (21)
• 1200 mp teren intravilan grădină 20 x 60 mp, 
în localitatea Totești Hațeg, lângă școală preț 
12.000 lei mp, negociabil, acte în regulă. Tel. 
212272,0723/732560.
• 11500 mp teren, lângă cabana Bejan. Tel. 
223783,222002.
• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții, ambele localitatea 
Totești Hațeg, lângă canton. Tel. 212272, 
0723/732560.
• intravilan 4626 mp și două construcții cu câte 
2 camere fiecare, în Tampa (CF166/1) la 1 km de 
Simeria, posibilități racordare gaz, apă canali
zare (la poartă). 0788/469152 sau 0254/212803.
• Intravilan cu pomi fructiferi. 87 ari, lângă 
Primăria Berthelot, 5 km de Hațeg, la asfalt, se 
poate parcela Tel. 770687.
• .Intravilan Deva, str. Prelungirea Vulcan, la 
vișini, 5700 mp, curent, linie telefonie, se vinde și 
parcelat, preț 18 euro/mp. Tel. 0741/138535, 
0723/507236.
• Intravilan In Băc ia, cu toate facilitățile, curent, 
gaz, apă, canalizare, 3600 mp, preț 4 euro/mp. 
Tel. 0724/388452,0254/233974.
• intravilan, acces la toate facilitățile pentru 
casă sau cabană, 510 mp, fs 12 m, preț 100 
milioane lei. Leșnic, nr. 122, tel. 0744/568995.

• intravilan, In Simeria, zona Marmura, 15 ari, 
acces la curent, apă și gaz. preț 10 euro/mp. Tel. 
0745/343093.
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
la asfalt, s 1200 mp, fs 12 m, facilități gaz, curent 
la poartă. Informații la tel. 220269, după ora 16, 
0746/029058.

• ultracentral, 406 mp cu certificat de urbanism 
una mai 2005, pentru spațiu comercial sau 

firmă Tel. 0723/562744.
• 1779 mp teren, Deva-Sântuhalm, zona Alaska. 
Tel. 210869,223783.
• intravilan, zona DN 7 Deva, 2500 mp și zona DN 
66, Băcia, 3000 mp, toate utilitățile în apropiere. 
Tel. 0720/437889.
• teren, construcție garaj + mansardă supra
față 55 mp, zona Ceangăi, cu proiect și au
torizație de construcție, preț 80 milioane lei. Tel. 
0745/393719.

Cumpăr terenuri (22)
• pentru construcții case de vacanță zonă mun
toasă nepoluată liniștită curent electric, sursă 
apă în apropiere, drum de acces oricare ano
timp, suprafață minimă 600 mp. Tel. 234474, 
0743/690600.

Vând spații comerciale (25)
• amenajat, 15 mp, grup social, zona Avram 
lancu, preț 700 milioane lei. Tel. 0746/609615.

• Illa, str. M. Viteazul, bl. A, parter, 125 mp, ac
tual funcționează sediul CEC, preț 800 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0723/573825.

Vând alte imobile (27)
• vând hală cu anexe, teren aferent 2068 mp, șo
seaua Deva - TM, sat Lăpușnic. Tel. 0723/573825.

Imobile chirii (29)

• caut pentru închiriat apartament 2 
camere mobilat și garaj, zonă centrală Tel. 
230280,0745/529058,0723/014412.

• caut pentru închiriere apartament 2 camere, 
indiferent de cartier, ofer 60 • 70 euro, fără inter
mediari. Tel. 0723/136274.
• închiriez apartament 3 camere decomandate, 
ultracentral, mobilat, utilat, termen lung, 
centrală termică contorizări, telefon, interfon. 
Tel. 0723/656263.

• închiriez casă de vacanță în stațiunea Geoa- 
giu-Băi, preț convenabil. Tel. 241044, după ora 17.
• închiriez spațiu comercial, str. Bejan, 44 mp, 
preț 250 euro, negociabil. Tel. 0721/521378.
• închiriez spațiu ultracentral, super amenajat, 
preț excelent, st 150 mp. Tel. 0723/562744.
• ofer spre închiriere cabinet stomatologic. 
Relații latei. 212016.
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată 
ultracentral, preferabil tânără salariată stu
dentă preț 60 euro/lună. Tel. 0721/985256.
• primesc In gazdă fată femeie, nefumătoare, 
preț 1 milion lei, fără alte taxe. Tel. 0723/702557, 
0726/374000.

Imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere și garaj și 
apartament 2 camere, în Deva, cu casă serioasă 
cu teren, minim 800 mp, exclus peste linie. Tel. 
0723/335189.
• schimb casă nouă din bârne lemn, termoi- 
zolată rigips, P+M, suprafață utilă 120 mp, 
terasă și balcoane, asigur transport și montare, 
variante, preț 13.500 euro, negociabil. Tel. 
0254/234474,0743/690600.

Auto românești (36)
• vând Aro 243 O, motor Brașov, remorcă 1,5 
tone, stare bună, acte la zi. Tel. 0723/335189. 
245874.
• vând Dacia 1310, unic proprietar, af 1990, 5 
trepte, VT 2006, bord CN, baterie în garanție, ne
cesită reparații tinichigerie și vopsit, preț 23 
milioane lei, negociabil. Tel. 0726/369313.
• vând Dada papuc 1305, af 1997, alb, 2 locuri, 
preț negociabil, Deva str. Imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând Dada Super Nova Confort, motor, cutie 
de viteze Renault Clio, argintie, af 2001,24.000 
km, Deva, 3800 euro. 0724/315252,0726/224003.
• vând Dada TLX, af 1989,5 viteze, stare foarte 
bună frigider Arctic mijlociu, stare foarte bună 
Tel. 221916,0722/212686.
• vând Super Nova, af 2002, model Confort, 
vopsea originală din fabrică metalizată 
ireproșabilă Tel. 0744/125690.

Auto străine (37)
• cumpăr urgent Opel Agila Matiz sau Tico, af 
2000 - 2005, ofer 2.000 euro. Tel. 0720/743834.
• vând Citroen BX 19 Diesel, consum motorină 
5,5%, stare perfectă preț negociabil. Tel. 
0726/139593,0740/116502.
• vând Ford Transit 2500 D, stare foarte bună, 
set motor și pompă injecție noi, preț 3500 euro. 
Tel. 0722/328820.
• vând motor Renault, copiator Canon, geamuri 
și lunetă spate Dacia, preț foarte bun. Tel. 
0744/472580,242580.
• vând rulotă auto completă preț 1000 euro. 
Relații tel. 0722/503001.

• vând urgent VW Caddy 1,9 Dm, af 1997, airbag, 
volan reglabil, impecabil, 145.000 km, consum 
5%, preț 5.600 euro, negociabil. Tel. 0740/420521.

Microbuze. Dube (38)
• închiriez microbuz minim 10 locuri, pentru 
transport persoane în străinătate. 0726/369313.

• vând microbuz Mazda E 2200,11 locuri, af 1988, 
preț negociabil, Deva, str. Imp. Traian, nr. 33. Tel. 
213360.
• vând VW LT 28, model lung și înalt, 14 locuri, af 
1987, stare foarte bună de funcționare, acte la zi, 
preț negociabil. Tel, 0722/161661.

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă 2 axe tip furgon, 2000 kg, model 
deosebit, af 1999, stare foarte bună preț nego
ciabil, preț 110 milioane lei. Tel. 0722/161661.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină recoltat cereale Fahr, masa 3,25 
m, stare perfectă. Relații la tel. 0723/285122.

• vând cositoare centrifugă pentru tractor 
mare, mașină adunat șl strâns fân, mașină erbl■ 
cidat 450 litri, semănătoare 17 rânduri păloase. 
Tel. 263472,0723/378752.
• vând mașină de făcut țiglă din beton cu nisip, 
130 forme și 7 forme coame, preț negociabil. Tel. 
247937,
• vând motor electric 220 v, 19.000 turațli/mln, 
congelator 5 sertare, foarte bun, preț negociabil. 
Tel. 247937,

• vând tractor Ford, Import Austria, 55 CP cu 
plug, stare bună preț 130 milioane lei, nego
ciabil, Tel. 264343,0721/981793.

• vând tractor U 651, stare foarte bună Relații 
latei. 749560.

Decese (75)

Ne-ai fost tare drag
GROS CORNELFiul Dan, nora Gabriela, nepoții Alex și Răzvan te vor păstra veșnic în amintirea lor. Dumnezeu să te odihnească în pace.

Se împlinesc 6 luni de la plecarea dintre noi a celui care a fost un bun fiu, frate, cumnat și nepot
UNGUR CRISTIANTe vom păstra o floare vie în sufletele noastre. Comemorarea în 5 iunie, la Bretea Mureșană.

Soția Teodora aduce un ultim omagiu soțului drag
GROS CORNELNu te voi uita niciodată dragul meu. înmormântarea duminică 5 iunie, ora 13, de la domiciliul din str. Horea, nr. 196, Deva. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Reamintim că se împlinesc 6 luni de când a plecat dintre noi un bun nepot
UNGUR CRISTIANNu te vom uita niciodată.

Familia Pascotă Ion, din Foit

Familia Maracu Constantin și Ana aduce un ultim omagiu cuscrului drag
GROS CORNELOdihnește-te în pace.

Familia Vasilniciuc anunță că se împlinesc 6 luni de la trecerea în neființă a celui care a fost
UNGUR CRISTIANNu te vom uita niciodată.

Tatăl Gheorghe, cu adâncă durere în suflet, anunță pierderea unicului și celui mai iubit fiu
inginer calculator CIPRIAN JULADragul meu fiu, m-ai părăsit prea repede, rămânând singur în viată. Pentru modul deosebit cum m-ai iubit și respectat te voi plânge veșnic și nu te voi uita câte zile voi trăi. Dumnezeu să te odihnească, să-ti fie țărâna ușoară și amintirea veșnică, scumpul meu fiu!înmormântarea are loc astăzi 4 iunie, ora 13, la Vata de Jos.

O zi tristă și plină de durere este ziua de 5 iunie când se împlinesc 7 ani de la plecarea dintre noi, în lumea celor drepți, a dragului nostru sot, tată și bunic iubitor
MURG IOAN (NICĂ)Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

Soția Nuți, fiica Cristina, 
nepoții Oana și Ionuț, sora Ana 

și cumnatul Cornel

Un ultim omagiu pentru cel ce a fost
ing. JULA CIPRIAN VASILEdin partea familiei Diniș Ion și Anglita.

Colectivul ROMTELECOM Hunedoara este alături de familia îndurerată în aceste grele momente ale decesului dragului nostru coleg
CIPRIAN JULASincere condoleanțe.

Moto-velo (41)
• vând blddetâ pentru copil 3 - 5 ani, stare 
foarte bună, preț 700.000 lei. Tel. 221431, seara.

Mobilier și interioare (47)
• vând 4 scaune tapițate și un frigider. Tel. 
0740/405721.
• vând bufet sufragerie cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime cca 100 ani, stare irepro
șabilă, preț negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând convenabil canapea extensibilă de 2 
persoane, birou, masă extensibilă de sufragerie,
6 scaune tapițate, mochete, mobilier hol, mașină 
automată (made Franța), combină frigorifică 4 
sertare, Electrolux. Tel. 218084, 0742/939993, 
0724/643045.
• vând foarte avantajos dulap 4 uși, pat dublu, 
canapea, 2 fotolii. Tel. 0745/703638.
• vând geamuri duble de apartament 5 bucăți. 
Tel. 228715, seara.
• vând geamuri în stare foarte bună Tel. 
0726/158688.

Televizoare (48)
• vând tv color Nei, diagonala 63 cm, stare 
foarte bună de funcționare. Tel. 228715 seara

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale începând cu 6,5 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești și străine, cu șl fără 
abonament, montarea șl deplasarea inclu
se în preț, Inf. 0723/481776 sau 0745/840474

• vând convenabil video deck Hitachi. 10 casete, 
stare bună de funcționare, Tel, 217104,

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon Siemens A 35, stare foarte bună 
de funcționare, încărcător cameră original, preț 
750.000 lei. Tel. 985256.

Calculatoare și accesorii (51)
• vând calculatoare Intel Pentium 4, preț avan
tajos, Imprimante HP multifuncționale șl 1 copi
ator Sharp SE 2218 aproape nou șl camere foto 
digitale. Tel. 0721/553B68.
• vând calculator AMD 1800 MHz, 40 GB HDD 128 
DD RAM, CD ROM, USB, rețea, audio, modem, 
preț 6,5 milioane lei. Tel. 0722/161644.

• vând Imprimantă cu 4 tăvi și mașină spălat 
automatică de Cugir. Tel. 216334.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând aparate întreținere și masaj la prețuri 
promoționale, cash sau rate. Tel. 228715.

• vând rochie de seară, model cu corset + voal, 
culoare deschisă mărime reglabilă preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/939993.

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând 2 tablouri, pictură pe os, vechi de peste
100 de ani, preț negociabil. Tel. 229017.

Electrocasnice (56)
• vând congelator Arctic 5 sertare, stare foarte 
bună Tel. 221431, seara.
• vând frigider ZIII, stare perfectă de func
ționare, preț 15 milioane lei. Tel. 213045.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună, preț 2,5 milioane lei, negociabil. Tel. 
219739,0723/229046.
• vând mașină de cusut Singer, stare de func
ționare perfectă, preț 4 milioane lei. Tel. 
0254/213908.
• vând mașină de cusut Singer, televizor Sport 
alb-negru, radiocasetofon auto șl inel aur cu 
briliante, de damă, acte doveditoare, stare 
perfectă toate, Tel. 0724/320284,
• vând mașini de cusut Singer, Kaiser, Pfaff, 
Grlzner, diverse serii, Tel. 224182,0723/499284.

Plante și animale, 
agroalimentare (57)

• vând 10 familii de albine cu miere salcâm, preț 
negociabil, lila, Str. libertății, 92, tel. 0727/951317.
• vând 10 porci, 2 vaci, Hărău, nr. 149. Tel. 
0724/090025,
• vând 3 porci mari, buni de tăiat. Tel. 247374.
• vând mănză 2 ani, ham, căruță plus utilaje. 
Relații tel. 616414.

• vând paști exotici la prețuri foarte avanta
joase. Tel. 0727/592599.

• vând un porc de 150 kg, localitatea Dobra. Tel. 
283283.
• vând tăuraș 45 luni șl porc 130 kg rasa Duroc. 
Relații Bârsău, nr. 12. Tel. 648770,0744/621515.
• vând vacă Sântuhalm. Tel. 210850,225093.

instrumente muzicale (60)
• vând plan vlenez Wlrth, coadă scurtă placă 
bronz, clape fildeș, corzi încrucișate, preț nego
ciabil. Tel. 221431, seara,

Comemorări (76)

Altele (61)

• Sodetate autorizată vinde și în 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai 1.700.000 lei pe lună prețul 
include montaj, verificare și calibrare. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 leii Tel. 
0744/561964,0269/228707.

• vând ceas de mână elvețian Longines cu aur 
electroplacat, perfectă funcționare, preț 170 
euro, negociabil. Tel. 212272,0723/732560.

Pierderi (62)
• pierdut adeverință de absolvire a Facultății de 
Sociologie șl Psihologie, specializarea Psihologi- 
e, promoția 2004, Universitatea Banatului Timi
șoara pe numele Vârlan Cosmina. Se declară 
nulă
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lonuțiu Claudia Paulina din Hațeg. Se declară 
nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lonuțiu Claudiu Narcis din Hațeg. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vizitiu Aurelia din Hațeg. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Zaharie Aurora Tatiana. Se declară nul.
• pierdut certificat înmatriculare al SC Prodcon. 
Devaris SRL Deva pentru autocamion HD 05 CBZ. 
Se declară nul.

Apeluri (65)

• Absolvenții Liceului Agroindustrial Geoa- 
giu, promoția 1980, sunt rugați să sune la 
tel. 0744/846613 pentru informații referi
toare la organizarea aniversării a 25 de ani 
de la absolvire.

Matrimoniale (69)
• domn 43 de ani doresc să cunosc o doamnă 
pentru căsătorie. Tel. 0721/170245.
• domn 49/185/84 doresc să cunosc doamnă 
pentru prietenie ■ căsătorie, cu cine să-mi împart 
bucuriile, visele, primăverile viitoare. Sună la 
0740/405721, și nu vei regreta.

Solicitări servicii (71)
• pensionar cu autoturism caut de lucru, rog și 
ofer seriozitate. Tel. 220039,0720/387810.
• vrei sâcâștigi înte 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite plic timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9 Simeria. Nu vel regreta

Prestări servicii (72)

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

• execut la comandă case de locuit, cabane, 
mansarde din bârne lemn, termolzolante cu 
vatâ minerală rigips, acoperit cu șindrilă bitu
minoasă sau țiglă, asigur monta] șl finisare, 
234474,0743/690600.
o executăm lucrări de construcții șl Instalații. 
Tel. 0741/196562.

• Fundația Munci) Hunedoara ■ Deva 
organizează cursuri de calificare In 
mesetfila dat operator producție radlo-tv, 
operator calculator, ospătar, lucrător In 
comerț (vânzători laborant apă. Diplomele 
(unise de Muncii sunt recunos- ,
cute șl peste hotare, crieri le m fac până 
la U Me. ...Hațll la tel 218138,0722'358138, 
0740/211775. I

• SC Opttmedla SRL execută Industrial 
tâmplărie pvc șl geam termopan cu argon 
de cea mal bună calitate. rrto, J r 
sunt realizate de roboți Industrial (fin 
tehnologia de asamblare a airtotutsmaior 
Iso 9001/2000. oferim plasă de Insecte cu 
balamale, gratuit Reducere 20 % luna hints 

Deva, kt Emlnescu, Bl C80, tel 8254/2829% 
0724/575023; Hunedoara, lipscani, nr. 3, M 
0254/718314,0723/025015.

• Test Flag SRL organizează testarea 
cunoștințelor de utilizare a calculatorului. 
Eliberăm permisul de conducere a calcula
torului (ECDL). Reduceri în lunile iunie și 
iulie (20%). Deva, Bdul 22 Decembrie, nr. 37 
A, (Clădirea Cepromin), etaj 2, camera 221. 
Tel. 0254/212070, fax 0254/218111.

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

• transport mobilă electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone și 14 mc. Tel. 225578, 
0744/934462.

Solicitări locuri de muncă 
(73)

• tânăr, stagiul militar satisfăcut, posesor per
mis conducere cat B, C, experiență în vânzări și 
distribuție caut loc de muncă Tel. 0727/592599.

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm bucătar cu experiență Tel. 
0788/040492,0788/394795.

• Optică medicală cu extindere la nlvd na
țional angajează optometrist, medic oftal
molog șl agenți vânzări cu experiență In 
domeniu,fax 021/3355553. TeL 0788'133594

• pensiune angajează ospătarUX cunoscă
tor de limbă engleză, pentru servit micul 
dejun; program redus, orele 7-10, Relații tel 
0721/205285.

• producător băuturi alcooBco angajează 
pentruJudețul Hwiedoara agent dezvoltare 
■ distribuția. Condiții: stuall medl/supe- 
rioare, permis cat B, dlsponMtate 
•eplasărlln ••ră CV la fax 0237/22S225

I • SC Dandle Company SRL, cu sadU In 

Deva, Str. Rând dl, nr. 5, angajează trico- 
teri pentru mașini da tricotat Ratați la taL 
025V205094,200198,2N195,07ZV2M01L

• sodetate da consultanță angajăm jurist 
fără experiență Tel PM71777L 

• sodetate comercială angajează Inginer 
constructor promoția 1998 • 2005. RelațR la 
^0721/281141

• SC Rorfipef U agenția Hunedoara anga
jează pentra Den agent omerdaișlgse- 
tionar vânzător Mun-Becul) si IT (sMI
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Vinzi 
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi
Cauți

? Cititorii Cuvântul liber:Oameni bine informați!Ziarul familiei tale!

r

f

11 I

f
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Relații Ia 
telefonul n 
241505. Ș

SĂNĂTATEA E PE PRIMUL LOC!

Situată pe b-dul Decebal, bl. K, parter.
Eliboraoză rafala în răgim gratuit și compensat. 

r Vă afară toată gama da medicamenta.
♦ vitamine șl minerale o suplimente nutritive 

♦ produse naturiste o ceaiuri a produse pentru 
copil * produse cosmetice

Arar' luri1-vineri: 08.00-20.00
Ul Ql' sâmbătă: 08.00-14.00

(24530)Relații la telefonul 220.050.

OPTICĂ MEDICALĂ 
OCHELARI ■ LENTILE DE. CONTACT

CONSULTAȚII COMPUTERIZATE 
Deva, Piața Victoriei, bloc 1, parter § 
Telefon: 221.250 . detalli Sn magazin I

Vi așteaptă într-un sediu modem, 
situat pe strada [uliu Mudu, bloc J, parter.

Onorează: -rejete gratuite .
-rețete compensate
-programul "inimi pentru inimi" 

i* zilnic, intre orele 8-20 
lulll sâmbdtd și duminică Mă

Tel. 215253 (2452»

Tratamente cu substanțe de origine vegetală, 

minerală, animală

Cabinet medical "ECHHUACE&v.
dr.GHIȚA CARMEN, 

medic specialist medicină generală - 

pediatrie, homeopatic, acupunctura, 
Deva, Str.Dorobanți, bl.22, sc.C, ap.25,

tel.0254-219999 sau 0254-234815, 0722/567208.

CM

FARMACIA
BELLA FARM

■ țpfcrnr.. f
“ • “ ’ T.u

■ir.r
r.T.v r.r r. ;r ,.ir; r 

r.*»«<râ?tr -vi«» 
U î.r.irr.

«j-.’r rr.j.ii
rîîfiî

rr,rrr,’’1;rr
G:vr.

PENTRU
SANATATEA TA

CABINET MEDICAL
CARDIOLOGIE PEDIATRI

DR. IOAN D. BALEA

O nație e cu atat mai civilizata, cu 
cât luptă să-și păstreze copiii și, mai 
mult decât atât, să le ofere o copilărie 
frumoasă și perspectiva unei vieți 
împlinite. De aceea este important să 
le oferim un start cu șanse depline în 
viață. Depistarea precoce a afec
țiunilor cardiovasculare, încă din 
perioada fetală sau de nou-născut, 
este un deziderat de actualitate.

Cabinetul medical de cardiologie 
pediatrică oferă posibilitatea stabilirii 
unei depistări precoce, prin metode 
noninvazive, a afecțiunilor cardio
vasculare începând cu nou-născutul și 
terminând cu adolescentul.

Un diagnostic precoce oferă posibi
litatea contactării cabinetelor abili
tate să realizeze terapia intervențio- 
nală sau chirurgicală în timp util!

« C. MEDICO PSINE.QYN • .

SERVICII MEDICALE r
Obstetrică-ginecologio Dr. Z. Schmidt

MMto - țX. C. ȘctwM
Chirurgie plastică și reparatorie Dr. Paula Luculescu

Geografie Dr. Delia Blendea

-CNMfțMMMB -
Psihologie psiholog Anca Mihalcea ■

' 1'24529)

un complex de înfrumusețare

10 ANI DE EXPERIENȚĂ LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ!

Situată pe Str.Unirii, nr.5, Orăștie oferă 
produse specifice farmaciilor umane, precum și: 
- ceaiuri, vitamine, suplimente nutritive, produse 

pentru copii.
Farmacia eliberează rețete în regim gratuit si 
compensat. Programul “inimi pentru inimi*

Orar: Luni-Vineri 08.00-20.00
Sâmbătă 08.00-14.00
Duminică 09.00-12.00

FARMACIA TACOM!
sjtuat- fn Dewa_ Aleea Transilvanie

VĂ OFERĂ:
»■ toată gama de 
medicamente

produse
naturiste

Eliberează 
compensat și gratuit! 
Orar: Lunl-VIneri 08-21

Sâmbătă 09-14 
Duminică 09-1 3

’r vitamine
• produse
tehnic o-med leale 

»• ceaiuri 

rețete în regim

Transilvaniei,
bl. 7, parter. 

Tel: 211.949

produse 
pentru copii 
» produse 
cosmetice

MUMMMâ EMNttto WMMA MMI MM
Situată pe str. M.Eminescu, bl. 1 

(lângă fosta piață a rușilor). 
Vă oferă toată gama de medicamente.

- vitamine și minerale - suplimente nutritive - produse natu

riste - ceaiuri - produse pentru copii - produse cosmetice 
Eliberează rețete în regim gratuit și compensat. 
Orar Luni-Vineri: 08.00-21.00

Sâmbătă :09.00-15.00 
Duminică: 09.00-14.00

Relații la telefonul: 219749 
Programul "inimi pentru inimi”

HYGEIA DAVA - farmacia pentru sănătatea ta!

•r.
’T

S'

■FBIbareai» 
rațatafn 
regim 

' gratuit și' 
LpompsiHMl

FARMACIA ARNICA '■

(24517)

RAT PENTRU MASA

w tratamente «unwtice faciale 
■ pansat 

■ vopsit pene și «prănicene 
• masaj cosmetic 

■«parat <*« - i>-ctroacupunctură 
•• «-pitari cm ceară tradiționala 

si CMră de unică folosința:

Dispune de aparatură modernă 
pentru salonul de cosmetică.

ud! 
din Hunedoara 

cu program de funcționare NON-STOP:
18 eliberează zilnic rețete gratuite și compensate 
B au singurul depozit de medicamente din Hunedoara 
B servirea va fi promptă și In cantitatea dorită

- tel.: 748199; 748080

Aparatul BIOPTRON
vindecă afecțiuni ale pielii, vindecă răni.

Se folosește și în medicina 
sportivă pentru durerile 
de spate, traumatisme 
musculare, tensiune musculari

LAMPA BIOPTRON

BIOPTRON

Lampa BIOPTRON consWf ne un ajutor 
în tratamentele cosmetice. I

Vă așteptăm la noi!
Relații la telefonul 
0254/240.976

FARMACIA AGORA
Orăștie, Str.Pricazului nr.4

- Personal calificat și profesionist
- Onorăm rețete compensate și gratuite
■ Medicamente preparate în farmacie
■ Gamă completă de medicamente, produse

farmaceutice și cosmetice
Tel.0254-247923 kțCl’-
ORAR: Luni-Vineri 8-20 țțUJAAÎ 4,'

Sâmbătă 8-14 »

(21847)

r

Deva, Str. 1 Decembrie,
' (24516)

-etocardiografle (DOPPLER) -EKG 
-oscilometrie probe funcționale respiratorii
Mfieumotahometrie

FARMACIA IRIS
mmmniim; «tu «u met rarrwu 
Mjțn U.vpcr* '..........

ta ptifi ®B

DACIAPHARM 
pe o-dul Dacia, bl 28, garter 

toată gama de medicamente.
'aduse telSnlco-medicale eproduse cu 

țipe «produse pentru copii 
•toată gama de vitamine «ceaiuri 

rețete in regim gratuit șl ce 
Luni-Vineri: 08.00-âfc®i 

Sâmbătă: 08.00-15.00 ’ 
Duminică: 09.00-13.00 

la telefonul: 230135

DACIAPHARM
de. sita

Prnot-am- Luni ’ vineri: 73-21 rrogram. S4mbâtâ; 1O_14

DOAR UkFAFiMACIA IFilS GĂSIȚI 
ULEIURI PRESATE LA RECE 
SIROPURI PRE8ATE LA RECE

CABINET MEDICAL 
CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ

PENTRU SĂNĂTATKA TAI 
CASA NAȚIONALĂ DE 

ASIGURĂRI DE SĂNitlHE

HO 
.!<:?■ 

Telefon 02MMMML . j 
wwvv'tiaih itt ■If:(245?6)J
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameri cămin, suprafață mare, perchet, posi
bilitate cabină duș, ocupabilă imediat, central, 
Simeria. Tel. 0722/624091. (Casa Grande)
• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(TinaTerra Mia Hunedoara)
• cameră cămin, în Hunedoara, zona Teatru, 
etaj 2, parchet, preț 100 mii. lei. Tel. 0741/130.438. 
(Profil Expert Hunedoara)

Vând garsoniere (19)
• zona L Maniu, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet. Preț 650 mii., negociabil. Tel. 219470. 
(Multiprima)
• zona Dacia, 25 mp, ocupabil imediat Preț 480 
mii., negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• In Dorobanți, parter, balcon, termopan, par
chet laminat gresie, faianță, ocupabilă imediat. 
Tel, 0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• bd. Decebal, etaj 7, semidecomandate, con- 
torizări, balcon mare, repartitoare, preț 870 
milioane lei. Telefon 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• zona Gojdu, et 1, modificată, 40 mp, contort- 
zări apă, gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță, tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută. Preț 800 milioane lei. Tel. 
0723/251498,0745/302200.  (Fiesta Nora)

• zona Dada, etaj 2, contorizări, parchet 
faianță, ocupabilă repede, preț 550 milioane lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498. 
(Fiesta Nora)
• zona Gojdte etaj intermediar, ST 38 mp, 
cămară, bucătărie mare, contorizări, apă, gaz, 
repartitoare, preț: 660 mii. lei negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Decebal, Piață, decomandată, balcon 
închis, contorizări, parchet gresie, faianță, preț 
670 mii. lei negociabil, tel. 0745/302200,232808, 
0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă ime
diat 650 mil.lei. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• zona IA Eminescu, dec., amenajată, et. 1, 
ocupabilă imediat, preț 435 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, et. 1, dec., contori
zări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona Mărăști, dec., mobilată, balcon închis, et.
1,700 mii. lei. 235208,0721/744514. (Rocan 3000)
• zona Mărăști, vedere la stradă, liberă, 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208,0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă bună, dec., amenajată frumos, liberă, 
preț 695 mii., neg., tel. 0745/640725. (Mimason)
• Mul 22 Decembrie, dec., 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)
• zona Gojdu, amenajată, modificată cu living, 
parchet laminat, gresie, faianță, contorizări, 48 
mp, et. 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)
• bdui L Maniu, sdec., contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• zona Dada, et. 3, mobilată, contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)
• dec. gresie, faianță, zona Dacia, preț 450 mii., 
neg. Tel. 253588,0722/624091. (Casa Grande)
• neamenajată, zona Dacia, preț 310 mii. Tel. 
235588,0723/419974. (Casa Grande) .
• decomandată, suprafață foarte mare, gresie, 
faianță, geamuri termopan, calorifere noi, CT, 
eventual mobilată, 22 Decembrie, etaj interme
diar, preț 870 mii. negociabil. Tel. 0722/624091, 
0720/062014. (Casa Grande)
• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată, gresie, faianță, 
parchet, contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
telefoane 0723/251498, 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zone diferite și prețuri diferite. Informații: 
Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).
• zona Progresul, et. 2, decomandate, balcon 
închis, îmbunătățiri, contorizări, ocupabilă ime
diat. Preț negociabil. Tel. 211587,0723/660160. 
(Ag. Evrika)
• decomandată, parchet, balcon mare, scară cu 
interfon, locuință bine întreținută. Decebal, preț
695 mii. neg. Tel. 223400, 0720-387896, 0743- 
103622. (Casa Betania)
• ultracentrală, balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele com
plexului Romarta în bloc cu 4 etaje. Decebal. Preț 
780 mil. RCV78.000 RON. Tel. 230221,0740-914688, 
0720-370753. (Casa Betania)

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program prelungit;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix, bonuri de masă și venituri în 
funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber, Str.
22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, 
fax 218061.
Persoană de contact: Laura Contra, 
tel. 0721/513875,
E-mail: laura.contra@informmedia.ro

• etaj 3, decomandată, balcon închis, conto
rizări, bine întreținută. Eminescu. Preț 490 mii. 
ROL/49.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj L decomandată, centrală termică proprie, 
gresie, faianță, balcon, parchet. Dorobanți. Preț
950 mil. ROL/95.000 RON. Tel. 223400,0741-684668, 

0720-370753. (Casa Betania)
• decomandată, 42 mp, balcon de 8 m, podele 
laminate, zugrăvită recent, gresie și faianță 
Spania, termopane, convertor pe gaz și boiler, 
ușă intrare lemn masiv, preț neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• contorizări, parchet, gresie, faianță, ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și fa
ianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
lei, neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• zonă centrală, 30 mp, parchet, contorizări, preț 
650 mii. lei, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• zonă centrală, dec., contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, preț 670 mii. lei, tel. 
0740/2107840. (Prima-lnvest)
• urgent, central, balcon închis, gresie, faianță, 
contorizări + mobilă bucătărie, preț 620 mii. lei, 
tel. 215212. (Prima-lnvest)
• zona Mărești, etaj Intermediar, gresie, faianță, 
parchet, mochetă, ușă din lemn masiv, St=25 
mp. Preț: 630 mii. negociabil. Tel. 0254/234401, 
0745666447. (Rubin’s Home)

• zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
decomandată. Preț=15.000 . euro. Tel. 
0254/234401,0745666447. (Rubin's Home)

• Micro 3, Hunedoara, etaj 3, centrală, balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488 
(TinaTerra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Union, et. 4, convertor + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convertor 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• zona Flacăra, et. 9, convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• In Hunedoara, zona Dunărea, etaj 4, izolat 
azbociment apometre, gresie, faianță ușă nouă 
jaluzele exterioare, preț 320 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)
• In Hunedoara,zona Parâng, convertor, lavabil, 
gresie, preț 250 mii. lei, negociabil. Tel. 
0724/379.377. (Profil Expert Hunedoara)
• etaj 2,zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpăr garsoniere (20)
• In Deva, zonă bună, de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 

,211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• In zonele: Dacia, Progresul, Decebal, Miorița, 
Mărăștiul Nou, telefoane 232808, 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)

Vând ap. 2 camere (03)
• zona Gojdu, semidec., balcon închis, 
contorizări, 50 mp, preț 930 mii. lei, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• zona Kogălniceanu, 50 mp, contorizări, balcon 
închis, urgent, preț 850 mii. lei, tel. 0740/126029. 
(Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, dec., gresie, faianță 
contorizări, parchet, balcon închis, 56 mp, et 2, 
preț 960 mii, negociabil, tel. 0742/019418 (Prima- 
lnvest)
• urgent, semidec, zona 22 Decembrie, preț 
18.000 euro, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• ultracentral, balcon închis, parchet, 60 mp, 
contorizări, preț 1,2 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• ultracentral, transformat în spațiu comercial, 
gresie, ușă termopan, contorizări, preț 26.000 
euro, negociabil, tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, s-dec, balcon închis, centrală 
termică gresie faianță, parchet. Preț 830 mii., 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• zonă centrală s-dec., gresie, faianță parchet, 
contorizat total, bloc acoperit. Preț 890. mii, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec, ocupabil 
imediat, et. 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego

ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)
• b-duf N. Bălcescu, dec, 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență, 820 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/640725. (Mimason)

• dec, amenajat, CT, aer condiționat, termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1,530 
mid. lei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)
• bL ț str. Caragiale, dec., et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona AL Armatei, superamenajat, complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208 0721/985256., 
(Rocan 3000)
• zona Dada, bloc cărămidă, contorizări, 
parchet, gresie, faianță, apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală Împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000).
• ocazie, zona piață, decomandate,. etaj 1, 
parchet, balcon, ocupabil imediat, preț 28000 
euro, neg. Telefoane 235208 0724/620358 (Rocan 
3000)
• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 

480 mii., negociabil. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală l. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat, preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zona Scărișoara, semidec., contorizări, balcon, 
preț 700 mii., tel. 224296,0788/361782. (Garant 
Consulting)
• urgont, semidec, Bejan amena|at, balcon 
închis, centrală termică, preț 660 mii. lei. Tel. 
0745/367893. (GarantConsulting)
• semidecomandate, balcon, contorizări, et. 
intermediar, zona Gojdu, preț 950 milioane lei. 
Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant Con
sulting)
• Gojdu, bloc turn, decomandate, parchet 
contorizări, centrală termică balcon închis, preț 
875 mii. lei. Tel. 221712, 0724/305661. (Garanț 

Consulting)
• bd, DecebaL et. 3, decomandate, faianță 
gresie, contorizări, balcon închis, preț 1,3 mid. 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• bd. Bălcescu, et. intermediar, în circuit, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 820 milioane 
lei. Telefoane 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• AL AnnateL parter, contorizări, mobilat, 
parchet Preț 750 mii. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(GarantConsulting)

• decomandate, zona Zamfirescu, etaj bun, 
faianță, apometre, balcon. Preț 1 miliard lei. Tel. 
0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• decomandate, Wng, bucătărie, super ame
najat, parchet, greseie, faianță termopan, spo
turi etc. Preț: 1,16 miliarde lei. Tel. 0788/497.615. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• decomandate, zona Lido, etaj intermediar, 
bine amenajat contorizări. Preț: 1,2 miliarde lei, 
negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară 
Nr.l)
• zona Mărăști, bine amenajat, parchet, gresie, 
faianță contorizări. Preț: 650 mii. lei, negociabil. 
Tel. 0788/497.615. (Agenția imobiliară Nr. 1)

• etaj Intermedtar, circuit, gresie, faianță 
parchet, balcon, scară cu interfon. Zona Lido. 

Preț 950 mil. ROL/95.000 RON neg. Tel. 223400, 
0743-103622,0720-387896. (Casa Betania)
• etaj 1, decomandate, centrală termică proprie, 
parchet, gresie, faianță instalații noi, bine 
întreținut. Minerului. Preț 760 mil. ROl/76.000 
RON. Tel. 0741-120722, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• etaj 1, gresie, faianță, parchet laminat, 
contorizări, modificări interioare. Zona Mărăști. 
Preț 640 mil. ROL/64.000 RON. Tel. 223400,0742- 
005228 0720-387898 (Casa Betania)
• etaj 1, parchet, balcon, contorizări, baie cu 
geam, bine întreținut, bucătărie mare. Aleea 
Păcii. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. Tel. 223400, 
0741-084668 0724-169303. (Casa Betania)
• decomandat, contorizări, balcon, etaj inter
mediar. Strada Bejan. Preț 480 mii Rol 48000 
Ron. Tel. 223400,0742-005228,0720-387896. (Casa 
Betania)
• circuit, etaj 2 din 4, contorizări, bine întreținut 
balcon. Bălcescu. Preț 900 mil. ROL/90.000 RON. 
Tel. 223400, 0741-084668, 0720-370753. (Casa 
Betania)

• zona piață etaj intermediar, decomandate, 56 
mp, contorizări, parchet, gresie, faianță balcon 
închis, preț950 milioane lei, negociabil, telefoane 
0745/302200,232808 0723/251498. (Fiesta Nora)
• zona Mfcro 15, decomandate, etaj intermediar, 
contorizat total, faianță balcon, preț 500 mii. lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0788/165703. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal etaj intermediar, decomandate, 
st 60 mp, contorizări, parchet, gresie, faianță, 
rigips, spoturi, cu modicări la camera mică și 
bucătărie, renovat recent, preț 1,5 miliarde lei, 
negociabil, tel. 0745/302200,232808,0723/251498 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu (lângă ANL) et. 3, semideco
mandate, balcon închis, apometre, gaz conto
rizat, un apartament pe care îl poți amenaja și 
modifica așa cum dorești tu, tel. 0745/302200, 
232808. (Fiesta Nora)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65.

• zona Micro 15, et. intermediar, dec., balcon 
închis, centrală termică parchet nou, gresie, 
faianță rigips, spoturi, ușă metalică CT, 650 mii. 
lei, neg., tel. 0723/251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
termopan, parchet, gresie, faianță rigips, 
spoturi, balcon închis, living mare, bucătărie 
mobilată frumos modificat și aranjat, preț 1,3 
miliarde lei, negociabil, tel. 0745/302200,0723/ 
251498 (Fiesta Nora)

• zona 1 Decembrie, etaj 2, semidecomandate, 
st 50 mp, contorizări, parchet, faianță balcon 
închis, bine întreținut, preț 1,1 miliarde, neg., 
telefoane 0745/302200, 0723/251498, 232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Astoria, contorizări apă șl gaz, ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, coto- 
rizări, gresie, faianță parchet laminat, lavabil, 
jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• parchet, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță zugrăvit recent, etaj Intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938 0721-268668 
(Ag. Imob. Ella)
• semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. El|a)
• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet spoturi, supermodern, 
parțial mobilat, merită văzut 1,250 mid. lei, neg. 
Tel. 0722-566938 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• In Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță, contorizări, ușă schimbată ocupabil 
Imediat, preț 340 mil. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• In Hunedoara, semidecomandate, zugrăvit, 
contorizări, etaj Intermediar, ocupabil Imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3,2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrl ka)

• zona Dorobanți, et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări Interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră, preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona AL Straiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mil. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• 2ap. cu 2 camere, poziție centrală suprafață 
mare, preț negociabil, ocupablle imediat. Preț 
negociabil. Tel. 211587,0723/660160. (Ag. Evrika)

• ingent, etaj 2, zona Liliacului, gresie+faianță 
moderne, balcon închis, contorizări. preț 1,15 
mid. lei, neg. Tel. 211587, 0723/660160, 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• zona Go|du, decomandate, contorizări, par
chet, repartitoare, preț 830 mii. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

• zona Scărișoara, semidecomandate, conto
rizări, preț 670 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

• urgent, zonă bună dec, et. 2,2 balcoane, 
termopane, podele laminate, foarte frumos 
amenajat-și cu multe îmbunătățiri, preț 1,600 
mid. neg, tel. 0726/826624. (Temporis)

• dec, eL intermediar, zona Kogălniceanu, 
contorizări, preț 780 mii, tel. 0726/826624, 
0720/354453. (Temporis)

• deasupra CXC-uluL fără îmbunătățiri, 2 bal
coane. Preț=l,l mid. Tel. 0254/234401, 
0740232043. (Rubin’s Home)

• zona Bălcescu, turnuri, et, 2, superamenajat, 
ocupabil imediat. Preț: 810 mii. lei. Tel: 
0254/234401,0740/232043. (Rubin’S Home)
• semidecomandate, Micro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet preț 260 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Mkro 5, parter înalt, amenajări 
interioare, centrală termică preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• semidecomandate, zona Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• decomandate, Micro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)

• semidecomandate, Micro 5, etaj 4, fără 
îmbunătățiri, preț 170 mii. lei, negociabil. Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)

• decomandate, zona Cantină etaj intermediar, 
CT, gresie, faianță ușă metalică instalații noi, 
preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 0724/379.377. 
(Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate, zona Gării, parchet gresie, 
faianță ușă metalică bun de privatizare, preț 
600 mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379377. (Profil 

Expert Hunedoara)

• Micro 2, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

• Micro 6, modificat, etaj intermediar, zonă 
bună boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)

• zona găriL confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798, 0742/872106, 0742/902488. (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță, instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. Telefoane 747798, 
0742/872106,0742/902488. (TinaTerra Mia Hune
doara)

• zona Bucegl, etaj 2, centrală, 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona BucegLfărăîmbunătățiri,450 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Teatru, decomandate, centrală 800 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Micro 6, et. 1, ușă metalică 430 mil., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• zona Micro 5/1, et. 1, centrală amenajat 720 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• zona Artlma, et. 3, ușă nouă, 620 mii. nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zona OM, parter înalt, 700 mii., centrală Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

Cumpâr ap. 2 camere (04)
• do preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel. 211587. (Ag.Evrika)
• zona Gojdu, centru, Progresul, Inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• zonă liniștită plata Imediat, tel. 215212 (Prima- 
lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)
• urgent, dec, zona pieței, parter, vad comer
cial, ideal privatizare, balcon mare, preț 45.000 
euro neg., tel. 0726/826624. (Temporis)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane închise, 
acoperit cu tablă pod, faianță și gresie, 
contorizări, I. Corvin, preț 1,1 mid. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)
• semidecomandate, neamenalat, contorizări, 
etaj 1, Dacia preț 700 mii. negociabil. Tel. 253588, 
0722/624091. (Casa Grande)

• zona plaM, decomandate, parter înalt, balcon 
închis, centrală termică parchet, zonă liniștită 
parcare, preț 1,250 miliarde lei, negociabil, tel. 
0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, etaj 2, decomandate, vedere în 2 
părți, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, mochetă gresie, faianță se dă și 
mobilat, preț 1,6 miliarde lei, negociabil, tele
foane 0723/251498 232808 0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Progresul, etaj 2, decomandate, balcon 
închis, centrală termică parchet stejar, gresie, 
faianță bucătărie modificată, cu living foarte 
mare, ușă metalică nouă recent renovat, preț 
1,5 miliarde lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona loan Corvin, decomandate, contorizări, 
balcon închis, faianță 2 băi, 2 balcoane preț 
foare bun 1.200 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (Fiesta Nora)

• urgont, et 2, ocupabil imediat, apometre, gaz 
2 focuri, parchet nou, preț 720 mii. lei, tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• decomandate, 90 mp, balcon mare închis, 
zona Imp. Traian, boxă, garaj, parchet, gresie, 
faianță preț 46.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona Bălcescu, urgent, semidecomandate, et. 
intermediar, bloc cărămidă modificat, preț 770 
mii. lei, negociabil, tel. 0721/815781. (Prima- 
lnvest)
• zona piață bloc de cărămidă et. 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)

• Zonă ultracentrală bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000).
• zonă centrală I- Creangă amenajat, centrală 
termică ocupabil imediat, preț 1,4 miliarde lei, 
negociabil. Telefoane 235208, 0724/620358. 
(Rocan 3000)

• decomandate, zona Progresul, et. 2, hol 
central, bloc cărămidă parchet stejar, contori
zări, gresie+faianță, st 80 mp, preț 1,5 mid. lei. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• zonăultracentrală superamenajat, modificări 
interioare, balcon de 10 m, termopane, tâmplăr i e 
interioară din stejar, gresie+faianță ocupabil 
imediat. Preț 1,45 miliarde, lei, negociabil. Tele
foane 211587, 0723/660160, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)

• zonă ultracentrală, superamenajat, CT, bloc 
de Cărămidă ocupabil imediat, preț 36.000 euro, 
neg. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• semidecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 650 mii. lei.
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandate, zonă centrală modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță, termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, neg. Tele
foane 228540, 0722-566938, 0721-268668. (Ag. 
Imob. Ella)
• decomandate, zona Eminescu. etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 13 mid. 
lei. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. Imob. 
Ella)

• zona Creangă 2 băi, balcon, gresie, faianță 
parchet, interfon, preț 45.000 euro. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)
• Bd. 22 Decembrie, et. intermediar, decoman
date, 2 băi, 2 balcoane, parchet, faianță reparti
toare. Preț 155 mid. lei. Tel. 221712,0724/305661. 
(GarantConsulting)
• zona Bălcescu, s-dec, faianță, parchet, cen
trală termică. Preț 34.000 euro, negociabil., 
ocupabil imediat. Tel. 219470. (Multiprima)

• zonă centrală et. 3, contorizări, gresie+ 
faianță centrală termică balcon. Preț 40000 
euro. Informații: Deva, AL Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)

CASA de ASIGURĂRI de SĂNĂTATE
cASHONtBOARA a ju<jețu|uj Hunedoara - Deva, 1 Decembrie, nr. 16, 

telefon 0254/219280, fax 0254/218911, organizează 
procedura cerere de ofertă privind atribuirea contractului de ASIGURARE 
A SERVICIULUI DE PAZĂ pentru obiectivul menționat mai sus. Data limită 

pentru transmiterea ofertei și a documentelor care dovedesc eligibilitatea, 
înregistrarea și capacitatea economico-financiară este 10.06.2005, ora 12. 

Relații suplimentare și caietul de sarcini se pot obține la SERVICIUL 
ADMINISTRATIV DOTĂRI, camera 205. (zuszi

• zona Dada, semidecomandate, gresie+ 
faianță contorizări, bloc de cărămidă Preț 850 
mii. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. Ro
manilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• apartament tn vilă 2 bucătării, 2 băi, 3 
balcoane, parchet, centrală termică st 100 mp, 
zonă liniștită. Preț 2,1 mid. lei, negociabil. 
Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
• decomandate, bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet, repartitoare. Mihai Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 223400,0743-103622, 
0724-169303. (Casa Betania)
• etaj 8 decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. 

ROI/170.000 RON. Tel. 223400,0743-103622,0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj Intermediar, decomandate, gresie, 
faianță balcon închis, contorizări, repartitoare. 
Bălcescu. Preț 35.000 euro negociabil. Relații la 
tel. 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)
• f. urgent apartament cu 3 camere, în zona 
Dacia, etaj bun, bloc din cărămidă parchet, 
gresie, faianță ușă metal, bine amenajat Preț: 
800 mii. lei, negociabil. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr. 1)
• etaj 1, zona Dunărea-gară 825 mii. neg. Tele
foane 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobil
iare Hunedoara)
• 1 Decembrie, modificat, termopan, gresie, 
faianță balcon de 10 m, ST=65m. Preț 40.000 
euro. Tel. 0254-234401, 0727740221. (Rubin’S 
Home)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro ă modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• zona Fabricii de Tricotaje, centrală, 850 mii., 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 8 2 balcoane, etaj 2, con
vector, gresie, preț 725 mii. lei, neg. Tel. 747798, 
0742/872106,0742/902488. (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedoara, decomandate, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 mid lei, 
neg. Tel. 747798,0742/872106,0742/902488. CTina 
Terra Mia Hunedoara)
• Transilvaniei, etaj 2, convectoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 5, decomandate, amenajat gresie, fa
ianță parchet lamelar, centrală ușă metalică, 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mlhal Viteazul, modificat din 4 camere, deco 
mandate, etaj intermediar, centrală termic 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, neg. Tele 
foane 710129,0740/146780, (Stil Imobiliare Hune
doara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală termică preț 525 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• bduL Tralan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro ă etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)

• decomandate, zona Stadion, etaj 3, CT, faian
ță, gresie, preț 880 mii. lei, negociabil: Tel. 
0741/130.438 (Profil Expert Hunedoara)
• semidecomandate, zona Union, etaj 3, CT, 
multiple îmbunătățiri, preț 900 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/379.377. (Profil Expert Hune
doara)

Cumpâr ap. 3 camere (06)
• In Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)

• In zonele: Gojdu, Decebal, Eminescu, Mărăștiul 
Nou, Dacia, Cuza Vodă Bălcescu, tel. 232080, 
0745/302200,0723/251498. (Fiesta Nora)

Vând ap. 4 camere (07)
• urgent, zonă centrală contorizări, gresie, 
faianță s 100 mp, hol central, 2 băi, balcon, garaj 
20 mp, boxă foarte îngrijit, preț 2,300 mid. neg., 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• zona DecebaL etaj intermediar, decomandate, 
2 băi, 3 balcoane, vedere în 2 părți, centrală 
termică parchet laminat, gresie, faianță ușă 
metalică foarte bine întreținut, preț 1,6 miliard? 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• zona Eminescu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et. 1, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță bucătărie modificată vedere în 2 
părți, zonă liniștită preț 57.000 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona M. Eminescu, gresie, faianță parchet, 2 
balcoane centrală termică. Preț 55.000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multiprima)
• zona Liliacului, decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băi, contorizări, preț 1,5 mid. lei, 
negociabil. Tel. 235208, 0724/620358. (Rocan 
3000)

• zonă centrală I- Creangă superamenajat, la 
cheie, et. 2,2 băi, ideal pentru cetățeni Străini, 
preț. 55.000 euro, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
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• decomandate, modificat, etaj intermediar, 2 
băi, balcon închis, CT, faianță, gresie, lavabil, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel, 228540, 
0745-653531. (Ag. Imob, Ella)
• zona Udo, dec., 100 mp, vedere în 3 părți, 2 băi, 
3 balcoane, centrală termică amenajat occi
dental, preț 43.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
Invest)
• zona Dorobanți, 85 mp, contorizări, gresie, 
faianță, parchet, termopan, mobilat frumos, 
boxă 2 balcoane, 2 băi, preț 46.000 euro, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)

• zona bdul Decebal, etaj intermediar, 2 băi 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță parchet, ocupabil imediat, preț 1,6 
miliarde lei, negociabil. Telefon 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• decomandate, 2 băi, neamenajat, etaj Inter
mediar, zona Eminescu, preț 37.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235589, 0723/419974. (Casa 
Grande)
o zona Dorobanți, 2 băi, gresie, faianță parchet, 
lavabil, preț 1.900 mid. Tel. 224296,0788/361782. 
(Garant Consulting)
• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane hol central 
amenajat modem, centrală termică preț 46.000 
euro. Tel. 221712, 0724/305661. (Garant 
Consulting)
• zona Decebal, 2 băi, 3 balcoane, amenajări 
moderne; centrală termică 110 mp, preț 46.000 
euro, tel. 231212,0740/013971. (Garant Cnsu Iting)
• zona L Corvin, decomandate, gresie+faianță 2 
băi, bucătărie, 2 balcoane, contorizări. Preț 1,6 
mid. lei, negociabil. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)

o zonaUfeaduțet.3,decomandate,gresie+ fa
ianță modificări interioare. Preț 1,5 mid. nego
ciabil. Informații: Deva, Al. Romanilor, bl. 6/1, tel. 
235019. (Casa de Vis)
o In Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)
o zona b-dul Decebal, et 4/7, neamenajat. Preț 
1,6 mid. neg. Tel. 0254-234401. (Rubin’s Home)
• Micro V, centrală decomandate, 920 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).
o zona CEC, centrală, 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
o decomandate, Dunărea, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 2 băi, 2 balcoane, preț 850 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0741/130.438. (Profil Expert Hune
doara)

• zona centrul vechi, pretabilă depozit, 3 
camere, curte, 600 mii. negociabil. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara).
• trei camere, anexe, canalizare, amenajări inte
rioare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• casă, Hunedoara, zona Chizid, 4 camere, 
multiple îmbunătățiri, mobilată modern, 2.400 
mii. lei, negociabil. Tel. 0724/379.377. (Profil 
Expert Hunedoara)

Cumpăr case vile (14)
• urgent, cu plata imediat, casă cu grădină în 
Deva sau Simeria, tel. 215212. (Prima-lnvest)
• In Deva sau împrejurimi, curte și grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

Vând case la țară (17)

Vând case, vile (13)
o oferim spre vânzare case în Deva si împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona Miriști, 3 cam., living, buc., baie, CT, 
ST=600 mp. Preț 78.000 euro. Tel. 0254-234401, 
0740232043. (Rubin's Home)
• zona D. Cantemir, 4 camere, centrală termică 
110 mp, constnicție 2002,1250 mp, terasă beci, 
curte betonată gradină posibilitate de extindere 
și mansardare, canalizare. Preț 7.5000 euro, 
negociabil. Tel. 219470. (Multi prima)
• 3 camere în Deva, P+M, bucătărie mare, par
chet, gresie și faianță pivniță garaj, ST 360 mp, 
ct, zonă centrală preț 4 mid., neg, tel. 
0726/826624. (Temporis)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, baie, teren 
■ 500 mp, ideală pentru sediu de firmă Preț: 2,6 
miliarde lei. Tel. 0788/497.615. (Agenția 
imobiliară Nr.l)
• zona Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
baie, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mimason)
o zona Uceul de chimie, 3 camere, bucătărie, 
baie, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• zonă centrală 2 camere, baie, hol, curte cu 
acces comun, grădină proprie 200 mp, preț 15 
miliarde lei, telefon 0745/640725. (Mimason)
• zona Ceangăi, pentru demolat, curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel. 0745/266071,206003. (Mimason)
o In Deva, 2 corpuri, 3 camere, baie, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă, curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 miliarde lei. Tele
foane 0722-566938,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• P+1, living de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băi, 
bucătărie, CT, garaj, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• zona Chizid, 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020, 58000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)

• casă In Leșnic, cărămidă, 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte și grădină aprox. 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)
• 3 camere mari, bucătărie, baie, încălzire 
centrală zona Vețel, curte și grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• foarte urgent, în Batiz, din cărămidă 3 camere, 
bucătărle+baie, terasă acoperită apă curentă 
supr. de 1200 mp, poziție centrală pomi fructiferi 
pe rod, cultură de zmeură și căpșuni, viță de vie. 
Preț 1,35 mid. lei, neg., sau schimb cu aparta
ment plus diferență în Deva sau Hunedoara. 
Telefoane 211587,0723/660160,0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• la 7 km de Deva, 2 corpuri, unul format din: 
baie, hol, sufragerie, dormitor; al doilea corp: 
bucătărie de vară cu apă gaz, sobe teracotă st 
1800 mp, fs 30 m, gard nou, preț 55.000 euro neg, 
tel. 0726/826624. (Temporis)
• la 14 km de Deva, ideal casă de vacanță casă 
nouă 2004, 2 camere, finisată exterior, curte, 
livadă st 1 ha, preț 500 mii. neg, tel. 0726/826624. 
(Temporis)
• la t km de Hunedoara, zonă pitorească baie 
cu duș, stil occidental, 2 camerei bucătărie, hol, 
pivnița, anexe, gaz, apă, fosă septică curte 
betonată grădină st 1700 mp, renovată, preț 
bun, tel. 0726/826624 (Temporis)
• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină 600 
mii., neg. Telefoane 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)
• la Î0 km de Deva, casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet, sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)
• 2 case, zona Sarmizegetusa, una cu 2 camere, 
hol, beci, grădină 12 ari, preț 600 mil. lei, a doua 
cu 3 camere, hol, bucătărie de vară grădină 12 
ari, preț 400 mii. lei. Informații: Deva, Al. 
Romanilor, bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Bârsău, 1 cameră+bucătărie, din cără
midă curent electric, fântână grădină 1000 mp. 
Preț 350 mii. lei. Informații: Deva, Al. Romanilor, 
bl. 6/1, tel. 235019. (Casa de Vis)
• zona Căian, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• Intravilan st 5700 mp, la D.N. 7 situat între 
Sîntandrei și Sîntuhalm, front stradal 35 metri, 
toate utilitățile. Teren ușor accesibil. Preț 17 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0740-914688, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• Intravilan, st 1500 mp. Front stradal 25 metri, 
apă gaz, curent electric, ideal pt hală producție, 
desfacere. Depozitelor. Preț 40 euro/mp. neg. 
Telefoane: 223400, 0724-169303, 0740-914688. 
(Casa Betania)
• Intravilan, st 9.000 mp, front stradal 25 metri, la 
D.N. 7, între Sintandrei și Sîntuhalm. Preț 25 
euro/mp. Tel. 223400,0724-169303,0742-005228. 
(Casa Betania)
• intravilan, st 2160, front stradal 50 metri, la 
intrarea în Deva dinspre Simeria. Preț 25 
euro/mp. neg. Tel. 223400, 0741-120722, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• str. Horea, 240 mp, front stradal 16 ml, toate 
facilitățile, deosebit pentru garaje sau sediu 
firmă Preț 45 euro/mp, sau schimb cu teren mai 
mare pentru casă Tel. 0745/367893. (Garant 
Consulting)
• zona Clndș, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă Peștiș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zona Valea Seacă ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

• ofer ap. 2 camere zona Dacia, et. intermediar, 
mobilat, 70 euro/lună tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Dacia, nemobilat, contorizări, etaj intermediar, 
70 euro/lună. Telefoane 253588, 0722/624091. 
(Casa Grande)
• Ofer spațiu comercial pt. birouri, str. Horea, 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, etaj 1, zonă ultacentrală, preț 300 
euro/ lună negociabil, telefon 230324. 
(Mimașon)
• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt. 
ABC, zona I. Creangă, 80 euro/lună, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit, trifazic, apă, 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută. Telefoane 211587, 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate și utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)

• ofer apartament 2 camere, zona Gojdu, mo
bilat și utilat, contorizări. Preț 100 euro/lună. 
Telefoane 231212, 0740/013971. (Garant Con
sulting)
• ofer apartament 2 camere, mobilat, aragaz, 
frigider, zona Mihail Kogălniceanu, preț 130 
euro/lună, negociabil, telefon 0742/290024. 
(Prima- Invest)
• o cameră mobilată în regim hotelier, cu baie, 
în Deva, 700.000/zi, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer spațiu comercial, 22 mp, cameră+baie, 
zona piață parter, 150 euro/lună tel. 
0722/564004. (Prima-lnvest)
• caut spațiu de închiriat, zona b-dului. Decebal 
sau 1 Decembrie, St=50 mp minim, pentru 
magazin electrocasnice, amenajat sau neame
najat, pe perioadă lungă de timp. Ofer maximum 
10 euro/mp/lună. Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)
• ST 45 mp, zona Teatru, amenajat, preț 1,7 mid. 
lei. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• spațiu comercial, 30 mp, central, amenajat, 
centralătermică, termopan, preț 200 euro. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
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Vând teren (21)

Cumpăr teren (22)
• urgent 5 ha, intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Prima- 
lnvest)
• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement. 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)

Vând spații comerciale (25)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mii. lei, tel. 
0745/640725. (Mimason)
• două spații, în zonă centrală modem amena
jate, 35.000 euro și 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)
• zona M. Eminescu, intrare din stradă gresie, 
faianță centrală termică termopane. Preț 
37.000 euro, negociabil. Telefon 219470. (Multi
prima)
• st -100 mp, zona Eminescu, vad bun. Preț 
40.000 euro. Posibil variante. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

• st ■ 420 mp, zona Dacia, preț 65.000 euro. 
Posibil variante rate. Tel. 0720/062014, 
0723/419974. (Casa Grande)

Alte imobile (27)
• se vinde fermă zootehnică teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcți i după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, preț 5,5 mid. lei. Telefon 0745/640725. 
(Mimason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5.500.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

invită clienții, care 
au cumpărat case 
de marcat fiscale 
modelele OPTIMA 

300 și 500, la sediul 
societății, în 

vederea programării 
pentru introducerea 

softului de deno- 
minare (leul greu). 
Tel: 0254/212283 
sau 0722/327545.

Email: 
adedeva@rdslink.ro

• zona Zăvoi, st 1400 mp, preț 20 euro/mp, tel. 
0726/826624 (Temporis)
• parcele de teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, suprafețe cuprinse între 500-1.000 mp, 
front stradal 24 m, utilități, 20 €/mp. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• 4300 mp teren intravilan pe Prelungirea 
Vulcan, utilități, preț 18 6/mp. Tel. 0745/411.449. 
(Agenția imobiliară Nr.l)
• 900 mp teren intravilan, vizavi de Biserica 
Baptistă, pe DN 7, lângă spălătoria auto. Tel. 
0745/411.449. (Agenția imobiliară Nr. 1)
• Intravilan, DN 7, St=4760 mp, Fs=21 m, toate 
facilitățile. Preț=15 euro/mp. Tel.0254/234401. 
(Rubin's Home)
• zona Belan, ideale pt construcție cabane sau 
case stil elvețian. Preț 3 euro/mp, neg. Tel. 0254- 
234401,0727756116. (Rubin’s Home)
• zona Depozitelor, 6700 mp, front la două străzi, 
toate utilitățile. Preț 15 euro/mp, negociabil. Tel. 
219470. (Multiprima)

• zona Călugăreai, 1000 mp, toate utilitățile, 
front la două străzi. Preț 10 euro/mp, negociabil. 
Tel. 219470. (Multiprima)
• oferim spre vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva și împrejurimi, intravilane și extra
vilane. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• la intrarea în Almașu Sec, intravilan, curent, 
apă se vinde și parcelat, acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 2,5 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Prelungirea Vulcan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mii. lei. negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• Intravilan, parcele cu suprafețe cuprinse între 
500-700 mp. în zonă rezidențială toate 
facilitățile. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. 
neg. Tel. 223400, 0740-914688,0724-169303. (Casa 

Betania)
• teren scos din circuitul agricol, st 7900 mp. 
Front stradal 40 metri, curent electric pe teren, 
gaz metan trece prin fața terenului, situat pe 
strada ce duce spre aeroport de la DN 7. în 
spatele noii fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. 
Tel. 230221, 0740-914688, 0720-370753. (Casa 
Betania)
• Intravilan, st 4000 mp, front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela. Teren situat 
în zona Liceului Traian. Preț 15 euro/mp. Tele
foane 223400, 0743-103622, 0724-169303. (Casa 
Betania)

Chirii imobile (29)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat, garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Relații la tel. 235208, 
0721/ 985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., com
plet mobilată Duiliu Zamfirescu; preț 110 euro/ 
lună Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame
najat centralătermică, st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Telefoane 235208, 0721/985256. (Rocan 
3000)
• caut ap. 2 camere, mobilat (nemobilat), pe 
termen lung, pentru străini. Ofer prețul la 
vedere. Tel. 224296, 0788/361782. (Garant 
Consulting) '

• ofer apartament 3 camere zona Eminescu, 2 
băl, 2 balcoane, mobilat și utilat ultramodern, 
centrală termică Preț 350 euro/lună Tel. 231212, 
0740013971.(Garant Consulting)
• ofer apartament 2 camere, Kogălniceanu, 100 
euro/lună Contorizări. Preț 100 euro/lună Tel. 
231212,0740013971. (Garant Consulting)

• ofer ap. 2 camere ultracentral, renovat recent, 
mobilat și utilat modern, 150 euro/lună tel. 
231212,0740/013971. (Garant Consulting)
• ofer ap. 2 camere, zona Gojdu, renovat și 
utilat, 150 euro/lună, tel. 231212,0740/013971. 
(Garant Consulting)

Asistența medicală primară se asigură de către medicul de 
familie. Acesta acordă asistență medicală pentru:

El asigurați! înscriși pe lista proprie potrivit pachetului de servicii 
medicale de bază;

El persoanele care nu fac dovada calității de asigurat sau a plății 
contribuției la fondul asigurărilor sociale de sănătate, potrivit 
pachetului minimal de servicii medicale;

0 persoanele care se asigură facultativ conform pachetului de 
servicii prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Contractului - 
cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Continuitatea asistenței medicale se asigură în centre de 
permanență. în localitățile rurale unde nu sunt organizate centre de 

permanență, serviciile de urgență se acordă de către medicii de familie 
careau domiciliul în localitățile respective.

în mediul urban unde nu pot fi organizate centre de permanență 

continuitatea asistenței medicale se realizează prin intermediul servici
ilor medicale de urgență specializate.

AsigurațJ I au următoarele drepturi:
EI să aleagă medicul de familie ce le va acorda servicii medicale, 

precum și casa de sănătate la care se asigură;
0 să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită 

dacă îndeplinesc toate condițiile prevăzute în O.U.G. nr. 150/2002 
privind organizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, 
suportând cheltuielile de transport dacă optează pentru un medic din 
altă localitate;

0 să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a 
cel puțin 3 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

0 să îșl înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscriși pe lista 
altui medic de familie, odată cu prima consultație a copilului MinaV;

0 noul născut va fi înscris pe lista medicului de familie care a 
îngrijit gravida dacă părinții nu au altă opțiune exprimată în scris;

0 să fie înscrise gravidele care nu figurează pe lista altor medici 
când se prezintă la prima consultație ori la solicitarea reprezentanților 
din sistemul de asistență medicală comunitară.

Asigurați! beneficiază de servicii medicale din pachet de servicii 
medicale medicale de bază care cuprind:

A. Servicii profilactice:
0 urmărirea dezvoltării fizice și psihomotorie a copilului prin 

examene de bilanț;
0 supravegherea gravidei, conform normelor metodologice 

emise de Ministerul Sănătății;
0 control medical anual al copiilor de la 2-18 ani - examen de 

bilanț;
0 control medical anual al asiguraților în vârstă de peste 18 ani 

pentru prevenirea bolilor cu consecințe majore în morbiditate și 
mortalitate;

0 servicii de planificare familială; .
0 imunizări conform programului național de Imunizări;
0 educație medico-sanitară și consiliere pentru prevenirea și 

combaterea factorilor de risc cardiovascular, oncologic precum și 
consiliere antidrog;

0 controale periodice pentru afecțiunile care necesită dispen- 
sarizare conform normelor stabilite de Ministerul Sănătății;

Asistentă

0 bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis 
și confirmat de specialist.

B. Servicii medicale curative:
0 consultație (anamneză, examen obiectiv, diagnostic) în caz de 

boală sau accident.
0 manevre de mică chirurgie șl tratament injectabil, după caz; 
0 prescriere de tratament medical și Igienico-dietetic;
0 recomandare de investigații paradinlce pentru stabilirea diag

nosticului, prin bilet de trimitere, ca o consecință a actului medical 
propriu;

0 eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depășesc 
competența medicului de familie, cu scurt istoric medical al asigura
tului, către alte specialități medicale, după caz, fie în sistem ambula
toriu (de preferință), fie la spital;

0 luarea în evidență a bolnavului TBC confirmat de medicul de 
specialitate, urmărirea și aplicarea tratamentului strict supravegheat, 
până la scoaterea din evidență;

0 asistență medicală la domiciliu pentru:
a) copii în vârstă de până la 1 an, în caz de boală și acci
dent, ce nu permit deplasarea la cabinetul medical;
b) urgențe medico-chirurgicale, pentru situațiile care nu 
permit deplasarea la cabinetul medical;
c) asigurați! de orice vârstă cu insuficiență motorie a 
trenului inferior din orice cauză, insuficiență cardiacă, 
bolnavi în fază terminală sau cu alte afecțiuni grave pentru 
care, la recomandarea printr-o scrisoare medicală a 
medicului de specialitate, nu este permisă deplasarea 
(repaus absolut) șl care necesită monitorizare și tratament

0 monitorizarea tratamentului și a evoluției stării de sănătate a 
bolnavilor cronici.

C. Servicii medicale pentru situații de urgență:
0 asistență medicală în urgențe medico-chirurgicale, în limita 

competenței medicului de familie;
0 trimitere pentru cazurile care depășesc competența medicului 

de familie către medicul de specialitate sau pentru internare în spital, 
după caz.

TTÂdMtăfî de suport
0 eliberarea de acte medicale
E. Activități cuprinse în baremul de acrivttăț practice
conform curriculei de pregătire în specialitatea „medicină de 

familie" și în concordanță cu competențele obținute pentru activitatea 
ce face obiectul contractului de furnizare de servicii medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate.

în asistența medicală primară, orice persoană poate beneficia de 

un pachet minimal de servicii medicale, după cum urmează:

A. Servicii medicale pentiu situațiile de urgență:
0 asistența medicală în urgențe medico-chirurgicale, în limita 

competenței;
0 trimitere, pentru cazurile care depășesc competența medicului 

de familie, către medicul de specialitate sau pentru internare în spital, 
după caz.

B. Depistare de boli cu potențial endemo-epldemlc
C. Servicii de planificare familială
Persoanele care se asigură facultativ beneficază de un pachet de 

servicii medicale, după cum urmează:
0 asistență medicală în urgențe medico-chirurgicale, în limita 

competenței;
0 depistare de boli cu potențial endemo-epidemic
0 supravegherea gravidei, conform normelor metodologice 

emise de Ministerul Sănătății;
0 imunizări (24504)
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VARIANTE

Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!

SC CORA SA Hunedoara 
oraanizoazS, In dalb da 16.06. 
2005 ora 10.00, licitați* publieâ 

în icopul vârafirii
Conul bmarcial TOSCA 

din Hunedoara. 
Informași li caietul de sarcini 

M pot obține la toi./fax: 
0254/712244,0721/247078, 
Em și la punctul do lucru din 

loara, b-dul Traian, nr, 49. 
vl neadjudecirli licitația ie 

va relua în fiecare 
zi do joi, la ora 10.00. (MB1)
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• chioșcul de ziare de lângă 
Comtim:
• chioșcul de ziare din stația 
de autobuz Orizont Micro 15;
• chioșcul de ziare de lângă
Galeriile de Arta Forma,
• chioșcul de ziare de lângă 
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare Intersecția 
Zamfirescu B-dul Decebal.
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• Afacerea Watergate. Noua carte a cele
brului jurnalist american Bob Woodward 
despre afacerea Watergate și sursa infor
mațiilor sale, Deep Throat, care și-a dezvă
luit identitatea marți, va apărea în luna iulie.

Sunt cel puțin 71 de morți

Pledoariile finale
Santa Maria (MF) ■ Pledoariile finale din 

procesul lui Michael Jackson, prezentate joi, 
au reprezentat ocazia unei înfruntări ten
sionate între acuzare, venită să denunțe un 
agresor sexual de copii recidivist, și apăra
re, pentru care cântărețul este victima com
ploturilor celor din jur.

în cadrul acestor ultime intervenții, 
părțile au făcut demonstrații detaliate pen
tru cei 12 membri ai juriului care vor de
cide soarta cântărețului, judecat la Santa 
Maria pentru agresiune sexuală asupra 
unui minor.

înconjurat de părinți și trei dintre frații 
săi, Michael Jackson a avut aceeași atitu
dine impenetrabilă ca de obicei. „Mă simt 
bine, mă simt bine”, a murmurat el presei 
la ieșirea de la tribunal.

■ Ploile torențiale din 
nord-vestul Chinei s-au 
soldat cu 71 de morți și 
58 de dispăruți.

Beijing (MF) - Ca urmare a 
ploilor torențiale care au că
zut, săptămâna aceasta, în 
centrul și nord-vestul Chinei, 
au fost evacuați peste 200.000

Nu mai are casă (Foto: epa)

de oameni, a declarat ieri Gu
vernul chinez.

Mai mult de 67.000 de case 
au fost distruse, iar 30.000 de 
animale au murit, a precizat 
Ministerul Afacerilor Civile.

Provincia Hunan, aflată în 
regiunea central-sudică, este 
cea mai afectată, înregistrând 
49 de morți și 42 de persoane 
dispărute, în timp ce alte vic
time au fost raportate în pro
vinciile Sichuan și Guizhou, 
din sud-vestul Chinei.

Ministerul a estimat pier
derile economice la circa 2,8 
miliarde yuani (338 milioane 
$), dat fiind că sute de mii de 
hectare de culturi au fost dis
truse de torentele de apă for
mate pe versanții munților.

Denise Richards are o fetiță

Concediu
Roma (MF) - Benedict 

al XVI-lea își va petrece 
cele două săptămâni de 
concediu, vara aceasta, 
la Combes d'Introd din 
Valle d'Aosta, unde avea 
obiceiul să meargă și 
predecesorul său, loan 
Paul al II-lea, a anunțat 
joi primăria acestei co
mune, după o reuniune 
la Vatican.

Destinat 
adulților

Washington (MF) - 
Site-urile pornografice, 
unul dintre sectoarele 
care cunosc cea mai ra
pidă dezvoltare pe Inter
net, ar putea avea în cu
rând propriul nume de 
domeniu, ,,.xxx”, pentru 
a se putea controla mai 
bine accesul la ele, dar și 
conținutul. S-au deschis 
negocierile tehnice și co
merciale vizând crearea 
acestui nou nume.

L-a dat în 
judecată 
Los Angeles (MF) - 
Actrița Cameron Diaz 
a intentat proces 
tabloidului american 
National Enquirer, 
după ce acesta a pu
blicat un articol și fo
tografii despre presu
pusele ei infidelități. 
Luna trecută, Natio
nal Enquirer susținea 
că Diaz își înșală 
iubitul, cântărețul 
Justin Timberlake, cu 
producătorul MTV 
Shane Nickerson.
Diaz acuză publicația 
că a manipulat 
fotografiile pentru 
a-și susține articolul.

■ Ea a adus pe lume 
cel de-al doilea copil 
al fostului ei soț, 
actorul Charlie Sheen.

Los Angeles (MF) * Actrița 
Denise Richards a adus pe 
lume a doua fetiță, al cărei 
tată este fostul ei soț, Char
lie Sheen, de care s-a despăr
țit în timpul sarcinii. Micuța 
Lola Sheen s-a născut mier
curi seara într-un spital din 
Los Angeles și cântărea 2,7 
kilograme, a arătat agenta lui 
Richards, Jill Fritzo. Mama și 
fiica se simt bine, a precizat 
Fritzo.

„Suntem amândoi foarte 
entuziasmați să ne cunoaștem 
în sfârșit fiica”, au declarat 
actorii într-un comunicat co
mun. Denise (33 ani) i-a inten
tat divorț lui Sheen în mar
tie, la mai puțin de trei ani 
de la căsătorie, invocând „di

ferende ireconciliabile”. Ea a 
solicitat custodia exclusivă a 
fiicei lor, Sam, în vârstă de 
un an, și a copilului care nu 
se născuse încă, Lola. Actrița 
a solicitat și pensie alimen
tară, și drept de vizitare a 
copiilor pentru Sheen.

Acesta a atacat-o în justiție, 
cerând custodia comună a 
copiilor. în plus, dorește să 
evite plata pensiei alimentare 
către fosta sa soție.

Scrie literatură pentru copii
■ McCartney are un 
contract cu Editura Pen
guin, pentru a publica o 
carte în luna octombrie.

New York (MF) - Paul Mc
Cartney se alătură listei de 
celebrități care își încearcă 
talentul scriind literatură 
pentru copii, după ce a sem
nat un contract cu Editura 
Penguin, pentru a publica o 
carte în luna octombrie a 
acestui an, transmite AFP.

„High in the Clouds: An 
Urban Furry Tail” povestește 
aventurile veveriței Wirral și 
s-a inspirat dintr-un film de 
animație la producția căruia 
a contribuit muzicianul.

„Pentru că am lucrat mult 
timp la această poveste și la

McCartney scrie despre veverița Wirral

personaje, este foarte intere
sant pentru mine să văd lu
crurile finalizându-se în ceea 
ce va fi, după mine, o carte 
remarcabilă”, a declarat Mc

Cartney joi. Cartea va apărea 
la Editura Penguin Young 
Readers Group, filială a gru
pului specializat în literatura 
pentru tineret, într-un tiraj

inițial de 500.000 de exeig- 
plare. „Va fi unul dintre cefe 
mai mari best-seller-uri ale 
noastre”, a spus Doug White- 
man, președintele filialei.
Listă de celebrități

Astfel, Paul McCartney se 
alătură unei liste de celebrități 
care au scris cărți pentru co
pii pe care figurează Madon
na, Sarah Ferguson, fostul 
președinte american Jimmy 
Carter și fostul ministru 
francez al învățământului, 
Jack Lang.

Fostul membru al trupei 
Beatles are cinci copii, din
tre care patru cu fosta sa 
soție, Linda McCartney, și 
unul, o fetiță de un an, cu cea 
din prezent, Heather Mills 
McCartney.

Explicații Cei îndrăzneți și cu persona
litate știu să își impună punctul de vedere. 

(Foto: FAN) I
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Atenție la liniile de înaltă tensiune

Nominalizare surprinzătoare
Londra (MF) - Juriul Turner Prize, dis

tincție pentru artiști contemporani pe cât 
de prestigioasă, pe atât de controversată, a 
provocat surpriză joi, incluzând printre 
nominalizați un artist convențional.

Gillian Carnegie (34 ani) pictează în ulei, 
pe pânză, peisaje, portrete, nuduri și natură 
moartă. Nominalizarea sa este surprinză
toare, având în vedere că, în anii trecuți, 
au câștigat Damien Hirst, care expune 
cadavre de animale conservate în formol cu 
titlul de opere de artă, sau Chris Ofili, care 
folosește balegă de vacă în picturile sale.

Premiul Turner este decernat anual unor 
artiști cu vârsta sub 50 de ani, care lucrează 
în Marea Britanie. Premiul este dotat cu 
40.000 de lire sterline (60.000 de euro).

■ Crește riscul îmbol
năvirii de leucemie la 
copiii născuți în 
apropierea acestora.

Londra (MF) - Un studiu 
britanic a constatat o creștere 
a riscului de îmbolnăvire de 
leucemie la copiii născuți în 
apropierea liniilor electrice 
de înaltă tensiune, fără să 
poată stabili însă o legătură.

Potrivit cercetătorilor de la 
Universitatea Oxford, copiii 
născuți la mai puțin de 200 de 
metri distanță de o linie elec
trică de înaltă tensiune au cu 
70% mai multe șanse să se 
îmbolnăvească de leucemie 
decât cei născuți la o distanță 
de peste 600 de metri de un 
asemenea loc.

Riscul este cu 20% mai 
mare în cazul copiilor născuți 
la o distanță de 200 până la

600 de metri de o linie de î- 
naltă tensiune.

„Este posibil ca îmbolnăvi
rile să nu fie cauzate de linii
le de înaltă tensiune. Ar pu
tea depinde de tipul de re
giune unde sunt plasate aces
te linii sau de rezistența per
soanelor care locuiesc în aces
te regiuni, și ne vom apleca 
asupra acestor ipoteze”, a ex
plicat Gerald Draper, unul 
dintre medici.

Din carton Designe- 
rul Lewis Barnes de la 
Coventry University stă 
mândru pe biroul creat 
de el din carton. Biroul 
este suficient de rezistent 
pentru a-i susține greu
tatea. (Foto: EPA)


